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01. No núcleo, que é uma região da célula delimitada por membrana, encontramos o material genético do 

organismo. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dado às células 
que possuem núcleo definido.  
a) Células autotróficas. 
b) Células heterotróficas. 

c) Células eucarióticas. 
d) Células procarióticas. 

 
02. As células animais, diferentemente das bacterianas, apresentam o material genético delimitado por uma 

membrana, o que caracteriza o núcleo. A membrana que separa o material genético do citoplasma é 
denominada de:  
a) tonoplasto. 

b) carioteca. 

c) pia-máter. 
d) plasmalema. 
e) glicolálix. 

 
03. Qual a função do DNA? 

 
04. O DNA e o RNA diferenciam-se, entre outras características, pela base nitrogenada que possuem. Entre as 

bases citadas a seguir, marque a única que não ocorre em uma molécula de DNA.  
a) adenina. 
b) citosina. 
c) guanina. 
d) timina. 

e) uracila. 
 
05. No DNA de um ser vivo, 20% de suas bases nitrogenadas são adenina. Quais são as proporções das outras 

bases nitrogenadas?  
 

 
 
 
 
 

 
06. (Enem) Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram 

que a quantidade de adenina (A) é igual à de timina (T), e a quantidade de guanina (G) é igual à de 
citosina (C) na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram 
que o total de purinas (A + G) e o total de pirimidinas (C + T) eram iguais. Um professor trabalhou esses 

conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 
timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. 
Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita 
simples exemplificada pelo professor?  

a) Adenina: 20; Timina: 25; Guanina: 25; Citosina: 30. 
b) Adenina: 25; Timina: 20; Guanina: 45; Citosina: 45. 
c) Adenina: 45; Timina: 45; Guanina: 55; Citosina: 55. 

d) Adenina: 50; Timina: 50: Guanina: 50; Citosina: 50. 
e) Adenina: 55; Timina: 55; Guanina: 45: Citosina: 45. 


