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Ácidos nucleicos, autoduplicação, transcrição e transcrição  

 

Resumo 

 

Ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por unidades conhecidas como nucleotídeos. Os 

nucleotídeos são compostos por uma pentose (um monossacarídeo com cinco carbonos), um radical fosfato, 

derivado do ácido ortofosfórico, e uma base nitrogenada. O nome deve-se a fato de serem ácidos e por terem 

sido descobertos no núcleo das células. 

Entre os ácidos nucleicos, pode-se destacar o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido 

ribonucleico). 

As bases nitrogenadas são cinco, e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. 

• Púricas: adenina e guanina 

• Pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

É importante citar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, enquanto a uracila é uma base 

exclusiva do RNA. 

O pareamento das bases se dá da seguinte maneira: Adenina – Timina, Adenina – Uracila, Citosina – 

Guanina. Adenina e Timina possuem 2 ligações de hidrogênio, enquanto que citosina e guanina possuem 3. A 

pentose é o elo entre a base nitrogenada (purina ou pirimidina) e o grupo fosfato. Ela se liga a base nitrogenada 

através de uma ligação fosfodiéster com a hidroxila ligada ao carbono-5 da pentose para o carbono-3 da 

próxima pentose. 

Enquanto o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. A pentose que 

compõe o DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose que compõe o RNA é a ribose.  

A molécula de DNA pode sofrer enrolamento no sen-do da sua progressão e também dobrar sobre si 

própria. Essas conformações designam-se por “supercolling” que se poderá traduzir por sobre-

enrolamento ou superenrolamento. A estrutura terciária do DNA encontra-se nos eucariotas, nos seus 

nucleossomas, situação em que o enrolamento se faz em torno das histonas. 

Os seres vivos armazenam sua informação genética no DNA. Para garantir a hereditariedade, sem perda 

de carga genética, o DNA deve ser capaz de se autoduplicar. Para se expressar, o DNA precisa ser transcrito em 

RNA, e este RNA será traduzido em proteína, na síntese proteica. Os processos então são conhecidos como 

autoduplicação, transcrição e tradução. 

O RNA pode ser dividido em RNA mensageiro, que leva a mensagem da proteína que deverá ser 

sintetizada, o RNA ribossomal, que compõe os ribossomos, e o RNA transportador, que transportará os 

aminoácidos para a proteína que será formada. 

Normalmente, o RNA não é capaz de se replicar, mas os retrovírus de RNA são capazes de fazer uma 

transcrição reversa, transcrevendo um DNA a partir do RNA, usando uma enzima conhecida como transcriptase 

reversa, enquanto outros vírus de RNA são capazes de replicar seu RNA através da enzima RNA replicase. 
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Autoduplicação 

A autoduplicação e a transcrição são processos que envolvem o DNA, seja para sua manutenção e garantia de 

hereditariedade, quanto para formação de moléculas de RNA, respectivamente. 

 

·         Bases nitrogenadas do DNA: Adenina, Timina, Citosina, Guanina 

·         Bases nitrogenadas do RNA: Adenina, Uracila, Citosina, Guanina 

   

Autoduplicação:  processo que garante a permanência da hereditariedade, ou seja, conserva as informações 

armazenadas no DNA, evitando a perda dos genes. Antes que ocorra o processo de divisão celular, é necessário 

que o DNA se autoduplique. 

As fitas duplas do DNA são reconhecidas pela enzima helicase, que desenrola a dupla-hélice formada pelas 

fitas de DNA, quebrando as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que compõe a fita. A adição de 

bases nitrogenadas é feita pela enzima DNA-polimeraze, e ocorre no sentido 5’ → 3’ da fita nova (ou seja, 

começa a ser formada pela região com carbono 5 seguindo para região do carbono 3). Em uma das fitas, a 

ponta será 3’, então a fita nova se iniciará com o carbono 5’ sem dificuldades, se pareando de forma contínua, 

sendo chamada de cadeia líder. Já a outra fita terá como ponta livre a 5’, então para a fita nova ser construída 

a partir do lado 5’ deve ser contruída no sentido contrário, do local de atuação da helicase até as pontas. Isso 

ocorre de maneira descontínua, com a adição de fragmentos de DNA por partes, sendo estes chamados de 

fragmentos de Okazaki. Depois de formados os fragmentos se ligam lateralmente com a ajuda da enzima DNA 

ligase. 

 

Conforme as bases vão sendo pareadas (adenina com timina, citosina com guanina; A –T, C – G), as novas fitas 

de DNA são formadas a partir da enzima DNA-polimerase. Quando ocorre a formação de duas novas fitas, essas 

fitas se unem cada uma a uma fita antiga, formando então a dupla-hélice a partir de uma fita nova e uma fita 

antiga, sendo então a duplicação do DNA um processo tido como semi-conservativo. A ligação das bases 
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nitrogenadas é realizada pela enzima DNA-ligase. A DNA-polimerase é capaz de reconhecer erros na sequência 

de nucleotídeos, e substituí-los pelos nucleotídeos corretos, evitando assim alguns erros no processo. 

 

  

Transcrição: Os RNAs são ácidos nucleicos que participam da expressão gênica, assim como o DNA. O RNA 

mensageiro (RNAm) carrega a “mensagem” do gene a ser expresso, sendo formado por uma molécula similar 

a de DNA, porém de fita única e sendo composta por Adenina, Uracila, Citosina e Guanina. Quando a dupla-

hélice é desenrolada, o RNA pode ser formado através do pareamento de Adenina e Uracila, e Citosina e Guanina 

(A – U, C – G). Apenas uma das fitas de DNA será transcrita, pois o RNAm das fitas complementares NÃO será 

igual. A transcrição se inicia no sentido 5’ da fita de RNA, sendo que as bases nitrogenadas vão sendo 

adicionadas na ponta 3’ dessa nova fita. 

 

Esses nucleotídeos são unidos por uma enzima conhecida como RNA-polimerase, que permite a formação da 

fita de RNAm. Este RNAm formado sai do núcleo em direção ao citoplasma, onde será traduzido em uma 

proteína. 

 

O RNA-ribossomal (RNAr) constitui os ribossomos, que atuam na tradução do RNAm em proteínas. 

O RNA-transportador (RNAt) é formado no núcleo, a partir de alterações de transcritos recém-

formados.  Transporta aminoácidos até o local onde ocorre a síntese proteica. 

  



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. 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 de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado 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. 

 
 

2. O genoma da bactéria E. coli tem um tamanho de 4 x 106 pares de nucleotídeos. Já o genoma haploide 

humano tem 3 x 109 pares de nucleotídeos. Para replicar o genoma, antes da divisão celular, existe uma 

enzima, a DNA polimerase, cuja velocidade de reação é equivalente a cerca de 800 nucleotídeos/s. Assim, 

para replicar todo o genoma de uma bactéria, a DNA polimerase consumiria cerca de 83 minutos e, para 

o genoma humano, aproximadamente 43 dias. Sabemos, no entanto, que o tempo de geração da E.coli 

é de cerca de 20 minutos, e que o tempo médio de replicação de uma célula eucariota é de 12 horas. 

Assumindo que a DNA polimerase apresenta uma velocidade de reação constante para todas as espécies 
analisadas, explique essa aparente contradição. 
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3. Qual das alternativas abaixo apresenta a informação que nos permite afirmar que a replicação do DNA é 

semiconservativa? 

a) Durante a divisão da molécula original, somente uma das fitas é copiada; a outra permanece inativa. 

b) No início do processo replicativo, forma-se um total de seis fitas de DNA. 

c) As duas fitas de DNA parental são copiadas, originando moléculas filhas com somente uma delas. 

d) As enzimas que participam do processo de replicação são somente de origem materna. 

e) No fim da replicação, cada uma das moléculas resultantes apresenta a metade do número de pontes 

de hidrogênio. 

 
 

4. 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 iniciaram e 
completaram 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 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 com 14N. 

 

 
 

Observe, agora, os gráficos correspondentes aos resultados obtidos, para cada geração, após 
substituição do nitrogênio das bases por 15N. 

 

 
 
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. 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2010/10/01-ta.jpg
https://djalmasantos.files.wordpress.com/2010/10/01-tb.jpg
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5. Gerações sucessivas de bactérias da espécie Escherichia coli foram cultivadas num meio cuja única 

fonte de nitrogênio era o isótopo 15N, o qual se incorporou nas moléculas de DNA. Posteriormente, essas 

bactérias foram transferidas para um novo meio, onde existia o 14N como única forma de nitrogênio. Em 

relação ao experimento, pode-se prever que, nesse novo meio: 

a) ao final da 1ª geração, será formada moléculas de DNA apenas com 15N e moléculas apenas 

com 14N. 

b) ao término da 1ª geração, todas as moléculas de DNA apresentarão apenas 14N incorporado. 

c) ao término da 2ª geração, cerca de 1/4 do DNA será híbrido, sendo o restante não híbrido. 

d) ao final da 2ª geração, cada molécula híbrida de DNA formará duas moléculas, sendo uma híbrida e 

outra não. 

 
 

6. O esquema seguinte representa duas cadeias de ácidos nucleicos.  

 

Podemos concluir que: 

a) I e II correspondem a duas moléculas de RNA. 

b) I e II correspondem a duas cadeias de uma molécula de RNA. 

c) I e II correspondem a duas cadeias de uma molécula de DNA. 

d) I corresponde a uma cadeia de DNA e II a uma cadeia de RNA. 

e) I corresponde a uma cadeia de RNA e II a uma cadeia de DNA. 
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7. Numere a 2ª. Coluna de acordo com a 1ª.  

Coluna 1  

1 – DNA  

2 – RNA  

 

Coluna 2 

( ) Dupla hélice  

( ) Ribose  

( ) Fita única ou simples  

( ) Desoxirribose  

( ) Bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina  

( ) Bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, uracila.  

A sequência correta é:  

a) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1  

b) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2  

c) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2  

d) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2  

e) 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 

 

 

8. Se os nucleotídeos do filamento I, do esquema a seguir, têm uma base púrica e os do filamento II tanto 

podem ser encontrados no RNA como no DNA, podemos afirmar que as bases nitrogenadas do filamento 

II podem ser: 

 

a) citosina e citosina. 

b) guanina e guanina. 

c) duas timinas ou duas citosinas. 

d) duas adeninas ou duas guaninas. 

e) impossível determinar. 
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9. Cinco amostras com ácidos nucléicos foram analisadas quimicamente e apresentaram os seguintes 

resultados: 

I. 1ª amostra: ribose; 

II. 2ª amostra: timina; 

III. 3ª amostra: dupla-hélice; 

IV. 4ª amostra: uracila; 

V. 5ª amostra: 20% de guanina e 30% de citosina. 

Entre essas amostras, quais se referem a DNA? 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas I e III.  

c) Apenas II e III. 

d) Apenas II e IV. 

e) Apenas II e V. 

 

 

10. O material genético deve suas propriedades a seus constituintes, os nucleotídeos, e à forma como são 

organizados na molécula de ácido nucleico. No caso específico do DNA, é característica da estrutura 

molecular. 

a) A ligação entre as bases nitrogenadas se dar por pontes de enxofre. 

b) A pentose típica do DNA ser uma desoxirribose. 

c) Ter como bases nitrogenadas a adenina, a citosina, a guanina, a timina e a uracila. 

d) Não existir uma orientação de polimerização dos nucleotídeos em uma cadeia. 

e) Formar cadeias somente de fitas simples. 



 
 

 

 

9 

Biologia 
 

Gabarito 

 

1. C 

A duplicação do DNA é semiconservativa. A dupla-fita se abre e cada uma das fitas passa a servir de molde 

para a formação de uma nova filha, sendo a fita mais antiga a “fita parental” para a segunda fita, recém-

sintetizada. 

 

2. O genoma não possui um único sítio ativo de replicação. Sendo assim, a replicação do DNA pode acontecer 

simultaneamente em diversos sítios, com auxílio da DNA polimerase, tornando o processo mais rápido. 

 

3. C 

Ao longo do processo de autoduplicação, a fita-dupla original é dividida em duas fitas que servirão como 

fitas-molde para as novas fitas, formando duas moléculas novas de DNA fita dupla, sendo uma das fitas de 

cada uma fita antiga.   

 

4. D 

O DNA formado no ciclo de replicação contendo apenas bases com 14N tem uma densidade menor do que 

aqueles que contêm bases com 15N. Na primeira geração em presença de 15N, cada uma das fitas de 

DNA 14N será molde para uma contendo 15N. Os DNA com dupla-hélice formados terão, portanto, uma fita 

com 14N e uma fita com 15N, ambos com uma densidade um pouco maior (intermediária), como mostra o 

gráfico Y. Na segunda geração, o DNA (uma fita com 14N e outra com 15N) incorporaria, durante a replicação, 

apenas bases com 15N. Desta forma, a fita original 14N originará um DNA com densidade intermediária, 

enquanto a que já possuía 15N irá gerar um DNA mais pesado ainda, como mostra o gráfico Z. 

Na terceira geração, existirão muito mais fitas simples de DNA com 15N. Assim, apenas uma em 4 terá 

ainda 14N, gerando um DNA de densidade intermediária. A maior parte do DNA, 3/4 , no entanto, será mais 

densa, como mostra o gráfico X.  

 

5. D 

Ao final da segunda geração, F2, formam-se a partir de cada cadeia híbrida, presente em F1,  duas muléculas, 

sendo elas 14-14 (não-híbrida) e 14-15 (híbrida).  

 

6. D 

É possível distinguir as fitas pelo tipo de base nitrogenada existente: Timina em DNA e Uracila em RNA. 

 

7. C 

Dupla hélice, desoxirribose e as bases adenina, guanina, citosina, timina compõem o DNA.. já Ribose, Fita 

única ou simples e as bases adenina, guanina, citosina, uracila compõem o RNA 
 

8. A 

Por terem 3 ligações de hidrogênio, só poderia ser citosina ou guanina, sendo a opção A a correta. 

 

9. C 

Entre os componentes citados e que estão presentes no DNA, só podem estar corretos a timina e a dupla 

hélice.  
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10. B 

A pentose do DNA é uma desoxirribose enquanto a do RNA é uma ribose. 

 

 


