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Exercícios sobre síntese de proteínas 

Exercícios 

 

1. Os ribossomos, partículas citoplasmáticas de 15 a 25 nm de diâmetro, compostas de ARN e proteínas 

estão envolvidos diretamente na síntese de proteínas citoplasmáticas e de proteínas para exportação 

pela célula. As três afirmativas abaixo se referem à estrutura e à função dessas organelas. 

I. Os ribossomos são formados por três subunidades compostas por ARN e proteínas de 

diferentes pesos moleculares. 

II. No processo de síntese e transferência de proteínas para o retículo endoplasmático granular, 

o ribossomo se prende, à membrana do mesmo, através da subunidade menor. 

III. Os polissomos, formados por ribossomos e ARN mensageiro, representam formas ativas no 

processo de síntese proteica. 

Assinale: 

a) Se somente I for correta. 

b) Se somente II for correta. 

c) Se somente III for correta. 

d) Se somente II e III forem corretas. 

e) Se I, II e III forem corretas. 

 

 

2. Indique a alternativa correta relativa ao código genético e à síntese de proteínas: 

a) A sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro independe do DNA que o codifica. 

b) As bases nitrogenadas presentes em uma molécula de RNA mensageiro são: adenina, citosina, 

timina e guanina. 

c) O número de aminoácidos presentes em um peptídeo depende do número de códons do RNA 

mensageiro que o sintetiza. 

d) Todas as fases do processo de síntese proteica ocorrem no interior do nucleoplasma. 

 

 

3. Admitamos que pesquisadores tenham verificado que um ácido nucleico, formado por 1.000 

nucleotídeos, de uma espécie de vírus, modela a síntese de duas proteínas diferentes, uma com 300 

aminoácidos e outra com 200 ácidos aminados. A explicação provável para o que acontece é a 

seguinte: 

a) Nesta espécie de vírus, cada tipo de aminoácido é reconhecido por um par de nucleotídeos. 

b) Nesta espécie de vírus, cada tipo de ácido aminado é reconhecido por determinado tipo de 

nucleotídeo, podendo, portanto, o seu ácido nucleico modelar ainda outras proteínas. 

c) Nesta espécie de vírus, as proteínas são modeladas pelo ácido nucleico e também por outras 

proteínas do próprio vírus. 

d) Nesta espécie de vírus, um dado trecho de ácido nucleico pode servir para sintetizar duas 

proteínas, uma vez que os pontos de partida das sínteses são diferentes. 

e) O ácido nucleico desse vírus não é estável, podendo, por isso, um dado trecho modelar mais de 

um tipo de proteínas. 
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4. Uma mutação, responsável por uma doença sanguínea, foi identificada numa família. Abaixo estão 

representadas sequências de bases nitrogenadas, normal e mutante; nelas estão destacados o sítio de 

início da tradução e a base alterada. 

 

 

 

O ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos codificados pela sequência de bases, 

entre o sítio de início da tradução e a mutação, estão corretamente indicados em: 

a) DNA; 8. 

b) DNA; 24. 

c) DNA; 12. 

d) RNA; 8. 

e) RNA; 24. 

 

 

5. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para 

este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. 

A característica de interesse será manifestada em decorrência 

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. 

b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 

c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. 

d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 

e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. 
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Gabarito 

 

1. C 

Os ribossomos são formados por 2 subunidades; no processo de síntese e transferência de proteínas 

para o retículo endoplasmático granular, o ribossomo se prende à membrana através da subunidade 

MAIOR. 

 

2. C 

A letra a está incorreta: O RNA mensageiro possui a sequência de bases nitrogenadas complementares 

as do DNA. Portanto, a composição do RNA é completamente dependente do DNA. A letra b está incorreta: 

no RNA não existe a base nitrogenada timina, que está presente apenas no DNA. No RNA a timina é 

substituída pela uracila.  A letra c está correta: os códons são um conjunto de três bases nitrogenadas 

sequenciais presentes no RNA e cada um corresponde a um aminoácido. A letra d está incorreta: todo o 

processo de tradução (síntese protéica) ocorre no citoplasma, ou seja, fora do núcleo. Como, nesta 

questão, precisamos encontrar a alternativa correta, essa só poderia ser a letra c. 

 

3. D 

O código genético é ternário, universal (DNA – RNA –proteína) e degenerado (trincas diferentes podem 

formar o mesmo aminoácido). 

 

4. D 

O ácido nucleico representado é o RNA (apresenta uracilas). A sequência representada entre o sítio de 

início da tradução e a mutação contém 24 bases nitrogenadas, o que equivale a 8 códons 

(correspondentes a 8 aminoácidos), uma vez que cada códon contém 3 bases nitrogenadas. 

 

5. E 

A expressão do DNA recombinante se dá através da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do 

próprio, ou seja, é necessário que haja tradução da fita de RNA para que a característica se manifeste. 

 

 

 


