Enem – DNA e RNA (Material genético)
1) Questão 52 – Enem 2012 - Prova Branca
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 caracteri ́stica 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 protei ́nas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado.
D) da si ́ntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original.
E) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.
2) Questão 58 – Enem 2012 - Prova Branca
Os vegetais biossintetizam determinadas substâncias (por exemplo, alcaloides e flavonoides), cuja estrutura
química e concentração variam num mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de
desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações
ambientais (radiação UV , temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores etc .) ou fisiológicas
(crescimento, envelhecimento etc.).
As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possi ́veis porque
o material genético do indivíduo
A) sofre constantes recombinações para adaptar-se.
B) muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida.
C) cria novos genes para biossi ́ntese de substâncias especi ́ficas.
D) altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas substâncias.
E) possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade.
3) Questão 59 – Enem 2011 - Prova Branca
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 dú vidas 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 à s 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.
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.

4) Questão 66 – Enem 2011 - Prova Branca
Em 1999, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um experimento no qual ratas prenhes foram
submetidas a um dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possui ́rem
o gene para obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da
mãe, durante a gestação , silenciou o gene da obesidade . Dez anos depois, as geneticistas Eva Jablonka e Gal
Raz listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos
,
sustentando, assim, a epi - genética, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem
alterações na sequência do DNA.
Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por
A) aneuploidia do cromossomo sexual X.
B) polipoidia dos cromossomos autossô micos.
C) mutação em genes autossômicos com expressão dominante.
D) substituição no gene da cadeia beta da hemoglobina.
E) inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas.

5) Questão 16 – Enem 2009 - Prova Azul
A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas bioló gicos . No
fim do processo , que inclui a replicação , a transcrição e a tradução , há três formas proteicas dife rentes
denominadas a, b e c.

Depreende-se do modelo que
A) a única molécula que participa da produção de protei ́nas é o DNA.
B) o fluxo de informação genética, nos sistemas bioló gicos, é unidirecional.
C) as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as protei ́nas.
D) é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição.
E) a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples
linearizadas.

6) Questão 41 – Enem 2009 - Prova Azul
Uma vi ́tima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão . Indícios, como certos
adereços de metal usados pela vítima , sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal . Uma
equipe policial de peri ́cia teve acesso ao materi al bioló gico carbonizado da vi ́tima , reduzido, praticamente, a
fragmentos de ossos . Sabe-se que é possi ́vel obter DNA em condições para análise genética de parte do
tecido interno de ossos . Os peritos necessitam escolher , entre cromossomos autossô mi cos, cromossomos
sexuais (X e Y) ou DNAmt (DNA mitocondrial), a melhor opção para identificação do parentesco da vi ́tima com
o referido casal . Sabe-se que , entre outros aspectos , o nú mero de cópias de um mesmo cromossomo por
célula maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão.
Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrõ es de herança de cada fonte de DNA cita da, a melhor opção para a peri ́cia seria a utilização
A) do DNAmt, transmitido ao longo da linhagem materna , pois, em cada célula humana , há várias cópias
dessa molécula.

B) do cromossomo X , pois a vi ́tima herdou duas có pias desse cromossomo , estando assim em número
superior aos demais.
C) do cromossomo autossô m ico, pois esse cromossomo apresenta maior quantidade de material genético
quando comparado aos nucleares, como, por exemplo, o DNAmt.
D) do cromossomo Y, pois, em condições normais, este é transmitido integralmente do pai para toda a prole
e está presente em duas cópias em células de indivi ́duos do sexo feminino.
E) de marcadores genéticos em cromossomos autossô micos, pois estes, além de serem transmitidos pelo pai
e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por célula, e os demais, em apenas uma.

Gabarito
1)E
A expressão do DNA produz um RNAm cuja tradução gera a característica de interesse.
2)E
A expressão dos genes de um indivíduo pode ser modulada respondendo às variações ambientais ou
fisiológicas características de cada momento.
3)C
No experimento, os “novos” DNAs tinham metade da dupla-fita com isótopos pesados de nitrogênio e
metade com o nitrogênio “normal”.
4)E
A opção E é fala sobre uma modificação que ocorre na base nitrogenada, sem alterar o gene, ou seja, é a
única a que fala em alteração epigenética.
5)D
O modelo mostra as proteínas “a”,”b” e “c” sendo sintetizadas a partir de uma mesma molécula de DNA.
6)A
Quanto maior o número de cópias de um certo cromossomo, maior a chance de
uma análise correta do DNA da vítima. Logo, como uma célula apresenta grande número de mitocôndrias,o
DNA dessas organelas seria melhor para essa análise.

