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MECANISMOS DE RECOMBINAÇÃO GENÉTICA

1) Como a recombinação genética causa variação genética?

2) Características como resistência a antibióticos e fatores de virulência podem passar de uma bactéria para outra
bactéria (da mesma ou de espécie diferente). Descreva resumidamente os 3 principais mecanismos envolvidos.

3) Suponha que você tem uma linhagem de Escherichia coli portadora de dois genes cromossômicos, sendo um
deles para resistência a estreptomicina (strR) e o outro auxotrófico para triptofano (trp ). Como você faria para obter
uma linhagem strR trp+ via: (a) conjunção, (b) transformação, (c) transdução? Descreva em itens todos os passos
necessários para obtenção da referida linhagem, considerando separadamente cada um dos três processos e o
mecanismo de recombinação genética envolvido.

4) Considere a figura abaixo para responder ao que se pede.

Por que podemos interpretar o cromossomo A-B+C- como sendo resultante de dois crossing-over recíprocos, um de
cada lado do gene de B?

5) Existem três tipos básicos de mecanismos de recombinação, os quais compartilham a característica de envolverem
a troca física de material entre os duplex de DNA: recombinação homóloga, recombinação sítio-específica e
recombinação por transposição. Quais são as diferenças básicas entre eles, em termos do reconhecimento e
homologia das sequências de DNA necessárias ao processo de recombinação?

6) Elementos de inserção (IS) são os tipos mais simples de transposons. Em relação ao tema, responda:
a) Descreva como os IS são estruturalmente organizados.
b) Quais são as diferenças estruturais básicas entre os IS e os transposons (Tn) compostos e complexos?
c) Como transposons se deslocam de um local para outro?
d) Como os transposons podem provocar rearranjo de DNA?
e) Diferencie: transposição replicativa, não-replicativa e conservativa.

7) Diferentemente da recombinação homóloga, a recombinação sítio-específica é capaz de alterar a ordem com que
genes aparecem num cromossomo e é responsável pela movimentação de sequências nucleotídicas especiais, os
chamados elementos genéticos móveis (EGM), através de sítios não-homólogos num genoma. Descreva os tipos de
EGM envolvidos na recombinação sítio-específica transposicional.

8) Elementos transponíveis podem provocar mutações, quando inseridos em um sítio próximo à sua localização
original, e também quebra na sequência gênica, quando inseridos no interior de um gene, por interromperem a
continuidade do gene. No último caso, poder-se-ia dizer que os íntrons também interrompem a continuidade de um
gene, embora ele permaneça funcional. Em relação ao tema, responda:

a) Como os transposons podem provocar mutações quando inseridos em um sítio próximo à sua localização original?
b) Que tipos de mutações podem ocorrer quando um transposon se insere em um sítio próximo à sua localização
original? Explique.
c) Por que a presença de um íntron em um gene não o inativa, enquanto a inserção de um elemento de transposição
pode inativá-lo?

CROMOSSOMO EUCARIÓTICO: ESTRUTURA E FUNÇÃO

1) Explique 2 funções biológicas do empacotamento da cromatina.

2) A cromatina que é ativa transcricionalmente (eucromatina) tem estrutura dispersa, enquanto a cromatina que é
inativa (heterocromatina) é compacta. Quando núcleos de células de galinha produzindo globina foram tratados
brevemente com DNase pancreática, os genes de globina de adultos foram seletivamente destruídos, mas os genes
para globina embriônica e ovalbumina permaneceram intactos. Quando os núcleos de células de oviduto foram
tratados com DNase, os genes de ovalbumina foram destruídos. Explique estes resultados.

3) Embora as células do nosso corpo possuam essencialmente os mesmos genes, explique como é que alguns só são
expressos num órgão e não em todo o corpo.



EXERCÍCIOSTURMA:NOME:

2 – 2

4) A estrutura da cromatina é um importante ponto de regulação da expressão gênica em eucariotos. Como a
estrutura da cromatina pode ser alterada? Qual o papel de modificações pós-traducionais das histonas no controle da
expressão gênica de certos genes?

5) O livro “O Experimento”, de John Darnton, explora os mistérios microscópicos do código genético em um excelente
thriller envolvendo uma misteriosa e macabra experiência científica. Em um resumo breve e sem o suspense e a
emoção passados pelo livro (e já contando parte da trama), por 30 anos, uma colônia sobreviveu isolada do mundo,
em uma ilha na costa americana, onde clones humanos chamados de jeminos eram abastecidos com a mais recente
tecnologia genética e afastados de qualquer contato com a civilização. Os jeminos estavam sendo criados inicialmente
para doação de órgãos para as matrizes, mas depois, alguns começaram a receber telomerase injetável e outros, o
gene da telomerase por terapia gênica – eram as cobaias para experimentos de vida eterna (ou prolongada). Os
primeiros ainda puderam se salvar com atendimento médico adequado, mas os últimos, coitados, tiveram
envelhecimento precoce irreversível e morte prematura. Em relação ao tema e assuntos correlatos, julgue os itens,
marcando V para os verdadeiros e F para os falsos.

(1) Os telômeros têm como função manter a integridade estrutural do cromossomo, garantindo a replicação
completa das extremidades codificadoras.
(2) Uma vez que a enzima DNA polimerase só acrescenta nucleotídeos no sentido 5’  3’ porque precisa de uma
extremidade 3’OH livre da pentose para acrescentar nucleotídeos, apenas a fita de replicação contínua do DNA
será completamente replicada.
(3) O sistema biológico coordenado pela telomerase gera a extremidade 3’-OH para a adição de novos nucleotídeos
na fita de replicação descontínua, recuperando completamente a região telomérica.
(4) A expressão da enzima telomerase tem papel crucial na senescência celular, uma vez que é normalmente
reprimida nas células somáticas após o período pós-natal, resultando no encurtamento progressivo dos telômeros.
(5) Sequências não codificadoras de DNA com repetições em tandem (agrupadas) são encontradas tanto nos
telômeros quanto em outras regiões do genoma, como as sequências LINES e SINES encontradas no genoma de
eucariotos.
(6) A regulação da expressão da telomerase em células somáticas pode resultar em câncer.


