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Questão 01 
    
O desenho a seguir refere-se à estrutura de uma molécula orgânica muito conhecida e característica dos s
 

 
A respeito dessa molécula, é correto 

 
a) encontrada somente nos animais, não estando presente nas plantas.
b) responsável por armazenar as informações genéticas dos organismos.
c) consumida pela célula e usada como fonte de energia.
d) uma molécula muito simples, por isso não é essencial para a sobrevivência das células em geral.
e) importante somente para células jovens, perdendo sua função a medida que as células envelhecem.

 
Questão 02 
    

Os cânceres cutâneos não melanoma são as neoplasias malignas mais comuns em humanos, o carcinoma b
socelular e o carcinoma espinocelular representam cerca de 95% dos cânceres cutâneos não melanoma, o que 
os torna um crescente problema para a saúde pública 
alterações genéticas que ocorrem no dese
compreendidas, havendo muito interesse no conhecimento e determinação das bases genéticas dos c
cutâneos não melanoma que expliquem seus fenótipos, comportamentos b
distintos (Bras Dermatol. 2006). A base genética para o desenvolvimento do câncer se e
que ocorrem no nível da molécula de D

 
a) A dupla hélice contém dois polinucleotídeos, com as bases nitrogenadas empilhadas no interior da moléc

la.  
b) As bases nitrogenadas da única cadeia de polinucleotídeo na molécula de DNA 

ções fosfodiésteres.  
c) As duas cadeias de polinucleotídeos são exatamente iguais, apresentando polaridade inversa. 
d) A dupla hélice de DNA contém fosfato e açúcar no interior da molécula. 
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correto afirmar que ela é 

encontrada somente nos animais, não estando presente nas plantas. 
responsável por armazenar as informações genéticas dos organismos. 
consumida pela célula e usada como fonte de energia. 

a molécula muito simples, por isso não é essencial para a sobrevivência das células em geral.
importante somente para células jovens, perdendo sua função a medida que as células envelhecem.

Os cânceres cutâneos não melanoma são as neoplasias malignas mais comuns em humanos, o carcinoma b
cinoma espinocelular representam cerca de 95% dos cânceres cutâneos não melanoma, o que 

os torna um crescente problema para a saúde pública mundial devido a suas prevalências cada vez maiores. As 
alterações genéticas que ocorrem no desenvolvimento dessas malignidades cutâneas são apenas parcialmente 
compreendidas, havendo muito interesse no conhecimento e determinação das bases genéticas dos c
cutâneos não melanoma que expliquem seus fenótipos, comportamentos biológicos e potenciais metastáticos 
distintos (Bras Dermatol. 2006). A base genética para o desenvolvimento do câncer se e
que ocorrem no nível da molécula de DNA. Em relação à molécula de DNA, marque a alternativa CORRETA. 

A dupla hélice contém dois polinucleotídeos, com as bases nitrogenadas empilhadas no interior da moléc

As bases nitrogenadas da única cadeia de polinucleotídeo na molécula de DNA 

As duas cadeias de polinucleotídeos são exatamente iguais, apresentando polaridade inversa. 
A dupla hélice de DNA contém fosfato e açúcar no interior da molécula.  
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a molécula muito simples, por isso não é essencial para a sobrevivência das células em geral. 
importante somente para células jovens, perdendo sua função a medida que as células envelhecem. 

Os cânceres cutâneos não melanoma são as neoplasias malignas mais comuns em humanos, o carcinoma ba-
cinoma espinocelular representam cerca de 95% dos cânceres cutâneos não melanoma, o que 

mundial devido a suas prevalências cada vez maiores. As 
volvimento dessas malignidades cutâneas são apenas parcialmente 

compreendidas, havendo muito interesse no conhecimento e determinação das bases genéticas dos cânceres 
ológicos e potenciais metastáticos 

distintos (Bras Dermatol. 2006). A base genética para o desenvolvimento do câncer se encontra nas mutações 
NA. Em relação à molécula de DNA, marque a alternativa CORRETA.  

A dupla hélice contém dois polinucleotídeos, com as bases nitrogenadas empilhadas no interior da molécu-

As bases nitrogenadas da única cadeia de polinucleotídeo na molécula de DNA interagem através de liga-

As duas cadeias de polinucleotídeos são exatamente iguais, apresentando polaridade inversa.  
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e) Na dupla hélice de DNA os nucleotíd

 
Questão 03 
 
O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de uma célula euc
Observe que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas, em destaq
removido no processamento do pró-RNAm.
 
 

 
Identifique a seqüência de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em proteína e d
ne o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína nascente.
 
Questão 04 
 
Em setembro de 1957, após os primeiros experimentos que culminaram na determinação da estrutura tridime
do DNA, o cientista Francis Crick fez a seguinte declaração:
 

 É difícil resistir à conclusão de que o DNA é material genético. Se
como o DNA reproduz a si mesmo [....]. A 
mão em uma luva, são separadas de alguma forma e a mão então serve como molde para uma nova luva, e
quanto a luva atua como molde para uma nova mão
havia apenas uma. Em termos químicos, imagin
longo da cadeia molde com bases complementares formand
 

 
Tendo como base a declaração de Crick, explique o processo de duplicação semiconservativa do DNA.
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 5 
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Na dupla hélice de DNA os nucleotídeos estão ligados por pontes de hidrogênio. 

O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de uma célula euc
Observe que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas, em destaque, compõem um íntron, a ser 

RNAm. 

 

de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em proteína e d
mero de aminoácidos a serem introduzidos na proteína nascente. 

Em setembro de 1957, após os primeiros experimentos que culminaram na determinação da estrutura tridime
do DNA, o cientista Francis Crick fez a seguinte declaração: 

É difícil resistir à conclusão de que o DNA é material genético. Se este for o caso, nosso problema é aprender 
como o DNA reproduz a si mesmo [....]. A idéia básica é que duas cadeias de DNA, que se encaixam como uma 
mão em uma luva, são separadas de alguma forma e a mão então serve como molde para uma nova luva, e

a como molde para uma nova mão conseqüentemente, teremos duas mãos usando luvas o
havia apenas uma. Em termos químicos, imaginávamos que os monômeros fornecidos pela célula se alinham ao 
longo da cadeia molde com bases complementares formando pares. 

SCHLENOFF, Daniel C., O Progresso de Crick. 
São Paulo, ano 6, n. 64, set. 2007. p. 10. [Adaptado]

Tendo como base a declaração de Crick, explique o processo de duplicação semiconservativa do DNA.
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eos estão ligados por pontes de hidrogênio.  

O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de uma célula eucariota. 
ue, compõem um íntron, a ser 

de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em proteína e determi-

Em setembro de 1957, após os primeiros experimentos que culminaram na determinação da estrutura tridimensional 

este for o caso, nosso problema é aprender 
básica é que duas cadeias de DNA, que se encaixam como uma 

mão em uma luva, são separadas de alguma forma e a mão então serve como molde para uma nova luva, en-
, teremos duas mãos usando luvas onde 

vamos que os monômeros fornecidos pela célula se alinham ao 

SCHLENOFF, Daniel C., O Progresso de Crick. Scientific American Brasil,  
São Paulo, ano 6, n. 64, set. 2007. p. 10. [Adaptado] 

Tendo como base a declaração de Crick, explique o processo de duplicação semiconservativa do DNA. 
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Com Francis Crick, estudando a relação entre a informação contida no DNA, as proteínas e os ácidos ribonuclei-
cos (RNAs), surgiu a interrogação sobre como a informação contida na molécula de DNA fluía para gerar uma 
proteína [...]. Baseando-se majoritariamente em suposições teóricas, Crick postulou a “Hipótese da sequência”, 
que é mais conhecida como o Dogma Central da Biologia Molecular. Os esquemas reproduzem, de forma simpli-
ficada, as principais ideias propostas pelo Dogma Central da Biologia Molecular. Em A, aparece o modelo possí-
vel de transferência do código genético, enquanto, em B, está retratado o modelo comprovado experimentalmen-
te e até hoje aceito. 

Disponível em: http://www.nature.com/ nature/journal/v227/n5258/pdf/227561a0.pdf  
“Central Dogma of Molecular Biology”, Nature, 227: 561–563/.  

Acesso em: 25 maio 2015. 
 
Questão 05 
 
A replicação do DNA consiste na síntese completa e idêntica do DNA de uma célula e só acontece a cada ciclo de 
divisão celular. Hipóteses foram postuladas a fim de ajudar a explicar o processo da replicação. Apenas em 1958, 
através de experimento realizado por Meselson e Stahl, chegou-se ao modelo que demonstra a replicação do DNA, 
no qual o mesmo afirma: 
 

a) O DNA seria replicado a partir de fragmentos dele próprio, previamente gerado por clivagem da molécula. 
b) As fitas do DNA seriam separadas, atuando, cada uma, como molde para a síntese de uma fita nova. 
c) As fitas filhas contêm DNA recém-sintetizados e parentais em cada uma das fitas, considerando a replica-

ção um processo dispersivo. 
d) As fitas-filhas consistem de uma fita molde e de uma fita codificadora, considerando a replicação, um pro-

cesso conservador. 
e) Ambas as fitas atuariam como molde da reação de replicação, havendo a sua união ao final de replicação, 

caracterizando um processo semi conservador. 
 
 
 
 


