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01. Mendel demonstrou, por meio de cruzamentos em ervilhas, a segregação independente de características 

genéticas, como as observadas na cor e na textura das sementes produzidas por essa planta. Considerando 
como dominantes os fenótipos amarelo e liso; e como recessivos os fenótipos verde e rugoso, pode-se 
afirmar que o cruzamento, entre plantas produtoras de ervilhas, responsável por gerar apenas indivíduos 
duplo-heterozigotos em 1F ,  para os fenótipos citados, é:  
a) VVRR VvRr     
b) VvRr vvrr     
c) VVrr vvRR     
d) VvRr VvRr     
e) vvRr Vvrr     

  
02. Suponha que determinada planta produza flores brancas, vermelhas, róseas e cremes. A cor branca é 

condicionada por um alelo (a) que inibe a produção do pigmento creme sem, contudo, inibir a produção do 
pigmento vermelho; porém interage com o alelo que o produz (alelo para vermelho) para expressar a cor 
rósea. O alelo (A) é dominante para condicionar a produção de pigmentos. Um outro par de alelos 
condiciona a produção de pigmentos e, quando recessivo, condiciona a cor creme; quando dominante 
condiciona a cor vermelha. Qual a proporção fenotípica de flores brancas e de flores cremes que é 
esperada, de um cruzamento do duplo heterozigoto AaCc X AaCc?  

 
03. Em cães labradores, dois genes, cada um com dois alelos (B/b e E/e), condicionam as três pelagens típicas 

da raça: preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo e 
em homozigose no genótipo. Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante E serão pretos, se 
tiverem pelo menos um alelo dominante B; ou marrons, se forem homozigóticos bb. O cruzamento de um 
macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo 
do macho?  

  
04. Ao receber a tipagem sanguínea AB e B, respectivamente, de seus gêmeos bivitelinos recém-nascidos, um 

homem questiona a equipe médica sobre uma possível troca de bebês, visto ele ser do grupo sanguíneo A 
e sua mulher, do tipo O. Além disso, o casal possuía duas filhas de quatro e três anos com tipos sanguíneos 
O e A, respectivamente. Os médicos alegaram não ter ocorrido troca, pois, naquele dia, apenas o casal 
havia gerado meninos, enquanto as demais crianças eram meninas. A equipe médica realizou, então, uma 
bateria de testes com o casal e os bebês, obtendo os seguintes resultados: 

 
1- Após teste de DNA, foi revelado que os bebês pertenciam ao casal; 
2- A mãe dos bebês possui o fenótipo Bombaim. 

 
As proposições abaixo estão relacionadas a esses fatos. Julgue-as em verdadeiro ou falso, e justifique as 
falsas. 
(   ) Os antígenos A e B são sintetizados a partir de uma substância H, devido a um gene H que se 

manifesta apenas em heterozigose.   
(   ) O sangue dos indivíduos de genótipo hh não produz a substância H, e, portanto, estes não poderão 

expressar antígenos A e/ou B, mesmo que possuam o genótipo para produzi-los.   
(   ) O genótipo da mãe dos bebês é IBIB hh, o que justifica ela ser um falso O e poder ter crianças com 

antígeno B ou sem antígenos na superfície das hemácias.   
(   ) Como o casal possui filhas com tipos O e A, o genótipo do pai dos bebês é, obrigatoriamente, IAIA HH.   
(   ) A mãe, falso O, por ter o alelo IB, poderá transmiti-lo aos seus descendentes, que poderão manifestar 

o fenótipo tipo B, por possuírem um gene H recebido do pai.   
 
05. Com base nos conhecimentos de Genética, julgue as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. 

Justificando as falsas. 
 

(   ) A 1ª Lei de Mendel refere-se à união dos gametas para gerar genótipos diferentes em uma população.    
(   ) A herança do sistema sanguíneo ABO é exemplo de polialelia ou alelos múltiplos.      
(   ) Analisando ervilhas que se diferiam por dois caracteres simultaneamente, como a cor e a forma da 

semente, Mendel concluiu que as heranças dos caracteres analisados eram independentes entre si.    
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06. As pimentas são originárias das Américas e parece que já eram cultivadas pelos índios entre 5.200 e 3.400 
a.C. Das espécies do gênero Capsicum, a mais difundida é a Capsicum annuum, à qual pertence o 
pimentão. Quatro variedades de pimentões com cores diferentes podem ser produzidas de acordo com o 
esquema abaixo. Somente alelos dominantes produzem enzimas funcionais. O cruzamento de uma planta 
com pimentões amarelos com uma planta com pimentões marrons gerou descendentes que produziam 
frutos com os quatro fenótipos.  

 

 
 

Analisando as informações acima e de acordo com seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar:  
a) Espera-se do cruzamento parental que a maioria dos descendentes produza frutos vermelhos.  
b) Do cruzamento parental, espera-se que 1/4 dos descendentes produza frutos amarelos.  
c) O cruzamento dos descendentes vermelhos produz, em F2, 1/16 de descendentes verdes.  
d) O cruzamento de plantas duplo-homozigotas nunca produz diretamente os quatro fenótipos.  

 
 
 
 


