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A VIDA NAS “PONTAS DOS CROMOSSOMOS”

O que mantém a estabilidade do material genético de ge-
ração em geração? Por cerca de 60 anos, a ciência buscou 
a resposta para essa pergunta aparentemente simples, mas 
com importantes consequências. Ela foi encontrada na extre-
midade dos cromossomos, em um trecho de DNA que pode 
ser comparado à fita plástica que sela as pontas dos cadarços 
de um sapato. Esse trecho, que ganhou o nome de telômero, 
tornou-se desde sua descoberta o foco de atenção de uma 
das áreas mais instigantes da pesquisa biológica.

Maria Isabel Nogueira Cano Departamento de Genética, 
Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (Bo-
tucatu)

O DNA existente em um cromossomo contém os genes, 
mensagens codificadas na forma de sequências de nucleotí-
deos (‘tijolos’ básicos que compõem o material genético das 
células), em que estão as instruções para a formação de todas 
as células e tecidos do nosso corpo e para a síntese de pro-
teínas (responsáveis por todos os processos biológicos), além 
de outras sequências capazes de sintetizar ‘mensageiros’ que 
atuam na regulação de processos celulares e áreas que não 
carregam qualquer tipo de instrução, ou codificação. Entre as 
estruturas que o DNA não-codificador forma nos cromossomos 
estão os centrômeros e os telômeros. Os centrômeros permi-
tem a separação exata dos cromossomos duplicados durante 
a divisão celular que gera as células-filhas. Já os telômeros 
(do grego telos = fim e meros = parte), localizados nas ‘pontas’ 
dos cromossomos, funcionam como capas protetoras dessas 
extremidades, tendo papel muito importante na manutenção 
da integridade do genoma. Eles impedem, por exemplo, a fu-
são de terminais de diferentes cromossomos e a degradação 
destes por enzimas que, na falta dos terminais, reconhece-
riam o material cromossômico como DNA danificado (figura 1). 
Em nossos sapatos, quando os pedaços de fita adesiva que 
selam as pontas dos cadarços se desprendem, estes começam 
a desfiar, desmanchando-se. Em uma célula, ocorre o mesmo 
com os cromossomos que têm seus telômeros danificados: eles 
tendem a ser destruídos e, nesse processo, a célula morre.

01. Com base nos conhecimentos relacionados ao tema do 
texto e em outros conhecimentos acerca desse tema, po-
de-se afirmar corretamente que

A) fatores como alimentação, estresse e cuidados com a 
saúde, fazem com que a taxa de longevidade feminina 
seja menor que a masculina.

B) a degradação dos telômeros é decorrente da perda de 
atividade ou inativação da enzima telomerase, progra-
mada geneticamente para cada tecido ou pela ação de 
agentes destruidores da enzima como radicais livres.

C) a atividade telomérica fora de um padrão normal para 
as células somáticas, pode provocar erros na veloci-
dade de multiplicação celular levando certamente ao 
envelhecimento celular e orgânico.

D) as células totipotentes e cancerígenas, não possuem o 
controle sobre a regulação do ciclo celular, não tendo, 
portanto a produção da enzima telomerase.

E) teoricamente, um controle sobre a degradação do te-
lômero e, a manutenção de um número elevado de di-
visões celulares, garante imortalidade ao tecido e até 
mesmo ao organismo, sem riscos de geração de neo-
plasias.

02. Com relação ao encurtamento dos telômeros e suas reper-
cussões sobre o metabolismo celular e orgânico, pode-se 
afirmar:

A) A utilização de drogas que acentuem a produção de 
telomerase promovem a manutenção dos telômeros e 
certamente o prolongamento da vida celular sem riscos 
de geração de desdiferenciação celular.

B) A degradação do DNA telomérico está associada ao 
envelhecimento natural do organismo, geneticamente 
programado para a renovação dos tecidos através de 
processos meióticos.

C) Hábitos como o tabagismo e o sedentarismo só acele-
ram a degradação telomérica em pessoas predispostas 
geneticamente ao envelhecimento precoce.

D) Com o número avançado de divisões celulares, os te-
lômeros diminuem gradativamente e com isso ocorre 
uma redução no controle metabólico da célula, falhas 
da ativação de genes que culminam na senescência 
celular.

E) Teoricamente, já é possível controlar de forma segura o 
envelhecimento, através de drogas antioxidantes e de 
mudanças de hábitos.

03. “O problema da replicação nos terminais dos cromosso-
mos: na maioria das células, a extremidade de uma das 
fitas do cromossomo (fita de baixo, no desenho) fica mais 
curta a cada divisão celular porque as enzimas que du-
plicam o DNA não conseguem finalizar sua síntese. Isso 
ocorre porque a parte da molécula dessas enzimas que se 
liga à extremidade do DNA para iniciar a síntese é degra-
dada ao final do processo, deixando um fragmento sem fita 
complementar.”
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B) A montagem do cariótipo se fez a partir de análises 
microscópicas de células em anáfase.

C) A organização haplóide do cariótipo está represen-
tada por 46 cromossomos.

D) As quatro cromátides que integram cada par de ho-
mólogos são, todas, irmãs.

E) As alternativas alélicas do gene expressam-se na 
variabilidade das populações humanas.

05. O gráfico representa a variação da quantidade de DNA 
(Ploidia) de uma célula ao longo das etapas de um ciclo 
celular.

A partir da análise do gráfico e dos conhecimentos per-
tinentes ao tema, pode-se afirmar:

A) A replicação na etapa S da interfase e a separação 
das cromátides-irmãs, durante a anáfase da mitose, 
são responsáveis pela variação da quantidade de 
DNA ao longo do ciclo representado.

B) O ciclo representa a variação do material genético en-
tre duas reproduções por divisão binária em bactérias.

C) O número de cromossomos existentes na etapa G2 
é o dobro do número de cromossomos presentes na 
etapa G1 da interfase.

D) A replicação é o processo que provoca a redução 
da quantidade de DNA durante a divisão por mitose 
dentro do ciclo celular representado.

E) A divisão celular representada no gráfico é conside-
rada reducional devido à diminuição da ploidia ao 
longo do ciclo.

06. Cromossomo é

A) uma sequência de três bases nitrogenadas do RNA 
mensageiro correspondente a um aminoácido na 
cadeia polipeptídica.

B) um conjunto de moléculas de DNA com todas as in-
formações genéticas da espécie.

C) uma única molécula de DNA com informação gené-
tica para algumas proteínas.

D) um segmento de molécula de DNA com informação 
para uma cadeia polipeptídica.

E) uma única molécula de RNA com informação para 
uma cadeia polipeptídica.

07. Sobre a mitose e meiose, suas fases e peculiaridades, 
pode-se afirmar:

A) O câncer é uma doença em que falham os mecanis-
mos biológicos de regulação do processo da divisão 
celular. Uma série de divisões celulares meióticas 
desordenadas origina inúmeras células-filhas que 
invadem outros órgãos.

B) As fases da mitose obedecem à sequência: prófa-
se, anáfase, metáfase e telófase. Na prófase, cada 
cromossomo é formado por duas cromátides-irmãs. 
Durante a metáfase, há separação das cromátides-
-irmãs que passam a ser denominados cromosso-
mos-irmãos.

O fragmento do texto e a gravura evidenciam fisicamente o 
que ocorre durante o encurtamento dos telômeros. Analise as 
afirmativas e identifique a verdadeira sobre o referido tema.

A) A redução da produção de telomerase pode ser inibida se-
guramente com a utilização de interferons e interleucinas, 
além de fatores de ativação da divisão celular como o hor-
mônio GH.

B) Nas células procarióticas a degradação telomérica é mui-
to mais lenta devido ao fato delas possuírem um genoma 
menor que o das células eucarióticas associado ainda ao 
fato de possuírem enzimas de reparo do DNA telomérico.

C) Os genes presentes nas extremidades dos telômeros são 
os primeiros a serem degradados pela ação de diversos 
fatores como estresse bioquímico oxidativo, resultando em 
envelhecimento celular.

D) Devido ao fato das extremidades cromossômicas eucari-
óticas serem mais enoveladas que o restante do DNA co-
dificante, ocorrem degradações a cada ciclo celular nos 
telômeros, como resultado do processo de replicação.

E) A partir de certa idade, que varia entre as espécies, os 
telômeros tendem a sofrer “encurtamento” ou degradação 
resultante do acúmulo de radicais livres, toxinas e redução 
da produção de telomerase.

04. A figura apresenta um cariograma ou cariótipo normal de indi-
víduo da espécie humana.

Em relação a essa organização do cariótipo humano e a diver-
sidade na espécie, pode-se dizer que:

A) A transmissão de genes situados nos cromossomos sexu-
ais obedece a um padrão que não pode ser interpretado 
segundo as leis de Mendel.
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C) A meiose ocorre em duas etapas: meiose I (reducional) 
e meiose II (equacional). A meiose I assemelha-se à 
mitose, enquanto a meiose II tem particularidades pró-
prias, como o crossing-over, ausentes na mitose.

D) A mitose pode ser realizada por células haplóides ou di-
plóides, que produzem cópias idênticas de si mesmas, 
pois ocorreu uma duplicação cromossômica seguida de 
uma divisão celular.

E) Os cromossomos que sofrem descondensação no iní-
cio da prófase, ao se espiralizarem no final da telófase, 
tornam a se condensar, mantendo sua individualidade 
nas células que não se encontram em divisão. Essa 
condensação é indispensável para a síntese proteica.

08. A todo momento, os seres vivos pluricelulares perdem mui-
tas células do próprio corpo, como, por exemplo, quando 
ocorrem ferimentos, quando os alimentos passam pelo 
trato digestório e até mesmo quando há o envelhecimen-
to celular, mas, graças a um processo de divisão celular, a 
mitose, as células somáticas perdidas são repostas diaria-
mente. No entanto, para uma célula se dividir em duas no-
vas células iguais, ela deve passar por um processo anterior 
de multiplicação do seu conteúdo. Essa etapa é conhecida 
como interfase. Existe um segundo tipo de divisão celular, 
a meiose, que ocorre somente nas células gaméticas. Esse 
processo permite que o número cromossômico das espé-
cies seja mantido após o evento da fecundação e que os in-
divíduos sejam geneticamente diferentes entre si. Portanto, 
as células podem se dividir por mitose e/ou meiose.

Sobre o tema do texto e outros conhecimentos, pode-se 
concluir que:

A) Tanto na anáfase da mitose quanto nas anáfases I e II 
da meiose, as cromátides irmãs são separadas para os 
polos opostos.

B) Os processos de mitose e meiose ocorrem em todos os 
seres vivos.

C) O número cromossômico permanece igual após ambos 
os processos, contudo as células que realizam o se-
gundo tipo de divisão celular sofrem a permuta gênica, 
o que gera variabilidade genética.

D) A transcrição de RNA ocorre principalmente na inter-
fase. Durante os processos de divisões, a transcrição 
diminui, chegando até à inativação.

E) Na fase de metáfase, os fusos mitóticos se ligam aos 
telômeros dos cromossomos.

09. “Relação entre o tamanho dos telômeros e a capacidade de 
proliferação celular: células germinativas (não diferenciadas) 
têm telômeros longos e multiplicam-se indeterminadamente, 
enquanto células somáticas (já diferenciadas) dividem-se por 
50-60 gerações e perdem seus telômeros gradualmente (o 
‘limite de Hayflick’ é o momento em que a maioria das célu-
las somáticas mostra sinais de envelhecimento). Células ‘em 
crise’ que já acumularam diferentes mutações morrem ou re-
ativam a telomerase, tornando-se ‘imortais’. 

 O encurtamento acelerado dos telômeros ocorre em muitas 
síndromes relacionadas ao envelhecimento prematuro. Indi-
víduos portadores dessas síndromes apresentam precoce-
mente patologias associadas apenas a idosos.
Os dados contidos no texto e gráfico, referentes a desco-
bertas da ganhadora do prêmio Nobel de Biologia mole-
cular, Elisabeth Blackburn, evidenciam alterações nos te-
lômeros de células normais, cancerígenas e de doenças 
degenerativas. Com base no texto e em outros conheci-
mentos, pode-se afirmar que

A) nas doenças degenerativas, ocorre um rápido aumento 
do comprimento dos telômeros, fazendo as células se 
dividirem com maior velocidade o que provoca o enve-
lhecimento precoce.

B) a “imortalidade” celular referida no gráfico está relacio-
nada a mecanismos naturais de células cancerígenas 
e que podem ser utilizados seguramente em clonagem 
terapêutica, de forma a regenerar órgãos danificados.

C) no “limite de Hayflick”, as células já manifestam sinais 
de envelhecimento, devido a danos nas porções codifi-
cantes do DNA, resultantes de degradação telomérica.

D) a manutenção de totipotência em células germinativas 
ou embrionárias, reflete o elevado grau de ativação di-
ferencial de seus genes, com intensa produção de telo-
merase.

E) a reativação da telomerase e a imortalidade celular po-
derá ser utilizada na clonagem terapêutica utilizando 
células embrionárias, garantindo certamente a criação 
de órgãos para transplantes.

10. Os gráficos representam a interfase de células diferencia-
das de dois tipos, respectivamente:

Com base nos dados dos gráficos e nos conhecimentos 
relativos ao ciclo celular de eucariontes, pode-se afirmar:

A) No período S ocorre intensa transcrição e tradução da 
informação genética da célula, que resulta em uma fu-
tura divisão, mitótica ou meiótica.

B) O primeiro gráfico representa o ciclo de vida de uma 
célula pouco especializada.

C) O segundo gráfico representa o ciclo de uma célula es-
tável, como glóbulos vermelhos do sangue dos mamí-
feros.

D) Durante a etapa G-1, ocorre grande atividade gênica, 
que resulta na replicação do material genético da célu-
la.

E) No período G-2 de ambos os ciclos representados, 
cada cromossomo apresenta apenas uma molécula de 
DNA, dividida pelo centrômero.

11. “Nosso primeiro projeto, que continua até hoje, quinze anos 
depois, foi à identificação de crianças que foram raptadas 
durante a ditadura militar da Argentina entre 1975 e 1983. 
Os pais das crianças ‘desapareceram’. Quando as avós 
dessas crianças perceberam que o rapto foi largamente 
utilizado como instrumento político durante o período, elas 
se organizaram e começaram a busca pelas crianças per-
didas. Como as crianças não poderiam saber quem eram, 
as avós precisaram de um geneticista. Em 1984, eu me 
tornei a geneticista. Originalmente, usamos marcadores 



Rua Comandante Almiro, 211 - Centro - Feira de Santana-BA  (75) 3221.72594

BIOLOGIA - PROF. MOISÉS

Pág.

clássicos, como os grupos sanguíneos e HLA (tipos de pro-
teínas usadas para avaliar compatibilidade de tecidos em 
transplantes de órgãos). Mas, em poucos anos, começa-
mos a usar os novos métodos baseados na tecnologia do 
DNA, como o sequenciamento do DNA mitocondrial. (...) 
este DNA é ideal para o nosso propósito porque é herdado 
apenas através da mãe e é altamente variável entre as fa-
mílias. As avós sabem de 220 crianças raptadas, das quais 
59 foram identificadas até agora. Temos um banco de dados 
de sequências de DNA das famílias que perderam seus fi-
lhos e netos. Agora, quando jovens adultos procurarem as 
avós suspeitando que foram raptados, podemos comparar 
seu DNA com as sequências catalogadas.”

(KING. In: CAMPBELL, p. 225)

O texto exemplifica as muitas implicações sociais de estu-
dos em Genética, concretizadas na aplicação do conheci-
mento acumulado na área e permite afirmar que:

A) A herança do DNA mitocondrial, pela via materna, está 
associada a eventos citológicos próprios da gametogê-
nese e da fecundação.

B) A sequência de nucleotídeos na molécula de RNA mar-
ca a identidade genética dos indivíduos.

C) A herança citoplasmática paterna se caracteriza pela 
transmissão da mitocôndria do pai para todos os des-
cendentes.

D) Uma proteína é a expressão de uma informação conti-
da no RNAr, transcrita em uma molécula de RNA men-
sageiro.

E) O uso do DNA mitocondrial em técnicas para identifica-
ção é fundamentada na sua condição de principal fonte 
de informação genética numa célula eucariótica.

12. Embora o processo reprodutivo de gerar cópias vivas pos-
sa parecer o traço mais fundamental da vida, ele é, na ver-
dade, secundário. A reprodução baseia-se na autopoiese. A 
reprodução ou produção de outros que sejam semelhantes 
a nós mesmos é, do ponto de vista conceitual, um deriva-
do de nossa conservação tal como somos. Diversamente 
dos objetos inertes, os seres vivos ficam expostos a fluxos 
materiais e energéticos contínuos. A capacidade de mudar 
para permanecer idêntico, de empregar o fluxo de energia 
para acionar a rotatividade cíclica da matéria, necessária à 
manutenção de um eu, constitui o truque bioquímico bási-
co da autopoiese.

(MARGULlS; SAGAN, 2002, p.14)

Com base no texto e nos conceitos associados à autopoie-
se presente nos sistemas vivos, é possível afirmar:

A) Diversamente da matéria inerte; os seres vivos são 
constituídos de elementos da matéria que lhe são pró-
prios e exclusivos, o que justifica a existência de redes 
autopoiéticas.

B) Empregando a energia para acionar os numerosos 
processos bioquímicos do mundo vivo, as redes auto-
poiéticas reciclam continuamente seus componentes 
materiais, a fim de se conservar.

C) A produção de cópias vivas idênticas é o objetivo maior 
do processo reprodutivo presente nos seres vivos se-
xuados.

D) Os fluxos materiais e energéticos fornecem, de forma 
cíclica, todos os componentes necessários para a pre-
servação das redes autopoiéticas.

E) O “truque bioquímico” da autopoiese garante a manu-
tenção de uma imutabilidade, que é essencial na pre-
servação e evolução dos sistemas vivos.

GABARITO:

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


