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Genética Mendeliana - Probabilidades  9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN  
 

Semana 32 – Atividades 
 

01. Sabendo-se que o albinismo é uma doença recessiva, responda: Uma mulher com pigmentação 
normal de pele, filha de pai albino, casa-se com homem albino. Qual a chance desse casal ter uma 
criança do sexo feminino e albina? 

 
02. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter uma criança do sexo masculino e homozigota 

recessiva? 
 
03. Em camundongos, o genótipo aa é cinza; Aa é amarelo e o AA morre no início de desenvolvimento 

embrionário. Que descendência se espera do cruzamento entre macho amarelo e fêmea amarela? 
 
04. Qual a probabilidade de um casal, heterozigoto para determinada característica, ter uma criança de 

genótipo AA ou aa? 
 
05. Qual a probabilidade de um casal, heterozigoto para determinada característica, ter uma criança de 

genótipo AA e uma criança de genótipo Aa? 
 
06. Um casal de heterozigotos para uma determinada característica deseja saber qual a probabilidade de 

ter uma criança com genótipo homozigoto dominante? 
 
07. Um casal de heterozigotos para uma determinada característica deseja saber qual a probabilidade de 

ter uma criança com genótipo heterozigoto (Aa)? 
 
08. No esquema apresentado a seguir, os indivíduos assinalados em preto apresentam surdez causada 

pela mutação de um gene de padrão autossômico recessivo. No heredograma abaixo, quais 
indivíduos são obrigatoriamente heterozigotos? 

 

 
 
09. Utilizando o exemplo de Mendel do cruzamento das sementes amarelas (VV) e verdes (vv), indique 

qual a probabilidade de uma semente na geração F2 de Mendel ser heterozigota (Vv)? 
 
10. Utilizando o exemplo de Mendel do cruzamento das sementes amarelas (VV) e verdes (vv), indique 

qual a probabilidade de uma semente amarela na geração F2 de Mendel ser heterozigota (Vv)? 
 
11. Considerando o heredograma abaixo, qual a probabilidade de o casal ter uma criança heterozigota e 

do sexo masculino? Obs: Sabendo que essa criança será A_. 

 
12. Um homem normal, cujo pai era afetado por uma doença e a mãe era normal, casa-se com uma 

mulher normal cujos pais também eram normais. Esse casal tem dois filhos: uma mulher afetada 
pela doença e um homem normal. Caso esse casal resolva ter outra criança, qual a probabilidade de 
terem uma criança normal e do sexo feminino? 


