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BIOQUÍMICA
(Ácidos Nucléicos)



QUESTÃO – 01

Assinale a alternativa incorreta:

a) O nome ácido nucleico indica que as moléculas de DNA e RNA são ácidas e
foram identificadas, a princípio, no núcleo das células.
b) O DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e parte dos
nucléolos, e também em pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto.
c) O ácido ribonucleico é encontrado no nucléolo, nos ribossomos, no citosol, nas
mitocôndrias e nos cloroplastos.
d) Tanto DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de grande número
de moléculas menores, os nucleotídeos.
e) As bases existentes na molécula de DNA são a adenina, guanina, citosina e
uracila.
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QUESTÃO – 02

Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a frase abaixo:

Existem cinco tipos principais de bases nitrogenadas: adenina, ______________,
citosina, __________ e uracila. As duas primeiras possuem um duplo anel de
átomos de carbono e derivam de uma substância chamada ____________, sendo,
por isso, denominadas bases ______________.

a) Guanina, timina, purina, púricas.
b) Timina, guanina, pirimidina, púricas.
c) Timina, guanina, pirimidina, púricas.
d) Timina, guanina, púricas, pirimídicas.
e) Guanina, timina, purina, pirimidina.
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QUESTÃO – 03

No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3
representam, respectivamente:

a) Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato;
b) Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose;
c) Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada;
d) Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose;
e) Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada.
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QUESTÃO – 04

“Testes genéticos: a ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento
de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula (Projeto
Genoma, iniciado em 1990, nos EUA), já é possível detectar por meio de exames de
DNA (ácido desoxirribonucleico) a probabilidade de uma pessoa desenvolver
doenças [...].” (O Globo, 10/08/1997).

Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência
de bases do DNA. O esquema abaixo que representa o pareamento típico de bases
encontradas na molécula de DNA é:

a) b) c) d)
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QUESTÃO – 05

Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos.
 Estrutura: I) Dupla hélice; II) Cadeia simples.
 Composição: 1) Presença de uracila; 2) Presença de timina.
 Função: a) síntese de proteínas; b) transcrição gênica.

São características do ácido ribonucleico:

a) II – 2 – b
b) I – 1 – a
c) I – 2 – b
d) II – 1 – a
e) II – 1 – b
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QUESTÃO – 06

Sobre ácidos nucleicos, assinale a alternativa incorreta:

a) O DNA existe obrigatoriamente em todos as células.
b) O DNA existe em quase todos os seres vivos com exceção de alguns vírus.
c) Nos procariontes, o DNA está espalhado no citoplasma.
d) Nos eucariontes, o DNA está limitado ao núcleo.
e) Nos eucariontes, o DNA, quando no citoplasma, está limitado dentro de
organelas que se autoduplicam, como cloroplastos e mitocôndrias.
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QUESTÃO – 07

O RNA, ácido ribonucleico, é um ácido nucleico relacionado com a síntese de
proteínas. Existem diferentes tipos de RNA, cada um com uma função
específica. Marque a alternativa que indica o nome do RNA que carrega a
informação para a síntese de proteínas.

a) RNA polimerase.
b) RNA transportador.
c) RNA mensageiro.
d) RNA ribossômico.
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