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Património Genético 

Actividade 14 (pág. 98) 

1. Pelo promotor, operador e três, genes estruturais.  

2. O gene regulador, ao ser transcrito e traduzido, dá origem a uma proteína, o repressor, que na 

presença de lactose fica inactiva,  deixando que os genes estruturais sejam transcritos, mas que na 

ausência de lactose é activa, ligando-se ao operador e impedindo a transcrição dos genes estruturais  

3. Porque o repressor está activo e liga-se ao operador, impedindo que a RNA-polimerase se ligue 

ao promotor, o que impede a transcrição dos genes estruturais e, portanto, o aparecimento das 

enzimas necessárias ao metabolismo da lactose.  

  

Actividade 15 (pág. 105) 

1. Indivíduos normais: A - mulher, C – homem. Indivíduo com anomalias: B 

2. Relativamente aos cromossomas sexuais, só tem um cromossoma X , será 45,X 

 

Actividade 16 (pág. 108) 

1. Na situação I 

2. Quatro cromossomas 

3. Porque como os cromossomas não apresentam homologia uns em relação aos outros, não podem 

emparelhar durante a meiose, não originando gâmetas. 

4. Pode ocorrer replicação do DNA, constituindo-se 4 pares de cromossomas homólogos entre si, porque 

não se separam na citocinese. 

5. Quatro pares de cromossomas. 

6. As alterações representadas na figura fazem variar o património genético das espécies, o que conduz, 

naturalmente, à alteração das suas características, surgindo características novas que aumentam a 

diversidade biológica.  

 

Actividade 17 (pág. 110) 

1. Porque os cromossomas não são homólogos entre si e, portanto, não podem emparelhar, não ocorrendo 

formação de gâmetas. 

2. Porque resulta da fecundação entre gâmetas de T. tauschii, que transportam um lote de cromossomas 

aqui representado por C e o gâmeta de T. turgidum que transporta já dois lotes de cromossomas 

diferentes (representados por A e S) de duas espécies diferentes e que sofreram, entretanto, duplicação.  

3. 1 - 28 AB; 2 - 7 C; 3 - 14 AB;  4 - 42 ABC.  
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Actividade 18 (pág. 112) 

1. Podem se enumerados, por exemplo, um melhor conhecimento sobre o cancro, quer ao nível do 

diagnóstico quer ao nível do tratamento, Pode ainda referir-se a possibilidade de um diagnóstico 

pré-natal para as situações de risco.  

2.  Neste segundo ponto, pode promover-se um debate que, apoiado na legislação portuguesa, 

sensibilize os alunos para algumas das decisões que podem ser chamados a assumir.  

3. Uma vida saudável e uma vigilância esclarecida sobre sintomas ou sinais de alerta. 

 

 Actividade 19 (pág. 116) 

1. A bactéria possui enzimas chamadas enzimas de restrição que cindem o DNA do vírus em 

pequenas porções que são depois degradadas,  

2.  EcoRI e Taq l, respectivamente.  

3. EcoRI reconhece a sequência GAA TTC e corta entre G e A de 5' para 3' em cada hélice da 

molécula de DNA, Taq I reconhece a sequência TGCA e corta entre T e G de 5 'para 3' em cada 

cadeia de DNA.  

4. EcoRI: fica livre - AATT; Taq l: fica livre - GC.  

 

Actividade 20 (pág. 119) 

1. Utiliza-se enzima de restrição em 2 e ligase do DNA em 5.  

2. Porque possui, para além do seu DNA, uma porção de DNA estranho, neste caso de um gene 

humano. 

3. Pode-se obter hormona de crescimento humana de forma rápida e segura. Em muitos casos utilizava 

-se esta hormona obtida a  partir de outros mamíferos, o que, para além de ficar muito dispendioso, era 

tecnicamente complicado isolar a hormona e, muitas vezes, tinha efeitos indesejáveis, porque não era 

exactamente a mesma molécula.  

 

 

Actividade de Avaliação páginas 128 e 129 

 4.1. D 

 4.2. C 

 4.3. C 

 4.4. Uma vez detectada a doença a nível fetal, os pais podem abortar e, consequentemente, 

este gene diminui no fundo genético da população humana. 

 4.5.1. a - Repressor, b – Gene regulador; c - Promotor; d - Operador.  

 4.5.2. B.  

4.5.3. B.  
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 5.1. A técnica do DNA recombinante foi utilizada para obter células somáticas da ovelha com o gene que 

produz a AT -1 incorporado no seu genoma.  

5.2. Para se seleccionar as células somáticas que captaram o plasmídeo, uma vez que estas células 

são resistentes à neomicina, em virtude de o plasmídeo possuir um gene que lhe confere esta capacidade.  

5.3. A partir do núcleo das células transgénicas (somáticas) pode obter-se ovelhas adultas que 

apresentam o gene que produz AT -1 

5.4. A ovelha que aqui se obtém e que produz a proteína que é fundamental para a fibrose cística foi  

obtida por um processo semeIhante ao da Dolly, só que o núcleo introduzido no ovo anucleado estava 

manipulado geneticamente,  

 


