
 

1) Após realizar o estudo do texto sobre Biologia. Escreva corretamente sobre o significado da palavra 

biologia. Depois explique o porquê é importante estudarmos biologia: 

 

2) Após realizar estudo sobre o texto. Escreva sobre seis áreas de atuação da biologia; não esqueça de 

descrever sobre cada uma delas: 

 

3) Realizando o estudo do texto sobre Biologia Molecular, podemos defini-la como:  

 

4) Tendo por base o estudo do texto citado acima descreva o que é:  

a) Clonagem molecular: 

b) PCR: 

c) DNA: 

d) Bioinformática:  

 

5) O Dogma Central da Biologia Molecular explica como o fluxo de informações do código genético ocorre. 

De acordo com esse dogma, o fluxo da informação genética ocorre no sentido: 

(A) DNA → RNA → Proteínas    (B) Proteínas → RNA → DNA 

(C) RNA → DNA → Proteínas   (D) Proteínas → DNA → RNA 

 

6) O Dogma Central da Biologia Molecular mostra os processos pelos quais os ácidos nucleicos podem 

passar. O DNA, por exemplo, pode dar origem a uma nova molécula de DNA por meio de um processo 

chamado de: 

(A) Transcrição     (B) Replicação 

(C) Tradução      (D) Transcrição reversa 

 

7) Por muito tempo acreditou-se que uma molécula de DNA era capaz de produzir uma molécula de RNA, 

mas o mecanismo inverso não era possível. Hoje, no entanto, sabe-se que uma molécula de RNA pode 

produzir DNA em um processo chamado de: 

(A) Transcrição     (B) Replicação 

(C) Tradução      (D) Transcrição reversa 

 

8) Uma molécula de RNA é formada a partir de uma molécula de DNA, que atua como um molde. Esse 

processo é denominado de: 

(A) Transcrição     (B) Replicação 

(C) Tradução      (D) Transcrição reversa 

 

9) Realizando estudos sobre tipos de alimentos que utilizamos no nosso dia a dia. Descreva nomes de três de 

cada que podemos encontrar:  

a) Lipídios:  

b) Carboidratos: 

c) Proteínas: 

 

10) Quais dos tipos de alimentos citados acima são de sua preferência? Justifique sua resposta: 
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