
   



nerd cursos - biologia 
 

www.nerdcursos.com.br 

 
ROTEIRO 10 – NO ENEM: CÓDIGO GENÉTICO 

 
Questão 1 (ENEM) Um importante princípio da 
biologia, relacionado à transmissão de caracteres e 
à embriogênese humana, foi quebrado com a 
descoberta do microquimerismo fetal. 
Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno 
biológico referente a uma pequena população de 
células ou DNA presente em um indivíduo, mas 
derivada de um organismo geneticamente distinto. 
Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi 
revelado que diversos tecidos de mulheres 
continham células masculinas. A análise do 
histórico médico revelou uma correlação 
extremamente curiosa: apenas as mulheres que 
antes tiveram filhos homens apresentaram 
microquimerismo masculino. Essa correlação levou 
à interpretação de que existe uma troca natural entre 
células do feto e maternas durante a gravidez. 
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O princípio contestado com essa descoberta, 
relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, 
é o de que 
 
a) o fenótipo das nossas células pode mudar por 
influência do meio ambiente. 
b) a dominância genética determina a expressão de 
alguns genes. 
c) as mutações genéticas introduzem variabilidade 
no genoma. 
d) as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta 
materno. 
e) as nossas células corporais provêm de um único 
zigoto. 
 
Questão 2 (ENEM) Um estudante relatou que o 
mapeamento do DNA da cevada foi quase todo 
concluído e seu código genético desvendado. 
Chamou atenção para o número de genes que 
compõem esse código genético e que a semente da 
cevada, apesar de pequena, possui um genoma 
mais complexo que o humano, sendo boa parte 
desse código constituída de sequências repetidas. 
Nesse contexto, o conceito de código genético está 
abordado de forma equivocada.  
  

Cientificamente esse conceito é definido como 
 
a) trincas de nucleotídeos que codificam os 
aminoácidos. 
b) localização de todos os genes encontrados em um 
genoma.  
c) codificação de sequências repetidas presentes em 
um genoma.  
d) conjunto de todos os RNAs mensageiros 
transcritos em um organismo.  
e) todas as sequências de pares de bases presentes 
em um organismo.  
 
Questão 3 (ENEM) 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 
possíveis 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 biossíntese de 
substâncias específicas. 
d) altera a sequência de bases nitrogenadas para 
criar novas substâncias. 
e) possui genes transcritos diferentemente de 
acordo com cada necessidade. 
 
Questão 4 (ENEM) A figura seguinte representa 
um modelo de transmissão da informação genética 
nos sistemas biológicos. No fim do processo, que 
inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 
três formas proteicas diferentes 
denominadas a, b e c. 
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Depreende-se do modelo que 
 
a) a única molécula que participa da produção 
de proteínas é o DNA. 
b) o fluxo de informação genética, nos 
sistemas biológicos, é unidirecional. 
c) as fontes de informação ativas durante o processo 
de transcrição são as proteínas. 
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. 
 
 
 

Questão 5 (ENEM) O formato das células de 
organismos pluricelulares é extremamente variado. 
Existem células discoides, como é o caso das 
hemácias, as que lembram uma estrela, como os 
neurônios, e ainda algumas alongadas, como as 
musculares. 
 
Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas 
células ocorre por 
 
a) produzirem mutações específicas. 
b) possuírem DNA mitocondrial diferentes. 
c) apresentarem conjunto de genes distintos. 
d) expressarem porções distintas do genoma. 
e) terem um número distinto de cromossomos. 
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