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Questão 01  
Analise o heredograma, também chamado de Pedigree ou árvore 
genealógica esquematizado abaixo que mostra 2 indivíduos afetados 
por uma determinada característica e assinale a alternativa incorreta. 
 

 
 
A) nesse heredograma estão representados 2 casais. 
B) a herança é recessiva. 
C) podemos afirmar que os indivíduos 4 e 7 são homozigotos. 
D) o casal 1 x 2 é homozigoto. 
E) o homem 5 possui o gene em análise mas não apresenta a 

característica afetada. 
 
Questão 02 - (UFMG) 
Em aconselhamentos genéticos, um dos recursos utilizados é a 
elaboração de heredogramas como este: 
 

 
 
 
Pela análise desse pedigree, conclui-se que 
 
A) esse heredograma apresenta 4 gerações 
B) existem mais mulheres que homens nessa família 
C) os gêmeos representados são univitelinos ou idênticos 
D) a herança presente é determinada por gene recessivo 
E) os pais dos gêmeos são homozigotos 
 
Questão 03 - (UFSC) 
O heredograma abaixo mostra uma família onde encontramos 
indivíduos não afetados (quadrados e círculos brancos) e afetados por 
uma anomalia (quadrados e círculos pretos). 
 

 
 
Pela análise do heredograma acima esquematizado podemos afirmar 
que 
 
 
 
 

A) a herança observada nessa família é determinada por um gene 
dominante. 

B) como o menino IV-1 é filho de casamento consanguíneo, com 
certeza ele terá algum problema de saúde. 

C) o casal II-3 x II-4 é homozigoto. 
D) como o indivíduo II-1 não se encontra preenchido de preto, com 

certeza não apresenta o gene para a anomalia. 
E) a esposa de II-1 é heterozigota para a anomalia. 
 
Questão 04 - (FUVEST_modificado) 
O heredograma abaixo mostra homens afetados por uma doença 
causada por um gene mutado. 

 
 
Pela análise do heredograma, pode-se concluir que: 
 
A) a herança é determinada por gene dominante 
B) os indivíduos 5 e 6, com certeza são homozigotos 
C) os indivíduos 7, 8 e 9 são heterozigotos 
D) o homem 2 não possui o gene mutado. 
E) O casal 1 x 2 apresenta genótipo homozigoto 
 
Questão 05 - (FUVEST_modificado) 
No heredograma abaixo, a menina II-1 tem uma doença determinada 
pela homozigose quanto a um alelo de gene (a) localizado num 
autossomo. 
 

 
Pela análise do heredograma, podemos concluir que: 
 
A) a herança em questão apresenta padrão dominante. 
B) o genótipo da menina II-1 pode ser Aa ou aa. 
C) os pais da menina em questão, são heterozigotos. 
D) o genótipo do indivíduo II-2 só pode ser homozigoto. 
 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-D Q.03-E Q.04-C Q.05-C 
 

 
 


