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Exercícios sobre biotecnologia 

Exercícios 

 

1. Leia o texto abaixo: 

“Nasceu no dia 27 de março de 2014, na Universidade de Fortaleza – Unifor, a primeira cabra clonada 

e transgênica da América Latina. Chamada pelos cientistas de Gluca, ela possui uma modificação 

genética que deverá fazer com que ela produza em seu leite uma proteína humana chamada 

glucocerebrosidase, usada no tratamento da doença de Gaucher. Trata-se de uma doença genética 

relativamente rara, porém extremamente custosa para o sistema público de saúde. Segundo 

informações levantadas pelos pesquisadores, o Ministério da Saúde gasta entre R$ 180 milhões e 

R$ 250 milhões por ano com a importação de tratamentos para pouco mais de 600 pacientes com 

Gaucher no Brasil. As drogas importadas são baseadas em proteínas produzidas in vitro, cultivadas 

em células transgênicas de hamster ou cenoura. A proposta da pesquisa brasileira é produzir a 

glucocerebrosidase no País, no leite de cabras transgênicas, a custos muito inferiores ao da produção 

em células em cultura.” 

(Texto adaptado do Jornal “O Estado de São Paulo”, 14/04/2014) 

Baseando-se em alguns conceitos citados pelo texto, como transgênicos e clonagem, marque a 

alternativa correta. 

a) Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução 

sexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas do ser vivo. 

b) A clonagem pode ser obtida através da transferência do núcleo de uma célula somática da cabra 

que originou a Gluca, para um óvulo enucleado. 

c) Sabe-se que a clonagem é um processo fácil de ser obtido. Em 1996, a ovelha Dolly nasceu 

depois de apenas 2 tentativas que fracassaram. 

d) Os transgênicos são organismos vivos modificados em laboratório, onde se altera o código 

genético de uma espécie com introdução de uma ou mais sequências de DNA, provenientes do 

mesmo organismo. 

 

 

2. Há 20 anos, em julho de 1996, nascia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado por transferência 

nuclear de células somáticas (TNCS). O núcleo utilizado no processo de clonagem da ovelha Dolly foi 

oriundo de uma célula diploide de uma ovelha chamada Bellinda, da raça Finn Dorset. Uma outra 

ovelha, denominada Fluffy, da raça Scottish Blackface, foi doadora do óvulo que, após o processo de 

enucleação, foi usado para receber este núcleo. Uma terceira ovelha, Lassie, da raça Scottish 

Blackface foi quem gestou a ovelha Dolly. 

O DNA mitocondrial da ovelha Dolly é proveniente da(s) ovelha(s) 

a) Fluffy, apenas 

b) Lassie, apenas 

c) Bellinda, apenas 

d) Fluffy e da ovelha Bellinda 

e) Bellinda e da ovelha Lassie 
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3. Na investigação de paternidade por análise de DNA, avalia–se o perfil genético da mãe, do suposto 

pai e do filho pela análise de regiões do genoma das pessoas envolvidas. Cada indivíduo apresenta 

um par de alelos, iguais ou diferentes, isto é, são homozigotos ou heterozigotos, para cada região 

genômica. O esquema representa uma eletroforese com cinco regiões genômicas (classificadas de A 

a E), cada uma com cinco alelos (1 a 5), analisadas em uma investigação de paternidade: 

Analise a tabela abaixo: 

 

Quais alelos, na sequência das regiões apresentadas, o filho recebeu, obrigatoriamente, do pai? 

a) 2, 4, 5, 2, 4 

b) 2, 4, 2, 1, 3 

c) 2, 1, 1, 1, 1 

d) 1, 3, 2, 1, 3 

e) 5, 4, 2, 1, 1 

 

 

4. Leia atentamente a afirmação abaixo, sobre produtos transgênicos: 

Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código 

genético. A afirmação é  

a) correta, pois os organismos transgênicos possuem o código genético alterado para serem mais 

produtivos. 

b) correta, pois a alteração do código genético faz com que os organismos sintetizem novas 

proteínas. 

c) correta, e por isso só são criados em laboratórios especializados que possuem tecnologia para 

modificar o código genético. 

d) incorreta, pois tanto organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código 

genético. 

e) incorreta, pois o código genético dos organismos transgênicos é alterado apenas em algumas 

partes do genoma. 
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5. O primeiro transgênico criado foi uma bactéria geneticamente alterada para produzir a insulina, em 

1978. Em 1994, foi lançada a primeira planta transgênica aprovada para o consumo, um tipo de 

tomate, nos Estados Unidos. De lá para cá, o mundo viu um crescimento da comercialização de 

produtos que contêm genes modificados. 

(Fonte: texto adaptado dehttp://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2016/10/07/noticias-saude,194867/ 

alimentos-transgenicos-ocupamgondolas-do-mercado-tire-suas-duvidas.shtml. Acessado em 15/10/16.) 

A produção dos transgênicos descrita no texto acima só foi possível devido à descoberta das 

enzimas de restrição. Essas enzimas podem cortar a dupla-hélice de DNA em pontos específicos. Um 

fragmento do DNA humano cortado com a enzima de restrição EcoRI pode ser ligado a qual tipo de 

ácido nucléico? Assinale a alternativa correta: 

a) RNA viral sem cortes com enzimas de restrição. 

b) DNA bacteriano sem cortes com enzimas de restrição. 

c) RNA viral cortado com uma enzima de restrição diferente. 

d) DNA bacteriano cortado com a mesma enzima de restrição. 

e) DNA humano cortado com uma enzima de restrição diferente. 

 

 

6. Leia o texto a seguir. 

Pesquisadores discutem ganhos e riscos da alteração do DNA humano 

CRISPR (sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas interespaçadas regularmente e 

agrupadas): ocorre quando uma bactéria é atacada por um vírus e sobrevive, ela guarda pequenos 

trechos do código genético dele para identificá-lo. Caso haja um novo ataque do vírus, a bactéria 

libera uma proteína chamada “Cas”, que corta o DNA do invasor como uma tesoura. Essa combinação 

(CRISPR para identificação e Cas para ataque) pode ser usada para cortar qualquer molécula de DNA, 

não só as de vírus. Pesquisadores do MIT e de Harvard perceberam isso, e tiveram a ideia de usar o 

método para editar DNA humano — cortando fora mutações indesejáveis e trocando por substitutos 

saudáveis. 

A técnica é qualificada como “poderosíssima” por Oswaldo Keith Okamoto, docente do Departamento 

de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências (IB) da USP. “Você pode modificar o 

genoma de uma célula, como um embrião, e colocá-la no útero de um animal, para gerar outro animal 

geneticamente modificado com aquela mutação ou com a correção da mutação. Isso já foi feito, por 

exemplo, em um roedor, gerando uma descendência com o gene corrigido”, explica. 

No teste, foi corrigido um gene responsável pela cegueira em ratos, mas, com a correção, vieram mais 

de 1,5 mil mutações acidentais em nucleotídeos únicos e 100 exclusões ou inserções de maior porte, 

envolvendo trechos com mais de uma letra, já que existe a possibilidade de que a técnica CRISPR/Cas 

acabe atacando sem querer outros trechos de DNA. 

(Adaptado de: HEBMÜLLER, P. Jornal da USP. Publicado em Ciências, USP Online. Destaque por Redação em: 24 abr. 2015. 

Disponível em: <http://www5.usp.br/90912/pesquisadores-discutem-ganhos-e-riscos-da-alteracao-do-dna-humano/>.  

Bruno Vaiano, Revista Superinteressante. 1 jun. 2017.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir. 

a) Qual o aspecto positivo e o negativo do uso dessa técnica na terapia gênica? 

b) Suponha que o gene envolvido na cegueira em ratos seja constituído de 1000 pares de base (pb). 

Destes 1000 pb, 200 correspondem à Adenina. Qual a quantidade de cada uma das bases 

nitrogenadas nesse gene? Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na 

resolução deste item.  
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Gabarito 

 

1. B 

A clonagem ocorre pela transferência de um núcleo para dentro do citoplasma de um óvulo para que 

dentro do corpo de uma fêmea gere o embrião até nascer o clone. 

 

2. A 

O DNA mitocondrial será de quem doou o citoplasma no processo de clonagem, neste caso a Fluffy 

 

3. B 

Na eletroforese, deve-se encontrar bandas referente ao filho que devem estar presentes na mãe ou no 

pai. Para descobrir quais vieram do pai, devemos procurar aquelas que são comuns ao pai e ao filho. 

Assim, estabelece-se a sequência: 2, 4, 2, 1, 3. 

 

4. D 

O código genético é universal e estabelece a equivalência entre a sequência de bases no DNA (ácido 

desoxirribonucléico) e a sequência correspondente de aminoácidos. Por isso a afirmação é incorreta. 

 

5. D 

O DNA humano com o gene responsável pela produção de insulina é inserido na bactéria por enzimas 

de restrição para a formação de bactérias produtoras de insulina. 

 

6.  

a) Aspecto positivo: cura de doenças com causa genética. Aspecto negativo: produção de outras 

alterações no genoma que produzam características indesejadas, ou mesmo, outras doenças. 

b) No DNA, a Adenina pareia-se com a Timina (ou a Uracila caso uma das fitas seja de RNA) e a 

Citosina pareia-se com a Guanina. Assim, o número de Adenina será sempre igual a de Timina 

(Uracila) e o número de Citosina é igual a de Guanina. 

A demonstração do cálculo é apresentada a seguir. 

1000 pb = 2000 bases 

200 bases de Adeninas + 200 bases de Timinas (ou Uracila) = 400 bases 

2000 – 400 =1600 bases 

1600/2 = 800 bases de Citosina e 800 bases de Guanina 

 

 

 


