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Ficha de Trabalho para Avaliação de Biologia e Geologia (ano 2)

Exercícios de Revisão

__________________________________________________________________________________

1. Na Figura 1 estão esquematizados alguns acontecimentos verificados nas células.

FIG 1

1.1. Identifique os fenómenos I, II e III e as moléculas A, B, C e D.

I- II- III-

A- B- C- D-

1.2. Faça corresponder a cada uma das seguintes afirmações um dos fenómenos I, II e III. 
___Processo semiconservativo.
___Ligação entre codões e anticodões.
___Base de crescimento de um organismo unicelular.
___A desoxirribose faz parte das novas moléculas formadas. 
___Etapa nuclear da síntese proteica.
___A ocorrência de uma "falha" no processo é transmissível à descendência. 

1.3. A análise química da totalidade da molécula B revelou 20% de adenina, 40% de uracilo 26% 
de guanina e 14% de citosina. Qual a percentagem de cada uma das quatro bases existentes na 
molécula A, a partir da qual a molécula B se formou? (apresente cálculos). 

1.4. Refira das diferenças existentes entre as moléculas A e B. as que teve que considerar para 
responder à questão anterior.

1.5. Identifique por consulta do código genético fornecido os componentes da molécula D.

        -                                                      -     -
Código genético GTT TAC GAT TAG CGC AAA
Aminoácido Prolina Metionina Leucina Isoleucina Arginina Fenilalanina
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Todos os seres vivos possuem uma substância que é suporte da informação genética. Qualquer que 
seja o nível de complexidade do ser vivo, da bactéria ao Homem, essa substância é o DNA.
2. Cultivaram-se bactérias que foram mantidas por muitas gerações num meio nutritivo contendo 

timina radioactiva. Ao fim do tempo e manipulação necessário que garantiu que a timina 
intracelular fosse toda ele radioactiva, algumas bactérias (geração Go) foram transferidas para um 
meio contendo timina não radioactiva. No novo meio as bactérias reproduziram-se originando a 
geração G1 e G2. Foi calculada a proporção de bactérias radioactivas e não radioactivas nas 
gerações G1 e G2 e os resultados foram os seguintes:
- Na geração G1 todas as bactérias apresentavam radioactividade.
- Na geração G2 apenas 50% das bactérias eram radioactivas. 
2.1. Explique os resultados obtidos na geração G2,utilizando um esquema legendado.

2.2. Mantendo-se as bactérias da geração G2 num meio com timina não radioactiva, a percentagem 
de bactérias não radioactivas na geração seguinte, G3, seria:

-25% -75% -100% -0%
Assinale a opção correcta

3. O gráfico da Figura 2 representa a variação da quantidade de DNA de determinada célula em 
período de divisão. 

FIG 2

3.1. Indique para essa célula a duração de, respectivamente:

3.1.1. Interfase

3.1.2. Período G1

3.1.3. Um ciclo celular 

3.2. Indique a que corresponde a zona a tracejado.
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3.3. Qual teria sido a alteração estrutural do cromossoma entre:

3.3.1. As 9 e as 12 horas

3.3.2. Às 14 horas

4. A Figura 3 ilustra de um modo sequencial incorrecto aspectos dos cromossomas durante o ciclo 
celular.
4.1.  Indique, utilizando as letras, a sequência 

correcta.

4.2. Estabeleça a correspondência entre os 
diferentes aspectos assumidos pelos 
cromossomas e as diferentes fases do 
ciclo mitótico.

A- B-

C- D- FIG 3

E- F-

4.3. Que característica permitiu a identificação dos cromossomas na interfase?

5. Observe com atenção a figura 4 que representa esquematicamente fases de um processo mitótico 
(A a E); analise também o gráfico da figura 5, que evidencia a distância entre os cromossomas e 
os pólos da célula, durante o tempo em que decorreu a mitose.

5.1. Designe a letra correspondente à fase da mitose que ocorreu 
aos 15 minutos.

5.2. Indique o nome de cada uma das fases representadas na figura 4.

A- B- C- D- E-

5.3. Utilizando as letras, ordene os esquemas segundo a ocorrência dos fenómenos mitóticos.

FIG 4

FIG 5

FIG 4
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5.4. Caracterize a fase representada pela letra “E”.

6. Considere a seguinte experiência representada na figura 6.

FIG 6

Por acção de raios ultravioleta, destruiu-se os núcleos dos ovos postos por rãs fêmeas da variedade 
selvagem de cor verde. Para estes ovos transplantou-se núcleos de células do intestino de embriões
de rãs albinas.» 

6.1. Indique a qual das variedades de rãs pertencerão os embriões desenvolvidos.

6.1.1. Justifique a sua resposta

6.2. Identifique na experiência:

6.2.1. Uma célula totipotente 

6.2.2. Uma célula diferenciada

6.2.3. Células estaminais

6.2.4. Clone

FIM

Albina

Verde
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