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Genética 2  Intensivo – Biologia – Fabrício Queiroz.  

 
Exercícios 

 
01. Algumas características fenotípicas apresentam padrões de herança complexos, que dependem da interação entre 

diferentes genes. 
a) O que significa dizer que um gene é pleiotrópico, ou seja, que ocorreu uma pleiotropia? 
b) A figura abaixo apresenta uma curva de distribuição da altura de plantas de girassol em um cultivo. Cite e 

caracterize qual é o tipo de herança que está relacionado a esse padrão de distribuição fenotípica. 
 

 
 

c) Sabe-se que a coloração da pelagem em camundongos apresenta um padrão de herança do tipo epistasia 
recessiva. Os animais com genótipo A _ C _  apresentam coloração aguti, aaC _  são pretos, enquanto 
aqueles com genótipo A _ cc  ou aacc são albinos, pois o alelo recessivo em homozigose inibe a formação 
normal do pigmento. Qual a proporção fenotípica esperada na prole de um cruzamento duplo-heterozigoto?  

 
02. Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou roxas. Suponha que essas cores de flores 

resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes com segregação independente que participam de 
uma mesma via metabólica, conforme esquematizado abaixo: 

 

 
 
Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos dois loci determina enzimas ativas capazes de mediar 
as respectivas etapas de produção dos pigmentos. 
a) Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flores róseas? 
b) Quais são as proporções genotípica e fenotípica esperadas entre os descendentes do cruzamento de plantas 

com genótipos AaBb aabb?  
c) Qual é a proporção fenotípica esperada no cruzamento de indivíduos heterozigóticos para os dois loci?  

 
03. A cor da pelagem em camundongos é determinada por dois genes. A pelagem preta é determinada pelo alelo M  

e a pelagem marrom é determinada pelo alelo m.  O alelo B  permite o depósito de pigmento marrom ou preto e 
o alelo b  não permite a deposição de pigmentos, determinando a pelagem branca. Os genes envolvidos estão 
em diferentes pares de cromossomos homólogos. 
a) Quais são os possíveis fenótipos dos descendentes gerados do cruzamento entre uma fêmea MMbb  e um 

macho mmBb?  
b) Em um cruzamento-teste, uma fêmea branca foi cruzada com um macho preto, gerando descendentes de 

pelagens preta, branca e marrom, sendo que cada um deles apresentava apenas uma cor. Quais os genótipos 
dessa fêmea e desse macho? Qual a probabilidade de nascer um filhote marrom na descendência gerada 
desse cruzamento-teste? 
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04. O esquema abaixo representa vias metabólicas dos aminoácidos fenilalanina e tirosina. Sabe-se que:  
 

– Os alelos recessivos "a", "b"  e "d"  não possuem a informação genética necessária para a produção das enzimas 
" A ", "B"  e "D",  respectivamente.  
– Indivíduos com o genótipo "dd"  possuem uma doença conhecida como fenilcetonúria, responsável por diversas 
complicações devido ao nível de acúmulo da fenilcetona, que danifica tecidos moles, especialmente os do cérebro. 
Entre as complicações, pode-se citar: retardo mental, falha em andar ou falar, convulsões, hiperatividade, tremor, 
microcefalia e atraso no desenvolvimento.  

 

 
 

Considerando apenas as informações presentes nas vias metabólicas apresentadas, responda:  
a) Um geneticista afirmou, após a análise de testes genéticos específicos, que determinado casal de albinos só 

poderia ter filhos com capacidade de produzir melanina (filhos não albinos). Qual é o genótipo desse casal?  
b) Sabe-se que um casal não possui a doença PKU, assim como nenhum de seus respectivos pais, contudo 

ambos apresentam um irmão com a doença. Qual a probabilidade de esse casal gerar uma criança com o 
genótipo da doença fenilcetonúria?  

c) Construa um heredograma de acordo com as normas usuais da Genética indicando os genótipos de todos os 
indivíduos referidos no item “b”.   

 
05. Em cães labradores, a cor da pelagem é determinada por dois pares de alelos de segregação independente. O 

gene dominante B  condiciona pelagem preta, enquanto que seu alelo recessivo, b,  condiciona pelagem marrom. 
Localizados em outro par de cromossomos, o gene E  permite a produção de pigmentos, enquanto que seu alelo 
e  (quando em homozigose) tem efeito epistático sobre B  e b,  não permitindo a produção correta de pigmentos, 
o que determina a cor “dourada” da pelagem. 
 

Um macho de cor marrom e uma fêmea de cor dourada, ao serem cruzados por um tratador, produziram ao longo 
de suas vidas um total de 32  filhotes, sendo alguns pretos, outros marrons e outros, ainda, dourados. Dentre os 
32  filhotes gerados a partir do casal de labradores, qual o número esperado de machos com coloração preta?  
 

06.  “A produção de flores no Brasil não enfrenta crise em 2016 e deve continuar crescendo e fechar o ano com 
5%  de crescimento. Em 2015, a produção e o comércio faturaram juntos R$ 6,1  bilhões, registrando 8%  de 
crescimento” 

 

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/noticia/2016/09/producao-de-flores-cresce-no-brasil-em-2016.html) 
 
Um produtor de flores, na tentativa de atender ao mercado, realizou cruzamentos entre variedades de orquídeas. 
Indivíduos completamente heterozigotos com flores de coloração variegada foram cruzados. Na descendência, ele 
observou 48 indivíduos que possuíam flores de cor variegada (27),  roxa (9)  e branca (12).  
 

Pergunta-se: 
a) Que tipo de herança explica os resultados obtidos? 
b) Apresente o genótipo dos genitores. Apresente os genótipos da descendência com a proporção de cada um 

deles. Utilize as letras A e B para simbolizar cada gene. 
 

Genitores Descendentes 

  

 

c) O produtor recebeu uma encomenda de 50  flores brancas e 50  flores roxas. Considerando que em cada 
cruzamento são obtidos 32  indivíduos, qual o número mínimo de cruzamentos a serem realizados para ele 
atender à demanda. 
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07. Em cães labradores, a determinação genética para coloração da pelagem é condicionada por dois pares de alelos 
não ligados. O alelo B  condiciona coloração preta e o alelo b  condiciona coloração marrom. O alelo E  permite a 
pigmentação preta ou marrom do pelo e o alelo e  não permite, condicionando a coloração dourada. Trata-se de 
um caso típico de epistasia. 
a) Com relação aos dois pares de alelos, quais os genótipos que condicionam a pelagem dourada nos labradores? 
b) Considere o cruzamento entre um labrador macho preto e um labrador fêmea marrom. Desse cruzamento 

nasceram seis filhotes: três pretos, dois marrons e um dourado. Qual a probabilidade do nascimento de um 
filhote com pelagem dourada em um próximo cruzamento entre esses mesmos parentais? Justifique sua 
resposta.   

 
08. Leia as informações a seguir. 

 

Em uma dada espécie de abóbora, a interação de dois pares de genes condiciona a variação fenotípica dos frutos. 
Frutos na forma discoide são resultantes da presença de dois genes dominantes. A forma esférica deve-se à 
presença de apenas um dos dois genes dominantes. Já a forma alongada é determinada pela interação dos dois 
genes recessivos. 
 

De acordo com as informações, o cruzamento entre uma abóbora esférica duplo homozigota com uma abóbora 
alongada resulta, na linhagem F1, qual proporção fenotípica?  

 
09. O alelo dominante K  é autossômico e condiciona pelagem amarela nos ratos, sendo letal ainda na fase 

embrionária quando em homozigose. Já o alelo recessivo k  condiciona pelagem selvagem (marrom). 
 

Considerando um cruzamento entre parentais amarelos, qual a probabilidade de nascimento de uma fêmea 
marrom?  

 
10. Genes zigóticos são expressos durante o desenvolvimento embrionário. Em moscas Drosophila melanogaster 

existe um gene zigótico que é letal em homozigose recessiva. Um cruzamento entre moscas heterozigotas para 
o gene zigótico letal gerou 120 moscas adultas. Dentre essas 120 moscas adultas, qual o número esperado de 
moscas heterozigotas?  

 


