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01.
A) A cor da flor é determinada por um alelo dominante por ocorrer em todos os descendentes da F1. O fenótipo rugoso é determinado 

por alelo recessivo, uma vez que não ocorre na F1.
B) Alelos: B (vermelha) e b (branca); R (lisa) e r (rugosa)
 F1: BbRr x BbRr

 F2: P(BbRr)= 
1

2

1

2

1

4
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02. As proporções fenotípicas diferentes observadas entre os dois cruzamentos ocorrem devido à segregação independente dos genes, 
por estarem situados em cromossomos diferentes. As proporções nos descendentes são diferentes devido ao fato de, no primeiro 
cruzamento, os genitores serem duplos heterozigotos (heterozigotos nos dois locos) e, no segundo cruzamento, apenas o loco para 
a consistência da polpa é heterozigoto.

 É possível expressar o raciocínio demonstrando os possíveis genótipos. Assim, uma opção de resposta para o questionamento seria: 
 As proporções fenotípicas diferentes observadas entre os dois cruzamentos ocorrem devido à segregação independente dos genes.
 No primeiro cruzamento, a proporção 9:3:3:1 significa que os genitores são heterozigotos para os dois locos AaFf x AaFf, originando 

descendente com o seguintes genótipos: (O traço (_) significa A ou a / F ou f)
 9 Frutos vermelhos e polpas normais : 9 A_ F_ ;
 3 Frutos vermelhos e polpas firmes: 3A_ff;
 3 Frutos amarelos e polpas normais : 3 aaF_;
 1 Fruto amarelo e polpa firme: 1 aaff.
 No segundo cruzamento, a proporção 3:1 decorre da segregação apenas da característica consistência da polpa, podendo os genitores 

ter os possíveis genótipos: AAFf x AaFf ou AAFf x AAFf, originando os descendentes com os seguintes genótipos: (O traço significa A 
ou a / F ou f)

 3 Frutos vermelhos e polpas normais : 6/8 A_ F_ ou 3/4 AA F_ , respectivamente e; 1 Fruto vermelho e polpa firme: 2/8 A_ff ou 1/4 
AAff, respectivamente.

03. O caso 2, que ocorre quando os dois locos estão no mesmo cromossomo, com permuta gênica entre eles. A proporção fenotípica 
9:3:3:1 (caso 1) só ocorre quando os dois locos estão em cromossomos diferentes. 

04. O genótipo heterozigoto é representado por AB/ab Cc. Dessa forma, considerando o princípio da segregação independente, serão 

formados quatro tipos de gametas: ABC, ABc, abC e abc. A frequência do gameta abc é, portanto, igual a 
1

4
.

 Resposta: B

05. Um exemplo clássico de diibridismo são os resultados obtidos nos cruzamentos de Mendel, ao estudar concomitantemente a transmissão 
combinada de duas características de ervilhas. Considerando simultaneamente a cor dos cotilédones, que proporcionou as cores 
amarela ou verde à semente, e a textura dos cotilédones, que fez as sementes serem lisas ou rugosas, Mendel obteve do cruzamento 
entre plantas puras amarelas puras (homozigóticas dominantes) e lisas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas puras 
(homozigóticas recessivas), uma geração F1 formada por plantas que produziram somente sementes amarelas lisas (heterozigóticas). 
A geração F2 obtida pela autofecundação das plantas originadas das sementes de F1 era composta de quatro tipos de sementes: 
amarelas-lisas, amarelas-rugosas, verdes-lisas e verdes-rugosas na proporção 9:3:3:1.

 Resposta: E

06. O heredograma mostra que os indivíduos 6 e 7 são albinos, portanto, deverão ter obrigatoriamente filhos albinos.

 Resposta: D

07. Sendo D o alelo letal dominante que determina a acondroplasia e d o alelo recessivo que determina altura normal, pessoas com 
fenótipo acondroplástico são heterozigóticas Dd, enquanto pessoas com fenótipo normal são homozigóticas recessivas dd. Indivíduos 
homozigotos  dominantes morrem antes de nascer.

 Assim sendo, em F1, o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos (Dd x Dd) dará nascimento a 66,7% de anões e 33,3% de 
indivíduos normais.
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 Resposta: E
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08. A herança quantitativa explica a possibilidade da ocorrência de cinco fenótipos que variam em intensidade a partir do cruzamento de 
dois indivíduos heterozigotos para dois pares de genes que se segregam independentemente.

 Resposta: B

09.

A) A probabilidade de ter um descendente acondroplásico será de 
1

2
, pois o pai é aa e a mãe é Aa. A probabilidade de o casal ter um 

descendente com displasia é 
1

2
, se Amy for heterozigótica, ou 0, se for homozigótica.

B) É zero, para ambas as anomalias. Os filhos apresentam o genótipo Ddaa.

10.
A) Meiose.
B) 1ª Lei de Mendel (Lei da Segregação) – Segregação dos cromossomos homólogos na meiose I.
 2ª Lei de Mendel (Lei da Distribuição Independente) – Distribuição independente dos cromossomos homólogos na meiose I.  
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