QUESTÃO 01 ══════════════════════════

QUESTÃO 04 ══════════════════════════

A palavra “biotecnologia” surgiu no século XX, quando o
cientista Hebert Boyer introduziu a informação
responsável pela fabricação da insulina humana em uma
bactéria, para que ela passasse a produzir a substância.

A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela
inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição
à metodologia clássica de inserção do transgene no
núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento
quantitativo da produção de proteínas recombinantes com
diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de
estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas
recombinantes em células de organismos eucarióticos
não fotossintetizantes, como as leveduras, que são
usadas para produção comercial de várias proteínas
recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes
fermentadores.

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 28 jul. 2002
(adaptado)

As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a
produzir insulina humana porque receberam
A A sequência de DNA codificante de insulina humana.
B A proteína sintetizada por células humanas.
C Um RNA recombinante de insulina humana.
D O RNA mensageiro de insulina humana.
E Um cromossomo da espécie humana.
QUESTÃO 02 ══════════════════════════
Em um laboratório de genética experimental, observou-se
que determinada bactéria continha um gene que conferia
resistência a pragas específicas de plantas. Em vista
disso, os pesquisadores procederam de acordo com a
figura.

Considerando a estratégia metodológica descrita, qual
organela celular poderia ser utilizada para inserção de
transgenes em leveduras?
A Lisossomo.
B Mitocôndria.
C Peroxissomo.
D Complexo golgiense.
E Retículo endoplasmático.
QUESTÃO 05 ══════════════════════════
Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A
confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de
DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura,
em que cada casal apresenta um padrão com duas
bandas de DNA (faixas, uma para o suposto pai e outra
para a suposta mãe, comparadas à do bebê.

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta
representada na figura é classificada?
A Clone.
B Híbrida.
C Mutante.
D Adaptada. E Transgênica.
QUESTÃO 03 ══════════════════════════
Na década de 1990, células do cordão umbilical de recémnascidos humanos começaram a ser guardadas por
criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial
terapêutico em consequência de suas características
peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se
em sua capacidade de
A multiplicação lenta
B comunicação entre células
C adesão a diferentes tecidos
D diferenciação em células especializadas
E reconhecimento de células semelhantes.

Que casal pode ser considerado como pais biológicos do
bebê?
A1
B2
C3
D4
E5

QUESTÃO 06 ══════════════════════════
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.
QUESTÃO 07 ══════════════════════════
Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou
recentemente ter criado uma “célula sintética” , uma
bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os
pesquisadores
montaram
uma
sequência
de
nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa
bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de
bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o
cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o
cromossomo artificial da M. mycoides começou a
gerenciar a célula, produzindo suas proteínas.
GILBSON et al. Creationof a BacterialCellControlledby a
ChemicallysynthesizedGenome. Science. V.329, 2010
(adaptado).

A importância dessa inovação tecnológica para a
comunidade científica se deve à
A possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias
para serem usados como receptoras de cromossomos
artificiais.
B capacidade de criação, pela ciência, de novas formas
de vida, utilizando substâncias como carboidratos e
lipídeos.
C possibilidade de produção em massa da bactéria
Mycoplasma capricolum para usa distribuição em
ambientes naturais.
D
possibilidade
de
programar
geneticamente
microrganismos ou seres mais complexos para produzir
medicamentos, vacinas ou combustíveis.
E capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de
expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas
serem usadas na indústria.
QUESTÃO 08 ══════════════════════════
Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas
por técnica de clonagem a partir de uma planta original
que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido
em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica,
com exceção das condições de iluminação, sendo um
grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro
mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o
grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a
planta original e o grupo cultivado no escuro apresentava
folhas amareladas.
Ao final do experimento, os dois grupos de plantas
apresentaram

A os genótipos e os fenótipos idênticos.
B os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes.
C diferenças nos genótipos e fenótipos.
D o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes.
E o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos.
QUESTÃO 09 ══════════════════════════
Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que
variações anatômicas entre os animais fossem
consequência de diferenças significativas entre seus
genomas. Porém, os projetos de sequenciamento de
genoma revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do
genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar
das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que
os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que
menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam
na construção e na definição das formas do corpo. O
restante, possivelmente, constitui DNA não-codificante.
Como explicar, então, as diferenças fenotípicas entre as
diversas espécies animais? A resposta pode estar na
região não-codificante do DNA.
S. B. Carroll et al. O jogo da evolução.In:Scientific American
Brasil, jun./2008 (com adaptações).

A região não-codificante do DNA pode ser responsável
pelas diferenças marcantes no fenótipo porque contém
A as sequências de DNA que codificam proteínas
responsáveis pela definição das formas do corpo.
B uma enzima que sintetiza proteínas a partir da
sequência de aminoácidos que formam o gene.
C centenas de aminoácidos que compõem a maioria de
nossas proteínas.
D informações que, apesar de não serem traduzidas em
sequências de proteínas, interferem no fenótipo.
E os genes associados à formação de estruturas
similares às de outras espécies.
QUESTÃO 10 ══════════════════════════
Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a
composição química do DNA e observaram que a
quantidade de adenina (A) é igual à de timina (T), e a
quantidade de guanina (G) é igual à de citosina (C) na
grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras
palavras, esses cientistas descobriram que o total de
purinas (A + G) e o total de pirimidinas (C + T) eram iguais.
Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula
e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com
20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas.
Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando
considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples
exemplificada pelo professor?
A Adenina: 20; Timina: 25; Guanina: 25; Citosina: 30.
B Adenina: 25; Timina: 20; Guanina: 45; Citosina: 45.
C Adenina: 45; Timina: 45; Guanina: 55; Citosina: 55.
D Adenina: 50; Timina: 50; Guanina: 50; Citosina: 50.
E Adenina: 55; Timina: 55; Guanina: 45; Citosina: 45.

QUESTÃO 11 ══════════════════════════
A transferência de genes que poderiam melhorar o
desempenho esportivo de atletas saudáveis foi
denominada doping genético. Uma vez inserido no
genoma do atleta, o gene se expressaria gerando um
produto endógeno capaz de melhorar o desempenho
atlético.
ARTOLI, G. G.; HIRATA, R. D. C.; LANCHA JR., A. H. Revista
Brasileira de Medicina Esportiva, v. 13, n. 5, 2007 (adaptado).

Um risco associado ao uso dessa biotecnologia é o(a)
A obtenção de baixo condicionamento físico.
B estímulo ao uso de anabolizantes pelos atletas.
C falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta.
D aparecimento de lesões decorrentes da prática
esportiva habitual.
E limitação das adaptações fisiológicas decorrentes do
treinamento físico.

D aplicação de um fator de crescimento (hormônio IGF1)
e do antibiótico Gentamicina no meio de cultura.
E criação de um meio de cultura de células que imita o
cérebro pela utilização de vitaminas e sais minerais.
QUESTÃO 13 ══════════════════════════
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:

QUESTÃO 12 ══════════════════════════
O estudo do comportamento dos neurônios ao longo de
nossa vida pode aumentar a possibilidade de cura do
autismo, uma doença genética. A ilustração do
experimento mostra a criação de neurônios normais a
partir de células da pele de pacientes com autismo:

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
QUESTÃO 14 ══════════════════════════

Analisando-se o experimento, a diferenciação de célulastronco em neurônios ocorre estimulada pela
A extração e utilização de células da pele de um indivíduo
portador da doença.
B regressão das células epiteliais a células-tronco em um
meio de cultura apropriado.
C atividade genética natural do neurônio autista num
meio de cultura semelhante ao cérebro.

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/noticiassaude,194867/alimentos-transgenicos-ocupamgondolas-domercado-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.
QUESTÃO 15 ══════════════════════════
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.

