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Ex. 1: O heredograma abaixo mostra a herança de uma
síndrome (símbolos escuros) em uma família.

É possível deduzir que a síndrome é causada por um alelo
recessivo tendo em vista a descendência do casal

(A) I-1 x I-2.
(B) I-3 × I-4.
(C) II-3 × II-4.
(D) II-5 × II-6.
(E) III-4 × III-5.



Ex. 2: Estudos genéticos recentes mostram que famílias tendem a
"agrupar" síndromes ou talentos relacionados à arte, como surdez
para tons ou ouvido absoluto (reconhecem distintos tons musicais).
No entanto, alguns indivíduos são surdos devido à herança
autossômica recessiva.

Observando esse heredograma, que representa um caso de surdez
recessiva, é correto afirmar:
a) Os pais são homozigotos recessivos.
b) Os indivíduos afetados II-1 e II-3 são heterozigotos.
c) Os pais são homozigotos dominantes.
d) O indivíduo II-2 pode ser um homem heterozigoto.
e) Os indivíduos I-2 e II-2 são homens obrigatoriamente
heterozigotos.



Ex. 3: O diagrama representa o padrão de herança autossômica de uma doença 
genética que afeta uma determinada espécie de animal silvestre, observado a 
partir de cruzamentos controlados realizados em cativeiro. 

A partir da análise da ocorrência da doença entre os indivíduos nascidos dos diferentes 
cruzamentos, foram feitas as afirmações seguintes.
I. Trata-se de uma doença autossômica recessiva.
II. Os indivíduos I-1 e I-3 são obrigatoriamente homozigotos dominantes.
III. Não há nenhuma possibilidade de que um filhote nascido do cruzamento entre os 
indivíduos II-5 e II-6 apresente a doença.
IV. O indivíduo III-1 só deve ser cruzado com o individuo II-5, uma vez que são nulas as 
possibilidades de que desse cruzamento resulte um filhote que apresente a doença. 

É verdadeiro o que se afirma em 
(A) I, apenas. (B) II e III, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. (D) I e IV, apenas. 
(E) III e IV, apenas.



Ex. 4: A síndrome de von Willebrand, que atinge cerca de 3% da população
mundial, tem causa hereditária, de natureza autossômica dominante. Essa
síndrome se caracteriza pela diminuição ou disfunção da proteína conhecida
como fator von Willebrand, o que provoca quadros de hemorragia.

O esquema abaixo mostra o heredograma de uma família que registra alguns
casos dessa síndrome.

Admita que os indivíduos 3 e 4 casem com pessoas que não apresentam a 
síndrome de Von Willebrand.

As probabilidades percentuais de que seus filhos apresentem a doença são, 
respectivamente, de: 
a) 50 e 0   
b) 25 e 25   
c) 70 e 30   
d) 100 e 50 



Ex. 5: O heredograma a seguir mostra a ocorrência de uma
determinada síndrome em uma família.

A condição demonstrada no heredograma é herdada como característica:

a) dominante autossômica.
b) recessiva autossômica.
c) recessiva ligada ao cromossomo Y.
d) recessiva ligada ao cromossomo X.
e) dominante ligada ao cromossomo X.

- Mulher sem a síndrome e portadora 
do alelo

- Homem com a síndrome

- Mulher sem a síndrome e não 
portadora do alelo

- Homem sem a síndrome e não 
portador do alelo



Ex. 6: Analise este heredograma, em que está representada a herança do
daltonismo, condicionada por gene recessivo localizado no cromossomo X:
Considerando-se as informações contidas nesse heredograma e outros
conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que

(A) o indivíduo I.2 apresenta o fenótipo não daltônico e é
portador do gene do daltonismo.
(B) o indivíduo II.4 recebeu o gene do daltonismo de qualquer
um de seus genitores.
(C) os casais como I.1 e I.2 têm maior probabilidade de ter
filhos do sexo masculino daltônicos.
(D) os filhos do sexo masculino de II.2 serão daltônicos,
independentemente do genótipo do seu pai.

- Não daltônicos

- Daltônicos



Ex. 7: Um homem que tem daltonismo e grupo sanguíneo tipo O
teve filhos com uma mulher não daltônica e grupo sanguíneo AB. O
pai da mulher tem daltonismo. O daltonismo é determinado por um
gene recessivo ligado ao cromossomo X ( Xd ), e o tipo sanguíneo é
determinado por um gene autossômico ( alelos: IA, IB e i ).

a) Considerando os dois locos simultaneamente, indique quais são
os genótipos do homem e da mulher.

b) Quais interações ocorrem entre os alelos IA, IB e i ?

c) Considerando os dois locos, monte o quadrado de Punnett deste
casamento.

d) Indique as proporções fenotípicas possíveis para a progênie deste
casal. As proporções devem relacionar o tipo sanguíneo da criança e
se ela terá daltonismo ou não.



Ex. 8: Hemofilia em humanos: Síndrome de herança recessiva ligada
ao X.

a) Indique os possíveis genótipos.

b) Indique a proporção fenotípica de um cruzamento entre um
homem não hemofílico e uma mulher hemofílica.

c) Indique a proporção fenotípica de um cruzamento entre
indivíduos com genótipos semelhantes aos obtidos do cruzamento
da questão anterior.



Ex. 9: Síndrome do Raquitismo Hipofosfatêmico em humanos:
Síndrome de herança dominante ligada ao X.

a) Indique os possíveis genótipos.

b) Indique a proporção fenotípica de um cruzamento entre um
homem que não possui essa síndrome e uma mulher que possui
essa síndrome, sendo que seu pai não tem essa síndrome.



Ex. 10: Daltonismo: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

a) Indique os genótipos.

b) Indique a probabilidade do casal em destaque ter uma criança
não daltônica.



Ex. 11: Hemofilia: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

a) Indique os genótipos.

b) Indique a probabilidade do casal em destaque ter uma criança
hemofílica.



Ex. 12: Hemofilia: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

Um homem que trabalha em uma usina nuclear teve uma criança do
sexo masculino e hemofílica. Sua esposa disse que ele era o
responsável pela condição do filho. Ela está certa?



Ex. 13: Hemofilia: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

a) Indique os genótipos.

b) Indique a probabilidade de uma 2ª criança de II-4 e II-5 ser
afetada.

c) Indique a probabilidade de II-2 ser portadora do alelo que causa a
hemofilia.



Ex. 13: Hemofilia: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

d) Se o avô materno de II-4 era hemofílico, qual era o fenótipo da
avó materna?



Ex. 14: Daltonismo: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

Indique a probabilidade do casal em destaque ter uma criança do
sexo masculino e daltônica.



Ex. 15: Daltonismo: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

Indique a probabilidade do casal em destaque ter uma criança
daltônica.



Ex. 16: Daltonismo: Síndrome de herança recessiva ligada ao X.

Indique a probabilidade do casal em destaque ter uma criança do
sexo feminino e daltônica.


