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EXERCÍCIOS DE INTERAÇÃO GÊNICA: COMPLEMENTAR 
 
Questão 01)    
Em relação à herança, assinale com V ou F conforme seja verdadeiro ou 
falso o que se afirma a seguir. 
 
(   ) Na dominância completa, os heterozigotos apresentam fenótipo 
intermediário entre os dos homozigotos. 
(   ) Quando ocorre a codominância, os heterozigotos apresentam o 
mesmo fenótipo de um dos homozigotos. 
(   ) Alelos letais causam a morte de seus portadores e são 
considerados: dominante, quando apenas um está presente; ou 
recessivo, quando os dois estão presentes. 
(   ) A pleiotropia é o fenômeno em que o gene determina a expressão 
de mais de uma característica. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 
 
A) F, F, V, V. 
B) V, V, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) F, V, F, V. 
 
Questão 02)    
Quando plantas de abóbora com frutos discoides (AABB) são cruzadas 
com plantas de frutos alongados (aabb), toda a geração F1 tem frutos 
discoides. Na F2, 9/16 dos frutos são discoides, 6/16 são esféricos e 
1/16 são alongados. Entre as plantas com frutos esféricos da F2, há  
 
A) apenas um único genótipo.  
B) sempre um único alelo recessivo.  
C) nove genótipos diferentes.  
D) quatro classes genotípicas.  
E) somente os genótipos AaBb ou aaBb.  
 
Questão 03)    
Leia as informações a seguir. 
 
Em uma dada espécie de abóbora, a interação de dois pares de genes 
condiciona a variação fenotípica dos frutos. Frutos na forma discoide 
são resultantes da presença de dois genes dominantes. A forma 
esférica deve-se à presença de apenas um dos dois genes dominantes. 
Já a forma alongada é determinada pela interação dos dois genes 
recessivos. 
 
De acordo com as informações, o cruzamento entre uma abóbora 
esférica duplo homozigota com uma abóbora alongada resulta, na 
linhagem F1, em uma proporção fenotípica de: 
 
A) 6/16 alongada. 
B) 8/16 esférica. 
C) 9/16 discoide. 
D) 16/16 alongada. 
E) 16/16 esférica. 
 
Questão 04)    
Interações gênicas ocorrem quando dois ou mais pares de genes atuam 
sobre a mesma característica. 
Entre as diversas raças de galinhas, é possivel encontrar quatro tipos de 
cristas: 
 
1- crista noz: é resultado da presença de, no mínimo, dois genes 
dominantes R e E. 
2- crista rosa: é produzida pela interação de, no mínimo, um R 
dominante com dois genes e recessivos. 
3- crista ervilha: ocorre devido à interação de dois genes r recessivos 
com, no mínimo, um E dominante. 
4- crista simples: ocorre quando o genótipo é birrecessivo, rree. 

 
De acordo com essas informações, faça o que se pede. 
 
A) A partir do cruzamento de indivíduos de crista noz, ambos duplos 

heterozigotos, qual é a probabilidade de originar aves de crista 
rosa? 

B) Determine a proporção genotípica e fenotípica do cruzamento 
entre as aves com o genótipo RRee x RrEe. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-D Q.03-E 
Q.04 -  
A) 18,75% 
B) 1/4 RREe x 1/4 RrEe 
50% rosa e 50% noz 
 
EXERCÍCIOS PLATELMINTOS 
 
Questão 01)    
Um pesquisador recebeu um exemplar de um animal que foi descrito 
da seguinte maneira: Possui o corpo alongado com anéis, sua única 
cavidade é a boca em posição ventral e há indícios de que seja 
hermafrodita. De acordo com a descrição, o animal pertence ao filo dos 
 
A) anelídeos. 
B) platelmintos. 
C) nematódeos. 
D) moluscos. 
E) nemertinos. 
 
Questão 02)    
A estrutura a seguir é típica de um grupo de animais invertebrados e 
apresenta um conjunto de cílios que se movem promovendo o fluxo de 
fluido intersticial que é direcionado para uma rede de túbulos. 
 

 
(https://biology-forums.com. Adaptado.) 

 
Essa estrutura tem por função realizar 
 
A) a excreção em platelmintos. 
B) o fluxo de líquidos em equinodermos. 
C) a digestão em poríferos. 
D) a troca de gases em artrópodes. 
E) a circulação da hemolinfa em artrópodes. 
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Questão 03)    
Em relação aos tipos de reprodução apresentados em I e II, é CORRETO 
afirmar: 
 

 
 
A) Em II, está demonstrado um exemplo típico de cissiparidade muito 

comum na reprodução das esponjas. 
B) Em I, e também em II, a transferência de material genético se dá 

por conjugação, garantindo-se, assim, a perpetuação das espécies. 
C) A gemiparidade está claramente demonstrada em I. 
D) A capacidade de regeneração das espécies que se reproduzem 

conforme demonstrado em I é alta. 
 
Questão 04)    
Os platelmintos são animais acelomados, conhecidos como vermes 
chatos, reunindo as planárias e as solitárias. Apesar de sua constituição 
relativamente simples, os platelmintos apresentam algumas das mais 
importantes novidades da evolução dos animais, as quais não estavam 
presentes nos animais mais primitivos, como os cnidários. 
 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta essas 
novidades evolutivas dos platelmintos. 
 
A) Simetria bilateral, tendência à cefalização, surgimento do celoma. 
B) Simetria bilateral, sistema de protonefrídios, surgimento do 

celoma. 
C) Simetria birradial, sistema de protonefrídios, tendência à 

cefalização. 
D) Simetria birradial, sistema de protonefrídios, surgimento do 

celoma. 
E) Simetria bilateral, sistema de protonefrídios, surgimento da 

mesoderme. 
 
Questão 05)    
Ao realizar um exame foi verificado que um indivíduo apresenta dois 
diferentes parasitas em seu trato digestório. Após análise, constatou-se 
que se trata de uma Taenia solium (Filo Platyhelminthes) e um Ascaris 
lumbricoides (Filo Nematoda). 
É correto afirmar que o primeiro e o segundo parasitas apresentam, 
respectivamente, as seguintes características: 
 
A) animal de corpo achatado, triblástico, acelomado,simetria 

bilateral e presença de protonefrídios; animal de corpo fino e 
tubular, triblástico, pseudoacelomado,simetria radial e presença 
de renetes.  

B) animal de corpo achatado, triblástico, pseudoacelomado,simetria 
bilateral e presença de renetes; animal de corpo fino e tubular, 
triblástico, acelomado,simetria bilateral e presença de 
protonefrídios.  

C) animal de corpo fino e tubular, triblástico, acelomado,simetria 
bilateral e presença de protonefrídios; animal de corpo achatado, 
triblástico, pseudoacelomado,simetria bilateral e presença de 
renetes.  

D) animal de corpo achatado, triblástico, acelomado,simetria radial e 
presença de protonefrídios; animal de corpo fino e tubular, 
triblástico, pseudoacelomado,simetria bilateral e presença de 
renetes.  

E) animal de corpo achatado, triblástico, acelomado,simetria 
bilateral e presença de protonefrídios; animal de corpo fino e 
tubular, triblástico, pseudoacelomado, simetria bilateral e 
presença de renetes.  

F) I.R. 

 
Questão 06)    
Observe as tirinhas a seguir. 
 
Tirinha 1. 

 
Disponível em: <http://www.humorcomciencia. 

com/2012/07/117-interdisciplinar.html>. Acesso 8 mar. 2013. 
 
Tirinha 2. 

 
Disponível em: <http://www.humorcomciencia. 

com/2010/01/planaria-faz-parte-de-um-grupo-de.html>. Acesso: 8 
mar. 2013. 

 
As características das planárias, retratadas nas tirinhas 1 e 2, por meio 
de situações fictícias, referem-se, respectivamente, ao fato de elas 
serem:  
 
A) Assexuadas e hermafroditas.  
B) Hermafroditas e regeneráveis.  
C) Regeneráveis e autofecundáveis.  
D) Autofecundáveis e hermafroditas  
 
Questão 07)    
O grupo dos platelmintos é caracterizado pelo aparecimento, pela 
primeira vez na escala zoológica, da simetria bilateral. Com base nesse 
fato, assinale a alternativa que apresenta as características que, 
durante a evolução destes animais, surgiram associadas ao 
aparecimento da simetria bilateral. 
 
A) Aparecimento do ânus e de células-flama. 
B) Aparecimento da boca e maior dimensão do corpo. 
C) Aparecimento da cefalização e movimentação direcional do corpo. 
D) Aparecimento da mesoderme e da cavidade gastrovascular. 
E) Aparecimento de digestão intracelular e melhor captura de 

presas. 
 
Questão 08)    
Os Platelmintos classificam-se em: Turbellaria, Trematoda e Cestoda. 
Assinale a alternativa que corresponde às espécies que fazem parte 
desses grupos, respectivamente. 
 
A) Ancylostoma duodenale, Taenia saginata e Planárias (nome 

popular) 
B) Taenia saginata, Ancylostoma duodenale e Wuchereria bancrofti 
C) Schistosoma mansoni, Planárias (nome popular) e Taenia solium 
D) Planárias (nome popular), Schistosoma mansoni e Taenia solium 
E) Planárias (nome popular), Ancylostoma duodenale e Taenia 

saginata 
 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-A Q.03-D Q.04-E Q-05-E 
Q.06-B Q.07-C Q.08-D 


