
 

 

Professor Lúcio – Lista 03 Extra 
 
01. (Ufsc 2020) Cada heredograma abaixo representa uma história familiar relacionada a determinada doença 

rara do ser humano (cada uma proveniente exclusivamente de um modo de herança diferente, que pode 
ser autossômico dominante, autossômico recessivo, ligado ao Y,  recessivo ligado ao X  e mitocondrial). Os 
indivíduos que possuem uma dessas doenças, independentemente da herança, são destacados nos 
heredogramas com símbolos cheios. 
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Sobre os heredogramas apresentados e com base nos conhecimentos de Genética, é correto afirmar que:  
01)  o modo mais provável de herança do heredograma B é o mitocondrial, pois se observa a transmissão 

da doença das mães afetadas para a prole, o que não ocorre em relação aos pais afetados.    
02)  o modo de herança do heredograma E é recessivo ligado ao X,  pois apenas indivíduos do sexo 

feminino são afetados.     
04)  o modo de herança ligado ao Y  é observado no heredograma A, porém a doença do heredograma C 

possui um padrão em que não se descarta a possibilidade de haver esse modo de herança.     
08)  a doença presente no heredograma D pode ter uma herança autossômica dominante ou recessiva, 

porém é mais provável que seja uma herança autossômica recessiva por se tratar de uma doença rara 
e pelo fato de os indivíduos sem a doença não serem portadores do alelo raro responsável pela 
manifestação da doença.    

16)  o heredograma C possui o modo de herança recessivo ligado ao X,  porém não se descarta a 
possibilidade de ele ser dominante ligado ao X  ou autossômico.    

32)  a probabilidade de a próxima criança do casal III-3 e III-4 do heredograma E ser afetada e ser do sexo 
feminino é de 25%.     

64)  é possível que apenas um indivíduo da primeira geração do heredograma E tenha um único alelo raro 
que foi transmitido aos seus descendentes; o encontro desse alelo é promovido pelo casamento 
consanguíneo, resultando em indivíduos com a doença na quarta geração.    

  
02. (Uel 2019) 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. 
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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.  

  
03. (Famerp 2019) Analise o heredograma que apresenta uma família com algumas pessoas afetadas por 

uma doença. 
 

 
 

A partir do heredograma, conclui-se que a doença em questão é determinada por gene  
a)  dominante ligado ao cromossomo X.    
b)  mitocondrial.    
c)  recessivo ligado ao cromossomo Y.    
d) dominante autossômico.    
e)  recessivo ligado ao cromossomo X.    
  

04. (Ufpr 2019) Uma doença genética muito rara tem padrão de herança dominante. Um homem, filho de 
mãe afetada e pai normal, é afetado pela doença e é casado com uma mulher que não é afetada pela 
doença. A respeito dos filhos desse casal, é correto afirmar:   
a)  Um filho desse casal tem probabilidade de 75%  de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de 

o gene em questão estar localizado num cromossomo autossômico.  
b)  Uma filha desse casal tem probabilidade de 100%  de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso 

de o gene em questão estar localizado no cromossomo X.  
c)  Um filho desse casal tem probabilidade de 50%  de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de 

o gene em questão estar localizado no cromossomo X.  
d)  Uma filha desse casal tem probabilidade de 25%  de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso 

de o gene em questão estar localizado num cromossomo autossômico.  
e)  Uma filha desse casal tem 0%  de probabilidade de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de 

o gene em questão estar localizado no cromossomo X.  
 
05. (Ufjf-pism 3 2018) Em humanos, a depender da localização do gene e das relações entre os alelos, 

diferentes padrões de herança podem ser diagnosticados. Relacione os padrões de herança exemplificados 
(A, B, C e D) com a classificação (I, II, III e IV) que evidencia em que tipo de cromossomo o gene está 
localizado e a relação entre os alelos em cada caso. 

 
A B C D 
 

 
 

   

 
I.  Autossômica recessiva 
II.  Autossômica dominante 
III.  Recessiva ligada ao sexo 
IV.  Limitada ao sexo 
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Marque a alternativa onde TODAS as relações são CORRETAS:  
a)  I-A, II-B, III-C, IV-D    
b)  I-A, II-D, III-C, IV-B    
c)  I-D, II-B, III-D, IV-A    
d)  I-C, II-A, III-D, IV-B    
e)  I-B, II-A, III-C, IV-D    

  
06. (Pucsp 2018) A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que provoca degeneração muscular 

progressiva, geralmente culminando na morte ao início da segunda década de vida. O heredograma a 
seguir ilustra uma família em que se observam alguns casos de afetados por essa doença.  

 

 
 

A análise do heredograma permite deduzir que a herança mais provável da distrofia muscular é   
a)  autossômica dominante.     
b)  dominante ligada ao X.     
c)  recessiva ligada ao X.     
d)  restrita ao Y.    

  
07. (Ufu 2018) O daltonismo é um distúrbio moderado ligado ao cromossomo X  que se caracteriza pela 

cegueira para as cores verde e vermelha. 
Considerando-se o cruzamento de uma mulher carreadora do alelo para o daltonismo ao se casar com um 
homem de visão normal, as chances de as filhas desse casal serem carreadoras é de  
a)  50%.     
b)  25%.     
c)  100%.     
d)  0%.     

  
08. (Unesp 2017) Uma professora de Biologia explicava a seus alunos que o daltonismo para a cor verde é 

determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. 
 

Paulo e Luísa, um casal de gêmeos que estudava na mesma sala, disseram que eram daltônicos para a cor 
verde. A professora perguntou se outras pessoas da família também eram daltônicas e os gêmeos 
responderam que outras duas pessoas tinham o mesmo tipo de daltonismo. Para descobrir quais eram 
essas pessoas, a professora fez mais algumas perguntas aos gêmeos e descobriu que eles não tinham 
outros irmãos, que seus pais eram filhos únicos e que seus avós ainda eram vivos. 
 
As outras duas pessoas daltônicas da família eram  
a)  o pai e o avô materno dos gêmeos.    
b)  a mãe e a avó materna dos gêmeos.    
c)  a mãe e a avó paterna dos gêmeos.    
d)  o pai e a mãe dos gêmeos.    
e)  o avô materno e a avó paterna dos gêmeos.    

  
09.  (Uemg 2017) Analise o heredograma sobre a herança da distrofia muscular de Duchenne, uma doença 

degenerativa, determinada por gene recessivo, ligado ao cromossomo X  representado a seguir. Os 
indivíduos I.1 e II.1  são afetados pela herança. 
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A probabilidade do descendente III.2  ser uma menina afetada será de  
a)  0%.     
b)  25%.     
c)  50%.     
d)  100%.     
  

10.  (Upe-ssa 3 2016) Rose pagou regiamente a um laboratório de Genética Animal para fazer uma clonagem 
de sua gata calico de pelagem tricolor (branca com manchas amarelas e pretas). O cromossomo X  porta o 
alelo BC  para a cor preta ou o alelo AC  para a cor amarela, e a cor branca é condicionada por outro gene. 
Rose ficou decepcionada ao receber o clone, pois a gatinha, apesar de compartilhar o mesmo DNA da sua 
mascote Marie, não apresentava variegação de pelagem idêntica. 

 

 
 

Qual alternativa explica o ocorrido?  
a)  A gatinha é diferente da mãe biológica (Marie), pois a gata que a gestou possui genoma distinto, 

contribuindo com um dos X.    
b)  A inativação do X fez a gatinha heterozigota expressar um dos alelos em certas áreas do corpo, e o 

outro alelo, nas demais regiões, de forma aleatória.    
c)  Para haver sucesso na clonagem, o espermatozoide e o óvulo precisariam ter sido de um tio e de 

Marie, respectivamente, para que os cromossomos X possuíssem alelos diferentes.    
d)  Como a herança é multifatorial, além dos genes implicados, a dieta deveria ter sido cuidadosamente 

planejada para se obter o mesmo padrão de pelagem.    
e)  A condensação dos cromossomos X ocorre após o primeiro ano de idade, logo o padrão da pelagem só 

estará definido após esse período.    


