
 

 

TM 27 - 9º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 
Biologia 1 
01. A tradução gênica é o processo no qual ocorre a síntese de uma cadeia polipeptídica. Ele se inicia quando 

ocorre o emparelhamento de um RNAt que transporta metionina com o códon de início de tradução 
localizado em um RNAm. Marque a alternativa que indica corretamente o códon que marca o início da 
síntese proteica. 
a) UAG. 
b) AUU. 
c) AUG. 
d) UUA. 
e) GAC. 

 
02. O RNAm possui uma série de bases nitrogenadas, formando os códons, que determinarão a sequência de 

aminoácidos de uma proteína. No RNAm encontraremos códons que marcam o início da síntese e também 
aqueles que indicam a sua parada. Existem três códons que simbolizam a parada da síntese, enquanto a 
iniciação é indicada sempre pelo mesmo códon. 

 
Entre as alternativas abaixo, marque aquela que não indica um códon de parada. 
a) UAG. 
b) UAA. 
c) UGG. 
d) UGA. 

 
03. Algumas vezes em um RNAm são encontrados diversos ribossomos traduzindo-o simultaneamente. O 

RNAm, juntamente com os ribossomos, é chamados de: 
a) Multiribossomo. 
b) Polirribossomo. 
c) Cadeia ribossômica. 
d) RNA ribossômico. 

 
04. A produção de uma proteína é processada basicamente em duas fases. Observando o esquema abaixo, 

encontre a alternativa correspondente: 
 

Gene (DNA) → RNA → Proteínas 
 

a) Transmissão; Tradução 
b) Transcrição; Tradução 
c) Tradução; Transcrição 
d) Transcrição; Transcrição 
e) Tradução; Tradução  

 
05. Considere um RNA transportador cujo anticódon é CUG. O códon correspondente no RNA mensageiro e a 

trinca de nucleotídeos na fita do DNA que é transcrita são, respectivamente: 
a) CTG e GAC. 
b) TAC e GUC. 
c) AUT e CAG. 
d) CUG e CTG. 
e) GAC e CTG. 

 
Biologia 2 
01. Ao realizar um exame de sangue, uma paciente percebeu uma diminuição na quantidade de hemácias. 

Esse resultado pode ser relacionado com uma doença denominada: 
a) leucemia. 
b) anemia. 
c) câncer. 
d) dengue. 
e) eritroblastose. 
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02. Os glóbulos vermelhos, também denominados de hemácias ou eritrócitos, são células: 
a) nucleadas que se relacionam com o transporte de oxigênio. 
b) anucleadas que se relacionam com o transporte de gás oxigênio para os tecidos. 
c) anucleadas que atuam na defesa do organismo. 
d) nucleadas que participam ativamente do processo de defesa do organismo. 

 
03. As hemácias, células de formato de disco bicôncavo, são formadas na medula óssea vermelha. O processo 

de formação, também chamado de eritropoiese, é um processo regulado por um hormônio chamado: 
a) Eritropoietina. 
b) Hemacialina. 
c) Adrenalina. 
d) Insulina. 
e) Eritroadrenalina. 

 
04. Sabemos que existem diversos tipos de anemia, tais como a falciforme, a ferropriva e as talassemias. 

Sobre a anemia ferropriva, marque a alternativa correta. 
a) A anemia ferropriva tem causa genética e, por isso, não pode ser tratada com o aumento de ferro na 

dieta. 
b) A anemia ferropriva caracteriza-se principalmente pela presença de hemácias com o formato de foice. 
c) A anemia ferropriva pode ser relacionada com grande perda de sangue, como menstruações que 

permanecem por um grande período. 
d) A anemia ferropriva é relacionada com a produção incorreta de cadeias de hemoglobina e pode ser 

tratada com o aumento de ferro na alimentação. 
 
05. As hemácias, assim como os leucócitos e plaquetas, fazem parte do tecido sanguíneo. Elas apresentam no 

seu interior uma proteína que dá cor ao sangue e ajuda no transporte do oxigênio. Essa proteína recebe o 
nome de: 
a) hemoglobina. 
b) eritropoietina. 
c) eritrócitos. 
d) albumina. 
e) globulina. 

 
 
 


