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Genética 1  Intensivo – Biologia – Fabrício Queiroz.  

 
Exercícios 

 
01. Em coelhos, os genes que condicionam a cor da pelagem apresentam a seguinte relação de dominância: 

( ) ( ) ( ) ( ).ch h aC aguti C chinchila C himalaia C albina    
 

Baseando-se nessas informações, responda: 
a) Quais são as proporções fenotípicas e genotípicas resultantes do cruzamento entre uma fêmea chinchila 

heterozigota para himalaia e um macho aguti heterozigoto para albino? 
b) Qual a probabilidade de nascer um descendente chinchila heterozigoto para albino do cruzamento entre uma 

fêmea aguti heterozigota para chinchila e um macho himalaia heterozigoto? Demonstre o cruzamento e a 
descendência por meio do Quadro de Punett.  

 
02. As imagens mostram alguns fenótipos em coelhos. Sabe-se que o alelo C  determina a pelagem selvagem, o alelo 

chc  determina pelagem chinchila, o alelo hc  determina a pelagem himalaia e o alelo ac  determina a pelagem 
albina. A ordem de dominância entre eles é .ch c aC c c c    

 

 
 
a) Considere o cruzamento entre um macho Ccch  e uma fêmea .h ac c  Quais os possíveis fenótipos dos 

descendentes desse cruzamento? 
b) Embora sejam fenotipicamente diferentes, por que não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies 

diferentes? De acordo com a genética, como provavelmente surgiram os diferentes alelos nesses animais?  
 
03. Analise a seguinte genealogia de uma doença: 
 

 
 

Foi levantada a hipótese de que a doença possui padrão de herança dominante ligada ao cromossomo .X  O que 
levou a tal conclusão?  

 
04. Nas galinhas, existe um tipo de herança ligada ao cromossomo sexual que confere presença ou ausência de listras 

(ou barras) nas penas. Galos homozigotos barrados ( )B BZ Z  foram cruzados com galinhas não barradas ( ),bZ W  

resultando em uma 1F  de galos e galinhas barradas. 
 
Considerando uma 2F  de 640  aves, qual proporção fenotípica esperada?   
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05. Uma característica marcante dos felinos é sua grande variedade de cores. É comum encontrar gatos de diferentes 
colorações dentro da mesma ninhada. As cores dos gatos não correspondem a uma raça, conceito que obedece 
a vários parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma espécie, de acordo com suas 
características genotípicas ou fenotípicas. Nos gatos domésticos, a herança do padrão de cor de pelagem malhada 
é bastante peculiar. Os machos e as fêmeas podem ser malhados, com pelos pretos e pelos brancos, ou podem 
ser malhados, com pelos amarelos e pelos brancos. Apenas as fêmeas podem possuir as três cores, com pelos 
pretos, amarelos e brancos simultaneamente (fenótipo cálico). A cor branca (ausência de pigmentos) dos pelos é 
condicionada por um gene autossômico, e tanto o macho quanto a fêmea podem ou não expressá-lo. 

 

 
 
Com base nessas informações, faça o que se pede. 
a) Qual seria a descendência do cruzamento entre um gato malhado preto e branco e uma gata malhada amarela 

e branca? 
b) Se um dos descendentes machos do cruzamento anterior fosse cruzado com uma fêmea de fenótipo cálico, 

quais seriam os genótipos e fenótipos dos descendentes? 
c) Gatos machos poderiam apresentar o fenótipo cálico? Justifique sua resposta.  
 

06. Lorenzo foi diagnosticado com Doença de Huntington (DH), uma doença autossômica dominante que promove a 
degeneração gradativa do cérebro humano. O heredograma a seguir mostra a presença da doença ao longo das 
gerações na família de Lorenzo. 

 

 
 
Com base no texto, no heredograma e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir. 
a) Marcos, o neto de Lorenzo, casou-se e quer ter duas filhas. 

Qual é a probabilidade de Marcos ter uma filha afetada pela DH e, a seguir, uma filha normal? Explique como 
chegou a essa conclusão. 

b) Assim como a DH, a hemofilia é uma doença genética humana transmitida ao longo das gerações. Na 
hemofilia, a proporção de indivíduos do sexo masculino afetados pela doença é maior que a proporção de 
indivíduos do sexo feminino. 

 
Considerando o padrão de herança da hemofilia, explique por que ocorre essa diferença na proporção de 
indivíduos afetados pela doença.  
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07. De acordo com a tabela dos variados tipos sanguíneos humanos do sistema ABO, abaixo, responda: quais os tipos 
de heranças genética que são encontradas na expressão da variedade dos tipos sanguíneos humanos? 

 
Tabela: Tipos sanguíneos 
Tipo sanguíneo humano Alelos envolvidos 
A A AI I  e AI i  
B B BI I  e BI i  
AB A BI I  
O ii  

 
08. Preencha corretamente as lacunas do texto abaixo. 
 

Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática das suas hemácias __________ 
e no plasma sanguíneo __________. 

As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam __________ na membrana plasmática das 
hemácias.  

 
09.  A captação de doadores de sangue é uma atividade voltada ao desenvolvimento de programas que objetivem 

conscientizar a população quanto à importância da doação voluntária. O trabalho deve voltar-se não apenas para 
assegurar a quantidade necessária de doadores, mas, também, para aprimorar o perfil das doações, garantindo 
a elevação do padrão de qualidade do sangue coletado e transfundido.  

 

Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: set. 2017.  
 

 
Sabe-se que a distribuição da frequência dos tipos sanguíneos em uma população não é homogênea, variando 
conforme a etnia e/ou localização geográfica.  
 
Considere uma determinada população de 120.000  indivíduos, em equilíbrio gênico, em que, no sistema ABO, a 
frequência do gene ,IB  responsável pela expressão do tipo sanguíneo ,B  é de 0,23,  e a frequência do gene ,IA  
que determina o tipo sanguíneo ,A  é de 0,32.   
 
Com base nesses dados e nos conhecimentos sobre genética de população,  
– determine o número estimado de indivíduos que apresentam, ao mesmo tempo, no plasma, os dois tipos de 
aglutininas para esse sistema sanguíneo.  

 
10. O heredograma mostra os tipos sanguíneos do sistema ABO de alguns familiares de João e de Maria. 
 

 
 
Qual a probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria?  


