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01. (Fuvest 2020) Considere uma sequência de DNA com 100  pares de bases de comprimento contendo 32  

timinas. 
 

Quantas citosinas, guaninas e adeninas essa sequência terá, respectivamente?  
a)  32, 68, 68.      
b)  68, 32, 68.      
c)  68, 68, 32.     
d)  32, 18, 18.     
e)  18, 32, 18.     

  
02. (Unicamp 2020) A descoberta do processo celular de interferência por RNA (RNAi) rendeu aos cientistas 

Andrew Fire e Craig Mello o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2006. O RNAi intercepta e destrói as 
informações celulares conduzidas pelo RNA dentro da célula antes que sejam processadas em proteínas. 
Com os avanços da biotecnologia, foram desenvolvidas moléculas sintéticas de RNAi de aplicação tópica, 
que, pulverizadas nas lavouras, conferem proteção agrícola, reduzindo perdas. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas frases a seguir. 
 
O (i) __________ entra em contato com o RNAi pulverizado, que atua em seu processo celular, impedindo 
que o (ii) __________ seja traduzido como proteína. Como o (iii) __________ está associado a uma 
função essencial, ao ser silenciado, ocasiona a morte do organismo.   
a)  (i) fungo; (ii) códon; (iii) RNAm.    
b)  (i) inseto; (ii) RNAt; (iii) DNA.    
c)  (i) inseto; (ii) RNAm; (iii) gene.    
d)  (i) fungo; (ii) RNAr; (iii) código genético.    
  

03. (Ufrgs 2020) Assinale a alternativa correta sobre a síntese de proteínas em células eucarióticas.  
a)  O sítio E do ribossomo é ocupado pelo RNA ribossômico, que promove a formação da cadeia 

polipeptídica.    
b)  Os RNA mensageiros têm como função determinar a sequência em que os aminoácidos devem ser 

unidos para formar os polipeptídeos.    
c)  A informação inscrita na sequência de bases do RNA ribossômico é traduzida na sequência de 

aminoácidos da proteína.    
d)  Os RNA ribossômicos capturam aminoácidos livres no citoplasma da célula e os transportam até o 

núcleo da célula.    
e)  A ligação entre os aminoácidos na cadeia polipeptídica em formação é catalisada pelo RNA mensageiro.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Utilize as informações abaixo para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
As duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio 
entre bases nitrogenadas. Há quatro tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina. 

 

 
 

Nas estruturas a seguir, estão representadas, em pontilhado, as ligações de hidrogênio existentes nos 
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pareamentos entre as bases timina e adenina, e citosina e guanina, na formação da molécula de DNA. 
 

 
 
04. (Uerj 2020) A desnaturação do DNA é o processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à 

quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a 
desnaturação de quatro fragmentos de DNA − W, X, Y, Z − todos com a mesma quantidade total de bases 
nitrogenadas. Observe, na tabela, o percentual de timina presente em cada um: 

 
FRAGMENTO DE 
DNA 

PERCENTUAL 
DE TIMINA 

W 10%  
X 20%  
Y 30%  
Z 40%  

 
Para os quatro fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH e 
com mesma temperatura inicial.  
 
No processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte 
fragmento:   
a)  W     
b)  X     
c)  Y     
d)  Z    

  
05. (Unicamp 2019)   

 

 
Considerando as semelhanças e diferenças entre as estruturas químicas dos compostos anteriores e seus 
conhecimentos sobre os processos bioquímicos da célula, escolha a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas no texto a seguir:  
 
"O composto (i)__________ pode ser utilizado para inibir (ii)__________, uma vez que tem estrutura 
química muito semelhante à do (iii)__________, sendo, portanto, erroneamente reconhecido 
(iv)__________."  
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a)  (i) tirosina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pelo ribossomo como possível 
precursor na transcrição.     

b)  (i) vidarabina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela polimerase como possível 
precursor na síntese do DNA.     

c)  (i) vidarabina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) ácido úrico; (iv) pelo ribossomo como possível precursor 
na tradução.     

d)  (i) tirosina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela transcritase como possível 
precursor do DNA.     

  
06. (Unicamp 2019) Recentemente, foi criado um sistema que emprega moléculas sintéticas de DNA para 

armazenar dados de textos, imagens ou vídeos simples. Nesse sistema, qualquer trecho compreendido 
entre 5 bases A na sequência da molécula sintética de DNA é chamado códex, o qual tem a estrutura 
genérica abaixo. 

 
 

A primeira base de cada códex é o pixet, que indica qual das três linhas de pixels da imagem o códex 
representa: G indica a primeira linha (1), C indica a segunda linha (2) e T indica a terceira linha (3). Após 
o pixet, o códex inclui 19 conjuntos de duas bases (dupletos), nomeados de a até s; cada dupleto 
representa um pixel gráfico na imagem. 
 
Por exemplo, a imagem abaixo foi codificada pela sequência de DNA a seguir (apenas a sequência de uma 
das fitas de DNA é apresentada): 
AAAAACTTTATTTTCCTTTTTTACACTTGGTTTTGTGTTTGGTTAAAAATCCTTTGTTAGCCTTCCTTTTTTCATTTTGTGT
TTAGAGAAAAAGTTTATTTTCGTTTTTCGCGCTCGCCGTTCGCGTTGCCGAAAAA. 

 
 

a)  Qual a sequência de bases do dupleto que representa os pixels do tipo ? Explique, em termos da 
deterioração da imagem, por que a inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto de um 
códex da sequência de DNA acima é mais grave que a deleção do último dupleto desse códex. 

b)  Compare o funcionamento dos dupletos do sistema descrito acima com o funcionamento dos códons na 
codificação de aminoácidos em organismos vivos. Qual organela catalisa o processo de tradução?  

  
07. (Fuvest 2019) Um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa é codificado pelo 

RNAm ...UGG-AGU-CCA-UCA-CUU-AAU-GCA... Uma mutação, por perda de uma base, provocou o 
aparecimento de uma enzima inativa que apresentava, nesse trecho, a sequência de aminoácidos 
triptofano – serina – histidina – histidina – leucina – metionina. 
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Usando as informações da tabela de códons, 
a)  justifique a afirmação: “O código genético é degenerado”; 
b)  determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima ativa e a sequência de bases do RNAm 

responsável pela enzima inativa; 
c)  escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da enzima ativa e assinale, nessa 

molécula, o local em que ocorreu a mutação e qual a base perdida.  
  

08. (G1 - cftmg 2018) Apesar das diferenças na estrutura das células eucariotas e procariotas, o processo 
descrito a seguir é semelhante em ambas. 

 

 
 
Em eucariotos, a etapa que ocorre principalmente no núcleo está representada pelo número  
a)  1.    
b)  2.    
c)  3.    
d)  4.     

  
09. (Enem 2018) Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu 

código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético 
e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo 
boa parte desse código constituída de sequências repetidas.  
 
Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. 
Cientificamente esse conceito é definido como  
a)  trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos.     
b)  localização de todos os genes encontrados em um genoma.     
c)  codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.     
d)  conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.     
e)  todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo.     

  
10. (Ufu 2018) Em uma molécula de DNA dupla-hélice, uma região ao longo de uma das cadeias tem a 

seguinte sequência de bases nitrogenadas 5' ATCGCCTACGAA 3'    
a)  Escreva qual será a sequência complementar, indicando claramente as extremidades 5'  e 3'  da 

cadeia complementar.  
b)  Como será a sequência do RNA transportador dessa cadeia complementar?  
c)  Nesse exemplo, quantos nucleotídeos estão representados? E quantos aminoácidos comporão a 

proteína formada?  


