
 

 

Professora Sarah – Tarefa 27 
 
Para todas as questões a seguir, marque a o que se pede e justifique todas as outras afirmativas. 
 
01. Um dos testes iniciais para verificação da ocorrência do daltonismo consiste na identificação de números 

em imagens coloridas, como o ilustrado na figura. 

 
 

Caso a pessoa identifique o número 74, ela não apresenta daltonismo. Caso a pessoa identifique o número 
21, ela é provavelmente daltônica para as cores vermelha e verde. O diagnóstico final, no entanto, 
depende de outros procedimentos médicos.  
 
O daltonismo é classificado e estudado no ensino médio como uma herança genética do tipo  
a) alelos múltiplos.  
b) ligada ao sexo. 
c) dominância simples.   
d) codominância.   
e) epistasia. 

 
02. “No deserto do Oriente Médio de 1800 anos atrás, o rabino encarou um dilema. Uma mulher judia deu à luz 

um menino. Segundo imposto pelas leis atribuídas ao mandato de Deus a Abraão, há quase 2 mil anos, 
depois reiteradas por Moisés, a mãe levou o filho de 8 dias ao sacerdote para o ritual de circuncisão 
peniana. O rabino sabia que outros dois filhos desta mulher tinham sangrado até a morte quando seus 
prepúcios foram cortados. Após consultar outros rabinos, decidiu-se liberar o terceiro filho (p. 206).” 

 
O evento descrito acima, sabe-se hoje, refere-se a uma doença relacionada à falta de um fator de 
coagulação no sangue. Em relação a essa doença, pode-se dizer que é 
a) encontrada apenas nos homens.  
b) transmitida por transfusão sanguínea.   
c) ligada a um dos cromossomos sexuais.  
d) transmitida pela picada de um mosquito 

 
03. O Daltonismo é uma doença que provoca incapacidade de distinguir as cores vermelha e verde. 

Considerando que uma das formas da doença é condicionada por um alelo mutante ligado ao sexo e 
localizado no cromossomo X (Xd Y ou Xd Xd), os filhos de um homem com visão normal e uma mulher 
daltônica poderão apresentar os seguintes genótipos:  
a) Xd Y ou Xd Xd   
b) Xd Y ou XD XD  
c) Xd Y ou XD Xd  
d) XD Y ou Xd Xd  
e) XD Y ou XD XD 
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04. O Daltonismo pode se manifestar em uma pessoa que enxerga a cor vermelha como se fosse verde. Este 
tipo de cegueira a cores é uma doença ligada ao cromossomo X. Considerando que o alelo para o 
Daltonismo se comporta como recessivo, é correto afirmar que:  
a) homens com genótipo XD Y terão fenótipo daltônico.  
b) mulheres com genótipo XD Xd terão fenótipo normal.  
c) homens com genótipo Xd Y terão fenótipo normal.  
d) mulheres com genótipo XD Y terão fenótipo normal.  
e) homens com genótipo Xd Xd terão fenótipo daltônico. 

 
05. A incontinência pigmentar ou síndrome de BlockSulzberger é uma genodermatose rara, dominante e ligada 

ao cromossomo X. A condição acomete, principalmente, neonatos do sexo feminino. Quando afeta o sexo 
masculino, ocorre aborto espontâneo na maioria dos casos. As meninas afetadas, em geral heterozigotas, 
apresentam lesões de pele ao nascer. Outros sintomas incluem perda de cabelo, problemas visuais e 
anomalias dentárias.  

 
Diante do exposto, uma característica da condição dominante ligada ao X, é 
a) mulheres afetadas mais gravemente do que homens.  
b) ausência de transmissão de mulher para mulher.  
c) mais homens afetados do que mulheres.  
d) todas as filhas de homens afetados serão afetadas.  
e) a condição não aparece em nenhum descendente de homens afetados. 

 
 


