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1. Represente esquematicamente como são replicadas as cadeias de DNA nos dois
garfos de replicação originados a partir de uma origem de replicação, indicando
a polaridade das cadeias molde e dos segmentos de DNA sintetizados.

2. Suponha que é descoberta vida num planeta distante. As proteínas dos organismos
desse planeta são constituídas por nove aminoácidos, e o DNA é formado a partir de
somente 3 nucleótidos.
a. Nestas circunstâncias, espera que o código genético seja baseado em 2, 3 ou 4
nucleótidos? Porquê?

b. No código genético dos organismos do planeta distante, há 15 codões de
terminação, e esses organismos têm nas suas células 9 moléculas de tRNA
diferentes. O que pode predizer sobre a flexibilidade do reconhecimento
codão-anticodão neste sistema?
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3. Um segmento de uma cadeia peptídica tem a sequência Arg-Gly-Ser-Phe-ValAsp-Arg, e é codificado pelo seguinte fragmento de DNA:
-GGCTAGCTGCTTCCTTGGGGA-CCGATCGACGAAGGAACCCCT-

Fig. 1. Código genético.
a) Qual das cadeias de DNA é a cadeia codificante (use a figura 1)? Indique a
polaridade de cada uma das cadeias (5’ e 3’).

b) Um indivíduo tem a seguinte mutação neste gene:
-GGCTAGCTGCTTCCTTGAGGA-CCGATCGACGAAGGAACCCCTQuais as consequências desta mutação para a sequência de aminoácidos do
peptídeo sintetizado?
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c) Um outro indivíduo tem a seguinte mutação neste gene:
-GGCTAGCTGCTTCCTTGGGGA-CCGATCGACGAAGGAACTCCTQuais são as consequências neste caso, em termos da sequência de
aminoácidos do peptídeo sintetizado?

4. Uma dada doença é causada por uma mutação no gene X. No mutante, a
substituição de GGATCC por GGTTCC elimina o local de restrição para uma
enzima de restrição. Desenhe um método de diagnóstico genético para esta
doença.
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5. Indique quais das seguintes afirmações são verdadeiras (V) e quais são falsas
(F); reformule as afirmações que considerar falsas, de modo a torná-las
verdadeiras.

a. A transcrição termina quando surge um codão stop.

b. Na maior parte das espécies há tantos tRNAs diferentes quantos codões
diferentes no código genético.

c. O proteoma e o genoma de uma espécie têm o mesmo nível de complexidade.

d. Sendo AUG o codão de iniciação da síntese proteica, e codificando este codão a
metionina, a metionina está presente apenas no terminal amínico das
proteínas.

e. O RNA ribossomal tem actividade catalítica.

f. A sequência de Shine-Delgarno ocorre no rRNA 16S.

g. O código genético é degenerado.

h. O código genético é ambíguo.

i. O “splicing” alternativo é um fenómeno raro, que resulta na produção de várias
proteínas diferentes a partir da transcrição de um único gene.
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