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 Exercícios sobre Replicação, Transcrição 
e Tradução 
 
1. Supondo que o peso molecular médio de uma aminoácido é de 100 unidades, quantos 
nucleotídeos em média estão presentes em uma sequência codificadora de RNA-m, responsável 
pelo sequenciamento dos aminoácidos em um peptídeo com peso molecular de 27.000 unidades? 

a) 810       
b) 300 

c) 270 

d) 81.000 

e) 2.700 
 
 
2. Leia abaixo a descrição do experimento por meio do qual se comprovou que a replicação do 
DNA é do tipo semiconservativo. 
Uma cultura de células teve, inicialmente, o seu ciclo de divisão sincronizado, ou seja, todas 
iniciavam e completavam a síntese de DNA ao mesmo tempo. A cultura foi mantida em um meio 
nutritivo normal e, após um ciclo de replicação, as células foram transferidas para um outro meio, 
onde todas as bases nitrogenadas continham o isótopo do nitrogênio 15N em substituição ao 14N. 
Nestas condições, essas células foram acompanhadas por três gerações seguidas. O DNA de 
cada geração foi preparado e separado por centrifugação conforme sua densidade. 
Observe o gráfico correspondente ao resultado obtido na primeira etapa do experimento, na qual 
as células se reproduziram em meio normal com 14N: 
 

 
 

Observe, agora, os gráficos correspondentes aos resultados obtidos, para cada geração, após a 
substituição do nitrogênio das bases por 15N:   
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Os gráficos que correspondem, respectivamente à primeira, à segunda e à terceira gerações são: 
a) X, Y, Z 

b) Z, Y, X 

c) Z, X, Y 

d) Y, Z, X 

 
 
3. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em 
algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. 
Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por 
Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No 
artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de 
como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos 
utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para 
avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo 
sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de 
hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 

Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, 
os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula 
levaram à conclusão de que 

a) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o 
filamento parental é conservado. 

b) a replicação do DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizada e 
parentais em cada uma das fitas. 

c) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma 
recém-sintetizada. 

d) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA 
parental. 

e) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma 
fita codificadora. 

 

 

4. As características abaixo são referentes aos processos de replicação, transcrição e tradução, 
que ocorrem em seres vivos. 
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I – A síntese de proteínas tem início antes mesmo do término da transcrição. 
II – A grande maioria dos genes contém íntrons, retirados antes da tradução. 
III – A síntese de proteínas sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma. 
IV – O processo de replicação possui uma única origem. 
 
As características I, II, III e IV estão associadas, respectivamente, aos organismos indicados em: 

a) eucariotos – eucariotos – procariotos – eucariotos 

b) eucariotos – procariotos – eucariotos – procariotos 

c) procariotos – eucariotos – procariotos – procariotos 

d) procariotos – procariotos – eucariotos – procariotos 
 

 

5. Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõem a porção inicial de um RNA 
mensageiro transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariota: 
AUGGCUAAAUUAGAC.......... 
Nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de 
síntese. 
Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido número 3 da 
estrutura primária desse polipeptídeo, acarretando a troca de uma base A, na célula original, pela 
base U, na célula mutante. 
A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na 
proteína original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro:  
 

 
 

Agora, a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido: 
a) tirosina 

b) leucina 

c) triptofano 

d) fenilalanina 
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6. O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de 
uma célula eucariota. Observe que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas, 
em destaque, compõem um íntron, a ser removido no processamento do pró-RNAm. 
 

 
 

Identifique a sequência de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em 
proteína e determine o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína nascente. 


