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Biologia 
 

Replicação, transcrição e tradução 
 

Exercícios 

 

1. Sobre o processo de replicação do DNA nos organismos, é correto afirmar o que segue: 

a) A enzima DNA polimerase utiliza as fitas do DNA como molde para a replicação e a transcrição, 
respectivamente. 

b) É semiconservativa, pois as novas duplas fitas são formadas a partir do DNA mãe. 

c) É semelhante em organismos procariotos e eucariotos. 

d) É mais rápida nos príons que em células eucariontes. 

e) Ocorre na prófase I do ciclo celular. 

 
2. Erros podem ocorrer, embora em baixa frequência, durante os processos de replicação, transcrição e 

tradução do DNA. Entretanto, as consequências 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 

 
3. Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNAm descrito abaixo tenha sido 

substituída por uma guanina:  RNAm = AUG UCU AUC GGG UUG 

O quadro a seguir mostra alguns códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada 

um deles. 

 
O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é: 

a) arginina  

b) metionina  

c) valina  

d) serina  

e) glicina  
  



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

4. O diagrama em roda contém todas as combinações possíveis referentes aos códons do RNA 

mensageiro utilizados no processo de tradução. 

 
Um peptídeo formado sequencialmente pelos aminoácidos metionina, histidina, lisina, triptofano e 

fenilalanina foi codificado a partir da fita de DNA com a seguinte sequência de nucleotídeos:  

a) GUACACGAAGGUCUU.  

b) UACGUGUUCACCAAG.  

c) AUGCACAAGUGGUUC.  

d) ATGCTCAAGTGGTTC.  

e) TACGTGTTCACCAAG. 

 
5. O experimento clássico de Meselson e Stahl, em 1957, demonstrou que a replicação do DNA era 

semiconservativa, ou seja, cada fita do DNA serve de molde para sua própria duplicação, formando 

moléculas de DNA idênticas à original. Nesse experimento, os cientistas cultivaram células de 

Eschericia coli inicialmente em presença de fonte de 14N (isótopo de nitrogênio leve), trocando a seguir 

por 15N (isótopo de nitrogênio pesado), que é incorporado às bases nitrogenadas do DNA. Colheram, 

então, amostras de DNA após a primeira e a segunda geração de células crescidas em 15N e 

analisaram essas amostras quanto à densidade do DNA formado. Considere como pesado o DNA com 

ambas as hélices marcadas com 15N, como leve o DNA com ambas as hélices marcadas com 14N, e 

como intermediário o DNA com cada hélice com um dos isótopos diferentes. Calcule as proporções 

dos três tipos de DNA dupla hélice – leve, intermediário e pesado – formados em células da segunda 

geração, após a troca da fonte de nitrogênio. 
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6. Analise a tabela, que contém uma parte do código genético 

 
Considere um segmento de DNA com a seguinte sequência de bases nitrogenadas, em que a seta 

indica o sentido da transcrição:  

 

a) Suponha que um ribossomo traduziu o RNA mensageiro sintetizado a partir desse segmento de 

DNA, quantos aminoácidos são codificados por este ribossomo? Cite o nome do último 

aminoácido que fará parte da molécula transcrita.  

b) Caso ocorra uma mutação e a décima quinta base nitrogenada seja substituída pela base timina 

(T), qual será o anticódon do RNA transportador que se emparelha com o códon codificado após 

a mutação? De acordo com a propriedade do código genético, explique por que essa mutação 

pode ser considerada silenciosa. 
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Gabarito 

 

1. C 

O processo de duplicaçãodo DNA é semiconservativo, pois cada molécula produzida possui uma fita 

anitga ligada a uma fita nova. A duplicação do DNA ocorre na fase antes da divisão celular, a chamada 

intérfase, mais especificamente na fase S da intérfase. Quem faz a transcrição é a RNA polimerase. 

 

2. B 

É através da replicação que as informações contidas no material genético são transmitidas às células-

filhas. Assim, uma mutação, ocorrida no DNA, será perpetuada nas futuras gerações. 

 

3. C 

Pirimidicas: cianina, uracila, timina. 

Púricas: adenina e guanina.Do terceiro códon (AUC), a únca base púrica é a adenina. Então, a A foi trocada 

por guanina (G), ficando: GUC. Após isso, será codificada a valina.  

 

4. E 

A timina só está presente no DNA e a uracila só está presente no RNA. O trecho do DNA com a sequência 

TAC GTG TTC ACC AAG foi transcrito na forma do RNAm AUG CAC AAG UGG UUC. Esse RNAm foi 

traduzido, nos ribossomos, pelos aminoácidos metionina, histidina, lisina, triptofano e fenilalanina. 

 

5. Um DNA somente leve se muliplica com DNA a base de nitrogênio. A autoduplicação é semiconservativa, 

então, ao fim da primeira divisão celular, as células da primeira geração terão moléculas de DNA com 15 

e 14 e são 100% intermediárias. A partir da autoduplicação dessas moléculas intermediárias, todos os 

novos terão nitrogênio 15 – ao fim da segunda geração, 50% das moléculas terão só nitrogênio 15 

(pesado) e 50% das moléculas serão intermediárias (15 e 14). Na terceira geração, seguindo essa linha 

de pensamento, 75% das moléculas serão pesadas e 25% intermediárias. E assim por diante. Vale 

ressaltar que, pela natureza conservativa da autoduplicação, o intermediário sempre estará presente, 

porém, sua proporção diminui a cada geração.  

 

6.  

a) Observando o códon de parada (UAG) e as codificações dos aminoácidos, foram produzidos 6 

aminoácidos, sendo que o último é a histidina. 

 

b) O anti-códon será GCU. O códon, que agora é CGA, codifica o mesmo aminoácido, que é a arginina. 

Embora haja mutação, diferentes códons podem codificar os mesmos aminoácidos, então, a mutação 

pode ser dada como silenciosa pois não haverá mudança na proteína que foi formada. 


