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Tarefa 03 – Professor Lúcio 
 

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 
pareamentos entre as bases timina e adenina, e citosina e guanina, na formação da molécula de DNA. 

 

 
 
01. (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 
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02. (Fmp2019) A mutação conhecida como 35delG que ocorre no gene conexina 26, encontrado no braço 
longo do cromossomo 13, é responsável pela surdez congênita. Esse locus é conhecido como hot spot 
(ponto quente) do gene, um lugar suscetível a alterações, provavelmente por causa da repetição da base 
guanina. 
 
A base nitrogenada que se repete no gene conexina 26 é  
a) exclusiva do ácido desoxirribonucleico  
b) presa ao fosfato do DNA por ligações fosfodiéster 
c) classificada como púrica ou purina  
d) unida à base adenina por duas ligações de hidrogênio  
e) complementar à base uracila  

 
03. (Uece2018) Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA presentes 

nas células dos seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que  
a) adenina e citosina são bases púricas componentes da molécula de RNA. 
b) adenina e citosina são bases pirimídicas, pois possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam 

de uma substância chamada pirimidina. 
c) timina e uracila são bases pirimídicas, sendo a timina exclusiva da composição do RNA. 
d) entre os cinco tipos principais de bases nitrogenadas, a adenina e a guanina derivam da purina; por 

isso, são denominadas bases púricas. 
 
04. (Upf2018) Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido e em razão de terem 

sido originalmente descobertos no núcleo das células. Sobre essas moléculas, podemos afirmar 
corretamente que  
a) as duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas por 

ligações fosfodiéster.  
b) uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células, o 

DNA somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma.  
c) na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações de 

hidrogênio.  
d) na composição dos nucleotídeos dessas moléculas, são encontradas uma hexose, um fosfato e uma 

base nitrogenada.  
e) se no DNA de uma célula forem encontrados 18%  de nucleotídeos com a base nitrogenada timina (T),  

serão encontrados, também, 32%  de nucleotídeos com a base nitrogenada citosina (C).  
 
05. (Mackenzie 2018) Considere que, em uma das cadeias polinucleotídicas de certa molécula de DNA, 

existam 40  adeninas e 80  timinas e que, na cadeia complementar, existam 30  citosinas e 50  guaninas. 
Espera-se, portanto, que o número total de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) existentes entre 
as duas cadeias que formam essa molécula de DNA seja de 
a) 200.  
b) 400.  
c) 480.  
d) 520.  
e) 600.  

 
06. (Ufjf-pism 1 2017) O diagrama a seguir representa um nucleotídeo de DNA com as subunidades X, Y  e 

Z.  

 
 
Assinale a alternativa CORRETA que identifica o nucleotídeo acima como sendo um monômero doDNA:  
a) X  é uma ribose. 
b) Y  é um fosfato. 
c) Z  é uma timina. 
d) X é uma uracila. 
e) Z  é um nucleosídeo. 


