
 

 

TM 23 - 9º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 

Biologia 1 
 

Leia o texto e responda as questões 01, 02 e 03 
 

Considere as seguintes sequências hipotéticas de DNA extraídas de alguns indivíduos de espécies 
indeterminadas. 
Indivíduo I: ATTGGCCATATGACC Indivíduo  

II: TGAGCGAATGTTCTA Indivíduo  

III: CCGTAGATCAGTACA Indivíduo  
IV: ATATAGCTTTCACGG Indivíduo  
V: GGATCATTGGAATGC  
  

Suponha que essas sequências foram comparadas com sequências de RNAm cujos processos em que estão 
envolvidas já são determinados e que estão disponíveis em bancos de dados de RNA, segundo a tabela abaixo. 

Sequências de RNAm provenientes de Processo associado à sequência bancos de dados de diferentes espécies 
 

 
 

Utilizando as informações acima, responda o que se pede a seguir.  
 
01. Que indivíduo provavelmente corresponde a um artrópode?  
 
02. Que indivíduo provavelmente tem a digestão de lipídeos deficiente?  

 
03. Que indivíduo provavelmente é mais propenso a infecções e doenças ao longo de sua vida? 
 

 
Leia o texto e responda as questões 04 e 05. 

 
Os animais podem sofrer mutações gênicas, que são alterações na sequência de bases nitrogenadas do 

DNA. As mutações podem ser espontâneas, como resultado de funções celulares normais, ou induzidas, pela 
ação de agentes mutagênicos, como os raios X. As mutações são consideradas importantes fatores evolutivos.  
 
04. Como as mutações gênicas estão relacionadas com a evolução biológica?  
 
05. Os especialistas afirmam que se deve evitar a excessiva exposição de crianças e de jovens em fase 

reprodutiva aos raios X, por seu possível efeito sobre os descendentes. Explique por quê. 
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Biologia 2 

 
01. (IFMG) Considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma 

determinada característica: 
Identifique a afirmativa incorreta: 
a) Trata-se de uma característica autossômica recessiva. 
b) O genótipo do indivíduo 3 é certamente Aa. 
c) Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. 
d) Os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. 

 
02. (PUC-PR) Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que dois dos dez indivíduos são vítimas de uma 

anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Assinale a opção que contém os números que 
representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados: 
a) 1, 2, 3, 5 e 6 
b) 5, 6 e 7 
c) 3, 8 e 10 

d) 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 10 
e) 7, 8 e 10 

 
03. Quando analisamos um heredograma de uma característica autossômica e vemos que dois indivíduos com 

determinado fenótipo geraram um filho com um fenótipo diferente, podemos afirmar, com certeza, que: 
a) o filho é heterozigoto. 
b) os pais são homozigotos dominantes. 

c) os pais são homozigotos recessivos. 
d) o filho é homozigoto dominante. 
e) os pais são heterozigotos. 

 
04. Analisando um heredograma, podemos afirmar que se trata de uma herança recessiva ligada ao X quando: 

a) a frequência da característica analisada é igual em homens e mulheres. 

b) a característica analisada está sempre em todas as gerações. 
c) a frequência da característica analisada é maior em mulheres. 

d) todas as filhas de um homem afetado apresentam a característica. 
e) é mais comum em homens, e todas as filhas do homem afetado são portadoras do gene analisado. 

 


