
 

 

Tarefa 7 professor Hélcio 
 

Biologia 1 
 

01. As células procarióticas são geralmente menores que as eucarióticas. Analise esse fato e justifique a 
afirmativa tendo em vista as necessidades de trocas que as células têm de realizar para manter funcional e 
eficiente o seu metabolismo. 

 
02. A seguir estão representados dois tipos celulares distintos. 

 
Um aluno observou células de organismos representantes de vários reinos. Explique o critério de 
classificação utilizado pelo aluno. Que reino representam os organismos conhecidos como bactéria 
pertencem e de dois exemplos de células eucariontes?  

 
03. Leia o texto a seguir: 

 
Cientistas brasileiros sequenciam genoma do Coronavírus em 48 horas 

 

 
 

Tecnologia que sequenciou coronavírus em 48 horas permitirá monitorar epidemia em tempo real (Foto: 
Equipe do Projeto CADDE) 

 
Apenas dois dias após o primeiro caso de coronavírus da América Latina ter sido confirmado na capital 
paulista, pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e das universidades de São Paulo (USP) e de Oxford (Reino 
Unido) publicaram a sequência completa do genoma viral, que recebeu o nome de SARS-CoV-2. Os dados 
foram divulgados nesta sexta-feira (28/02) no site Virological.org, um fórum de discussão e 
compartilhamento de dados entre virologistas, epidemiologistas e especialistas em saúde pública. 
Atualmente sabe-se que o genoma é a sequência completa de DNA (ácido desoxirribonucleico) de 
um organismo, ou seja, o conjunto de todos os genes de um ser vivo. Estudar o genoma é como estudar 
a anatomia molecular de uma espécie. Por que é importante conhecer o genoma de um 
organismo?  

 
04. Um cientista analisou a sequência de bases nitrogenadas do DNA de uma bactéria e verificou que era 

formada pelos códons AGA-CAA-AAA-CCG-AAT. Verificou também que a sequência de aminoácidos no 
polipeptídio correspondente era serina-valina-fenilalanina-glicina-leucina. Ao analisar o mesmo segmento 
de DNA de outra bactéria da mesma colônia, verificou que a sequência de bases era AGA-CAA-AAG-CCG-
AAT, porém não verificou qualquer alteração na composição de aminoácidos da cadeia polipeptídica. 
Como você explica o fato de bactérias de uma mesma colônia apresentarem, para o mesmo segmento de 
DNA, diferentes sequências de bases e o fato dessas bactérias apresentarem a mesma composição de 
aminoácidos na cadeia polipeptídica correspondente? 
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05. Pesquisadores da Universidade de Massachusetts, EUA, demonstraram que seria possível tratar a Síndrome 
de Down silenciando o cromossomo extra encontrado na pessoa com a doença. O princípio se baseia em 
aplicar o mecanismo natural que ocorre nas células somáticas das mulheres, em que um dos cromossomos 
fica inativado, formando o corpúsculo de Barr. 

 
(Veja, 24.07.2013. Adaptado.) 

 
Qual cromossomo extra a pessoa com Síndrome de Down apresenta nas células anormais?  

 
Gabarito 
 
01. As células procarióticas apresentam apenas ribossomos, portanto, são menores e apresentam um 

metabolismo mais simples. As células eucarióticas apresentam vários organoides (ribossomos, 
mitocôndrias, sistema golgiense, retículo endoplasmático liso e rugoso, etc.), portanto têm necessidades 
mais complexas na manutenção do seu metabolismo.   

 
02. O aluno usou como critério o fato de o material nuclear estar ou não separado do citoplasma. Não havendo 

separação, o organismo é procariótico. Havendo separação é eucariótico. As bactérias pertencem ao reino 
Monera, e como exemplo de células eucarionte pode-se citar o reino vegetal e reino animal.   

 
03. Conhecer os genes de uma espécie pode trazer informações valiosas sobre um ser vivo, os processos 

normais que nele ocorrem e até mesmo os genes que podem desencadear doenças. No caso do genoma do 
coranavírus, testes genéticos podem fornecer informações sobre mutações que ainda não se 
manifestaram e os possíveis riscos de desenvolvimento da enfermidade. Desse modo, conhecer os genes 
ajuda no diagnóstico e também na identificação da predisposição genética para certos 
problemas. 

 
04. A diferença observada na sequência de bases nitrogenadas do DNA de bactérias distintas deve-se ao fato 

de que ocorreu mutação por transição, isto é, a troca de uma adenina (A) por guanina (G) no terceiro 
códon. 
Em razão da degeneração do código genético, diferentes sequências de nucleotídeos especificam o mesmo 
aminoácido durante a síntese ribossômica das proteínas celulares.  

 
05. A Síndrome de Down é uma mutação cromossômica autossômica, ocorrendo um cromossomo a mais no 

par 21,  uma trissomia, sendo o cariótipo de mulheres 47, XX 21,  e de homens 47, XY 21.  
 
 


