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1. (ENEM) Uma v tima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explos o. 

Ind cios, como certos adere ̧os de metal usados pela v tima, sugerem que a mesma seja filha 

de um determinado casal. Uma equipe policial de per cia teve acesso ao material biol gico 

carbonizado da v tima, reduzido, praticamente, a fragmentos de ossos. Sabe-se que  poss vel 

obter DNA em condi ̧ es para an lise gen tica de parte do tecido interno de ossos. Os peritos 

necessitam escolher, entre cromossomos autoss ̂micos, cromossomos sexuais (X e Y) ou 

DNAmt (DNA mitocondrial), a melhor op ̧ o para identifica ̧ o do parentesco da v tima com o 

referido casal. Sabe-se que, entre outros aspectos, o n mero de c pias de um mesmo 

cromossomo por c lula maximiza a chance de se obter mol culas n o degradadas pelo calor 

da explos o. 

 

Com base nessas informa ̧ es e tendo em vista os diferentes padr es de heran ̧a de cada 

fonte de DNA citada, a melhor op ̧ o para a per cia seria a utiliza ̧ o 

a) do DNAmt, transmitido ao longo da linhagem materna, pois, em cada c lula humana, h  

v rias c pias dessa mol cula. 

b) do cromossomo X, pois a v tima herdou duas c pias desse cromossomo, estando assim 

em n mero superior aos demais. 

c) do cromossomo autoss ̂mico, pois esse cromossomo apresenta maior quantidade de 

material gen tico quando comparado aos nucleares, como, por exemplo, o DNAmt. 

d) do cromossomo Y, pois, em condi ̧ es normais, este  transmitido integralmente do pai 

para toda a prole e est  presente em duas c pias em c lulas de indiv duos do sexo 

feminino. 

e) de marcadores gen ticos em cromossomos autoss ̂micos, pois estes, al m de serem 

transmitidos pelo pai e pela m e, est o presentes em 44 c pias por c lula, e os demais, 

em apenas uma. 

 

 

2. (ENEM) Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já 

ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos 

organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em 

dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é 

material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles 

sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl 

realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às 

bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos 
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resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa 

básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 

Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na 

mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa 

molécula levaram à conclusão de que 

a) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém sintetizada e o 

filamento parental é conservado. 

b) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e 

parentais em cada uma das fitas. 

c) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma 

recém-sintetizada. 

d) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA 

parental. 

e) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma 

fita codificadora. 

 

 

3. (UERJ) A mutação no DNA de uma célula eucariota acarretou a substituição, no RNA 

mensageiro de uma proteína, da 15ª base nitrogenada por uma base C. 

 

A disposição de bases da porção inicial do RNA mensageiro da célula, antes de sua mutação, é 

apresentada a seguir: 

 

 
                                                    

Observe os códons correspondentes a alguns aminoácidos: 
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Sabe-se que o códon de iniciação de leitura é AUG. 

 

A probabilidade de que a proteína a ser traduzida pelo RNA mensageiro da célula que sofreu 

mutação não apresente alterações na disposição de seus aminoácidos é de: 

a) 0 

b) 0,25 

c) 0,50 

d) 1,00 

 

 

4. (UFC-2009) Considere as seguintes sequências hipotéticas de DNA extraídas de alguns 

indivíduos de espécies indeterminadas. 

 

Indivíduo I: ATTGGCCATATGACC  

Indivíduo II: TGAGCGAATGTTCTA  

Indivíduo III: CCGTAGATCAGTACA 

Indivíduo IV: ATATAGCTTTCACGG  

Indivíduo V: GGATCATTGGAATGC  

 

Suponha que essas sequências foram comparadas com sequências de RNAm cujos processos 

em que estão envolvidas já são determinados e que estão disponíveis em bancos de dados de 

RNA, segundo a tabela abaixo.  
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Utilizando as informações acima, responda o que se pede a seguir.  

a) Que indivíduo provavelmente corresponde a um artrópode?  

b) Que indivíduo provavelmente tem a digestão de lipídeos deficiente?  

c) Que indivíduo provavelmente é mais propenso a infecções e doenças ao longo de sua vida? 

 

 

5. (UERJ) Em uma pesquisa, cientistas extraíram amostras de DNA de três espécies diferentes 

e determinaram suas relações: 

 

 
 

Apresentadas na tabela abaixo. 

 

 
 

Em seguida, aqueceram-se as amostras e mediu-se a temperatura de desnaturação de cada 

uma delas. Sabe-se que, na temperatura de desnaturação, todas as pontes de hidrogênio entre 

as bases nitrogenadas estão rompidas. 



 
 

 
 

 

Biologia 
Alexandre Bandeira 

 

Identifique a amostra com maior temperatura de desnaturação. Justifique sua resposta. 
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Gabarito  
 

1. A 

2. C 

3. D 

4. a) Indivíduo II; b) Indivíduo IV; c) Indivíduo III.  

Comentário: seqüências de DNA de espécies indeterminadas podem ser estudadas 

utilizando-se como parâmetro seqüências de RNAm complementares. Alguns bancos de 

dados de RNA oferecem seqüências disponíveis que podem ser usadas para 

comparação, determinação e confirmação de espécies. Os bancos de dados de RNAm 

oferecem muitas vezes as funções em que determinadas seqüências estão envolvidas, 

facilitando a identificação das funções das seqüências de espécies desconhecidas. A 

tabela em questão oferece algumas seqüências hipotéticas de RNAm e os processos em 

que estão envolvidas. Assim, a seqüência de RNAm que codifica para a produção de 

hormônio ecdisona, hormônio produzido por artrópodes e responsável pelo processo de 

muda em insetos, é complementar à seqüência de DNA do indivíduo II, levando a crer 

que esse indivíduo provavelmente corresponde a um artrópode. A colecistocinina é um 

hormônio que atua no processo digestório. A presença de um quimo rico em gordura no 

duodeno estimula a secreção de colecistocinina pela mucosa duodenal, que, por via 

sanguínea, atinge o pâncreas e o estimula a produzir uma secreção mais rica em enzimas, 

que, dentre outras funções, agem na digestão de gorduras. A seqüência de RNAm que 

codifica para a deficiência na produção de colecistocininaé complementar à seqüência 

de DNA do indivíduo IV, que provavelmente terá sua função digestória de lipídeos 

deficiente. A seqüência de RNAm associada à deficiência na produção de monócitos, 

células de defesa do organismo, é complementar à seqüência de DNA do indivíduo III, 

que provavelmente será mais propenso a doenças e a infecções ao longo de sua vida. 

5. As bases nitrogenadas das duas fitas do DNA são unidas entre si por ligações chamadas 

pontes de hidrogênio. O pareamento entre citosina (C) e guanina (G) é feito por três 

pontes de hidrogênio, enquanto entre adenina (A) e timina (T) há duas dessas ligações. 

Quanto mais pontes de hidrogênio mais energia é necessário aplicar para separar as duas 

fitas. Portanto, quanto mais bases G e C estiverem presentes em uma molécula de DNA, 

ou seja, quanto maior a relação , maior também será a temperatura de desnaturação 

dessa molécula. 

 


