


03) Em um experimento, foi observado que, no DNA de um determinado organismo, o 

conteúdo de citosina era de 30%. Assinale na tabela abaixo a alternativa que indica 

corretamente os percentuais de guanina, adenina e timina. 

 
 

04) Uma proteína formada por 20 aminoácidos é codificada por uma molécula de RNA 

_____ de, no mínimo, _____ nucleotídeos. Para completar corretamente a frase, os 

espaços I e II devem ser preenchidos, respectivamente, por: 

 

a) mensageiro e 20.  

b) mensageiro e 60. 

c) transportador e 30.  

d) transportador e 60. 

e) ribossômico e 30. 

 

05) Um pesquisador, interessado em produzir, em tubo de ensaio, uma proteína, nas 

mesmas condições em que essa síntese ocorre nas células, utilizou ribossomos de 

células de rato, RNA mensageiro de células de macaco, RNA transportador de células de 

coelho e aminoácidos ativos de células de sapo. A proteína produzida teria uma 

seqüência de aminoácidos idêntica à do: 

 

a) rato.  

b) sapo.  

c) coelho. 

d) macaco. 

e) macaco e do rato. 

 

06) A droga cloranfenicol tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das 

bactérias realizem sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias 

sensíveis a ele é inibir a síntese de: 

 

a) ATP. 

b) DNA. 

c) proteínas. 

d) RNA mensageiro. 

e) lipídios da parede bacteriana. 

 



07) Com relação à síntese de proteínas em uma célula, é incorreto afirmar: 

 

a) Todas as células sintetizam sempre os mesmos tipos de proteínas, nas mesmas 

proporções. 

b) A seqüência de bases nitrogenadas ao longo da molécula de RNAm determina a 

seqüência de aminoácidos incorporados na cadeia polipeptídica. 

c) Para a formação da proteína, não basta a atividade do RNAm; é necessária a 

participação dos RNAt e dos ribossomos. 

d) Ao longo de um DNA, há segmentos que atuam diretamente na síntese de 

proteínas, os éxons, e os que parecem inativos nesse processo, os íntrons. 

 

08) Erros podem ocorrer, embora em baixa freqüência, durante os processos de 

replicação, transcrição e tradução do DNA. Entretanto, as conseqüências desses erros 

podem ser mais graves, por serem herdáveis, quando ocorrem: 

 

a) na transcrição, apenas. 

b) na replicação, apenas. 

c) na replicação e na transcrição, apenas. 

d) na transcrição e na tradução, apenas. 

e) em qualquer um dos três processos. 

 

09) Considere o diagrama, que resume as principais etapas da síntese protéica que 

ocorre numa célula eucarionte. 

Os processos assinalados como 1 e 2 e a organela representados no diagrama referem-

se, respectivamente, a: 

 

a) transcrição, tradução e ribossomo. 

b) tradução, transcrição e lisossomo. 

c) duplicação, transcrição e ribossomo. 

d) transcrição, duplicação e lisossomo. 

e) tradução, duplicação e retículo endoplasmático. 

 

10) Analise estes gráficos. 

Efeito dos antibióticos A e B sobre a síntese de proteínas em bactérias. 



 

Considerando-se as informações destes gráficos, é correto afirmar que: 

 

a) os mRNAs transcritos antes da adição do antibiótico B são traduzidos. 

b) a queda da síntese de proteína resulta da inibição da duplicação do DNA. 

c) os dois antibióticos – A e B – atuam sobre o mesmo alvo. 

d) o antibiótico A impede a síntese de novas moléculas de mRNA. 

 

 


