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01. Pelo enunciado da questão a qual afirma que os genes estão 30u.m. de distância, indica que são genes ligados no mesmo cromossomo.

Observe a tabela:

Caráter Fenótipo Genótipo

Cor do fruto Verde brilhante FF ou Ff

Verde fosco ff

Textura do fruto Rugosa LL ou Ll

Lisa ll

A distância entre os genes = taxa de recombinação entre os gametas = 30%

O cruzamento da questão é:

FfLl X ffll (arranjo CIS)

Assim:

FL//fl  x fl//fl

70% Parentais 30%
Recombinantes
FL//fl fl//fl Fl//fl
fL//fl

35% FL//fl – verde brilhante / rugosa
35% fl//fl – verde fosco / lisa
15% Fl//fl – verde brilhante / lisa
15% fL//fl – verde fosco / rugosa

 Resposta: A

02. O cruzamento e a tabela da questão indicam que é um caso de linkage (ligação gênica).

Observe a tabela:

Caráter Fenótipo Genótipo

Cor da flor e do hipocótilo Roxa BB ou Bb

Branca bb

Pilosidade do cálice Piloso GG ou Gg

Glabro gg

O cruzamento entre o duplo-heterozigoto e o duplo-recessivo, temos:

BG//bg × bg//bg

BG//bg bg//bg Bg//bg bG//bg

Roxa-pilosa Branca-glabro Roxa-glabro Branca-pilosa

45% 45% 5% 5%

90% Parentais 10% Recombinates

A distância entre genes é medida pela taxa de recombinação, pois quanto maior a taxa, mais fácil é o seu rompimento e maior a taxa 
de recombinação.

 Resposta: E

03. Observa-se dois pares de homólogos e 4 pares de alelos, sendo 3 pares ligados no mesmo cromossomo. Dessa forma, os possíveis 
gametas serão abCe, ABCe.

 Resposta: C
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04. Observe o cruzamento:

ab//ab × AB//ab

AB//ab ab//ab Ab//ab aB//ab

90% Parentais 10% Recombinates

 Logo, o percentual de AB/ab é igual a 45%

 Resposta: C

05.
A) A sequência, partindo-se do gene A, é ACBD ou DBCA.
B) A frequência de permutação indica  a distância dos genes no cromossomo: quanto maior a distância entre os genes maior a frequência 

de permutação. O fato de não ter ocorrido permutação entre os genes A e C indica que eles devem estar muito próximos.

06. As células embrionárias são células diploides. Como há oito cromossomos, deve haver 4 pares de cromossomos.
O número de gametas então deve ser 4

 Resposta: B

07. Os genes estudados no tomateiro em ligação com arranjos cis, distam 18 centimorgans entre si e produzem gametas parentais em 
maior proporção (82%) e recombinares em menor proporção (18%).

 Resposta: D

08. 
I. Falso. O arranjo gênico em ligação é do tipo cis EC/ec.
IV. Falso. O fenótipo da descendência é determinado pelos gametas femininos, pois a fêmea é duplo-heterozigota e forma quatro 

tipos de gametas diferentes.

 Resposta: D

09. A recombinação gênica ocorre na meiose, quando os indivíduos (animais) produzem gametas para a reprodução sexuada. O cruzamento 
livre e ao acaso entre entre os indivíduos permite a mistura de material genético proveniente da mãe e do pai. Com a recombinação 
gênica há um aumento na variabilidade de gametas e consequentemente aumento na variabilidade genotípica dentro da espécie.
Obs.: Vegetais produzem gametas por mitose ao contrário dos animais que realizam a meiose.

 Resposta: B

10. O cruzamento-teste (AaBb × aabb) com segregação independente entre os genes A e B, produzirá 25% dos descendentes com genótipo 
aabb.

 Caso os genes A e B estejam em ligação cis, o cruzamento-teste (AB/ab × ab/ab) com 40% de permutação, produzirá descendentes 
ab/ab com frequência de 30%.

 Resposta: C
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