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 Exercícios sobre Clonagem e Exames de 
DNA 
 
1. As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de 
restrição, que têm a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos. O papel biológico 
dessas enzimas bacterianas na natureza é, provavelmente:  

a) proteger as bactérias contra os vírus bacteriófagos.  
b) reparar o DNA bacteriano que sofreu mutação deletéria.  
c) auxiliar no processo de duplicação do DNA.  
d) auxiliar no processo de transcrição do mRNA.  
e) auxiliar no processo de tradução do DNA. 

 
 
2. A tecnologia do DNA recombinante usa polimerases resistentes às altas temperaturas para 
síntese de fragmentos de DNA in vitro, com o auxílio de equipamentos de última geração 
chamados termocicladores. Esse método permite copiar segmentos do DNA celular e amplificá-
los várias vezes. Uma outra ferramenta utilizada nesse tipo de biotecnologia são as enzimas de 
restrição, que têm como função  

a) promover a desnaturação da dupla fita do DNA permitindo a quebra de ligações 
moleculares, momento em que ocorre a sua duplicação. 

b) realizar uma reação em cadeia de polimerase (PCR), a partir da extração do DNA celular 
de qualquer ser vivo, por meio de reação catalítica.  

c) substituir as bases na duplicação semiconservativa do DNA, na qual se observa a síntese 
de uma fita complementar desse DNA a partir de uma outra já existente.  

d) substituir a polimerase extraída da bactéria Escherichia coli, sensível a altas temperaturas, 
na técnica de reação em cadeia, evitando a sua desnaturação.  

e) cortar o DNA, em sequências de bases nitrogenadas predeterminadas e em pontos 
específicos, como, por exemplo, a enzima EcoRI. 

 
 
3. No século XVIII, Schleiden e Schwann postularam que todos os organismos são constituídos 
por uma ou mais células. Posteriormente ficou comprovado que toda célula provém de outra pré-
existente e, consequentemente, todo ser vivo advém também de outro pré-existente. Ainda nas 
últimas décadas essas teorias continuam sendo reafirmadas por fatos científicos como  

a) a clonagem da ovelha Dolly e a utilização de células-tronco na regeneração de tecidos e 
órgãos.  

b) o projeto genoma humano e o desenvolvimento da técnica de fertilização “in vitro”.  
c) a descoberta do príon como causador da doença da vaca louca e a produção de 

organismos transgênicos.  
d) o projeto genoma humano e a utilização de células-tronco na regeneração de tecidos e 

órgãos.  
e) a clonagem da ovelha Dolly e o domínio da técnica de transplante de órgãos. 
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4. Em Setembro de 2005, o Brasil se tornou referência no Brasil em terapia celular para 
regeneração de tecido hepático. O Dr. Ricardo Ribeiro da FIOCRUZ da Bahia chefiou o grupo que 
realizou o primeiro transplante de células-tronco para melhora da função hepática.  
Com relação às células-tronco, é INCORRETO afirmar:  

a) As células-tronco de um paciente podem ser usadas para regenerar seus tecidos ou 
órgãos lesados, eliminando o risco de rejeição imunológica.  

b) As células-tronco de adulto são capazes de se diferenciar em outro tipo de célula, 
independentemente do seu tecido de origem.  

c) As células-tronco embrionárias são capazes de se diferenciar em outros tipos de células, 
desde que cultivadas sob condições adequadas.  

d) As células-tronco podem ser retiradas da massa celular interna de blastocistos (um dos 
estágios iniciais dos embriões de mamíferos).  

e) Quando retiradas de embriões congelados, eliminam as questões éticas e religiosas 
associadas à obtenção de órgãos para transplantes. 

 

 

5. A sequência a seguir indica, de forma simplificada, os passos que foram utilizados por um 
grupo de cientistas para realizar a clonagem de uma vaca.  
I. Retirou-se um óvulo da vaca X. O núcleo foi desprezado, obtendo seu óvulo anucleado.  
II. Retirou-se uma célula do tecido epitelial da vaca Y. O núcleo existente no interior da célula 
epitelial foi isolado e conservado, desprezando-se o resto da célula.  
III. O núcleo da célula do tecido epitelial foi inserido no óvulo enucleado e, por meio da utilização 
de descargas elétricas, houve a fusão de ambos. A célula reconstituída foi estimulada a entrar em 
processo de divisão celular.  
IV. Após algumas divisões, o embrião foi implantado no útero de uma terceira vaca Z, mãe de 
aluguel. O embrião se desenvolveu dando origem ao clone.  
Considerando-se que as vacas X, Y e Z não têm parentesco entre si, pode-se afirmar que o 
animal resultante da clonagem tem as características genéticas da(s) vaca(s)  

a) X, apenas.  
b) Y, apenas.  
c) Z, apenas.  
d) X e Y, apenas.  
e) X, Y e Z. 

 

 

6. Dois homens, P-I e P-II, disputam a paternidade de uma criança C, filha da mulher M. Diante 
disso, foi pedido o exame de DNA dos envolvidos.  
O resultado do teste revelou os seguintes padrões: 
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Acerca dos resultados obtidos foram feitas as seguintes afirmações:  
I. P-II pode ser o pai da criança, pois há maior quantidade de faixas coincidentes com o padrão da 
criança;  
II. as faixas de números 3, 9, 10, 14, e 17 correspondem ao DNA que a criança recebeu da mãe;  
III. não é possível excluir a possibilidade de P-I ser o pai da criança.  
Está correto o contido apenas em  

a) I.  
b) II.  
c) I e II.  
d) I e III.  
e) II e III. 

 

 

7. A anemia falciforme é causada por uma mutação que produz uma alteração na seqüência de 
aminoácidos da hemoglobina. Essa alteração pode ser detectada pela técnica da eletroforese. O 
diagrama abaixo mostra o resultado do fracionamento por eletroforese da hemoglobina extraída 
de três indivíduos: A, normal, e B e C com anemia falciforme. Cada 

banda representa uma hemoglobina, alterada ou não. 
 

 
 
Explique por que o indivíduo B apresenta os dois tipos de hemoglobina. 

 


