
 

 

Tarefa 25 – Professora Sarah 
 

01. O aumento da população mundial tem provocado a busca por uma maior produção de alimentos. Dentre as 
estratégias utilizadas para aumentar a oferta de alimentos, o melhoramento animal, através de cruzamento 
direcionado, possibilita um ganho de produtividade nas gerações seguintes. Um pequeno pecuarista, de 
posse desses conhecimentos, para melhorar seu rebanho com relação à produtividade de leite e ao 
aumento de porte físico dos animais, selecionou uma vaca de seu rebanho, que tinha porte médio e 
produzia 15 litros de leite por dia, e cruzou com um touro de genótipo aaBb.  

Sabe-se que:  
• Cada alelo B contribui com 10 litros de leite por dia e cada alelo b com 5 litros;  

• O genótipo aa define grande porte; Aa médio porte e AA, pequeno porte.  
 
De acordo com essas informações, julgue os itens a seguir relativos aos possíveis resultados desses 
cruzamentos:  
(   ) A probabilidade de nascerem indivíduos com porte maior e mais produtivos que a mãe é admissível  

(   ) A probabilidade de ocorrer diminuição na produção de leite da prole resultante do cruzamento é de 
pelo menos 50%.  

(   ) A probabilidade de nascerem indivíduos de pequeno porte é de 50%.  
(   ) A probabilidade de nascer um indivíduo de fenótipo igual ao da mãe é de 25%.  
(   ) A probabilidade de nascerem indivíduos com fenótipo inferior ao da mãe é de 25%. 

 
02. A altura de uma certa espécie de planta é determinada por dois pares de genes A e B e seus respectivos 

alelos a e b. Os alelos A e B apresentam efeito aditivo e, quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 
0,15 m. Verificou–se que plantas desta espécie variam de 1,00m a 1,60m de altura. 
 

Cruzando-se plantas AaBB com aabb pode-se prever que, entre os descendentes: 
a) 100% terão 1,30m de altura. 
b) 75% terão 1,30m e 25% terão 1,45m de altura. 

c) 25% terão 1,00m e 75% terão 1,60m de altura. 
d) 50% terão 1,15m e 50% terão 1,30m de altura. 
e) 25% terão 1,15m, 25% terão 1,30m, 25% 1,45m e 25% 1,60m de altura. 

 
03. Uma forma da determinação da cor em cavalos (brancos, marrons e pretos) ocorre por um procedimento 

epistático dominante. O gene W inibe a manifestação da cor. O gene B determina pêlos pretos, seu alelo 
recessivo, marrons. 

Um garanhão duplo heterozigoto e quatro éguas de igual genótipo tiveram juntos, em toda a vida, 32 
filhos. Quantos destes descendentes provavelmente eram brancos? 

 
04. No ser humano, a ausência de pigmento (albinismo: dd) e a cor da pele (cor branca: aabb; cor negra: 

AABB) são características autossômicas. Do casamento entre um homem e uma mulher negros, nasceu um 

menino albino. Do casamento desse rapaz com uma mulher branca, nasceram dois filhos mulatos 
intermediários e uma filha albina. Com base nesses dados: 

a) Indique os genótipos de todas as pessoas citadas no texto. (Use as notações indicadas no texto para 
identificar os alelos.) 

b) Se um dos descendentes mulatos intermediários se casar com uma mulher branca albina, qual será a 
proporção esperada de filhos albinos? 

c) A que tipo de herança se refere a característica cor de pele? Justifique. 
 

05. Em cobaias, a cor preta é condicionada pelo alelo dominante D e a cor marrom, pelo alelo recessivo d. Em 
um outro cromossomo, localiza-se o gene responsável pelo padrão da coloração: o alelo dominante M 
determina padrão uniforme (uma única cor) e o alelo recessivo m, o padrão malhado (preto/branco ou 
marrom/branco). O cruzamento de um macho de cor preta uniforme com uma fêmea de cor marrom 
uniforme produz uma ninhada de oito filhotes: 3 de cor preta uniforme, 3 de cor marrom uniforme, 1 preto 
e branco e 1 marrom e branco. 
a) Quais os genótipos dos pais? 

b) Se o filho preto e branco for cruzado com uma fêmea cujo genótipo é igual ao da mãe dele, qual a 
proporção esperada de descendentes iguais a ele? 

 
 
 


