
 

 

 
01. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos 

diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo 
influenciam nos seguintes fenótipos: BB = flores vermelhas. bb = flores brancas. Bb = flores rosas. Em 
cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu, em F1, 90 maravilhas rosas. Qual a 
porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2?  
a) 50%.  
b) 25%.  
c) 100%.  
d) 0%.  
e) 75% 

 
02. Na cobra do milharal, os alelos A/a e B/b regulam a coloração da pele. O pigmento preto é determinado 

pelo alelo dominante A, enquanto o alelo recessivo a não produz esse pigmento. O pigmento laranja é 
determinado pelo alelo dominante B, enquanto o alelo b não produz esse pigmento. A cobra selvagem 
produz os pigmentos preto e laranja. Cobras pretas produzem apenas pigmento preto. Cobras laranja 
produzem apenas pigmento laranja. Existem ainda cobras albinas, que não produzem os dois pigmentos. 
As figuras apresentam os quatro fenótipos possíveis de coloração da pele. 

 

 
 

Assinale a alternativa na qual os genótipos representam, respectivamente, uma cobra selvagem e uma 
cobra albina.  
a) AaBb e aabb.  
b) aaBb e aabb.  
c) AaBb e AAbb.  
d) aaBB e Aabb.  
e) Aabb e aaBb. 

 
03. Em uma espécie animal, a cor e o tamanho dos pelos são determinados por genes autossômicos situados 

em cromossomos que se segregam independentemente. Pelos pretos são determinados pelo alelo 
dominante B e pelos brancos são determinados pelo alelo recessivo b. Já os pelos longos são determinados 
pelo alelo dominante C, enquanto pelos curtos são determinados pelo alelo recessivo c. O cruzamento de 
um casal dessa espécie animal gerou uma prole cujas proporções dos descendentes foram de 9/16 de 
animais com pelos pretos e longos, 3/16 de animais com pelos pretos e curtos, 3/16 de animais com pelos 
brancos e longos, e 1/16 de animais com pelos brancos e curtos. Considerando a proporção da prole, o 
casal utilizado no cruzamento apresenta o genótipo  
a) BBcc.  
b) bbCC.  
c) bbCc.  
d) BbCC.  
e) BbCc. 
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04. Um criador de cães labradores cruzou machos pretos com fêmeas de mesma cor e obteve filhotes pretos, 
chocolate (marrons) e dourados (amarelos). Trata-se de um caso de epistasia recessiva associada ao alelo 
e, que impede a deposição de pigmento no pelo, condicionando pelagem dourada. O alelo E permite a 
pigmentação. A coloração preta é condicionada pelo alelo dominante B, e a chocolate, pelo seu alelo 
recessivo b. A proporção fenotípica esperada para cães pretos, chocolate e dourados, respectivamente, no 
cruzamento entre um macho preto, EeBb, e uma fêma dourada, eeBb, é  
a) 3 : 1 : 4  
b) 9 : 3 : 4  
c) 3 : 4 : 1  
d) 9 : 4 : 3  
e) 4 : 1 : 3 

 
05. Embora pareça ser impossível genitores “O” terem filhos A, B ou AB, isso pode acontecer se os pais forem 

"Falsos O”, tipo sanguíneo presente em uma pequena porcentagem da população, e que tem amparo no 
efeito de Bombaim. Sobre esse efeito, analise as informações.  
I. Para se detectar se uma pessoa é realmente um “Falso O”, é necessário um teste em que se aplica o 

anticorpo anti-H em uma gota de sangue e que, se houver a aglutinação da amostra, o genótipo 
recessivo é confirmado.  

II. Indivíduos com esse fenótipo podem doar sangue para qualquer membro do sistema ABO, exceto pela 
incompatibilidade de outro fator sangüíneo, como o Rh, e receber sangue de pessoas do grupo “O”.  

III. Os genes IA e IB ficam inoperantes nos indivíduos hh, não sendo formados os antígenos A ou B, nos 
seus eritrócitos, mesmo que a pessoa tenha os genes IA e/ ou IB, alelos referentes à síntese desses 
antígenos.  

IV. Indivíduos “Falsos O”, sempre identificados como do grupo “O”, através das técnicas tradicionais de 
determinação dos grupos sanguíneos, são indivíduos IAIA, IAi, IBIB, IBi ou IAIB desprovidos da 
enzima que transforma a substância precursora em antígeno H.  

 
Estão corretas apenas  
a) II e III.  
b) I, II e III.  
c) I, II e IV. 
d) III e IV.  
e) I, III e IV. 

 


