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“Cada característica é determinada por 

dois fatores que se separam na formação 

dos gametas, onde ocorrem em dose 

simples”
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A fibrose cística é uma doença genética de 

herança autossômica recessiva, um casal 

heterozigoto quer saber qual a probabilidade 

de terem um filho e esse ter a doença?
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O gene autossômico que condiciona pêlos curtos no coelho é 
dominante em relação ao gene que determina pêlos longos. Do 
cruzamento entre coelhos heterozigotos nasceram 480 
coelhinhos, dos quais 360 tinham pêlos curtos. Entre esses 
coelhinhos de pêlos curtos o número esperado de heterozigotos 
será:

Curtos = Dominante = AA ou Aa

Longos = Recessivo = aa
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Uma Drosophila fêmea com asas longas originou uma prole constituída de 
119 indivíduos com asas longas e 41 indivíduos com asas vestigiais.  
Determine os genótipos da fêmea e do macho que originaram essa 
descendência?
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Uma Drosophila fêmea com asas longas originou uma prole constituída de 119 
indivíduos com asas longas e 41 indivíduos com asas vestigiais.  Determine os 
genótipos da fêmea e do macho que originaram essa descendência?
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