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Gabarito: 

 
01. 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.  

 
02. c 

[A]  Incorreta. A base nitrogenada guanina é encontrada tanto ácido desoxirribonucleico (DNA) quanto no 
ácido ribonucleico (RNA). 

[B]  Incorreta. As bases nitrogenadas, inclusive a guanina, (tanto no DNA quanto no RNA), estão ligadas à 
ribose (carboidrato pentose). 

[C]  Correta. A base nitrogenada guanina é classificada como púrica ou purina, assim como a base adenina; 
as bases nitrogenadas citosina e timina são pirimídicas. 

[D]  Incorreta. A base nitrogenada guanina se une à base nitrogenada citosina por ligações de hidrogênio; 
a base adenina se liga à base timina no DNA e à uracila no RNA. 

[E]  Incorreta. A base nitrogenada guanina é complementar à base citosina. 
 
03. d 

As bases nitrogenadas derivadas da purina são a adenina e a guanina. As bases citosina, timina e uracila 
são derivadas da pirimidina.  

 
04. e 

[A]  Incorreta. O DNA é constituído por duas cadeias de nucleotídeos enroladas uma sobre a outra, de 
forma helicoidal, unidas por ligações de hidrogênio entre pares específicos de bases nitrogenadas; as 
ligações fosfodiéster ocorrem entre os nucleotídeos. 

[B]  Incorreta. O DNA é encontrado no núcleo e nas mitocôndrias, enquanto que o RNA é encontrado tanto 
no núcleo quanto em diversos locais do citoplasma. 

[C]  Incorreta. O RNA é formado por uma única cadeia de nucleotídeos que se enrola sobre si mesma.  
[D]  Incorreta. Os nucleotídeos são formados por uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. 
[E]  Correta. Como as bases nitrogenadas do DNA formam pares específicos (adenina com timina, e 

guanina com citosina), se há 18%  de timina haverá 18%  de adenina, havendo 32%  de guanina e 
32%  de citosina, total de 100%.  

 
05. c 

A ligação entre adenina e timina ocorre entre duas pontes de hidrogênio, portanto, se há 40  adeninas e 
80  timinas que se ligarão a 40  timinas e 80  adeninas na cadeia complementar, haverá 240  pontes de 
hidrogênio (120 2 240).   A ligação entre citosina e guanina ocorre entre três pontes de hidrogênio, 
portanto, se há 30  citosinas e 50  guaninas que se ligarão a 30  guaninas e 50  citosinas na cadeia 
complementar, haverá 240  pontes de hidrogênio (80 3 240);   totalizando 480  pontes de hidrogênio. 

 
06. c 

O nucleotídeo apresentado possui uma timina (base nitrogenada, de DNA), identificada pela letra Z, pois a 
letra X representa um fosfato e a letra Y uma pentose. 

 
 
 
 
 

 


