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Biologia-Geologia – 11ºano
Novembro de 2006

Científico-Humanísticos
 Curso Ciências e Tecnologias

A hemoglobina

Cada molécula de hemoglobina consiste em dois pares separados de globinas alfa e beta 
(cadeias proteicas) que apresentam respectivamente, 141 e 146 aminoácidos. A Hemoglobina 
adulta é diferente da fetal ainda que ambas tenham os dois pares de cadeias proteicas. Mais 
de 300 tipos de hemoglobinas anormais têm sido descobertas através de exames a pacientes 
com sintomas clínicos ou rastreio de populações normais.

Na anemia falciforme, a substituição de ácido glutâmico (Glu) por valina (Val) na posição 6 é 
provocada pela alteração de uma única base azotada. Em algumas zonas de África a 
frequência deste gene pode atingir 0,4 (40%). Esta doença apresenta dois graus de 
severidade: todos os glóbulos vermelhos são portadores da hemoglobina mutante ou apenas 
metade dos glóbulos vermelhos contêm a hemoglobina alterada. 

Os portadores desta mutação, que apresentam resistência à forma mais letal da malária, 
sintetizam a quantidade normal de hemoglobina, ainda que não funcional. Os glóbulos 
vermelhos no todo ou em parte apresentam a forma de foice, em situação de baixa tensão de 
oxigénio e são destruídos donde resulta uma anemia mais ou menos severa.

A malária, endémica em muitas regiões de África, é provocada por um microrganismo 
unicelular eucariótico, nomeadamente, o Plasmodium falciparum. que infecta as hemácias 
não portadores de hemoglobina alterada. O Plasmodium falciparum entra na corrente 
sanguínea pela picada do mosquito Anopheles.

As talassemias são anemias hereditárias de várias severidades, que se caracterizam pela 
produção insuficiente de uma ou mais cadeias da hemoglobina. Resultam de mutações 
genéticas nos genes das globinas, com a consequente redução ou abolição da síntese de uma 
ou mais das cadeias das globinas.

Esta doença é muito comum na bacia do Mediterrâneo e em zonas da Ásia. Estima-se que em 
algumas regiões de Itália possa atingir 20% da população. As talassemias constituem as 
doenças genéticas mais frequentes na espécie humana e admite-se que os glóbulos 
vermelhos talassémicos são mais resistentes à infecção pelo agente da malária. 

Texto adaptado

1- Transcreva a letra da opção que completa correctamente a frase: 
A talassémia apresenta ___ incidência do que a anemia falciforme. Ambas as doenças são 
devidas a ___. A causa dos sintomas deve-se, na talassémia ___ e na anemia falciforme 
deve-se ____ 

A- menor --- anemias --- à não funcionalidade das globinas --- à substituição de um 
aminoácido.

B- menor --- mutações --- à falta de globinas ---- à substituição de um aminoácido.
C- maior --- mutações --- à falta de globinas ---- à substituição de um aminoácido.
D- maior ---anemias --- à não funcionalidade das globinas --- à substituição de um 

aminoácido.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


2

2- As talassémias podem ser causadas por:
1- a RNAp não de liga ao DNA
2- a excisão dos intrões é incorrecta
3- o RNAm apresenta um codão de finalização na primeira metade da molécula.

Faça corresponder a cada um dos números uma letra da chave:
A- interrupção da tradução
B- processamento incorrecto
C– ausência de transcrição
D- interrupção do processamento
E- ausência de tradução
F- ausência de processamento

3- Ordene por ordem de ocorrência os seguintes passos referentes à síntese das globinas:
1- acção dos RNAt
2- transcrição
3- ligação da RNAp
4- processamento
5- ligação dos ribossomas ao RNAm
6- desespiralização do gene

3.1- Conforme vai decorrendo a síntese da proteína os aminoácidos vão sendo ligados entre 
si. A ligação entre os aminoácidos ocorre entre: (transcreva a letra da opção correcta)

A- dois grupos amina de dois aminoácidos e denomina-se ligação peptídica.
B- um grupo amina de um aminoácido e um grupo ácido de outro aminoácido e 

denomina-se ligação petídica.
C- dois grupos amina de dois aminoácidos e denomina-se ligação glucosídica.
D- dois grupos ácido de dois aminoácidos e denomina-se ligação peptídica.
E- um grupo amina de um aminoácido e um grupo ácido de outro aminoácido e 

denomina-se ligação glucosídica.
F- dois grupos ácido de dois aminoácidos e denomina-se ligação glucosídica.

3.2- Após a síntese e como resultado da sequência dos aminoácidos as globinas sofrem dois 
enrolamentos e agrupam-se em dois pares. Como denomina, respectivamente e por 
ordem, as estruturas implícitas na parte sublinhada da frase?

3.3- São conhecidos casos em que 
apesar da ocorrer uma substituição 
de um aminoácido na proteína não 
há alteração na sua função. Como 
explica esta situação?

4- Determine a fracção de DNA 
correspondente ao gene da anemia 
falciforme sabendo que a fracção 
correcta é  Tre-Pro-Glu

4.1- Determine os anticodões dos 
aminoácidos Glu e Val.
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5- “Apesar de vários aminoácidos serem codificados por vários codões, nenhum codão pode 
codificar mais do que um aminoácido.” Na frase estão respectivamente expressas as 
seguintes características do código genético:

A- Não ambiguidade e redundância
B- Não ambiguidade e universalidade
C- Redundância e universalidade
D- Redundância e não ambiguidade

6- O Plasmodium falciparum  : (classifique as afirmações com V ou F).
A- apresenta membrana nuclear
B- não apresenta complexo de golgi
C- não apresenta vesículas golgianas
D- apresenta RER e REL
E- apresenta mitocôndrias
F- não apresenta núcleo diferenciado
G- apresenta nucléolo
H- apresenta DNA não associado a proteínas (histonas)

7- A síntese proteica é um processo complexo, rápido e amplificado. Apresente duas razões 
que provem ser um processo amplificado.

8- Faça corresponder a cada número da coluna I uma letra da coluna II.
Coluna I Coluna II

1 – Cadeias de nucleótidos

2 – Composto por uma sequência específica de aminoácidos

3 – Contém uracilo

4 – Encontra-se no núcleo

5 – Contém citosina

6 – Encontra-se, pelo menos, em três formas diferentes

7 – Contém ribose

8 – Estrutura em dupla hélice

9 – Capaz de autoreplicação em plantas e animais

10 – Apresenta a mesma percentagem de guanina e citosina

11 – Nunca tem pentoses.

A -  Molécula de DNA

B – Molécula de RNA

C – Ambas as moléculas

D – Nenhuma das moléculas

9- Em relação à cadeia beta da hemoglobina refira quantos nucleotídeos e quantos codões tem 
o seu respectivo RNAm.

10- Considere a seguinte experiência. Provocou-se a síntese proteica a partir da junção de:
ATP de Homem
RNAm de mosquito
Ribossomas de Homem
RNAt de Plasmodium

A proteína formada seria de que organismo? 

10.1- Justifique.
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11
Os glóbulos vermelhos são fabricados na medula óssea vermelha que, por mitoses sucessiva, 
os produz continuamente. Outras células apresentam períodos de actividade diferentes. As 
musculares, após a sua formação e diferenciação, duram toda a nossa vida. 

11.1-Faça corresponder a cada letra das afirmações da coluna 1 um número da coluna 2

                      COLUNA 1                                                       COLUNA 2
A- ocorre a espiralização dos cromossomas

B- tem duração variável, ocorre o crescimento da 
célula

C- os cromossomas atingem o máximo encurtamento e 
ligam-se ao fuso mitótico

D- ocorre a divisão do citoplasma em duas partes 

E- os cromatídios antes unidos pelo centrómero 
passam a constituir cromossomas independentes

F- São sintetizadas as enzimas necessárias à divisão 
celular

G- Ocorre a desespiralização dos cromossomas

H- Ocorre a reorganização da membrana nuclear

1-Anafase
2-Profase
3-G1
4-Metafase
5-S
6-Telofase
7-Citocinese
8-G2

12- A partir de uma célula do fígado foram observadas 3 mitoses sucessivas. Refira quantas 
hepatócitos (células do fígado) se formaram.

12.1- As células do fígado que referiu na sua resposta à questão anterior apresentam… 
(classifique as frases seguintes com V ou F)

A- diferente número de cromossomas
B- diferente informação genética
C- igual número de cromossomas 
D- igual informação genética

12.1.1- Refira os factos do ciclo celular que justifiquem a/s verdadeira/s.

13- Considere o gráfico seguinte onde se regista a hora da quantificação do DNA de células em 
cultura.
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Figura 1

13.1- Indique para essa célula a duração de, respectivamente: 
a) Interfase.
b) Período G1.      
c) Um ciclo celular.

13.2- Qual teria sido a alteração estrutural do cromossoma entre
 a) As 9 e as 12 horas
 b) Às 14 horas

14- Ordene cronologicamente os esquemas de 1 a 6.

15- Dos três tipos de células referidas no texto da página 4, qual o tipo que entra no período 
G0?

Fim

Fase 
mitótica
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Questão Cotação Correcção
1 8 C

2 3x5 1- C     2- B    3- A

3 10 6-3-2-4-5-1
3.1 9 B
3.2 3X5 2ª  3ª  4ª

3.3 15
12+3

A localização dos aa influencia de modo diferente a acção da proteína,
A localização do  aa substituído não é determinante para a acção da 
proteína,
Os dois aa correcto e incorrecto são muito semelhantes e desempenham a 
mesma acção.

4 8 Devido à degenerescência do CG qualquer combinação correcta é aceitável. 
Exemplo:  TGA-GGA-CAA;  TGG-GGG-CAG;  TGT-GGT-CAT; TGC-GGC- CAC

4.1 3+3 Glu -CUU OU CUC;      Val - CAA OU CAG  OU CAU OU CAC
5 8 D

6-

7-8 9
5-6 6
3-4 3
1-2 0

AV    BF   CF   DV    EV   FF   GV    HF

7 5+5 Um gene pode ser transcrito várias vezes
O mesmo RNAm pode ser traduzido várias vezes

8

10-11 15
7-9 12
5-6 8
3-4 4
0-2 0

1A    2D   3B   4A   5C   6B   7B   8A   9A   10A   11D

9 5+5
CADEIA Beta – 146 aa
146x3=438 nucleótideos
146 Codões

10 3 Proteína de mosquito

10.1 9 É o RNAm que trem o transcrito do DNA logo é o RNAm que determina a 
sequência dos aa

11.1 8x2 A2   B3    C4   D7   E1   F8   G6    H6
12 3 8

12.1 4 A-F   B-F    C-V   D-V

12.1.1 4+4

C- clivagem dos centrómeros e separação para pólos opostos de uma 
colecção completa de cromossomas filhos / cromatídeos irmãos
D Replicação semiconservativa do DNA (os cromatídeos irmãos têm a mesma 
sequência de bases azotadas)

13.1 2+2+2 A)5h 30m  B)1h  30m     C)7h

13.2 2+2 a) auto-duplicados, finos e compridos
b) passam a não auto-duplicados e estão muito condensados.

14 6 3-4-5-2-6-1
15 3 Células musculares.

TOTAL 200 pontos
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