
 

TURMA 9 ano BIOLOGIA - SELMO 

 

 

 

Questão 01  
Qual a melhor definição de heredograma ou árvore genealógica? 
 
A) É a representação do genótipo dominante nos indivíduos do sexo 

masculino. 
B) São os genes que ocupam a mesma posição em cromossomos 

homólogos. 
C) É a representação gráfica da história de uma família. 
D) São as características recessivas que o indivíduo pode manifestar. 
E) São os genes que só se manifestam quando se encontram em 

dose dupla, ou seja, homozigose. 
 
 
Questão 02 
Pela análise de um heredograma, como descobrir que uma 
determinada característica é dominante ou recessiva. 
 
A) Sempre que os pais e os filhos apresentarem o mesmo fenótipo. 
B) Todas as vezes que uma mulher não afetada possuir um filho 

também afetado. 
C) Sempre que o pai e o filho do sexo masculino possuírem 

características diferentes. 
D) Quando o heredograma apresentar pais com mesmo fenótipo e 

pelo menos um filho de fenótipo diferente. Nesse caso, o filho 
apresenta característica recessiva. 

E) A característica sempre será recessiva se pais iguais possuírem 
filhos iguais, ou seja, com o mesmo fenótipo. 

 
 
Questão 03 
Genética é a parte da ciência biológica que estuda a transmissão dos 
caracteres hereditários e esse nome vem do termo gene. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale aquela que melhor define o termo gene. 
A) Gene é cada variação de uma característica manifestada por um 

indivíduo. 
B) É um segmento de DNA, presente no cromossomo, que determina 

uma característica. 
C) É uma proteína que facilita as reações químicas das células 

animais e vegetais. 
D) Molécula presente na nossa boca e que facilita a digestão do 

amido presente no pão. 
E) São moléculas que regulam a taxa de glicose no sangue. 
 
Questão 04  
Nos seus estudos, Gregor Mendel trabalhou com ervilhas e chegou à 
definição do que conhecemos hoje com “Primeira Lei de Mendel”. Essa 
primeira Lei de Mendel diz que 
 
A) Cada característica presente no indivíduo pode ser dominante ou 

recessiva. 
B) Uma característica é determinada por um gene dominante que 

sempre se manifesta. 
C) Pais iguais com filhos diferentes sempre a caraterística do filho 

diferente é recessiva. 
D) O fenótipo é determinado pelo genótipo, mas pode sofrer 

influência do meio. 
E) Cada característica é determinada por 2 (dois) fatores ou um par 

de fatores, que se separam na formação dos gametas na mesma 
proporção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 05  

 
Pela análise do heredograma, pode-se concluir que: 
 
A) O casal I.1 x I.2 possui dois filhos de mesmo sexo. 
B) A herança em questão pode ser dominante ou recessiva. 
C) A menina II.1 apresenta genótipo dominante. 
D) A mulher I.2 apresenta genótipo homozigoto. 
E) Não se pode determinar o genótipo do indivíduo II.2 com 

segurança absoluta. 

 
Respostas 
Q.01-C Q.02-D Q.03-E Q.04-E Q.05-E 
 
 


