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01. Os vegetais biossintetizam determinadas substâncias 
(por exemplo, alcaloides e flavonoides), cuja estrutura 
química e concentração variam num mesmo organismo em 
diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. 
Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação 
do organismo às variações ambientais (radiação UV, 
temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores 
etc.) ou fisiológicas (crescimento, envelhecimento etc.). 
 
As variações qualitativa e quantitativa na produção 
dessas substâncias durante um ano são possíveis 
porque o material genético do indivíduo:  
a) sofre constantes recombinações para adaptar-se.    
b) muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida.    
c) cria novos genes para biossíntese de substâncias 
específicas.    
d) altera a sequência de bases nitrogenadas para criar 
novas substâncias.    
e) possui genes transcritos diferentemente de acordo com 
cada necessidade.    
   
02. A figura seguinte representa um modelo de transmissão 
da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do 
processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, 
há três formas proteicas diferentes denominadas a, b e c. 
 

 
 

Depreende-se do modelo que:  
a) a única molécula que participa da produção de proteínas 
é o DNA.    
b) o fluxo de informação genética, nos sistemas biológicos, é 
unidirecional.    
c) as fontes de informação ativas durante o processo de 
transcrição são as proteínas.    
d) é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de 
um mesmo produto de transcrição.    
e) a molécula de DNA possui forma circular e as demais 
moléculas possuem forma de fita simples linearizadas.    
 

03. Define-se genoma como o conjunto de todo o material 
genético de uma espécie, que, na maioria dos casos, são as 
moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se 
sobre a possível relação entre o tamanho do genoma - 
medido pelo número de pares de bases (pb) -, o número de 
proteínas produzidas e a complexidade do organismo. As 
primeiras respostas começam a aparecer e já deixam claro 
que essa relação não existe, como mostra a tabela a seguir. 
 
 

Espécie 
Nome 

comum 

Tamanho 
estimado 

do genoma 
(pb) 

Nº de 
proteínas 
descritas 

Olyza sativa Arroz 5.000.000.000 224.181 

Mus 
musculus 

Camundongo 3.454.200.000 249.081 

Homo 
Sapiens 

Homem 3.400.000.000 459.114 

Rattus 
novergicos 

Rato 2.900.000.000 109.077 

Drosophila 
melanogaster 

Mosca-da-
fruta 

180.000.000 86.255 

 
De acordo com as informações do texto:  
a) o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA.    
b) a produção de proteínas não está vinculada à molécula 
de DNA.    
c) o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao 
número de proteínas produzidas pelo organismo.    
d) quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho de 
seu genoma.    
e) genomas com mais de um bilhão de pares de bases são 
encontrados apenas nos seres vertebrados.    
   
04. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que 
variações anatômicas entre os animais fossem 
consequência de diferenças significativas entre seus 
genomas. Porém, os projetos de sequenciamento de 
genoma revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do 
genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar 
das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os 
genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos 
de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na 
construção e na definição das formas do corpo. O restante, 
possivelmente, constitui DNA não-codificante. Como 
explicar, então, as diferenças fenotípicas entre as diversas 
espécies animais? A resposta pode estar na região não-
codificante do DNA. 
  

A região não-codificante do DNA pode ser responsável 
pelas diferenças marcantes no fenótipo porque contém:  

a) as sequências de DNA que codificam proteínas 
responsáveis pela definição das formas do corpo.    
b) uma enzima que sintetiza proteínas a partir da sequência 
de aminoácidos que formam o gene.    
c) centenas de aminoácidos que compõem a maioria de 
nossas proteínas.    
d) informações que, apesar de não serem traduzidas em 
sequências de aminoácidos, interferem no fenótipo.    
e) os genes associados à formação de estruturas similares 
às de outras espécies.    
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05. Uma vítima de acidente de carro foi encontrada 
carbonizada devido a uma explosão. Indícios, como certos 
adereços de metal usados pela vítima, sugerem que a 
mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe 
policial de perícia teve acesso ao material biológico 
carbonizado da vítima, reduzido, praticamente, a fragmentos 
de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em condições 
para análise genética de parte do tecido interno de ossos. 
Os peritos necessitam escolher, entre cromossomos 
autossômicos, cromossomos sexuais (X e Y) ou DNAmt 
(DNA mitocondrial), a melhor opção para identificação do 
parentesco da vítima com o referido casal. 
Sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópias de 
um mesmo cromossomo por célula maximiza a chance de 
se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão. 
 

Com base nessas informações e tendo em vista os 
diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA 
citada, a melhor opção para a perícia seria a utilização:  
a) do DNAmt, transmitido ao longo da linhagem materna, 
pois, em cada célula humana, há várias cópias dessa 
molécula.    
b) do cromossomo X, pois a vítima herdou duas cópias 
desse cromossomo, estando assim em número superior aos 
demais.    
c) do cromossomo autossômico, pois esse cromossomo 
apresenta maior quantidade de material genético quando 
comparado aos nucleares, como, por exemplo, o DNAmt.    
d) do cromossomo Y, pois, em condições normais, este é 
transmitido integralmente do pai para toda a prole e está 
presente em duas cópias em células de indivíduos do sexo 
feminino.    
e) de marcadores genéticos em cromossomos 
autossômicos, pois estes, além de serem transmitidos pelo 
pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por célula, e 
os demais, em apenas uma.    
 
06. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação 
do milho original, com a transferência, para este, de um 
gene de interesse retirado de outro organismo de espécie 
diferente. 
 

A característica de interesse será manifestada em 
decorrência:  
a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene 
transferido.    
b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene 
transferido.    
c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA 
não hibridizado.    
d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do 
milho original.    
e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do 
DNA recombinante.    
   
07.  Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou 
recentemente ter criado uma “célula sintética”, uma bactéria 
chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores 
montaram uma sequência de nucleotídeos, que formam o 
único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em 
outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a 
introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado 
e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a 
gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. 
 

A importância dessa inovação tecnológica para a 
comunidade científica se deve à:  
a) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias 
para serem usados como receptoras de cromossomos 
artificiais   

b) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de 
vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios.    
c) possibilidade de produção em massa da bactéria 
Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes 
naturais.    
d) possibilidade de programar geneticamente 
microrganismos ou seres mais complexos para produzir 
medicamentos, vacinas e biocombustíveis.    
e) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de 
expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem 
usadas na indústria.    
   
08. Segundo Jeffrey M. Smith, pesquisador de um 
laboratório que faz análises de organismos geneticamente 
modificados, após a introdução da soja transgênica no Reino 
Unido, aumentaram em 50% os casos de alergias. “O gene 
que é colocado na soja cria uma proteína nova que até 
então não existia na alimentação humana, a qual poderia ser 
potencialmente alergênica”, explica o pesquisador. 
 

Considerando-se as informações do texto, os grãos 
transgênicos que podem causar alergias aos indivíduos 
que irão consumi-los são aqueles que apresentam, em 
sua composição, proteínas:  
a) que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo 
sistema imunológico desses consumidores.    
b) que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos 
pelo sistema imunológico desses consumidores.    
c) com estrutura primária idêntica às já encontradas no 
sistema sanguíneo desses consumidores.    
d) com sequência de aminoácidos idêntica às produzidas 
pelas células brancas do sistema sanguíneo desses 
consumidores.    
e) com estrutura quaternária idêntica à dos anticorpos 
produzidos pelo sistema imunológico desses consumidores.    
   
09. Um novo método para produzir insulina artificial que 
utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por 
pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da 
Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a iniciativa 
privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a 
bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o 
hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior 
quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo 
necessário para obtê-la pelo método tradicional, que 
consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de 
animais abatidos. 
 

A produção de insulina pela técnica do DNA 
recombinante tem, como consequência:  
a) o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a 
partir do pâncreas suíno.    
b) a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos.    
c) o progresso na técnica da síntese química de hormônios.    
d) impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos.    
e) a criação de animais transgênicos.    
   
10. A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica 
resistente ao herbicida IMAZAPIR. A planta está passando 
por testes de segurança nutricional e ambiental, processo 
que exige cerca de três anos. Uma linhagem de soja 
transgênica requer a produção inicial de 200 plantas 
resistentes ao herbicida e destas são selecionadas as dez 
mais "estáveis", com maior capacidade de gerar 
descendentes também resistentes. Esses descendentes são 
submetidos a doses de herbicida três vezes superiores às 
aplicadas nas lavouras convencionais. Em seguida, as cinco 
melhores são separadas e apenas uma delas é levada a 
testes de segurança. Os riscos ambientais da soja 
transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade 
de cruzamento com outras plantas e o perigo de polinização 
cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%. 
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A soja transgênica, segundo o texto, apresenta baixo 
risco ambiental porque:  
a) a resistência ao herbicida não é estável e assim não 
passa para as plantas-filhas.    
b) as doses de herbicida aplicadas nas plantas são 3 vezes 
superiores às usuais.    
c) a capacidade da linhagem de cruzar com espécies 
selvagens é inexistente.    
d) a linhagem passou por testes nutricionais e após três 
anos foi aprovada.    
e) a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação a 
sua segurança.    
   
11. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com 
opiniões ora favoráveis ora desfavoráveis. Um organismo ao 
receber material genético de outra espécie, ou modificado 
da mesma espécie, passa a apresentar novas 
características. Assim, por exemplo, já temos bactérias 
fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras 
que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. 
O belga René Magritte (1896-1967), um dos pintores 
surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. 
 
Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo 
sobre os transgênicos, qual das obras de Magritte, a 
seguir, estaria mais de acordo com esse tema tão 
polêmico?  

a)  d)  

b)  
e)  

c)  

 

 
 

12. O teste do DNA resolve praticamente todos os casos 
de paternidade duvidosa. Entretanto, o juiz estaria 
impossibilitado de decidir a partir do teste, caso a mãe 
tivesse mantido relações sexuais com homens 
diferentes que fossem: 
a) primos carnais, isto é, filhos resultantes do casamento de 
dois irmãos com duas irmãs. 
b) gêmeos monozigóticos. 
c) gêmeos fraternos. 
d) apenas irmãos. 
 
13.  

EU E MEUS DOIS PAPAIS 
 

No futuro, quando alguém fizer aquele velho comentário 
sobre crianças fofinhas: “Nossa, é a cara do pai!”, será 
preciso perguntar: “Do pai número um ou do número dois?”. 
A ideia parece absurda, mas, em princípio, não tem nada de 
impossível. A descoberta de que qualquer célula do nosso 
corpo tem potencial para retornar a um estado primitivo e 
versátil pode significar que homens são capazes de produzir 
óvulos, e mulheres têm chance de gerar espermatozoides. 
Tudo graças às células iPS (sigla inglesa de “células-tronco 

pluripotentes induzidas”), cujas capacidades “miraculosas” 
estão começando a ser estudadas. Elas são funcionalmente 
idênticas às células-tronco embrionárias, que conseguem 
dar origem a todos os tecidos do corpo. Em laboratório, as 
células iPS são revertidas ao estado embrionário por meio 
de manipulação genética. 
 
Na reportagem, cientistas acenaram com a possibilidade 
de uma criança ser gerada com o material genético de 
dois pais, necessitando de uma mulher apenas para a 
“barriga de aluguel”. Um dos pais doaria o 
espermatozoide e o outro uma amostra de células da 
pele que, revertidas ao estado iPS, dariam origem à um 
ovócito pronto para ser fecundado in vitro. Isto 
ocorrendo, a criança: 
a) necessariamente seria do sexo masculino. 
b) necessariamente seria do sexo feminino. 
c) poderia ser um menino ou uma menina. 
d) seria clone genético do homem que forneceu o 
espermatozoide. 
e) seria clone genético do homem que forneceu a célula da 
pele. 
 
14. Cientistas conseguem criar espermatozoide humano em 
laboratório a partir de células-tronco embrionárias humanas. 
As células foram incubadas em solução química e 
temperatura semelhante à do interior dos testículos. Os 
espermatozoides são idênticos aos criados naturalmente e 
são capazes de ativar um óvulo durante a fertilização. 
 
As informações apresentadas na reportagem permitem a 
seguinte conclusão: 
a) o material que deu origem aos espermatozoides foi 
retirado dos eritrócitos. 
b) os espermatozoides foram originados a partir de células 
germinativas. 
c) a fertilização do óvulo pelo espermatozoide originado 
formará um zigoto transgênico. 
d) o sêmen foi o meio de cultivo utilizado para a incubação 
das células-tronco. 
e) as células-tronco embrionárias têm elevada capacidade 
de diferenciação. 
 
15. No Brasil, em 2005, foram realizadas com sucesso, três 
microcirurgias reconstrutivas para a regeneração de nervos 
da mão e do braço de pacientes acidentados, com a 
utilização de células-tronco de suas próprias medulas 
ósseas vermelhas, retiradas dos ossos da bacia.  
 
Sobre células-tronco, julgue: 
 
0– As células-tronco são indiferenciadas, com 
potencialidade para dar origem aos mais diversos tipos de 
células especializadas. 
1– As células-tronco de indivíduos adultos têm menor 
potencial de diferenciação do que as células-tronco 
embrionárias. 
2– São exemplos de células-tronco as células da medula 
óssea vermelha, que produzem as células sanguíneas. 
Neste caso, as células da linhagem linfoide produzem os 
linfócitos e as mieloides dão origem aos demais leucócitos e 
às hemácias. 
3– As células-tronco podem ser obtidas a partir do sangue 
do cordão umbilical conservado sob resfriamento, para 
eventual uso terapêutico pelo doador, futuramente. 
4– As células-tronco embrionárias têm maior capacidade de 
diferenciação, são totipotentes, podendo originar todos os 
tecidos corporais, desde que recebam tratamento especial 
para orientar a diferenciação em determinado tipo de tecido. 
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16. Na área da biotecnologia, todos agora falam sobre 
células-tronco. Apenas para citar um exemplo, em 2008 
pesquisadores da Universidade de Washington e da 
empresa californiana de biotecnologia Geron desenvolveram 
uma nova técnica para conseguir implantar com sucesso 
nos corações infartados células musculares cardíacas 
produzidas a partir de células-tronco. Importantes pesquisas 
como essa agora possuem apoio do governo brasileiro, pois 
os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, em 29 
de maio de 2008, apoiar a continuidade das pesquisas em 
células-tronco. Uma medida dessa natureza também foi 
proposta de campanha do novo presidente eleito dos 
Estados Unidos, Barack Obama.  
 
Selecione abaixo a alternativa correta que contem uma 
forma de obtenção de células-tronco: 
a) A partir da replicação do DNA mitocondrial. 
b) A partir de embriões clonados, ou formados por FIV 
c) Através do experimento de Stanley-Miller. 
d) Aplicando a teoria da abiogênese em laboratório. 
e) Através da cultura de bactérias 
 
17. No início do século XX, vários pesquisadores 
começaram a decifrar os segredos das células-tronco, 
através de experimentos realizados com células 
embrionárias. As células-tronco embrionárias são 
totipotentes, ou seja, capazes de originar vários tipos de 
células e tecidos de um indivíduo adulto. Através de técnica 
específica, estas células podem ser utilizadas na clonagem 
terapêutica, gerando órgãos para transplante, minimizando 
os riscos de rejeição, por parte do organismo do paciente 
transplantado.  
 
Considerando o desenvolvimento embrionário, sabe-se 
que as células-tronco compõem a massa celular de um 
embrião que se encontra na fase de: 
a) nêurula.    b) gástrula.      c) organogênese.    d) mórula 
 
18. A biotecnologia representa o conjunto de métodos 
aplicáveis às atividades que associam a complexidade dos 
organismos e seus derivados, conciliadas às constantes 
inovações tecnológicas.  
Sobre ela, afirma-se: 
I. A técnica, conhecida como DNA recombinante ou 
engenharia genética, tem aplicação restrita à produção de 
vacinas de segunda geração. 
II. O termo “clone” pode ser empregado para designar 
organismos idênticos surgidos a partir de reprodução 
assexuada. 
III. O processo de eletroforese e o uso de enzimas de 
restrição são indispensáveis na realização de exames de 
DNA. 
IV. A universalidade estrutural do DNA, comum a todas as 
espécies, permite a tecnologia dos transgênicos. 
 
Pode-se concluir que são corretas apenas as 
afirmativas: 
 
a) I e II.   b) II e III.    c) III e IV.    d) I, II e IV.   e) II, III e IV 
 
19. A utilização de células-tronco do próprio indivíduo 
(autotransplante) tem apresentado sucesso como terapia 
medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas 
células perdidas não têm capacidade de reprodução, 
principalmente em substituição aos transplantes, que 
causam muitos problemas devido à rejeição pelos 
receptores. 
 
O autotransplante pode causar menos problemas de 
rejeição quando comparado aos transplantes 

tradicionais, realizados entre diferentes indivíduos. Isso 
porque as:  
 
a) células-tronco se mantém indiferenciadas após sua 

introdução no organismo do receptor.    
b) células provenientes de transplantes entre diferentes 

indivíduos envelhecem e morrem rapidamente.    
c) células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo 

receptor, apresentam material genético semelhante.    
d) células transplantadas entre diferentes indivíduos se 

diferenciam em tecidos tumorais no receptor.    
e) células provenientes de transplantes convencionais não 

se reproduzem dentro do corpo do receptor.    
 
20.  
 
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
— INPI — NEGA PATENTE AO ANTI-RETROVIRAL 
TENOFOVIR. A DECISÃO TRAZ NOVA PERSPECTIVA 
PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS DO MEDICAMENTO. 
(O Estado de S.Paulo, 02.09.2008) 
O Tenofovir é um dos mais caros e importantes 
medicamentos anti-HIV usados no Programa Nacional de 
DSTAids. Tem ação anti-retroviral, pois trata-se de um 
análogo de nucleosídeo e, quando da transcrição reversa, 
suas moléculas substituem o nucleotídeo verdadeiro, no 
caso aadenina. O produto sintetizado com a falsa adenina 
perde a sua função. 
 
Pode-se dizer que moléculas do medicamento vão 
substituir a adenina quando da síntese: 
a) do RNA viral por ação da transcriptase reversa. 
b) das proteínas virais a partir do RNA do vírus. 
c) do DNA a partir do RNA do vírus. 
d) da transcriptase reversa do vírus. 
e) da DNA polimerase que faz a transcrição do material 
genético do vírus. 
 
 

 

 


