
Desafios – Biologia – Unidade 5 1

Ficha de Avaliação

1 | Em 1928, o médico inglês Frederick Griffith desenvolveu importantes trabalhos
na tentativa de desenvolver uma vacina contra a pneumonia.

1.1. Griffith, nos seus trabalhos com o Diplococcus pneumoniae (agente causa-
dor da pneumonia humana e letal para os ratinhos) concluiu que:

a. as proteínas membranares das células patogénicas tinham a capacidade
de transformar células não patogénicas em células patogénicas.

b. o calor destruía as células patogénicas causadoras da pneumonia.
c. os polissacarídeos existentes nas membranas das bactérias causavam a

pneumonia.
d. algumas substâncias químicas existentes nas células dos agentes patogé-

nicos ao serem transferidas para células não patogénicas transformam-
nas em células patogénicas. 

(Seleccione a opção correcta.)

1.2. Explique a importância dos trabalhos de Griffith na determinação do cons-
tituinte celular responsável pelo armazenamento e transmissão da infor-
mação genética.

2 | Células de Escherichia coli crescidas em meio contendo 15N foram transferidas
para um meio com 14N, onde se replicaram durante duas gerações. De se-
guida, foi extraído e centrifugado o DNA dessas células. 

2.1. Qual a densidade das moléculas de DNA da segunda geração? 

a. Uma cadeia com elevada densidade e uma cadeia com reduzida densi-
dade.

b. Uma cadeia com elevada densidade e uma cadeia com densidade in-
termédia.

c. Uma cadeia com reduzida densidade e uma cadeia com densidade in-
termédia.
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d. Duas cadeias com densidade reduzida.
(Seleccione a opção correcta.)

2.2. Justifique a sua resposta. 

2.3. Explique a importância do mecanismo de Replicação semiconservativa do
DNA na conservação do património genético ao longo das gerações.

3 | Analisando o número de diferentes bases que constituem uma molécula de
DNA, qual o resultado que esperaria obter, de acordo com a lei de empare-
lhamento das bases (Lei de Chargaff)?

a. G = T.
b. A + G = C + T.
c. A + T = G + T.
d. A = C.
(Seleccione a opção correcta.)

3.1. Justifique a sua resposta à questão anterior.

4 | A percentagem de bases numa cadeia de uma molécula de DNA é: A = 40%
e G = 20%.

4.1. Indique a percentagem de bases T+C na cadeia complementar da molé-
cula de DNA. Justifique apresentando os cálculos.

4.2. Indique a percentagem de bases T + C na mesma cadeia da molécula de
DNA. Justifique apresentando os cálculos.

5 | A figura que se segue ilustra o modelo de dupla hélice de DNA proposto por
Watson e Crick. Observe-a atentamente.

5.1. Caracterize o modelo estrutural de DNA proposto por Watson e Crick. 

5.2. Relativamente ao modelo de dupla hélice de DNA ilustrado na figura, clas-
sifique as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F).
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a. A molécula de DNA é formada por duas cadeias polinucleotídicas enro-
ladas em hélice.

b. As duas cadeias polinucleotídicas estão unidas por ligações fosfodiéster
que se estabelecem entre as bases azotadas. 

c. Ao longo da cada cadeia os nucleótidos estão ligados por pontes de hi-
drogénio que se estabelecem entre o grupo fosfato de um nucleótido e
a desoxirribose do nucleótido seguinte.

d. A extremidade 5´de uma das cadeias está emparelhada com a extremi-
dade 5´da outra cadeia.

e. As duas cadeias que constituem a molécula de DNA são antiparalelas,
uma vez que se desenvolvem em sentidos opostos.

f. A quantidade de  A + T = C+ G.
g. O modelo representado foi baseado na composição química da molé-

cula de DNA.
h. Os nucleótidos têm ribose na sua constituição.

5.3. Corrija as afirmações falsas sem recorrer à forma negativa. 

6 | A figura que se segue representa o dogma central da Biologia. 

6.1. Identifique os processos 1 e 2 representados na figura.

6.2. Explique, sucintamente, o que representa o esquema.

7 | A figura seguinte ilustra o mecanismo de síntese proteica. Observe-o.
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7.1. Identifique as etapas assinaladas na figura com os números 1, 2 e 3.

7.2. A figura representa uma célula eucariótica ou procariótica? Justifique re-
correndo a dois dados da figura.

7.3. A síntese proteica permite:

a. expressar a informação contida nos genes.
b. replicar a informação contida nos genes.
c. codificar a molécula de DNA.
d. introduzir genes de outros organismos numa molécula de DNA.
(Seleccione a opção correcta.)

7.4. Efectue as correspondências possíveis entre a coluna I e a coluna II.

7.5. Um codão…

a. pode codificar um aminoácido numa espécie e outro aminoácido numa
espécie diferente.

b. é formado por três nucleótidos.
c. nunca codifica mais do que um aminoácido.
d. é a unidade básica do código genético.
(Seleccione a(s) opção (ões) incorrecta (s).)

7.6. O anticodão de uma determinada molécula de tRNA…

a. é complementar ao codão correspondente de mRNA.
b. é complementar ao tripleto correspondente de rRNA.
c. corresponde a uma parte do tRNA que se liga a um aminoácido especí-

fico.
d. transforma o tRNA num ribossoma. 
(Seleccione a opção correcta.)

Coluna I Coluna II

A) Transcrição

B) Processamento

C) Migração

D) Tradução

1. Tem início numa sequência específica de DNA à qual
a RNA polimerase se liga, denominada promotor.

2. Reconhecimento e emparelhamento entre o tRNA e o
mRNA.  

3. Ocorre apenas nas células eucariontes.
4. Consiste na maturação do pré-mRNA.
5. Passagem do mRNA através dos poros existentes no

invólucro nuclear.
6. Tranferência da informação presente no DNA para

uma molécula de mRNA.
7. Compreende três etapas: iniciação, alongamento  e

finalização.
8. Consiste na remoção dos intrões.
9. Na extremidade 3´de cada molécula de tRNA liga-se

covalentemente um aminoácido específico.
10. Forma-se uma proteína.
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7.7. Qual dos seguintes compostos não está directamente envolvido no pro-
cesso de tradução?

a. mRNA.
b. DNA.
c. tRNA.
d. Ribossomas.
(Seleccione a opção correcta.)

7.8. Comente a seguinte afirmação: “Durante a síntese proteica podem ocor-
rer mutações com impacte na saúde dos organismos”.

8 | A Fenilcetonúria (PKU) é uma doença genética caracterizada pelo defeito ou
ausência da enzima fenilalanina hidroxilase (PAH). Esta enzima está envolvida
no processo de conversão da fenilalanina em tirosina. 

Os sintomas da doença são: atraso do desenvolvimento psicomotor (andar ou
falar), convulsões, hiperatividade, tremor e microcefalia. Identificam-se estas al-
terações com cerca de um ano de vida. Praticamente todos os pacientes não
tratados apresentam um QI inferior a 50.

O tratamento consiste numa dieta pobre em fenilalanina (300 a 500 mg/dia
numa criança de 10 anos). A esperança média de vida, sem tratamento, é
baixa, rondando os 30 anos.

Admita que a seguinte sequência é relativa à porção dos aminoácidos 109 a
114 da PAH.

8.1. Por consulta do código genético, refira os aminoácidos constituintes da en-
zima desde o número 109 até ao 114.

8.2. Refira quais as consequências a nível da concentração de fenilalanina nos
organismos se:

a. o gene possuir um nucleótido T em vez de C na posição 6.
b. o gene possuir um nucleótido T em vez de C na posição 12.
c. o gene possuir um nucleótido T em vez de A na posição 15.

8.3. Refira dois factores que podem contribuir para a ocorrência de mutações.

8.4. Indique duas doenças cuja base genética esteja numa mutação génica.

…C C A A A C T A A A C C T T A T A T … sentido de leitura
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9 | O ciclo celular inclui todos os processos que ocorrem ao nível da célula, no-
meadamente a divisão do material genético e de todos os constituintes celula-
res. Na figura seguinte está esquematizado o ciclo celular e a variação da quan-
tidade de DNA ao longo do ciclo celular.

9.1. Identifique as fases 1, 2, 3 e 4 assinaladas no diagrama ilustrativo do ciclo
celular.

9.2. Estabeleça a correspondência entre as fases 1, 2, 3 e 4 e as letras A, B, C e
D do gráfico.

9.3. Caracterize a fase assinalada com o número 2, não se esquecendo de re-
ferir a sua importância no processo de mitose.

10 | Construa uma sequência dos acontecimentos que caracterizam a mitose.

A) Cada cromossoma, ligado ao fuso acromático, inicia a ascensão polar. 

B) Os centrómeros ocupam a região mais central e os cromatídios ficam vol-
tados para os pólos.

C) Os centríolos começam a movimentar-se no sentido dos pólos da célula,
com início da formação do fuso mitótico.

D) A membrana nuclear volta a formar-se à volta da cromatina existente em
cada pólo, individualizando os núcleos. 

E) Os cromossomas, unidos ao fuso acromático,  deslocam-se para o centro
da célula formando uma placa equatorial.

F) O nucléolo desaparece, a membrana nuclear desintegra-se e os cromatí-
dios ligam-se ao fuso acromático. 

G) Rotura do centrómero, os cromatídios de cada cromossoma separam-se
originando cromossomas com apenas um cromatídio.

H) Degeneração do fuso acromático.
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11 | Ao observar ao microscópio foi possível visualizar uma placa celular a desen-
volver-se no meio da célula e os núcleos a organizarem-se em pólos opostos
da célula. 

11.1. Esta célula corresponde a:

a. uma célula vegetal no processo de citocinese.
b. uma célula animal no processo de citocinese.
c. uma célula animal na fase S do ciclo celular.
d. uma célula animal na metáfase.
(Seleccione a opção correcta.)

11.2. Justifique a sua opção.

11.3. Uma determinada célula possui metade da quantidade de DNA com-
parativamente a outras células do mesmo organismo. A célula referida
estará em:

a. G1.
b. Anáfase.
c. G2.
d. Prófase.
(Seleccione a opção correcta.)

11.4. Em alguns organismos ocorre a mitose mas não ocorre a citocinese, o
que provoca:

a. formação de células com mais do que um núcleo.
b. destruição dos cromossomas.
c. formação de células anormalmente pequenas.
d. ausência da fase S nos ciclos celulares. 
(Seleccione a opção correcta.)

12 | Vinblastine é uma droga usada normalmente em quimioterapia no tratamento
de cancros. Esta substância impossibilita a agregação dos microtúbulos, impe-
dindo:

a. a interfase do ciclo celular.
b. a formação do fuso mitótico.
c. a síntese de DNA.
d. a citocinese.
(Seleccione a opção correcta.)

13 | Comente a afirmação:”A mitose assegura a manutenção das características
hereditárias”.
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14 | A figura seguinte ilustra o dispositivo experimental desenvolvido por Steward
e seus colaboradores no âmbito da clonagem de vegetais. 

14.1. Explique, resumidamente, o procedimento adoptado por Steward e
seus colaboradores.

14.2. Quais os resultados desta experiência? 

14.3. Explique porque podemos considerar que a figura ilustra um fenómeno
de clonagem.

14.4. Comente a afirmação: “Todas as células dos organismos adultos são to-
tipotentes”.

Método

Cenoura

Resultados

Fragmentos celulares
são removidos da
cenoura.

Células diferenciadas
crescem num meio de
cultura com nutrientes. As
células individualizam-se.

Células individualizadas
iniciam a sua divisão.

Desenvolve-se uma
massa celular.

A massa celular é
colocada num tubo
contendo meio de
cultura.

Geração de uma
nova planta.
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