
 

 

TM 25 - 9º ANO - HÉLCIO – BIOLOGIA 

 
01. A duplicação do DNA é essencial para que as células-filhas tenham a quantidade adequada de material 

genético após a divisão celular. Na duplicação do DNA, uma das fitas de DNA serve como molde e, ao final, 
a nova fita será formada por uma fita parental e uma recém-sintetizada. Por esse motivo, dizemos que a 
duplicação é: 
a)  conservativa. 
b)  desigual. 
c)  dependente. 
d)  complementar. 

e)  semiconservativa. 
 
02. Na duplicação de DNA, uma nova fita é formada a partir de uma fita usada como molde. Para que a síntese 

de uma nova fita ocorra, é necessário que as duas fitas do DNA parental se separem. Isso é feito pela 
enzima: 
a)  DNA polimerase. 
b)  DNA primase. 

c)  DNA topoisomerase. 
d)  DNA helicase. 
e)  DNA isomerase. 

 
03. Durante a formação de uma fita de DNA, nucleotídeos são ligados de modo a formar uma nova molécula. 

Esses nucleotídeos são adicionados pela ação da: 

a)  DNA polimerase. 
b)  DNA primase. 

c)  DNA topoisomerase. 
d)  DNA helicase. 
e)  DNA isomerase. 

 
04. O DNA é formado por uma dupla fita, que é complementar. Observe as alternativas a seguir e marque 

aquela que contém o emparelhamento correto entre os nucleotídeos em uma molécula de DNA. 
a)  Adenina emparelha-se com guanina. 
b)  Guanina emparelha-se com uracila. 
c)  Citosina emparelha-se com guanina. 
d)  Timina emparelha-se com guanina. 
e)  Timina emparelha-se com uracila. 

 

05. (UFPA) Em 1953, Watson e Crick decifraram que a estrutura da molécula de DNA (ácido 
desoxirribonucleico) é uma dupla hélice, responsável pelas características dos organismos. 

 

Com os conhecimentos atuais, julgue as afirmativas sobre a molécula de DNA: 
I. Na autoduplicação da molécula de DNA, cada filamento original serve de molde para a síntese de um 

novo filamento (duplicação semiconservativa). 

II. A base nitrogenada adenina emparelha-se com a citosina, enquanto a timina emparelha-se com a 
guanina. 

III. As bases nitrogenadas dos dois filamentos estão unidas por ligações denominadas pontes de 
hidrogênio. 

 
Está(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
a)  I somente 

b)  II somente 
c)  I e II. 
d)  I e III. 
e)  II e III. 
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Biologia 2 

 
01. Sobre a interação gênica, marque a alternativa incorreta: 

a)  Na interação gênica, dois ou mais genes interagem para determinar uma característica. 
b)  Para que ocorra interação gênica, é necessário que os genes estejam em um mesmo cromossomo. 
c)  Casos de interação gênica normalmente não obedecem às leis de Mendel. 
d)  A epistasia é um tipo de interação gênica. 
e)  Existem interações gênicas não epistáticas. 

 

02. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene C determina que as 
alinhas sejam coloridas e o gene c determina branca. Entretanto, o gene I é epistático, diferentemente do 
alelo i que não possui nenhum efeito inibidor. Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o 
genótipo de uma galinha colorida. 
a)  iiCC 
b)  IiCc 
c)  iicc 

d)  IiCC 
e)  IIcc 

 
03. Em uma interação gênica epistática, o gene que é inibido recebe a denominação de: 

a)  epistático. 
b)  recessivo. 
c)  dominante. 

d)  hipostático. 
e)  homozigoto. 

 
04. Uma interação gênica é denominada de não epistática quando: 

a)  um alelo impede a expressão de outro. 
b)  ocorre a interação entre genes, mas não há impedimento na expressão de outro. 

c)  ocorre a interação entre genes e apenas um é expresso. 
d)  ocorre a interação entre genes, porém, o indivíduo é geneticamente inviável. 

e)  um alelo condiciona a ação de outro. 
 
05. Ao estudar a composição genética de um indivíduo, observamos que alguns alelos se expressam quando 

estão em homozigose ou heterozigose, produzindo o mesmo fenótipo. Marque a alternativa que indica 
corretamente o nome dado a esse alelo. 

a)  alelo recessivo. 
b)  alelo letal. 
c)  alelo dominante. 
d)  alelo codominante. 
e)  alelo múltiplo. 

 
 


