HERANÇA QUANTITATIVA (MULTIFATORIAL) E LINKAGE
1. (Unicid - Medicina 2017)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.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

A mutação e a recombinação gênicas são mecanismos que promovem a variabilidade genética
das espécies, os quais foram explicitados na Teoria Sintética da Evolução.

2. (Ufsc 2017) Um dos mecanismos que promovem a variabilidade genética é a recombinação
gênica. O gráfico abaixo mostra o número de gametas não recombinantes (eixo X) em relação
ao número de espermatócitos primários (eixo Y) de um indivíduo com genótipo AaBb.

Sabendo-se que os genes estão em ligação e em posição cis, responda:
a) Qual a distância gênica, em centimorgan (cM), entre o gene "A" e o gene "B"?
b) Caso os genes estivessem na posição trans, quais gametas seriam formados e em que
percentual cada um deles?
3. (Ufu 2016)O padrão da cor da pelagem em cães labradores depende de dois pares de
genes, conforme o esquema representado a seguir. Há três cores possíveis de pelagem: preta,
marrom e dourada. A pelagem dourada é resultante da não deposição de pigmentos.

A partir das informações, responda:
a) Qual é o tipo de interação gênica envolvida no padrão de cor da pelagem nesses cães?
b) Qual é a probabilidade de um casal BbEe X Bbee ter um descendente marrom?
c) Uma fêmea marrom cruzou com um macho dourado e teve filhotes com pelagem preta e
filhotes com pelagem dourada, na mesma proporção. Quais os genótipos do casal e dos
filhotes?
4. (Uerj 2016) Admita uma raça de cães cujo padrão de coloração da pelagem dependa de
dois tipos degenes. A presença do alelo e, recessivo, em dose dupla, impede que ocorra a
deposição depigmento por outro gene, resultando na cor dourada. No entanto, basta um único
gene E,dominante, para que o animal não tenha a cor dourada e exiba pelagem chocolate ou
preta.Caso o animal apresente um alelo E dominante e, pelo menos, um alelo B dominante,
suapelagem será preta; caso o alelo E dominante ocorra associado ao gene b duplo recessivo,
suacoloração será chocolate. Observe o esquema.

Identifique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais, justificando
suaresposta.
Em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que já gerou
umfilhote dourado. Calcule, ainda, a probabilidade de que esse casal tenha um filhote de

pelagemchocolate.
5. (Uscs - Medicina 2016)A coloração dos grãos de trigo é um típico exemplo de herança
quantitativa. Seus fenótipos variam entre vermelho-escuro, vermelho médio, vermelho,
vermelho-claro e branco.
Considere a presença de apenas dois pares de alelos, com segregação independente,
responsáveis pela coloração dos grãos de trigo e utilize as letras A, a, B e b para representar
os alelos envolvidos. Entre os genes A e B ocorre uma interação não alélica aditiva.
a) Esquematize um cruzamento entre uma planta produtora de grãos vermelho-escuros e uma
planta produtora de grãos brancos, indicando os genótipos parentais e a proporção
fenotípica esperada em F1.
b)Duas plantas parentais produtoras de grãos vermelhos, com genótipos diferentes, foram
intercruzadas diversas vezes. Em todos os cruzamentos realizados, o resultado obtido foi
sempre de 100% de plantas produtoras de grãos vermelhos. Justifique os resultados obtidos
nos cruzamentos, indicando os genótipos das plantas parentais e da geração F1.
6. (Upf 2016)Suponha que a diferença entre uma planta de 100 cm de estatura e uma de

160 cm é devida a dois pares de genes de fatores e efeitos iguais e aditivos. A planta de
160 cm é duplo homozigota dominante e a de 100 cm é duplo homozigota recessiva.
Cruzando-se uma planta duplo heterozigota com uma duplo homozigota recessiva, pode-se
prever que, entre os descendentes:
a) 25% terão em média 130 cm, 50% terão em média 115 cm e 25% terão em média
100 cm de estatura.
b) 100% das plantas terão em média 115 cm de estatura.
c) 50% terão em média 140 cm e 50% terão em média 100 cm de estatura.
d) 75% terão em média 130 cm e 25% terão em média 145 cm de estatura.
e) 25% terão em média 115 cm, 25% terão em média 130 cm, 25% terão em média 145 cm
e 25% terão em média 160 cm de estatura.
7. (Udesc 2016)A Drosophilamelanogaster(mosca de frutas) possui em um dos seus
cromossomos dois genes (A e B) que se encontram a uma distância de 28 U.R (Unidades de
recombinação). Considere um macho desta espécie com o genótipo AaBb em posição trans.
Espera-se que ele produza espermatozoides com os genes AB, em um percentual de:
a) 33%
b) 25%
c) 50%
d) 75%
e) 14%
8. (Pucmg 2015)De acordo com a figura, considere a ocorrência de cinco fenótipos (preta,
albina, marrom, cinza e bege) para a cor da pelagem de camundongos, determinados pela
interação de três pares de genes alelos com segregação independente. Na figura, os traços
indicam que, independentemente do alelo ser dominante ou recessivo, não há alteração
fenotípica.

De acordo com as informações, é INCORRETOafirmar:
a) O cruzamento entre indivíduos marrom com cinza pode produzir descendentes com os cinco
fenótipos apresentados.
b) Se um casal de camundongos de pelagem preta gerou um filhote albino, a chance de gerar
outro filhote albino é de 1/ 4.
c) Se um casal de camundongos de pelagem preta gerou um filhote albino, a chance de gerar
um filhote preto é de 3 / 8.
d) Um casal de camundongos beges só pode gerar descendentes beges ou albinos.
9. (Ufu 2015)Em uma determinada raça de cão há três possibilidades de cores de pelo: preta,
amarela e marrom. O alelo M é responsável pela cor preta, e seu alelo recessivo, pela cor
marrom. O gene E, não alélico de M, condiciona o depósito de pigmento preto ou marrom no
pelo. Já o alelo recessivo (e) impede esse depósito, originando o pelo amarelo.
No cruzamento entre dois cães dessa raça, um de pelo preto heterozigoto para os dois pares
de genes e outro marrom descendente de uma mãe amarela, espera-se na descendência uma
proporção fenotípica de:
a) 6 pretos: 2 amarelos.
b) 3 pretos: 3 marrons: 2 amarelos.
c) 3 pretos: 5 marrons.
d) 4 pretos: 3 marrons: 1 amarelo.
10. (Ueg 2015)O processo de divisão celular é extremamente importante nos processos
biológicos. Durante a prófase da primeira divisão da meiose, os cromossomos homólogos
podem passar por permutações entre si (recombinação ou crossing over), gerando gametas
com uma combinação de alelos diferentes das combinações existentes nos cromossomos dos
pais. A soma desses recombinantes é chamada de taxa ou frequência de recombinação. A
figura a seguir exemplifica um caso de três genes (A, B e C) situados em um par de
cromossomos homólogos.

Sobre as taxas de recombinação entre esses loci, verifica-se que a taxa de recombinação entre
a) A, B e C é randomizada e inespecífica.
b) A e C é maior que entre A e B.
c) A e B é equivalente à taxa entre B e C.
d) A e B é menor que entre B e C.
11. (Ufsc 2015) Para explicar a herança da cor da pele nos humanos, existem dois modelos
poligênicos. O primeiro se baseia na existência de dois genes com dois alelos cada um. O
segundo admite a existência de três genes, cada um deles também com dois alelos. No
primeiro modelo, indivíduos AABB seriam negros e aabb seriam brancos. No segundo
modelo, AABBCC seriam negros e aabbcc seriam brancos. Em ambos os modelos, a ação
dos genes e seus alelos seria aditiva, não existindo uma relação de dominância entre os alelos
envolvidos. A cor da pele dependeria então da presença de alelos mais ou menos ativos na
produção da melanina, sendo este um modelo típico de herança quantitativa.
Com relação à herança da cor da pele humana, é CORRETO afirmar que:
01)em ambos os modelos, o padrão de herança é autossômico recessivo.
02)no primeiro modelo, a chance de um casal duplo heterozigoto ter um descendente negro é
de 6,25 %.
04)no segundo modelo, a chance de um casal triplo heterozigoto ter um descendente branco é
de 3,12 %.
08)no primeiro modelo, há a possibilidade de existirem quatro classes fenotípicas diferentes.
16)no segundo modelo, pode-se prever a existência de sete classes fenotípicas diferentes.
32)na herança de padrão quantitativo, as condições ambientais têm pouca influência nos
fenótipos.
64)o gráfico de distribuição das classes fenotípicas de uma herança quantitativa tende a
apresentar uma distribuição contínua de suas classes.
12. (Ufu 2015)Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E eF, ligados a um
determinado cromossomo, que determinam a cor e textura das folhas, a morfologia do fruto e
as cores do caule.
As frequências de crossing-over encontradas nos cruzamentos testes para dois pares de genes
foram:
Entre F – E = 14%
Entre F – D = 9%
Entre D – E = 5%

Entre D – A = 11%
Entre F – A = 20%
Entre E – A = 6%

Qual é a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo?
a) EFAD.
b) DEFA.
c) AFED.
d) FDEA.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Responda a(s) questão(ões) com base na informação a seguir.
A variabilidade da cor do olho em humanos é regulada por múltiplos genes. Hipoteticamente,
pode-se aceitar que alelos funcionais A, B, C, D são responsáveis pela produção de muito
pigmento (visto nos olhos negros), e alelos não funcionais a, b, c, d sintetizam pouco (típico de
olhos azuis). Conhece-se ainda uma variação patológica (alelo e) que, quando em
homozigose, causa o albinismo, isto é, a ausência completa de pigmento (olhos
avermelhados).

13. (Pucrs 2015)Qual a chance de um casal ter filhos com coloração normal nos olhos no caso
de ambos serem AaBbCcDdEe?
a) 0%
b) 25%
c) 50%
d) 75%
e) 100%
14. (Unicamp 2013)Considere um indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em
linkage, ou seja, não apresentam segregação independente. A representação esquemática dos
cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é:

a)

b)

c)

d)
15. (Uem 2013) Sabendo que o tipo de crista em certas variedades de galinhas é condicionado
por dois pares de alelos, R/r e E/e – que se segregram independentemente, mas que
interagem entre si na produção da forma de crista. A interação entre os alelos dominantes R e
Eresulta em crista noz; entre o alelo dominante R e o recessivo e, resulta em crista rosa; entre
o alelo recessivo r e o dominante E, resulta em crista ervilha; e entre os alelos recessivos r e e,
resulta em crista simples. O cruzamento de uma galinha de crista rosa com um galo de crista
ervilha resultou descendentes com crista simples. Com base nessas informações e em seus
conhecimentos de genética, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01)A galinha tem o genótipo Rree.
02)A probabilidade de que esse cruzamento origine uma ave de crista noz é de 25%.
04)A probabilidade de que esse cruzamento origine uma ave com genótipo rrEe é de 50%.

08)O cruzamento entre os descendentes com crista noz resultará em 1/16 de aves com crista
simples.
16)Quando dois ou mais pares de alelos interagem para expressão de uma característica,
pode-se dizer que ocorre epistasia.
16. (Pucsp 2013)O cruzamento entre um heterozigoto AaBb e umhomozigoto recessivo aabb
produziu umadescendência com as seguintes taxas:

AaBb  2,5%
Aabb  47,5%
aaBb  47,5%
aabb  2,5%
Em relação ao resultado obtido, foram feitas cinco afirmações. Assinale a única INCORRETA.
a) O resultado não está de acordo com a segundalei de Mendel.
b) No caso de herança mendeliana, o resultadoesperado seria de 25% para cada classe
dedescendente.
c) Os genes em questão localizam-se no mesmocromossomo, a uma distância de 5 unidades
derecombinação.
d) O heterozigoto utilizado no cruzamento produziugametas Ab e aB por permutação
oucrossing-over.
e) O heterozigoto utilizado no cruzamento apresenta constituição TRANS.
17. (Fgv 2013) Em experimentos envolvendo cruzamentos de moscas
Drosophilamelanogaster, cujos alelos apresentam ligação gênica, estudantes analisaram
insetos selvagens, insetos com asas vestigiais e insetos com corpo escuro.
As características fenotípicas e genotípicas estão ilustradas no quadro a seguir.

O cruzamento entre moscas duplo heterozigotas, VE/ve, com duplo recessivas, ve/ve, para
essas características gerou cerca de 4 800 descendentes.
Admitindo-se que não ocorreu permutação entre os alelos, espera-se que o número de
descendentes selvagens; com asas vestigiais; com corpo escuro; e com asas vestigiais e corpo
escuro seja, respectivamente, em torno de
a) 3 600; 450; 450 e 300.
b) 2 700; 900; 900 e 300.
c) 2 400; 0; 0 e 2 400.
d) 2 400; 1 200; 1 200 e 0.
e) 1 200; 1 200, 1 200 e 1 200.
18. (Ufpb 2012) O aumento da população mundial tem provocado a busca por uma maior
produção de alimentos. Dentre as estratégias utilizadas para aumentar a oferta de alimentos, o
melhoramento animal, através de cruzamento direcionado, possibilita um ganho de
produtividade nas gerações seguintes. Um pequeno pecuarista, de posse desses
conhecimentos, para melhorar seu rebanho com relação à produtividade de leite e ao aumento
de porte físico dos animais, selecionou uma vaca de seu rebanho, que tinha porte médio e
produzia 15 litros de leite por dia, e cruzou com um touro de genótipo aaBb. Sabe-se que:

• Cada alelo Bcontribui com 10 litros de leite por dia e cada alelo bcom 5 litros;
• O genótipo aadefine grande porte; Aamédio porte e AA,pequeno porte.
De acordo com essas informações, julgue os itens a seguir relativos aos possíveis resultados
desses cruzamentos:
( )A probabilidade de nascerem indivíduos com porte maior e mais produtivos que a mãe é
admissível
( )A probabilidade de ocorrer diminuição na produção de leite da prole resultante do
cruzamento é de pelo menos 50%.
( )A probabilidade de nascerem indivíduos de pequeno porte é de 50%.
( )A probabilidade de nascer um indivíduo de fenótipo igual ao da mãe é de 25%.
( )A probabilidade de nascerem indivíduos com fenótipo inferior ao da mãe é de 25%.
19. (Fgv 2012) Um criador de cães labradores cruzou machos pretos com fêmeas de mesma
cor e obteve filhotes pretos, chocolate (marrons) e dourados (amarelos). Trata-se de um caso
de epistasia recessiva associada ao alelo e, que impede a deposição de pigmento no pelo,
condicionando pelagem dourada. O alelo E permite a pigmentação. A coloração preta é
condicionada pelo alelo dominante B, e a chocolate, pelo seu alelo recessivo b.
A proporção fenotípica esperada para cães pretos, chocolate e dourados, respectivamente, no
cruzamento entre um macho preto, EeBb, e uma fêma dourada, eeBb, é
a) 3 : 1 : 4
b) 9 : 3 : 4
c) 3 : 4 : 1
d) 9 : 4 : 3
e) 4 : 1 : 3
20. (Unicamp 2011)Considere um indivíduo heterozigoto para três genes. Os alelos dominantes
A e B estão no mesmo cromossomo. O gene C tem segregação independente dos outros dois
genes. Se não houver crossing-over durante a meiose, a frequência esperada de gametas com
genótipo abc produzidos por esse indivíduo é de
a) 1/2.
b) 1/4.
c) 1/6.
d) 1/8.
21. (Ueg 2011)A grande variação da cor da pele na espécie humana deve-se não apenas à
herança quantitativa, mas também à maior ou menor exposição ao Sol. Em relação à influência
genética, supõe-se que o gene S determine uma dose de melanina, que se soma ao mesmo
efeito do gene T, não alelo. Assim, indivíduos SSTT são considerados negros. No cruzamento
de um homem mulato médio, filho de uma mulher branca, com uma mulher negra, qual seria a
proporção fenotípica dos filhos desse casal?
22. (Uesc 2011)A taxa ou frequência de permutação entre pares de genes que estão ligados é
constante e depende da distância que esses genes se encontram uns dos outros. O geneticista
Alfred Sturtevant imaginou que seria possível construir mapas gênicos, que mostrariam a
distribuição dos genes ao longo do cromossomo e as distâncias relativas entre eles. O quadro
a seguir mostra um exemplo desse tipo de mapa gênico.

Com base nas informações contidas no quadro, é possível afirmar que os valores corretos para
as taxas de permutação em X e Y são, respectivamente,

a) 5% e 20%
b) 15% e 20%
c) 15% e 5%
d) 20% e 15%
e) 20% e 5%
23. (Ufu 2009)Interações gênicas ocorrem quando dois ou mais pares de genes atuam sobre a
mesma característica.
Entre as diversas raças de galinhas, é possível encontrar quatro tipos de cristas:
1. crista noz: é resultado da presença de, no mínimo, dois genes dominantes R e E.
2. crista rosa: é produzida pela interação de, no mínimo, um R dominante com dois genes e
recessivos.
3. crista ervilha: ocorre devido à interação de dois genes r recessivos com, no mínimo, um E
dominante.
4. crista simples: ocorre quando o genótipo é birrecessivo, rree.
De acordo com essas informações, faça o que se pede.
a) A partir do cruzamento de indivíduos de crista noz, ambos duplos heterozigotos, qual é a
probabilidade de originar aves de crista rosa?
b) Determine a proporção genotípica e fenotípica do cruzamento entre as aves com o genótipo
RReex RrEe.
24. (Uece 2009)Em periquitos australianos observam-se, principalmente, as seguintes cores de
plumagem: amarela, azul, branca e verde, condicionadas por dois pares de genes de
segregação independente e que interagem entre si. Sabendo-se que os indivíduos
homozigotos recessivos são brancos; os indivíduos que apresentam em ambos os loci pelo
menos um dos alelos dominantes são verdes; e que os indivíduos que apresentam um loci com
genes recessivos e o outro com, pelo menos, um alelo dominante ou são azuis ou amarelos,
podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de periquitos com
ambos os loci heterozigotos é
a) Amarela: 9/16; Azul: 3/16; Branca: 3/16; Verde: 1/16.
b) Amarela: 1/16; Azul: 3/16; Branca: 9/16; Verde: 3/16.
c) Amarela: 3/16; Azul: 3/16; Branca: 1/16; Verde: 9/16.
d) Amarela: 3/16; Azul: 1/16; Branca: 3/16; Verde: 9/16.
25. (Uel 2009) Na cultura do pepino, as características de frutos de cor verde brilhante e
textura rugosa são expressas por alelos dominantes em relação a frutos de cor verde fosco e
textura lisa. Os genes são autossômicos e ligados com uma distância de 30 u.m. (unidade de
mapa de ligação).
Considere o cruzamento entre as plantas duplo heterozigotas em arranjo cis para esses genes
com plantas duplo homozigotas de cor verde fosca e textura lisa.
Com base nas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a
seguir, com as proporções esperadas destes cruzamentos.
I - 15% dos frutos serão de cor verde fosco e textura rugosa.
II - 25% dos frutos serão de cor verde fosco e textura lisa.
III - 25% dos frutos de cor verde brilhante e textura lisa.
IV - 35% dos frutos serão de cor verde brilhante e textura rugosa.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Gabarito:
Resposta da questão 1:
a) Labradores com pelagem dourada: eeBB, eeBb e eebb.
b) macho E_B_ (preto)  fêmea E_bb (marrom)
Filhotes: 3 E_B_ (pretos); 2 E_bb (marrons) e 1 ee_ _ (dourado).
Pais:

EeBb

Eb
eb

Eebb

EB

Eb

EEBb
EeBb

EEbb
Eebb

P(filhote ee_ _) 

eB
EeBb
eeBb

eb
Eebb
eebb

2 1
  25%.
8 4

Resposta da questão 2:
a) Porcentagem total de espermatozoides formados pelo duplo-heterozigoto é igual a
350  4  1.400. O número de gametas não recombinantes (parentais) é 1.120 em 1.400,
isto é, 80%. Logo, a taxa de crossing-over é igual a 20%. Dessa forma, a distância relativa
entre os genes A e B ligados é igual a 20 centimorgans (cM).
b) Arranjo trans: Ab aB
gametas parentais: 40% Ab e 40% aB.
gametas recombinantes: 10% AB e 10% ab.
Resposta da questão 3:
a) Epistasia recessiva, na qual o genótipo ee impede a expressão dos genes B e b,
determinantes das cores preta e marrom, respectivamente.
b) pais: BbEe X Bbee
P(bbE _) 

1 1 1
  ou 12,5%.
4 2 8

c) pais: fêmea bbEe  macho BBee
filhotes: 50% pretos (BbEe) e 50% dourados (Bbee).
Resposta da questão 4:
Epistasia
A expressão de um gene interfere na expressão de outro.
Ambos têm o genótipo Eebb.
Pais: Eebb  Eebb
P(filhote E _ bb) 

3
3
1 
ou 0,75 ou 75%.
4
4

Resposta da questão 5:

Fenótipos
Vermelho-escuro
Vermelho médio
Vermelho
Vermelho-claro
Branco

Genótipos

AABB
AABb ou AaBB
AAbb, aaBB ou AaBb
Aabb ou aaBb
aabb

a) Pais: AABB  aabb
F1: 100% AaBb (vermelhas)
b) Pais: AAbb  aaBB
F1: 100% AaBb (vermelhas)
Resposta da questão 6:
[A]
Valor do gene aditivo = diferença entre os extremos/nº total de genes
 (160  100) 4  60 4  15 cm
Pais: 25% AaBb (100  30 cm) : aabb (100 cm).
Filhos: 25% AaBb (130 cm) : 25% Aabb (115 cm) : 25% aaBb (115 cm) : 25% aabb (100 cm).
Resposta da questão 7:
[E]
A distância entre os genes A e b ligados é igual à frequência de crossing-over (ou
permutação). Dessa forma, um macho com genótipo Ab/aB formará os seguintes tipos de
gametas: 28% com crossing-over (14% AB e 14% ab) e 72% parentais (36% Ab e 36% aB).
Resposta da questão 8:
[C]
Admitindo-se que os pais pretos são homozigotos para os genes B e D, temos:
Pais: BBCcDD  BBCcDD
3
3
P (filhote preto) = P (BBC _DD)  1  1  .
4
4
Resposta da questão 9:
[B]
Pais: MmEe  mmEe
filhos: 3 pretos (1MmEE e 2 MmEe)
3 marrons (1mmEE e 2 mmEe)
2 amarelos (1Mmee e 1mmee)
Resposta da questão 10:
[B]
A taxa de recombinação entre dois genes situados no mesmo cromossomo é diretamente
proporcional à distância entre os mesmos. Dessa forma, a taxa de recombinação (crossing
over) entre os genes A e C é maior do que entre os genes A e B.
Resposta da questão 11:

02 + 16 + 64 = 82.
[01] Falso. Os alelos envolvidos na herança quantitativa são aditivos, isto é, somam os seus
efeitos na determinação do fenótipo.
[04] Falso. A probabilidade de um casal triplo heterozigoto ter um descendente branco, de
acordo com o segundo modelo é igual a 0,25  0,25  0,25, isto é, 1,56%.
[32] Falso. A influência ambiental é decisiva na variação de caracteres genéticos quantitativos.
Resposta da questão 12:
[D]
Observe o mapa cromossômico a seguir:

Resposta da questão 13:
[D]
A formação do pigmento que confere cor à íris dos olhos depende da presença de, pelo menos,
uma cópia do gene dominante e não epistático (inibidor), E. Dessa forma, o cruzamento de pais
heterozigotos (Ee) produz, estatisticamente, 3 / 4 ou 75% de filhos com genótipo E_.
Resposta da questão 14:
[A]
A representação esquemática dos cromossomos duplicados que apresentam os genes A e B
ligados e em heterozigose está indicada corretamente na alternativa [A].
Resposta da questão 15:
01 + 02 + 08 = 11.

rE
re

Re
RrEe
Rree

rE
rrEe
rree

Pais: Rree 
rrEe
Filhos: 25% RrEe (noz); 25% Rree (rosa); 25% rrEe (ervilha) e rree (simples)
[04] Incorreto: P(rrEe) = 25%
[16] Incorreto: Epistasia ocorre quando um gene impede a manifestação de outro gene não
alelo.
Resposta da questão 16:
[D]
O duplo heterozigoto utilizado no cruzamento-teste apresenta arranjo trans (Ab/ aB) e produziu
os gametas ab e AB por permutação ou crossing-over.

Resposta da questão 17:
[C]
Pais:

VE / ve 

ve / ve

VE

ve

VE
ve

ve
ve

ve

Filhos: 50% VE/ve e 50% ve/ve
Portanto, são esperados 2400 filhos selvagens e 2400 filhos com asas vestigiais e corpo
escuro.
Resposta da questão 18:
V - F - F - V - F.
B  10 litros de leite
b  5 litros de leite

alelos 
 A  pequeno porte

a  grande porte

Pais:

aB
ab

AaBb x
AB
AaBB
AaBb

aaBb

Ab
AaBb
Aabb

aB
aaBB
aaBb

ab
aaBb
aabb

Filhos:
1/8 (12,5%) AaBB - médio porte/ 20 litros de leite;
1/4 (25%) AaBb - médio porte/ 15 litros de leite;
1/8 (12,5%) aaBB - grande porte/ 20 litros de leite;
1/4 (25%) aaBb - grande porte/ 15 litros de leite;
1/8 (12,5%) Aabb - médio porte/ 10 litros de leite;
1/8 (12,5%) aabb - grande porte/ 10 litros de leite;
Resposta da questão 19:
[A]
EeBb 

eeBb

EB

Eb

eB

eb

eB

EeBB

EeBb

eeBB

eeBb

eb

EeBb

Eebb

eeBb

eebb

Pais:
Filhos:

3 pretos (1EeBB e 2EeBb): 1 chocolate (Eebb): 4 dourados (1eeBB; 2eeBb e 1 eeBb).
Resposta da questão 20:
[B]

O genótipo heterozigoto é representado por AB/ab Cc. Dessa forma, considerando o princípio
da segregação independente, serão formados quatro tipos de gametas: ABC, ABc, abC e abc.
A frequência do gameta abc é, portanto, igual a ¼.
Resposta da questão 21:
Pais:

SstT 

SSTT

Filhos: 1/4 negro (SSTT); 2/4 mulatos escuros (SsTT e SSTt) e 1/4 mulato médio (SsTt).
Resposta da questão 22:
[E]
A taxa de recombinação entre os genes ligados varia diretamente com a distância em que
estão situados no cromossomo. Dessa forma, a taxa de permuta entre os genes A e B é igual a
20% (X) e entre os genes B e C é igual a 5% (Y).
Resposta da questão 23:
a) Pais : RrEe x RrEe

9
3
3
1
R _E _ :
R _ ee :
rrE _ :
rree
16
16
16
16
3
P(R _ ee) 
16
Filhos :

b) Pais:

RRee x RrEe

Filhos:

Re

RE

Re

rE

re

RREe

RRee

RrEe

Rree

Proporção genotípica: 1: 1: 1: 1.
Proporção fenotípica: 1 noz: 1 rosa.
Resposta da questão 24:
[C]
Genótipos
A_ B_
A_bb
aaB_
aabb

Fenótipos
verde
azul
amarelo
branco

Pais: AaBb x AaBb

9
3
3
1
A _ B _ ; azuis  A _ bb ; amarelos  aaB _ ; brancos  aabb .
16
16
16
16

Filhos: verdes 

Resposta da questão 25:
[A]

