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01. alelos: V (vermelha) e B (branca)
pais: VV × BB
F1: VB (100% rosa)
F2: 25% VV (vermelha), 50% VB (rosa) e 25% BB (branca).

 Resposta: B

02. A questão trata de um exemplo de herança autossômica recessiva, no caso, a Doença de Wilson, causada por um par de genes 
autossômicos recessivos. No esquema em questão, apenas os indivíduos representados em preto apresentam a doença porque são 
homozigotos recessivos, ou seja, apresentam dois genes mutados que são recessivos. Os indivíduos representados em cinza são 
heterozigotos, ou seja, apesar de possuírem um gene mutado, não manifestam a doença porque possuem também um gene normal 
dominante. Os indivíduos representados em pretos são homozigotos dominantes e possuem dois genes normais.

 Resposta: D

03. A análise de um cruzamento mendeliano, envolvendo linhagens puras para características contrastantes (ervilhas amarelas cruzadas 
com ervilhas verdes), permite a conclusão que o caráter é determinado por fatores hereditários particulados, os quais se segregam 
nas formações dos gametas (meiose) e se combinam de todas as formas possíveis nos descendentes (fecundação), seguindo as leis da 
probabilidade.

 Resposta: B

04. Como o albinismo citado na questão é uma herança autossômica recessiva, para nascer crianças albinas cada um dos pais biológicos, 
obrigatoriamente, terá que ter pelo menos um gene do albinismo. O pai, portanto, não precisa ser obrigatoriamente albino. Tanto 
meninos como meninas teriam a mesma probabilidade de serem afetados pela anomalia, uma vez que esse tipo de albinismo é 
causado, como já foi dito, por herança autossômica, ou seja, o gene que determina a anomalia está em um autossomo. A tirosina é 
um aminoácido e não pode ser confundido com a tirosinase que é uma enzima que catalisa a oxidação de fenóis, sendo que um dos 
produtos da ação dessa enzima é a melanina. Em pessoas com albinismo tipo 1 ocorre a falta de tirosinase no melanócito, levando-as 
a uma ausência de melanina no cabelo, na pele e na íris.

 Resposta: D

05. Pais: rr × RR
F1

: 100% Rr  com sementes lisas. 

 Resposta: A

06. Por se tratar de doença genética autossômica e recessiva, o portador de duas cópias do gene mutante terá 100% de chance de 
transmitir o gene à sua descendência.

 Resposta: E

07. alelos: f (fi brose cística) e F (normalidade)
pais: Ff × ff
fi lhos: 50% Ff (heterozigoto) e 50% ff (homozigoto)

 Resposta: B

08. Cruzamento-teste: a fêmea com pelagem preta foi cruzada com indivíduo de genótipo
homozigoto recessivo, ou seja, com pelagem de cor branca.

Fêmea: Bb (heterozigoto)

Descendentes:
pelagem preta: Bb

pelagem branca: bb
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O cruzamento-teste permite a determinação do genótipo de um indivíduo que expressa o fenótipo dominante 
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09. Alelos: D (preto e branco) e d (vermelho e branco).
Cruzamento 1: touro Dd × vaca (A) Dd - bezerro dd
Cruzamento 2: touro Dd × vaca (B) dd - bezerro dd
Cruzamento 3: touro Dd × vaca (C) dd - bezerro Dd.  

10. A) Sim. Os cruzamentos de peixes verdes heterozigotos entre si, de laranjas heterozigotas entre si e de verdes e laranjas produzem 
descendência amarela (G2G2).

B) Não. As variedades sobreviventes (vermelho, laranja e amarelo) não são portadores do alelo G.
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