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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
(Futuro Cientista) 

 
 
 
 1. Considerando a condição do genótipo heterozigoto, o alelo que previne a expressão 
do outro alelo é denominado ?  
 a) alelo dominante  
 b) alelo recessivo   
 c) alelo híbrido 
 

2. O primeiro passo em um protocolo de engenharia genética é ?  
 a) inserção do gene no vetor 
 b) isolamento do gene de interesse   
 c) expressão do gene 
 
 3.   O tomate transgênico é produzido a partir da manipulação do tomate original, com a 
transferência, para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie 
diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência: 
 a)  da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 
 b)  da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 
 c)  da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. 
 
 4. Se uma tecnologia for capaz de alterar processos fisiológicos da célula, a partir de 
um programa de computador que ative circuitos celulares em resposta a antígenos tumorais no 
combate ao câncer, podemos denominá-la: 
 a)  terapia de células-tronco. 
 b)  biologia sintética. 
 c)  quimioterapia. 
 
 5. Supondo que o casal interprete que a probabilidade de terem um filho acometido é 
muito alta e optem por um método anticoncepcional de longa duração não hormonal, qual das 
opções abaixo você indicaria para eles? 
 a) DIU 
 b) Adesivo 
 c) Pílula 
 

6. O formato do bico das aves é altamente variável e associado ao alimento e habitat 
de cada espécie. Esse fenômeno analisado à Luz da Teoria da Evolução, pode ser explicado: 
 a) pela lei do uso de desuso, enunciada por Lamarck 
 b) pelo isolamento geográfico 
 c) pela seleção natural 
 

7. Lamarck e Darwin foram dois estudiosos que apresentaram algumas idéias comuns 
relativas às teorias da evolução. Para ambos a adaptação, pode ser explicado: 
 a) do sucesso reprodutivo diferencial 
 b) do uso e desuso de estruturas anatômicas 
 c) da interação entre os organismos e seus ambientes 
 

8. A disfunção de uma organela celular: 
 a) nunca pode ser atribuída a uma alteração genética 
 b) pode ser decorrência de mutação em um gene 
 c) não pode ser tratada por uma terapia gênica 
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