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Exercícios – Lista 01 
 

01. São exemplos de ácidos nucleicos: 
a) Proteínas e lipídios. 
b) DNA e RNA. 
c) Monossacarídeos e dissacarídeos. 
d) Adenina e guanina. 
e) Timina e uracila. 

 
02. Os ácidos nucleicos são formados por monômeros 

chamados de 
a) nucleopídeos. 
b) nucleoides. 
c) nucleotídeos. 
d) nucléolo. 
e) nucleoplasmas. 

 
03. Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição 

e função dos ácidos nucleicos. 
• Estrutura:  
Dupla hélice;      
Cadeia simples. 
 

• Composição:  
1) Presença de uracila;      
2) Presença de timina. 
 

• Função:  
a) síntese de proteínas;  
b) transcrição gênica. 
 

São características do ácido ribonucleico: 
a)      II – 2 – b 
b)      I – 1 – a 
c)       I – 2 – b 
d)      II – 1 – a 
e)      II – 1 – b 

 
04. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os 

números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 
 

 
 

a) Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato 
b) Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose 
c) Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada 
d) Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose 
e) Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada 

 
05. Os nucleotídeos são monômeros que formam os 

ácidos nucleicos. Analise as alternativas abaixo e 
marque aquela que cita os componentes básicos de 
um nucleotídeo. 
a) uma ribose, um grupo fosfato e uma timina. 
b) uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo 

fosfato. 
c) uma pentose, um grupo fosfato e uma base 

pirimidina. 
d) uma ribose, um grupo fosfato e uma base 

purina. 
e) uma proteína, um carboidrato e um lipídeo. 

 

06.  
“Testes genéticos: a ciência se antecipa à 

doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil 
genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da 
célula (Projeto Genoma, iniciado em 1990, nos EUA), 
já é possível detectar por meio de exames de DNA 
(ácido desoxirribonucleico) a probabilidade de uma 
pessoa desenvolver doenças [...].”  

 

(O Globo, 10/08/1997). 
 
Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do 
conhecimento da sequência de bases do DNA. O 
esquema abaixo que representa o pareamento típico 
de bases encontradas na molécula de DNA é: 
 

a)

   
 
b)

  
 
c)

          
 
d)

 
 

07. As bases nitrogenadas podem ser divididas em bases 
púricas e pirimídicas. Assinale a alternativa que 
contém os nomes das bases pirimídicas. 
a) Adenina, citosina e timina; 
b) Adenina, timina e uracila; 
c) Guanina, timina e uracila; 
d) Citosina, timina e uracila; 
e) Citosina, timina e guanina. 

 
08. Sobre os ácidos nucleicos, são feitas as seguintes 

afirmações: 
I. São macromoléculas, de elevada massa 

molecular, que possuem ácido fosfórico, 
açúcares e bases purínicas e pirimidínicas, em 
sua composição. 

II. Ocorrem em todas as células vivas e são 
responsáveis pelo armazenamento e 
transmissão da informação genética e por sua 
tradução, que é expressa pela síntese proteica. 
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III. Encontram-se presentes no núcleo dos 
procariotos e dispersos no hialoplasma dos 
eucariotos. 

IV. Encontram-se, normalmente, organizados sob a 
forma de fita simples ou dupla. 

 
Das quatro afirmações anteriores, são verdadeiras: 
a) Apenas a I, a II e a IV. 
b) A I, a II, a III e a IV. 
c) Apenas a III e a IV. 
d) Apenas a I e a II. 
e) A II e a III. 

 
09. A sequência de nucleotídeos ATGCACCT forma um 

segmento de DNA dupla hélice ao se ligar à fita 
complementar: 
a) AUGCACCU  
b) TCCACGTA 
c) UACGUGGA  
d) ATGCACCT 
e) TACGTGGA 

 
10. Em relação ao DNA (Ácido Desoxirribonucleico), 

NÃO podemos afirmar que  
a) O DNA faz parte da constituição 

dos cromossomos. 
b) A molécula de DNA possui a forma de uma dupla 

hélice. 
c) O DNA é constituído das bases nitrogenadas, 

adenina, timina, citosina, guanina. 
d) O DNA se constitui de 4 bases nitrogenadas, 

desoxirribose e ácido fosfórico. 
e) As moléculas de DNA apresentam sempre a 

mesma ordem de nucleotídeos, diferindo apenas 
uma das outras pelo número deles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


