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Estructura dels àcids nucleics. 
Informació addicional pel professorat. 

 

 
Aquesta activitat és una guia per a l’estudi de l’estructura dels àcids nucleics. 
La funció de les diferents preguntes és cridar l’atenció de l’alumnat en els 
detalls més rellevants de l’estructura dels àcids nucleics. 
  
Respostes a les preguntes: 
 

1. B 
 

2.   
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3. 30 % 

 
4. Adenina = 22% 

La suma dels percentatges de les quatre bases ha de ser 100. El 
percentatge de citosina ha de ser el mateix que el de guanina (33 %). 
El 44 % restant  ha de correspondre a la adenina i la timina, que estaran 
la mateixa proporció i per tant cadascuna tindrà un 22 %.  

 
5. A 
 
6. 2 i 4  

 
7. a)  Nucleòtids 

b)  X = àcid fosfòric         Y = desoxiribosa (pentosa)     Z = Citosina 
c)  Electrostàtic = 1          Covalent = 2    
 

8. a)  1 =  Ribosa (pentosa)    4 = àcid fosfòric     5 = Citosina  
b)  Timina 

           c)  Tres 
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9. A nivell de composició la pentosa del DNA és la desoxiribosa i la del 
RNA és la ribosa, les bases nitrogenades del DNA són la guanina, la 
citosina, l’adenina i la timina (mai té uracil) i en canvi el RNA té guanina, 
citosina, adenina i uracil (mai té timina) 
A nivell estructural el DNA és habitualment de doble cadena 
antiparal·leles i unides per les bases nitrogenades i el RNA, normalment, 
és de cadena simple encara que de vegades queda plegat formant parts 
de doble cadena. 

 
10.  S’espera que l’alumnat arribi a la conclusió que hi ha la mateixa 

quantitat de bases púriques que pirimidíniques, però les bases no 
s’aparellen a l’atzar sinó que l’adenina s’aparellarà amb la timina i la 
guanina amb la citosina i per tant la proporció A+G/T+C = 1 (Regles de 
Chargaff sobre l’estructura secundària de l’ADN) 
a) Es compleixen. 
b) La tercera columna confirma la previsió anterior, ja que tots els valors 
són molt propers a 1.   
c) En totes les espècies el quocient és, pràcticament, 1 i per tant aquesta 
regla és comuna per a totes les espècies. Dins de la mateixa espècie, en 
teixits diferents també trobem la mateixa proporció ja que tots provenen 
d’una mateixa cèl·lula inicial o zigot amb la mateixa informació genètica. 
d) En tots els DNA de la taula  la proporció de la parella A-T és superior 
a la de G-C 

 
 
 
 

 

 

 


