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Questão 01 - (PUC-PR)  
Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que alguns dos dez 
indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene 
recessivo. Assinale a opção que contém os números que representam 
esses indivíduos com anomalia. 
 

 
A) 1 e 2 
B) 3 e 4 
C) 4 e 5 
D) 5 e 6 
E) 4 e 9 
 
Questão 02 - (UFMG) 
Em aconselhamentos genéticos, um dos recursos utilizados é a 
elaboração de heredogramas, como este: 
 

 
 
Pela análise do mesmo, podemos concluir que 
 
A) Existem 4 casais representados 
B) Observa-se 5 mulheres com características normais e uma 

afetada. 
C) Existem mais mulheres que homens nessa família. 
D) Essa família apresenta um caso de gêmeos do mesmo sexo. 
 
Questão 03 - (UFMG) 
A árvore genealógica abaixo mostra uma família com indivíduos não 
afetados e afetados por uma determinada anomalia. 
 

 
 
Pela análise dessa família conclui-se que 
A) Apresenta mais homens afetados que mulheres afetadas. 
B) O indivíduo III-4 é neto do indivíduo I-1. 
C) A representação do casal III-4x III-5 é de casamento consanguíneo, 

gerando sempre filhos com algum problema. 
D) A menina III-7 é neta do casal II-1 x II-2 
E) Com certeza o indivíduo IV-1 é afetado por essa anomalia 

analisada. 
 
 
 
 

Questão 04 
 No heredograma abaixo, as pessoas indicadas por II.1 e III.2 são 
afetadas por uma dada característica: 
 

 
Considerando que essa característica é recessiva, podemos concluir 
que 
A) Todos os indivíduos afetados serão heterozigotos 
B) O casal I.1 x I.2 é heterozigoto 
C) Todos os indivíduos afetados apresentam pais afetados 
D) Ambos os sexos apresentam a característica afetada. 
E) Somente gêmeos do sexo feminino serão afetados. 
 
Questão 05  

 
 
Pela análise do heredograma acima esquematizado , pode-se concluir 
que 
 
A) No heredograma observamos 5 casais 
B) Somente indivíduos do sexo feminino apresentam a característica 

analisada 
C) Pelo que está exposto no heredograma, concluímos que existem 

mais indivíduos masculinos afetados que indivíduos do sexo 
feminino afetados. 

D) Nessa família observamos 1 (um) caso de casamento 
consanguíneo. 

E) Podemos concluir que somente indivíduos gêmeos apresentam a 
característica afetada. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-E Q.02-D Q.03-B Q.04-B Q.05-C 
 

 


