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SEGUNDA LEI DE MENDEL 
 
Q.01 - A segunda Lei de Mendel envolve a herança de dois, três ou mais 
caracteres genéticos ao mesmo tempo. No esquema abaixo, temos um 
exemplo de di-hibridismo. 
 

 

 
Disponível em: <https://thinkbio.files.wordpress.com/2012/02/f22-19.jpg> 

Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 

 
Considerando os dados acima, analise as afirmações a seguir. 
1) A proporção fenotípica na geração F2 é 9:16 amarela-lisa. 
2) A proporção genotípica na geração F2 é de 1 (um) indivíduo vvrr. 
3) A proporção fenotípica na geração F2 de amarela-rugosa e verde-

lisa é diferente. 
4) A proporção genotípica na geração F2 é de 9 (nove) indivíduos V-R-. 
5) A proporção genotípica na geração F2 é de 6 (seis) indivíduos V-rr. 
 
Estão corretas, apenas: 
A) 1 e 3. B) 2, 3 e 5. C) 3 e 4. D) 2, 4 e 5. E) 1, 2 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02 - A interação entre dois pares de alelos autossômicos com 
segregação independente condiciona uma determinada característica 
genética, com três fenótipos diferentes. 
Fenótipo X: presença de, pelo menos, um alelo dominante em cada 
par. 
Fenótipo Y: presença de, pelo menos, um alelo dominante no primeiro 
par e presença de dois alelos recessivos no segundo par. 
Fenótipo Z: presença de dois alelos recessivos no primeiro par e 
presença de, pelo menos, um alelo dominante no segundo par. 
Indivíduos duplo recessivos são inviáveis e morrem ainda na fase 
embrionária. 
 
A partir do cruzamento entre parentais cujos genótipos são Aabb e 
aaBb, a probabilidade de nascimento de indivíduos caracterizados 
pelos fenótipos X, Y e Z, respectivamente, é 
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Q.03 - Em uma determinada raça de gato, a cor e o comprimento da 
pelagem são controladas por genes autossômicos que podem ser 
dominantes ou recessivos. A tabela abaixo demonstra as características 
para esses alelos: 
 

 
 
Sobre o cruzamento de um gato macho (BbSs) com uma gata fêmea 
(bbSS), responda: 
A) Qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos 

curtos? 
B) Quais os genótipos dos gametas que podem ser produzidos pela 

fêmea e pelo macho? 
C) Se a gata acima cruzar com um gato com pelagem longa, qual é a 

probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa? 
 
Q.04 - Em ervilhas, o caule alto é determinado por um alelo A e o caule 
anão é determinado por um alelo a. As flores axiais são determinadas 
por um alelo B e as flores terminais são determinadas por um alelo b. 
Esses pares de alelos (A e a; B e b) apresentam uma relação de 
dominância e recessividade, estão localizados em cromossomos não 
homólogos e segregam-se independentemente. 
A) Suponha que uma planta de caule alto e flores terminais seja 

colhida. Quais serão os possíveis genótipos dessa planta? 
B) Caso uma planta duplo-heterozigótica (AaBb) seja autofecundada, 

qual será a probabilidade dessa autofecundação gerar uma 
semente que não seja duplo-heterozigota? Indique dois genótipos 
diferentes de duas plantas que, quando cruzadas entre si, 
resultariam em 100% de descendentes com genótipo AaBb. 
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MALÁRIA/TOXOPLASMOSE 
 
Q.01    

 
 
O esquema representa, de forma resumida, o ciclo de vida de um 
patógeno responsável por uma importante endemia que ocorre no 
Brasil.  
 
Com base nas informações contidas na ilustração e nos conhecimentos 
a respeito dessa parasitose humana, é correto afirmar:  
A) O vírus da febre amarela apresenta um ciclo heteroxênico, ou seja, 

possui dois tipos de hospedeiros para poder completar o seu ciclo 
de vida.  

B) Na malária, o mosquito, que nessa parasitose atua como 
hospedeiro definitivo, ao picar uma pessoa infectada, transfere 
para si os gametócitos circulantes no sangue humano.  

C) Os merozoítos da dengue se reproduzem de forma sexuada no 
interior das hemácias, aumentando a sua virulência em seu 
hospedeiro humano que se expressa em intensas hemorragias 
espalhadas pelo corpo.  

D) Os esporozoítos presentes na doença de Chagas infectam as 
glândulas salivares humanas ao longo do seu ciclo de vida, 
produzindo um característico aumento da porção anterior do 
pescoço do indivíduo infectado.  

E) A febre amarela é transmitida nas cidades, principalmente, por 
mosquitos da espécie Aedes aegypti e apresenta como principais 
sintomas: febre, calafrios, perda de apetite, náuseas, dor de cabeça 
e dores musculares. 

 
Q.02 - Toxoplasmose, giardíase e amebíase são 3 doenças que podem 
ser adquiridas pelo homem. A respeito delas, são feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. As 3 são causadas por protozoários. 
II. Os causadores das três apresentam um único hospedeiro. 
III. Nos 3 casos, a contaminação ocorre por via oral. 
IV. Uma delas é causada por um protozoário que apresenta duas fases 

de vida: sexuada e assexuada. 
 
Estão corretas 
A) I e II, apenas.  B) I e III, apenas. C) I, II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. E) I, III e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 

Q.03 - A malária é uma doença curável que enfrenta barreiras para a 
redução da mortalidade causada por ela, tais como a imprecisão no 
diagnóstico e a dificuldade na detecção adequada da doença. A fim de 
resolver esse problema, encontra-se em desenvolvimento um 
aplicativo para dispositivos móveis que pretende detectar e contar os 
parasitas da doença em amostra de sangue, proporcionando um 
diagnóstico rápido e confiável. 

(Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/pesquisadores_desenvolvem_aplicativo_de_ 
celular_para_apoiar_no_diagnostico_de_malaria/21580>.  

Acesso em: 29 jul. 2015. Adaptado). 

 

A) Explique por que se utiliza amostra de sangue no diagnóstico da 
malária. 

B) Identifique qual é o agente etiológico da malária e a que reino ele 
pertence. 

C) Explique por que, em áreas tropicais úmidas, registra-se maior 
incidência de casos de malária. 

 
Q.04 - Segundo Ricardo Gazzinelli, pesquisador da FIOCRUZ, para o tipo 
de malária causada pelo Plasmodium falciparum, predominante no 
continente africano, já existe uma vacina sendo testada em humanos. 
No caso da malária causada pelo P. vivax, mais frequente no Brasil, a 
previsão é que se possa dispor de uma vacina comercial dentro de 3 a 5 
anos. 

Adaptado de redeglobo.globo.com, 05/05/2012. 

 
Aponte uma forma de transmissão da malária. 
 
Em seguida, indique outra medida profilática, além da utilização da 
vacina, que resultaria na diminuição ou na erradicação da malária de 
uma região geográfica. 
 

RESPOSTAS 
 

SEGUNDA LEI DE MENDEL 
Q.01 E Q.02 A 
Q.03 
A) Probabilidade de 50% 
B) Genótipos do macho: BS, Bs, bS e bs. Genótipo da fêmea: bS 
C) Probabilidade de nascimento de 0% 
 
Q.04 
A) O caule alto é dominante, então AA ele seria alto, e Aa, também, então 

estes são os possíveis genótipos dele, agora a flor terminal é recessiva, 
então ele precisa ter bb, caso não tenha, não será uma terminal.  

B) (P) AaBb x AaBb 
 (F1) (1/16)AABB; (1/8)AaBB; (1/4)AaBb; (1/16)aaBB; (1/8)aaBb; (1/16)aabb; 

AABb (1/8); Aabb(1/8) e AAbb (1/16). 
 A chance de gerar uma planta que não seja duplo-heterozigota é de 75%. 
 

MALÁRIA/TOXOPLASMOSE 
 
Q.01 B Q.02 E 
Q.03 
A) Utiliza-se amostra de sangue no diagnóstico da malária porque, na segunda 

etapa da doença, os parasitas são liberados no sangue devido à ruptura das 
células do fígado. No sangue, os protozoários invadem as células vermelhas, 
onde se multiplicam e crescem, causando a ruptura dessas células de modo 
a poderem invadir novos eritrócitos (= glóbulos vermelhos, hemácias). 

B) O agente etiológico da malária é o plasmódio (Plasmodium), que pertende 
ao Reino Protista. 

C) Em áreas tropicais úmidas registra-se maior incidência de casos de malária 
porque, nessas áreas, o vetor da doença, o mosquito do gênero Anopheles, 
encontra as condições ideais de reprodução e sobrevivência. Como as larvas 
desse inseto se desenvolvem em ambiente aquático, ele encontra nos 
trópicos seu habitat ideal, devido à maior disponibilidade de água doce. 

Q.04 
Uma das formas:  
• picada de mosquito infectado pelo protozoário Plasmodium  
• transfusão de sangue contaminado pelo protozoário Plasmodium  
 
Uma das medidas:  
• eliminação do vetor para impedir sua proliferação  
• uso de medidas de proteção para evitar a picada do mosquito  


