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01. A partir do momento que houve mudança ambiental, o gráfi co demonstra que a população com gene mutante se mostrou mais 
adaptada e, assim, observa-se uma alteração nas frequências gênicas. 

 Resposta: C

02. O estudo sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg é possível se compreender melhor a evolução, visto que o referido equilíbrio servirá de 
referencial a fi m de afi rmar se uma população está ou não em processo evolutivo. Assim sendo, com o equilíbrio de Hardy-Weinberg, 
tem-se:
– uma população muito grande.
– manutenção das mesmas frequências genotípicas ao longo de gerações.
– população panmítica (com cruzamentos aleatórios).
– Não sofre mutações ou recombinações gênicas.

 Resposta: E

03. Percebe-se que houve alteração do equilíbrio de Hardy-Weinberg, visto que ocorre alteração na frequência gênica e, assim, é possível 
concluir que a população está evoluindo.

 Resposta: D

04. Como o referido gene da planta confere vantagem em relação a outra variedade da mesma população, haverá maior chance do 
aumento da frequência do gene graças ao processo de seleção natural, o qual será valorizado a característica melhor adaptada às 
condições ambientais.

 Resposta: C

05. F(Aa): frequência com fenótipo normal e heterozigoto.

 F(Aa) 2pq = 1 / 30 

 Para haver possibilidade de vir a ter fi lhos com a doença, os casamentos devem ser realizados por pessoas sadias, porém, portadoras 
do gene (a) determinante para a doença de Tay-Sachs. Desse modo, o casal deve ser (Aa) e usando os princípios da probabilidade, 
tem-se:

 (Aa) × (Aa) = 1/30 × 1/30 = 1/900. Como o número total de casamentos é de 2700:

 1/900 × 2700 = 3 casamentos é o número esperado para gerar crianças com degenerescência nervosa.

 Resposta: B
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