
LISTA DE EXERCÍCIOS GENÉTICA 
 
1) Uma mulher casa-se com um homem que apresentou eritroblastose fetal ao nascer. O 
parto do primeiro filho transcorre normalmente, mas o segundo filho apresenta 
eritroblastose. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I.   Essa mulher é certamente Rh-. 
II.   A segunda criança é Rh+. 
III.   O pai das crianças é Rh+. 
IV.   A primeira criança pode ter provocado a sensibilização da mãe. 
Assinale: 
a) se todas as afirmativas forem corretas. 
b) se somente as afirmativas I e II forem corretas. 
c) se somente as afirmativas II, III e IV forem corretas. 
d) se somente as afirmativas I e IV forem corretas. 
e) se somente as afirmativas III e IV forem corretas. 
 
2) Um funcionário trabalhou vários anos em uma indústria química. Durante esse 
período, teve dois filhos: um menino que apresenta uma grave doença causada por um 
gene situado no cromossomo X e uma menina que não apresenta a doença. O 
funcionário quis processar a indústria por responsabilidades na doença de seu filho, mas 
o médico da empresa afirmou que a acusação não era pertinente. Por que o médico 
afirmou que a acusação não era pertinente? 
 
3) O daltonismo é causado por um alelo recessivo de um gene localizado no 
cromossomo X. Em uma amostra representativa da população, entre 1000 homens 
analisados, 90 são daltônicos. Qual é a porcentagem esperada de mulheres daltônicas 
nessa população? 
a) 0,81 %. 
c) 9 %. 
e) 83 %. 
b) 4,5 %. 
d) 16 %. 
 
4) O primeiro filho de um casal é diagnosticado como portador da forma grave da 
anemia falciforme que, sem tratamento, é letal. Essa doença é causada por um gene HbS 
que apresenta uma relação de codominância com o gene HbA, responsável pela 
produção de hemoglobina normal. Sabendo que os indivíduos heterozigotos apresentam 
a forma branda da doença, assinale a alternativa correta. 
a) Um dos pais dessa criança pode ser normal para a anemia falciforme. 
b) Não há probabilidade de esse casal vir a ter filhos normais. 
c) Todo portador da forma branda da doença possui hemoglobina normal em seu 
sangue. 



d) Todos os avós dessa criança são obrigatoriamente portadores da forma branda da 
doença. 
e) Um dos pais dessa criança é obrigatoriamente homozigoto. 
 
5) O heredograma ao lado mostra homens afetados por uma doença causada por um 
gene mutado que está localizado no cromossomo X. Considere as afirmações: 
 
I. Os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene mutado. 
II. Os indivíduos  9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter herdado o gene mutado. 
III.Os casais 3-4 e 5-6 têm a mesma probabilidade de ter criança afetada pela doença. 
 

 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) II e III 
 
6) O heredograma a seguir apresenta um caso familial de daltonismo, herança 
determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. 
 

 
 
Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que 
você possui sobre o assunto, só se pode afirmar CORRETAMENTE que: 
 
a) o indivíduo II.1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter.  
b) todas as filhas do indivíduo II.2 serão daltônicas.  
c) qualquer descendente de II.4 receberá o gene para daltonismo.  
d) o indivíduo II.2 herdou o gene de qualquer um dos genitores. 
 



7) Na genealogia abaixo, as pessoas indicadas pelos números 1, 2, 4, 5 e 7 apresentam 
uma anomalia condicionada por gene autossômico dominante. Já as pessoas indicadas 
pelos números 3 e 6 têm fenótipo normal. 
 

 
 
Após a análise da genealogia, pode-se concluir que: 
a) apenas as pessoas indicadas pelos números 1 e 2 são heterozigóticas. 
b) a pessoa indicada pelo número 4 é homozigótica. 
c) a pessoa indicada pelo número 3 transmitiu o gene recessivo para seu descendente 
indicado pelo número 7. 
d) não há possibilidade de a pessoa indicada pelo número 5 ser heterozigótica. 
e) o casal indicado pelos números 6 e 7 não poderá ter descendentes com fenótipo 
normal. 
 
8) O exame para tipagem sanguínea de um casal apresentou o seguinte resultado: 
 

 
 

Sabendo que a mulher teve eritroblastose fetal ao nascer e seu pai pertencia ao grupo O, 
a probabilidade de esse casal ter uma criança AB, Rh+ é de: 
 
a) 1/4 
b) 1/2 
c) 1/8 
d) 3/4 
e) zero 
 
9) Lúcia e João são do tipo sanguíneo Rh positivo e seus irmãos, Pedro e Marina, são do 
tipo Rh negativo. Quais dos quatro irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose 
fetal? 
a) Marina e Pedro. 
b) Lúcia e João. 
c) Lúcia e Marina. 
d) Pedro e João. 
e) João e Marina. 
 



10) Em algumas espécies de roedores, o padrão da pelagem (malhada ou uniforme) é 
condicionado por um par de genes autossômicos não codominantes. Se dois indivíduos 
malhados forem cruzados, a prole obtida será composta por indivíduos de pelagem 
malhada e uniforme, na proporção de 2 : 1. Considere as afirmativas abaixo. 
 
I.   O gene que determina pelagem malhada é dominante. 
II.   Um dos dois alelos é letal em homozigose. 
III.   Se dois indivíduos com pelagem uniforme forem cruzados, toda a prole será 
constituída de indivíduos com pelagem uniforme. 
 
Assinale: 
a) se todas as afirmativas forem corretas.  
b) se somente a afirmativa I for correta.  
c) se somente as afirmativas I e II forem corretas. 
d) se somente a afirmativa III for correta. 
e) se somente as afirmativas I e III forem corretas. 
 
11) Um cachorro poodle de pêlo branco foi cruzado com uma fêmea poodle de pêlo 
preto e nasceram 6 filhotes, 3 de pêlo branco e 3 de pêlo preto. O mesmo macho foi 
cruzado com outra fêmea poodle, agora de pêlo branco, e nasceram 4 filhotes: 3 de pêlo 
branco e 1 de pêlo preto. Admitindo-se que essa característica fenotípica seja 
determinada por dois alelos de um mesmo locus, pode-se dizer que o macho é: 
 
a) heterozigoto e as duas fêmeas são homozigotas. 
b) heterozigoto, assim como a fêmea branca. A fêmea preta é homozigota. 
c) heterozigoto, como a fêmea preta. A fêmea branca é homozigota. 
d) homozigoto, assim como a fêmea branca. A fêmea preta é heterozigota. 
e) homozigoto e as duas fêmeas são heterozigotas. 
 
12) A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas 
braços e pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante que, em 
homozigose, provoca a morte antes do nascimento. Os indivíduos normais são 
recessivos e os afetados são heterozigotos. A probabilidade de um casal acondroplásico 
ter uma criança de sexo feminino normal é de: 
 
a) 1/6 
b) 1/8 
c) 2/5 
d) 1/2 
e) 1/4 
 
13) Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que contém os termos que preenchem  
corretamente os espaços (I), (II), (III) e (IV). “O controle das características fenotípicas 
dos seres vivos é feito pelos (I) através do comando da síntese de (II). No processo de 



elaboração de uma proteína ocorrem as etapas de transcrição e (III). A primeira etapa 
forma a molécula de (IV) contendo a mensagem genética e a segunda etapa é 
responsável pela produção da proteína.” 
 
a) ribossomos, proteínas, tradução, RNA transportador. 
b) ribossomos, aminoácidos, duplicação, RNA ribossômico. 
c) genes, aminoácidos, duplicação, RNA mensageiro. 
d) genes, proteínas, tradução, RNA mensageiro. 
e) genes, aminoácidos, cópia, RNA ribossômico.  
 
14) Um indivíduo daltônico e não míope, filho de pai míope, casa-se com uma mulher 
normal para ambas as características. O casal já tem uma filha daltônica e míope. 
Sabendo que o daltonismo é condicionado por um gene recessivo ligado ao sexo e que a 
miopia é uma herança autossômica recessiva, a probabilidade de terem uma menina 
normal para ambas as características é de: 
 
a)3/16 
b)1/4 
c)1/16 
d)1/2 
e)9/16 
 
15) A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao sexo, que se caracteriza pela 
dificuldade de coagulação do sangue. Em um casal em que a mulher é heterozigota para 
a hemofilia e o marido é normal, a probabilidade de nascimento de uma criança do sexo  
masculino e hemofílica é: 
 
a) 1/2. 
b) 1/3. 
c) 1/4. 
d) 1/8. 
e) 3/4. 
 
16) Em uma população de mariposas, 96% dos indivíduos têm cor clara e 4%, cor 
escura. Indivíduos escuros cruzados entre si produzem, na maioria das vezes, 
descendentes claros e escuros. Já os cruzamentos entre indivíduos claros produzem 
sempre apenas descendentes de cor clara. Esses resultados sugerem que a cor dessas 
mariposas é condicionada por:  
 
a) um par de alelos, sendo o alelo para cor clara dominante sobre o que condiciona cor 
escura.  
b) um par de alelos, sendo o alelo para cor escura dominante sobre o que condiciona cor 
clara.  
c) um par de alelos, que não apresentam dominância um sobre o outro.  



d) dois genes ligados com alta taxa de recombinação entre si.  
e) fatores ambientais, como a coloração dos troncos onde elas pousam. 
 
17) Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, 
foram cruzadas com plantas C que produzem ervilhas verdes. O cruzamento A x C 
originou 100% de plantas com ervilhas amarelas e o cruzamento B x C originou 50% de 
plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Os genótipos das plantas A, B e C são, 
respectivamente: 
 
a) Vv, vv, VV. 
b) VV, vv, Vv. 
c) VV, Vv, vv. 
d) vv, VV, Vv. 
e) vv, Vv, VV 
 
18) Uma empresa agropecuária desenvolveu duas variedades de milho, A e B, que, 
quando entrecruzadas, produzem sementes que são vendidas aos agricultores. Essas 
sementes, quando plantadas, resultam nas plantas C, que são fenotipicamente 
homogêneas: apresentam as mesmas características quanto à altura da planta e tamanho 
da espiga, ao tamanho e número de grãos por espiga, e a outras características de 
interesse do agricultor. Porém, quando o agricultor realiza um novo plantio com 
sementes produzidas pelas plantas C, não obtém os resultados desejados: as novas 
plantas são fenotipicamente heterogêneas e não apresentam as características da planta 
C; têm tamanhos variados e as espigas diferem quanto a tamanho, número e qualidade 
dos grãos. Para as características consideradas, os genótipos das plantas A, B e C são, 
respectivamente: 
 
a) heterozigoto, heterozigoto e homozigoto. 
b) heterozigoto, homozigoto e heterozigoto. 
c) homozigoto, heterozigoto e heterozigoto. 
d) homozigoto, homozigoto e heterozigoto. 
e) homozigoto, homozigoto e homozigoto. 
 
19) Observe o heredograma abaixo: 
 

 
 
Os indivíduos 1, 3, 5 e 6 pertencem ao grupo sanguíneo A; o indivíduo 2 pertence ao 
tipo O e o indivíduo 4 pertence ao tipo B. Sabendo-se que a polidactilia é devida a um  
gene autossômico dominante, a probabilidade de o casal 5-6 ter uma criança pertencente 
ao tipo sanguíneo A e normal para a polidactilia é de: 
 



a) 1/4 
b) 3/4 
c) 1/2 
d) 3/16 
e) 1/16 
 
20) Em cães labradores, dois genes, cada um com dois alelos (B/b e E/e), condicionam 
as três pelagens típicas da raça: preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é 
condicionada pela presença do alelo recessivo e em homozigose no genótipo. Os cães 
portadores de pelo menos um alelo dominante E serão pretos, se tiverem pelo menos um 
alelo dominante B; ou marrons, se forem homozigóticos bb. O cruzamento de um 
macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons e 
dourados. O genótipo do macho é: 
a) Ee BB.  
b) Ee Bb.  
c) ee bb. 
d) ee BB. 
e) ee Bb. 
 
21) Um homem daltônico e com pigmentação normal se casa com uma mulher de visão 
normal e albina. A primeira criança desse casal é uma menina daltônica e albina. 
Sabendo que o daltonismo é devido a um gene recessivo ligado ao sexo e que o 
albinismo é devido a um gene autossômico recessivo, a probabilidade de esse casal ter 
uma criança de sexo masculino normal para as duas  
características é 
a) 1/8 
b) 1/6 
c) 3/4 
d) 1/2 
e) 1/4 
 
22) Na espécie humana, a fenilcetonúria é condicionada por um gene autossômico 
recessivo, enquanto a polidactilia é devida a um gene autossômico dominante. Uma 
mulher normal para a fenilcetonúria e não polidáctila casa-se com um homem normal 
para a fenilcetonúria, mas polidáctilo. O casal tem uma filha com fenilcetonúria e não 
polidáctila. A probabilidade de esse casal ter uma criança normal para a fenilcetonúria, 
e não polidáctila, é de: 
 
a) 3/4  
b) 1/2 
c) 3/8 
d) 1/16 
e) 2/3 
 



23) Epistasia é o fenômeno em que um gene (chamado epistático) inibe a ação de outro 
que não é seu alelo (chamado hipostático). Em ratos, o alelo dominante B determina cor 
de pêlo acinzentada, enquanto o genótipo homozigoto bb define cor preta. Em outro 
cromossomo, um segundo lócus afeta uma etapa inicial na formação dos pigmentos dos 
pêlos. O alelo dominante A nesse lócus possibilita o desenvolvimento normal da cor 
(como definido pelos genótipos B_ ou bb), mas o genótipo aa bloqueia toda a produção 
de pigmentos e o rato torna-se albino. Considerando os descendentes do cruzamento de 
dois ratos, ambos com genótipo AaBb, os filhotes de cor preta poderão apresentar 
genótipos: 
a) Aabb e AAbb. 
b) Aabb e aabb. 
c) AAbb e aabb. 
d) AABB e Aabb. 
e) aaBB, AaBB e aabb. 
 
24) Na espécie humana, a habilidade para o uso da mão direita é condicionada pelo gene 
dominante E, sendo a habilidade para o uso da mão esquerda devida a seu alelo 
recessivo e . A sensibilidade à feniltiocarbamida (PTC) é condicionada pelo gene 
dominante I, e a insensibilidade a essa substância é devida a seu alelo recessivo i . Esses 
dois pares de alelos apresentam segregação independente. Um homem canhoto e 
sensível ao PTC, cujo pai era insensível, casa-se com uma mulher destra, sensível, cuja 
mãe era canhota e insensível. A probabilidade de esse casal vir a ter uma criança 
canhota e sensível ao PTC é de 
a) 3/4. 
b) 3/8. 
c) 1/4. 
d) 3/16. 
e) 1/8. 
 
25) Na espécie humana, a miopia e a habilidade para a mão esquerda são caracteres 
condicionados por genes recessivos que se segregam de forma independente. Um 
homem de visão normal e destro, cujo pai tinha miopia e era canhoto, casa-se com uma 
mulher míope e destra, cuja mãe era canhota. Qual a probabilidade de esse casal ter uma 
criança com fenótipo igual ao do pai? 
a) 1/2 
b) 1/4 
c) 1/8 
d) 3/4 
e) 3/8 
 
 
GABARITO 
1) A 
 



2) A acusação não é pertinente, pois a doença é determinada por um gene localizado no 
cromossomo X, que o menino herdou de sua mãe. Nesse caso, a enfermidade da criança 
não poderia ser atribuída a qualquer modificação no organismo do pai (que forneceu ao 
menino seu cromossomo Y). 
 
3) A 
4) C 
5) A 
6) C 
7) C 
8) C 
9) E 
10) A 
11) B 
12) A 
13) D 
14) A 
15) C  
16) B 
17) C 
18) D  
19) D 
20) E 
21) A 
22) C 
23) A 
24) B 
25) E 
 
 


