
 

 

01. (Fuvest 2020) Considere uma sequência de DNA com 100  pares de bases de comprimento contendo 32  
timinas. 
Quantas citosinas, guaninas e adeninas essa sequência terá, respectivamente?  
a) 32, 68, 68.      
b) 68, 32, 68.      
c) 68, 68, 32.     
d) 32, 18, 18.     
e) 18, 32, 18.     

 
02. (Unesp 2017) A espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser (Libs, na sigla em inglês) é a 

tecnologia usada pelo robô Curiosity, da Nasa, em Marte, para verificação de elementos como ferro, 
carbono e alumínio nas rochas marcianas. Um equipamento semelhante foi desenvolvido na Embrapa 
Instrumentação, localizada em São Carlos, no interior paulista. No robô, um laser pulsado incide em 
amostras de folhas ou do solo e um conjunto de lentes instaladas no equipamento e focadas em um 
espectrômetro possibilita identificar os elementos químicos que compõem o material. 

 

Pesquisa Fapesp, janeiro de 2014. Adaptado. 
 

Incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado, por meio do 
espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de  
a) lipídios.    
b) proteínas.    
c) aminoácidos.     
d) glicídios.     
e) nucleotídeos.     

  
03. (Enem 2ª aplicação 2016) 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.     

  
04. (Fuvest 2014)  Observe a figura abaixo, que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. 
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Indique a alternativa que relaciona corretamente a(s) molécula(s) que se encontra(m) parcialmente 
representada(s) e o tipo de ligação química apontada pela seta. 
 
 Molécula(s)  Tipo de ligação 

química  
a) Exclusivamente DNA  Ligação de hidrogênio  
b) Exclusivamente RNA  Ligação covalente apolar 
c) DNA ou RNA  Ligação de hidrogênio  
d) Exclusivamente DNA  Ligação covalente apolar 
e) Exclusivamente RNA  Ligação iônica  

  
05. (Unesp 2012) Em um laboratório, um pesquisador aqueceu um segmento de dupla fita de DNA de modo 

que obteve duas fitas simples complementares.  
Ao sequenciar uma dessas fitas, encontrou a relação (A + G)/(T + C) = 0,5, ou seja, o número de adeninas 
somado ao número de guaninas, quando dividido pelo número de timinas somado ao número de citosinas, 
resultou em 0,5.  
Em função dessas informações, pode-se afirmar que o aquecimento foi necessário para romper as 
__________________ e que a relação (A + G)/(T + C) na fita complementar foi de _____. 
 
As lacunas são preenchidas correta e respectivamente por:  
a) pontes de hidrogênio e 0,5.    
b) pontes de hidrogênio e 1,0.    
c) pontes de hidrogênio e 2,0.    
d) ligações fosfodiéster e 1,0.    
e) ligações fosfodiéster e 2,0.    

  
06. (Enem PPL 2012) O DNA (ácido desoxirribonucleico), material genético de seres vivos, é uma molécula 

de fita dupla, que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas, como morango ou banana 
amassados, com uso de detergente, de sal de cozinha, de álcool comercial e de uma peneira ou de um 
coador de papel.  
O papel do detergente nessa extração de DNA é   
a) aglomerar o DNA em solução para que se torne visível.    
b) promover lise mecânica do tecido para obtenção do DNA.     
c) emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA.     
d) promover atividades enzimáticas para acelerar a extração do DNA.     
e) romper as membranas celulares para liberação do DNA em solução.    

  
07. (Ufu) Após a análise de DNA de uma célula de mamífero, verifica-se que 15% das bases nitrogenadas são 

representadas por uma base que tem como característica a formação de três pontes de hidrogênio com a 
base complementar. 
Considerando essas informações, é correto afirmar que a quantidade de  
a) Citosina representa 35% da quantidade total de bases nitrogenadas.    
b) Adenina representa 30% da quantidade total de bases nitrogenadas.    
c) Timina representa 35% da quantidade total de bases nitrogenadas.    
d) Guanina representa 30% da quantidade total de bases nitrogenadas.    

  
08. (Ufu) Em 1958, Meselson e Stahl cultivaram bactérias 'Escherichia coli' por 14 gerações em meio de 

cultura, onde a única fonte de nitrogênio era o 15N (isótopo pesado). No desenho a seguir, a seta do Tubo 1 
indica a posição (Ill) ocupada pelo DNA com 15N após ultracentrifugação em meio de cloreto de césio. 
Uma amostra de bactérias contendo DNA com 15N foi transferida para meio de cultura onde a única fonte 
de nitrogênio era o14N (isótopo normal). Após cada geração, foram retiradas amostras de DNA e 
verificada(s) a(s) posição(ões) ocupada(s) por estas amostras em meio de cloreto de césio. A seta do Tubo 
2 indica a posição (II) ocupada pelo DNA, após a primeira geração em meio com 14N. 
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Com relação aos dados apresentados, responda: 
a) Após a segunda geração em meio com 14N, o DNA extraído das bactérias irá ocupar qual(is) 

posição(ções) no Tubo 3? 
b) Qual conclusão pode ser tirada a partir da realização deste experimento? 
c) Qual é a principal enzima envolvida no processo descrito?  

  
09. (Unifesp)  O gráfico mostra o espectro de absorção de raios ultravioleta (U.V.) por uma proteína e por um 

ácido nucléico. 

 
Considerando a ação desses raios na célula, o comprimento de onda em que será obtida maior taxa de 
mutação é  
a) 2.400 Angstrons.    
b) 2.500 Angstrons.    
c) 2.600 Angstrons.    
d) 2.700 Angstrons.    
e) 2.800 Angstrons.    

  
10. (Enem)  Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento 

que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos.  
 

 
 
Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA  
a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma composição.    
b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila.    
c) das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo.    
d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção.    
e) de características básicas assegura sua eficiência hidratante.    

  
Gabarito:   
 
01. C 

No DNA, as timinas se ligam às adeninas e as citosinas se ligam às guaninas, assim, uma sequência de 
DNA com 100 pares de bases contendo 32 timinas, terá 32 adeninas, 68 citosinas e 68 guaninas.   

 
02. E 

Os nucleotídeos que formam as cadeias dos ácidos nucleicos (DNA e RNA) contém o elemento químico 
fósforo em sua composição.   

 
03. C 

Fazendo o pareamento: as 20  adeninas vão parear com 20  timinas; as 25  timinas vão parear com 25 
adeninas; as 30  guaninas vão parear com 30  citosinas; e as 25  citosinas vão parear com 25  guaninas. 
Somando-se: 20 25 45   adeninas; 20 25 45   timinas; 30 25 55   guaninas; e 30 25 55   
citosinas.   
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04. A 
A figura representa a molécula de DNA e a seta aponta o emparelhamento das bases nitrogenadas feito por 
ligações de hidrogênio.   

 
05. C 

O aquecimento é capaz de romper as pontes de hidrogênio, as quais mantêm unidas as duas cadeias 
polinucleotídicas do DNA. 
Caso em uma das cadeias do DNA a relação A+G/T+C = 1/2, na cadeia complementar dessa mesma 
molécula, a relação é igual a 2. Na molécula de DNA de cadeia dupla, a relação A+G/T+C é igual a 1.   

 
06. E 

A extração do DNA das células eucarióticas é feita com o uso de detergentes, sais e alcoóis, pois essas 
substâncias rompem as membranas lipoproteicas que armazenam e protegem os cromossomos.   

 
07. C 
 
08.  

a) O DNA vai ocupar as posições I e II do tubo 3. 
b) A duplicação do DNA é semiconservativa. 
c) DNA - polimerase.   

 
09. C 
 
10. A 

O ácido desoxirribonucleico (DNA), ocorrente em todos os seres vivos, é formado por sequências 
nucleotídicas compostas por fosfato, açúcar desoxirriboses e quatro tipos de bases nitrogenadas: adenina, 
timina, guanina e citosina.   

 
 
  
 


