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O QUE SÃO células?

É a unidade estrutural
básica de todas as coisas vivas. Existem

fundamentalmente duas classes de
células:

Células procarióticas: não possurm material genético
delimitado por uma membrana

Células eucarióticas: possuem núcleo bem
individualizado e delimitado por envoltório nuclear.
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Não são divididas internamente por
paredes de membrana, consistem de
um único espaço aberto, geralmente a
única membrana existente é a
membrana plasmática.

Possuem forma simples, em geral
esférica ou em bastonete, mantida
pela parede extracelular, uma vez que
não possuem citoesqueleto.

Fonte Khan Academyuma
curiosidade
para você!

É PARA SABER MAIS

Você provavelmente tem
aproximadamente tantas

células procarióticas no seu
corpo quanto células

humanas.
 
 

Como é a estrutura das células procarióticas ?

 
Os fósseis mostram que os

procariontes já estavam aqui
na Terra há 5 bilhões de anos,
e  cientistas acreditam que os

ancestrais procarióticos deram
origem a todas as formas de
vida existentes na Terra hoje.

Os procariontes são minúsculos, mas
num sentido muito real, eles dominam a

Terra.
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E as células eucarióticas, como estão
estruturadas?

1.     Citoplasma – envolvido pela
membrana plasmática.

2. Núcleo – envolvido pelo
envoltório nuclear.

 
A riqueza de membranas é uma
característica importante das células
eucarióticas, pois forma
compartimentos que separam os
diversos processos metabólicos da
célula . 
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Apresentam duas partes
morfologicamente bem

distintas:

Fita dupla em forma de espiral
(dupla hélice), composta por
nucleotídeos.

E o núcleo, como  se
estrutura?

Abriga material genético da célula
(DNA) e sintetiza ribossomos
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São unidades de informação
hereditária que formam os

cromossomos, formados por
sequências especiais  de

pares de bases nitrogenadas
(A-T ou C-G).

ARMAZENA  AS INFORMAÇÕES GENETICAS DE

FAZ REPLICAÇÃO DE UMA COPIA FIE L DAS

FAZ A TRADUÇÃO DO CODIGO DO MRNA  (A
PARTIR DO DNA), TRANSMITINDO INFORMAÇÃO.

 
 CADA ORGANISMO .

 

 
 INFORMAÇÕES GENETICAS PARA AS CÉLLAS-FILHAS

 
 

Os DNAs dos seres vivos são
formados  por 3 grupos de
compostos:
1) Bases nitrogenadas: Adenina (A);
Timina (T); Citosina (C) ; e  Guanina (G)

Qual a relação entre o DNA e gene?

vamos conhecer melhor o DNA?

FUNÇÕES BÁSICAS DOS
CROMOSSOMOS

2) Nos  temos a Pentose: Que é um
açucar  que apresenta   moléculas
formadas por cinco  átomos de
carbono
3)  o terceiro composto é o Fosfato -
Um radical de ácido fosforico 



•Sempre precisam de uma fita molde;
•Adicionam nucleotídeos apenas na direção 3’;
•Não conseguem dar início a formação de uma cadeia
de nucleotídeos – precisam de uma cadeia pré-
existente ou de um primer;
•Elas conferem o trabalho – removem a maior parte dos
nucleotídeos que são adicionados de forma erada;

A replicação do DNA é
semiconservativa, ou seja, cada
fita na dupla hélice atua como
um modelo para a síntese de
uma nova fita complementar.
O processo se inicia com uma
única molécula e leva a
formação de duas moléculas
“filhas”.
As células precisam copiar o seu
DNA rapidamente e com poucos
erros, para isso, utilizam uma
variedade de enzimas e
proteínas que garantem que a
replicação do DNA seja rápida e
precisa.

COmo ocorre o processo de
replicação do DNA?

DNA POLIMERASE
É a enzima responsável pela síntese de DNA – adiciona

nucleotídeos, um por um, à fita crescente de DNA.

Fonte STEBBINS, 1971y

Fonte STEBBINS, 1971y

Filamento
original

Filamento
novo

Filamento
original

Filamento
novo



COMO ACONTECE?
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uma
curiosidade
para você!

É PARA SABER MAIS

DNA POLIMERASES PODEM SOMENTE FAZER DNA
NA DIREÇÃO 5' PARA 3', E ISTO COLOCA UM

PROBLEMA DURANTE A REPLICAÇÃO -
antiparalela
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A orientação antiparalela, o que significa que a
fita molde para a síntese de DNA tem orientação
oposta à fita de DNA que está sendo sintetizada



FITA LÍDER 
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A fita líder pode ser ampliada a partir de um único primer, enquanto a
fita tardia precisa de um novo primer para cada um dos curtos

fragmentos de Okazaki.

Fita líder

Fita tardia

Fragmentos
de Okazaki
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Helicase abre o DNA no garfo de replicação

Proteínas ligadoras de fita simples recobrem o DNA ao redor do garfo
de replicação para evitar que o DNA se enrole.
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Primase sintetiza primers de RNA complementares à fita de DNA.

Fonte STEBBINS, 1971



DNA polymerase III aumenta os primers adicionando nucleotídeos na
extremidade 3', para fazer a maior parte do novo DNA.
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As lacunas entre fragmentos de DNA são fechadas pela DNA ligase
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