
 

 

Professora Sarah – Tarefa 31 
 
Obs.: Querides, lembrem-se de que todas as questões devem ser justificadas, ok? 
 
01. Suponha que um geneticista tenha descoberto um novo sistema de tipagem sanguínea para seres 

humanos. Esse sistema apresenta dois novos antígenos X e W, ambos, determinados por alelos diferentes 
de um gene T, os alelos X e W, que têm frequência praticamente idêntica na população. 
Sabendo que esses alelos T x e Tw são codominantes, um exame para determinação desse tipo de tipagem 
sanguínea, qual(is) antígeno(s) devem ser detectados no sangue de um indivíduo heterozigoto?  
a) Devem ser detectados os antígenos T, X e W.  
b) Somente W.  
c) Somente X.  
d) Devem ser detectados os antígenos T e X.  
e) Devem ser detectados os antígenos X e W. 

 
02. Leia atentamente o seguinte excerto: “Numa pesquisa de opinião, divulgada em janeiro, pela revista Time, 

49% dos entrevistados responderam que não se submeteriam a um teste genético para saber quais as 
doenças que provavelmente viriam a se manifestar no futuro, enquanto 50% responderam que sim”.  

Fonte: http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.138  
 
Sobre as doenças congênitas e hereditárias, é correto afirmar que  
a) doença congênita é caracterizada por transmitir-se de geração em geração, isto é, de pais a filhos. As 

principais são diabetes, hemofilia, hipertensão e obesidade.  
b) doença hereditária é adquirida antes do nascimento ou até o primeiro mês de vida, seja qual for a 

causa. O teste do pezinho pode detectar esses tipos de doenças.  
c) doença hereditária é resultante de doenças transmitidas por genes, e pode se manifestar desde o 

nascimento ou surgir posteriormente.  
d) nem toda doença hereditária é congênita, mas todas as doenças congênitas são hereditárias. 
 

03. Em 1864, perto do fim da Guerra Civil dos Estados Unidos, as condições nos campos de prisioneiros dos 
Estados Confederados estavam péssimas. A superlotação era extrema e as taxas de morte dispararam. 
Para aqueles que sobreviveram, as experiências angustiantes marcaram muitos por toda a vida. Mas o 
impacto destas situações não acabou com aqueles que as vivenciaram. Também tiveram efeitos sobre os 
filhos e netos dos prisioneiros que, embora não tivessem sofrido as dificuldades dos campos de prisioneiros 
de guerra, apresentaram taxas mais altas de mortalidade do que a população em geral. Parecia que os 
prisioneiros haviam transmitido geneticamente algum elemento de seu trauma para seus filhos. Os 
pesquisadores estão investigando como os eventos na vida de uma pessoa podem mudar a forma como 
seu DNA se expressa e como essa mudança pode ser passada para a geração seguinte.  

Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/ noticia/2019/05/09/epossivel-herdar-traumas-denos sos-pais.ghtml  
 

Sabe-se que a expressão dos genes pode ser modificada sem que haja alterações na sequência de bases 
do DNA, por meio de marcas químicas que podem ser adicionadas ou removidas do nosso código genético 
em resposta a mudanças no ambiente em que estamos vivendo. Isso refere-se a  
a) translocação.  
b) mutação.  
c) epigenética.  
d) transgenia.  
e) polimorfismo. 

 
04. Observe a distribuição genotípica de indivíduos em uma população hipotética. 

 



Biologia – Avaliação Produtiva 

 

 
2

Espera-se que, nesta população, a proporção de gametas produzidos contendo, pelos menos, um gene 
dominante seja de aproximadamente  
a) 1/3  
b) 2/3  
c) 3/4  
d) 3/8 

 
05. Leia as informações a seguir. Hepatite A Os exames específicos são feitos pela identificação dos 

marcadores sorológicos. Na infecção aguda, o anti-HAV IgM é positivo (desde o início da sintomatologia, 
que, normalmente, desaparece após 3 - 6 meses do quadro clínico). Na infecção passada e na vacinação, o 
anti-HAV/IgG é positivo (detectado 1 semana após o início dos sintomas, que se mantém ao longo da 
vida).  

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_ infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf  
O teste sorológico de uma determinada pessoa demostrou que 

 
 

Isso significa que a pessoa  
a) não está com a doença (hepatite A), mas é suscetível.  
b) tem infecção aguda e recente pelo VHA.  
c) teve infecção passada ou desenvolveu imunidade por contato prévio ou vacinação.  
d) não está com a doença, mas está imunizada por contato prévio como a vacinação.  
e) está com hepatite A aguda. 

 
 


