
 

 

Professor Lúcio – Tarefa 17 
Gabarito: 

 
01. c 

No DNA, as timinas se ligam às adeninas e as citosinas se ligam às guaninas, assim, uma sequência de 
DNA com 100 pares de bases contendo 32 timinas, terá 32 adeninas, 68 citosinas e 68 guaninas.   

 
02. c 

O inseto entra em contato com o RNAi pulverizado, que atua em seu processo celular impedindo que o 
RNAm seja traduzido como proteína. Como o gene está associado a uma função essencial, ao ser silenciado 
ocasiona a morte do organismo.    

 
03. b 

[A]  Incorreta. Através do sítio E, os RNA transportadores descarregados deixam o ribossomo, sendo o sítio 
de saída. 

[C]  Incorreta. A informação inscrita na sequência de bases do RNA mensageiro é traduzida na sequência 
de aminoácidos da proteína. 

[D]  Incorreta. Os RNA transportadores se ligam a aminoácidos e os transportam até o RNA mensageiro 
associado a ribossomos no citoplasma. 

[E]  Incorreta. A ligação entre os aminoácidos na cadeia polipeptídica em formação é catalisada pelos 
ribossomos.   

 
04. a 

O fragmento W possui o menor percentual de pares A/T e, portanto, maior teor de pares C/G que formam. 
Cada um, três ligações de hidrogênio. A energia calorífica para rompê-las durante a desnaturação é a 
maior.   

 
05. b 

O composto vidarabina pode ser utilizado para inibir a síntese de proteínas, pois apresenta estrutura 
química muito semelhante ao dAMP (desoxiadenosina monofosfato), sendo erroneamente reconhecido 
como precursor na tradução.   

 
06 

a)  Cinco dupletos CG codificam os pixels do tipo indicado. A inserção de uma base extra após o primeiro 
dupleto altera toda sequência de dupletos do códex. A deleção do último dupleto pode causar a não 
formação do último pixel. 

b)  Os dupletos do sistema representam os pixels gráficos na imagem. Os códons do código genético são 
sequências de três nucleotídeos. Os ribossomos são as organelas responsáveis pela tradução.   

 
07.  

a)  O código genético é degenerado, porque diferentes sequências de nucleotídeos podem codificar o 
mesmo aminoácido. 

b)  A sequência de aminoácidos da enzima ativa é: triptofano - serina - prolina - serina - leucina - 
aspargina - alanina. A sequência do RNAm é: UGG AGU CAU CAC UUA AUG       

c)  O trecho da molécula de DNA apresenta a sequência: ACC TCA GGT AGT GAA TTA CGT.       A 
mutação incidiu sobre a sétima base do segmento do DNA, ocorrendo na deleção de uma guanina.   

 
08. a 

O processo de transcrição dos eucariotos ocorre dentro do núcleo e a tradução no citoplasma, enquanto 
que nos procariotos essa separação não existe, ocorrendo no citoplasma, pois não há carioteca.   

 
09. a 

O código genético é composto por trincas de nucleotídeos que especificam os aminoácidos das proteínas.   
 
10.  

a)  3' TAG CGG ATG CTT 5'  
b)  A sequência do RNA transportador dessa cadeia será UAG CGG AUG CUU.   
c)  Estão representados 12  nucleotídeos e a proteína formada será composta por 4  aminoácidos.   


