
Só para vocês ficarem experts.
Exercícios 1 – Conceitos Básicos

01) (Osec-SP) Um gene  é:
a) uma molécula de DNA.
b) uma molécula de proteína.
c) um segmento de DNA que codifica uma enzima.
c) um segmento de DNA que codifica uma molécula 
protéica.
d) uma seqüência de três bases nitrogenadas.

02) (Cesgranrio) Um indivíduo apresenta alelos para 
olhos azuis. Isso significa que esses alelos são 
encontrados:
a) apenas nos gametas. 
b) apenas nas células das gônadas. 
c) em todas as células do corpo.
d) em todas as células do globo ocular.
e) apenas nas células da íris.

03) (U. F. Uberlândia-MG) Cromossomos homólogos 
aparecem em todas as células citadas, exceto:
a) gamelas de traira. 
b) epidérmicas de folhas.
c) meristemáticas de plantas. 
d) ganglionares de minhoca.
e) musculares de peixes.

04) (F.C.Chagas-SP) “A mosca drosófila, de olho 
branco, apresenta a constituição genética XW Y e 
não possui gene para olho vermelho, que impede a 
manifestação do outro gene, para olho branco.” Na 
frase, os termos destacados correspondem aos 
conceitos abaixo na seguinte ordem:
a) fenótipo, alelo, dominância, genótipo. 
c) genótipo, fenótipo, alelo, dominância.
b) fenótipo, genótipo, dominância, alelo, 
e) genótipo, alelo, fenótipo, dominância.
e) genótipo, fenótipo, dominância, alelo.

05)  (UFCE)  Analise  as  definições,  relativas  a 
algumas terminologias utilizadas em genética.
I. Indivíduo que apresenta alelos iguais para um par 
de genes considerado. Exemplo CC ou cc.
II. Conjunto de genes ou cada par de genes de um 
mesmo indivíduo.
Marque as opções que contenham as terminologias 
correspondentes a uma das definições acima.
(01) Fenótipo.
(02) Genótipo.
(04) Locus gênico.
(08) Homozigoto.
Dê como resposta a soma dos itens corretos.

06) (Fesp-PE) Todas as características relacionadas 
constituem exemplos de fenótipos, exaceto:
a) estatura e formato do nariz. 
b) cor dos olhos.         
c) tipo de cabelo e cor da pele.
d) constituição genética.
e) cabelo crespo.

07)  (UFES)  A  talidomida,  quando  usada  por 
gestantes  no  primeiro  trimestre  da  gravidez  pode 
determinar  uma  anomalia  congênita  denominada 
focomelia,  que  também  é  causada  por  mutação 
gênica  autossômica  recessiva.  Trata-se  de  um 
exemplo de:
a) expressividade variável. 
b) mimetismo.
c) fenocópia. 
d) pleiotropia.
e) genocópia.

08)  (U.  F.  Fluminense-RJ)  A  cor  dos  pêlos  em 
coelhos  é  definida  geneticamente.  No  entanto, 
coelhos da variedade himalaia podem ter a cor dos 
seus  pélos  alterada  em  função  da  peratura.  Isso 
indica que o ambiente influencia:
a) o fenótipo apenas na idade adulta.
b) o genótipo da população.
c) o genótipo e o fenótipo.
d) o genótipo apenas para cor dos pêlos. 
e) o fenótipo dos indivíduos.

09) (Vunesp)  Os  vários  tipos  de  diabete  são 
hereditários, embora o distúrbio possa aparecer em 
crianças cujos pais são normais. Em algumas dessas 
formas, os sintomas podem ser evitados por meio de 
injeções  diárias  de  insulina.  A  administração  de 
insulina aos diabéticos evitará que eles tenham filhos 
com esse distúrbio?
a) Não, pois o genótipo dos filhos não é alterado pela 
insulina.
b) Não, pois tanto o genótipo como o fenótipo dos 
filhos são alterados pela insulina.
c) Sim, pois a insulina é incorporada nas células e 
terá ação nos filhos.
d)  Sim,  pois  a  insulina  é  incorporada  no  sangue 
fazendo  com  que  os  filhos  não  apresentem  o 
distúrbio.
e) Depende do tipo de diabete, pois nesses casos o 
genótipo pode ser alterado evitando a manifestação 
da doença nos filhos.

10) (U.F. Juiz de Fora-MG) As flores das hortênsias 
podem ser azuis, se plantadas em solo de teor ácido, 
ou  róseas  se  plantadas  em  solo  alcalino.  Essa 
observação indica que:
a) o fenótipo resulta da interação do genótipo com o 
meio ambiente.
b)  essa  característica  depende  exclusivamente  do 
genótipo do organismo.
c) essa característica é recessiva.
d)  o  ambiente  anula  a  informação  genética  do 
individuo.
e) a característica cor da flor da hortênsia independe 
do genótipo.

11)  (Fuvest-SP)  Dois  grupos  de  mudas  obtidas  a 
partir de um mesmo clone de plantas verdes foram 
colocados em ambientes diferentes: um claro e outro 
escuro.  Depois  de  alguns  dias,  as  plantas  que 
ficaram no escuro estavam estioladas, o que significa 
que os dois grupos apresentavam:
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a) o mesmo genótipo e fenótipos diferentes.
b) o mesmo fenótipo e genótipos diferentes.
e) genótipos e fenótipos iguais.
d) genótipos e fenótipos diferentes.
e) genótipos variados em cada grupo.

12)  (E.  C.  Chagas-SP)  Devido  ao  fenômeno  da 
dominância:
a)  dois  genótipos  diferentes  podem  apresentar  o 
mesmo fenótipo. 
b) dois fenótipos diferentes podem corresponder ao 
mesmo genótipo.
c) a correspondência entre fenótipos e genótipos é 
variável, 
d)  cada  fenótipo  corresponde  sempre  a  um único 
genótipo.
e) dois genótipos diferentes correspondem sempre a 
dois fenótipos diferentes.

13) (U. Marília-SP) Leia atentamente as proposições 
e escolha a correta.
a)  Genes  que  ocupam  o  mesmo  locus  gênico 
recebem a denominação genérica de genoma.
b)  Genes que  ocupam o  mesmo locus  gênico  em 
cromossomos homólogos são sempre idênticos.
c)  Genes que  ocupam o  mesmo locus  gênico  em 
cromossomos homólogos denominam- se alelos.
d) Uma célula haplóide tem dois genomas.
e) Os cromossomos homólogos possuem sempre os 
mesmos genes.

14) Determine o tipo de herança ocorre nas famílias 
a seguir:
  
a) b)   c)

               

15) O professor Fabiano tem visão normal casa com 
uma mulher que também têm visão normal teve um 
filho míope, sabendo disso responda:
a) A miopia é uma doença dominante ou recessiva?
b) Qual  seria  a  genealogia  desta  família  com  os 
respectivos genótipos?
(OBS: Considere que a miopia é uma herança de 
caráter autossômica).

16)  Uma doença  genética  bastante  conhecida  é  a 
Fenilcetonúria (PKU), causada por uma deficiência 
da  enzima  fenilalanina  hidroxilase,  pacientes 
acometidos  desse  mal,  além  de  não  sintetizarem 
catecolaminas  corretamente  não  conseguem 
metabolizar a fenilalanina e, assim, apresentam uma 
série  de  complicações,  como  retardo  mental, 
epilepsia, hipopigemetação, entre outras.
Na genealogia abaixo estão presentes alguns casos 
de PKU

a)    A PKU é uma doença dominante ou recessiva? 
Justifique usando dados da genealogia.

b)    Quais  os  indivíduos  são  certamente 
heterozigotos? 

c)    Como poderiam ser  os descendentes de um 
possível casamento entre os indivíduos 4 e 5 ?

17)(UFBA)  No heredograma a  seguir,  os  símbolos 
em  preto  representam  indivíduos  afetados  pela 
polidactilia  e  os  símbolos  em  branco,  indivíduos 
normais.  Conclui-se,  desse  heredograma,  que  em 
relação à polidactilia:

 

a) os indivíduos afetados sempre são homozigotos.
b) os indivíduos normais sempre são heterozigotos.
c) os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos 
dois sexos.
d)  pais  normais  originam  indivíduos  homozigotos 
recessivos.
e) pais normais originam indivíduos heterozigotos.

18)  Prof.  Fabiano  durante  seu  curso  na  UFPa 
descobriu  que  nas  moscas-das-frutas  (Drosophila 
melanogaster),  há  um  alelo  recessivo  (v)  que 
determina  a  presença  de  asas  vestigiais;  O  alelo 
dominante  (V)  condiciona  a  formação  de  asas 
normais. Em de  um de seus experimentos cruzou 
um macho de asas normais com uma fêmea também 
de  asas  normais  e  deste  cruzamento  surgiram 
descendentes de asas normais e vestigiais, sabendo 
disto podemos afirmar que:

a) Vv é o fenótipo que determina asas vestigiais.
b) O fenótipo para asas vestigiais é vv
c) A característica dominante é ter asas vestigiais
d) O fenótipo recessivo e ter asas normais.
e)  Os  indivíduos  envolvidos  no  cruzamento  são 
heterozigotos.

19)  A genética é o ramo da biologia que estuda as 
leis da transmissão dos caracteres hereditários e as 
propriedades  das  partículas  que  asseguram  esta 
transmissão. Analise as definições abaixo e assinale 
a(s) correta(s).
(01) Gene é uma seqüência de aminoácidos que 
codifica uma informação.



(02) Genótipo é o conjunto das características 
morfológicas ou funcionais de um indivíduo.
(04) Fenótipo é a constituição genética de um 
indivíduo.
(32) Alelos são formas alternativas de um mesmo 
gene que ocorrem em um determinado lócus em um 
cromossomo.
(64) Recessivo é o membro de um par alélico que 
perde a habilidade de se manifestar quando o alelo 
dominante está presente.

a) 03
b)06
c) 36
d) 96
e) NDA.

20)  (Vunesp)  O esquema mostra  a  genealogia  de 
uma família.  Os  símbolos  escuros  representam os 
indivíduos míopes e os claros, os indivíduos de visão 
normal.  A  probabilidade  do  casal   I  x  II  ter  uma 
criança míope é

a) imprevisível, porque a mulher tanto pode ser 
homozigota como heterozigota.
b) nula, porque a mulher tem o gene dominante em 
homozigose.
c) 1/2, porque 50% dos gametas da mulher 
transportam o gene recessivo.
d) 1/4, porque o casal já tem três filhos com visão 
normal.
e) 1/4, porque o gene para a miopia é recessivo.

21)   (UNIRIO  98)  Fenilcetonúria  é  uma  doença 
hereditária  humana  resultante  da  inabilidade  do 
organismo de processar  o  aminoácido  fenilalanina, 
que está presente nas proteínas da dieta humana, e 
é  causada  por  um  alelo  recessivo  por  herança 
Mendeliana simples.  Um casal  decide ter um filho, 
mas consulta um geneticista porque o homem tem 
uma  irmã  com  fenilcetonúria,  e  a  mulher  tem  um 
irmão com esta mesma doença. Não há outros casos 
conhecidos  nas  famílias.  A  probabilidade  de  sua 
primeira criança ter fenilcetonúria é de:
a) 1/2. 
b) 1/9. 
c) 4/9.
d) 1/4. 
e)2/3.

22)  (PROSEL-UEPA/2005) No Pará, a triagem neo-
natal,  conhecida  como  “Teste  do  Pezinho”,  é 
realizada  pelo  Laboratório  de  Pesquisa  e  Apoio 
Diagnóstico  (LAPAD)  da  UEPA.  Neste  laboratório, 
um projeto de extensão integra professores e alunos 

na  prevenção  da  instalação  de  distúrbios 
metabólicos como a fenilcetonúria (doença de causa 
genética  sendo  autossômica  e  recessiva)  e  o 
hipotireoidismo  congênito  (doença  que  afeta  a 
glândula  tireóide),  evitando  assim  que  distúrbios 
orgânicos resultantes das duas situações referidas, 
impliquem problemas nos indivíduos afetados.
(Adaptado do jornal Diário do Pará de 14/11/2004)
A partir da informação do texto, indivíduos normais 
poderão gerar filhos fenilcetonúricos? Justifique.

23) (UEPa) Estela e Ester são gêmeas univitelinas e 
normais quanto à pigmentação da pele. Estela casa-
se com um homem normal  e tem dez filhos todos 
normais,  Ester  casa-se  com homem normal  e  tem 
oito filhos, seis normais e dois albinos. Os genótipos 
das gêmeas serão

Só para vocês ficarem experts.
Exercícios 2 – Cálculo de Probabilidade

01)  (UnB-DF)  Se  a  família  Silva  tiver  5  filhos  e  a 
família  Matos tiver  4,  qual  a  probabilidade  de que 
todos os filhos dos Silva sejam meninas e todos os 
dos Matos sejam meninos?
a) 1/325
b) 1/512
c) 1/682
d) 1/921
e) 1/1754

02) (FEEQ-CE) A capacidade de sentir  o gosto de 
uma substância amarga chamada feniltiocarbamida 
(PTC)  deve-se  a  um  gene  dominante.  A 
probabilidade  de  um  casal  (sensível  a  essa 
substância  e  heterozigótico)  ter  um  filho  do  sexo 
feminino e sensível ao PTC é:
a) ¼ b) 1/8 c) ¾
d) 3/8 e) 1/5

03)  (OSEC-SP).  Quando  dois  indivíduos  que 
manifestam um caráter dominante têm um primeiro 
filho  que  manifesta  o  caráter  recessivo,  a 
probabilidade  de  um  segundo  filho  ser  igual  ao 
primeiro é:
a) ¾   b) ½      c) ¼              d) 1/8    e) 1/16

04) (UFRR-RR) Do cruzamento entre dois indivíduos 
portadores  do  genótipo  AaBBCcDd,  qual  a 
probabilidade de ocorrência numa F1 de indivíduos 
com o genótipo AABBccDd?
a) 1/85 b) 3/54 c) 1/32
d) 6/95 e) 1/64

05)  (UFJF-MG)  Um  homem  de  pele  com 
pigmentação normal e olhos castanhos casa-se com 
uma mulher  de fenótipo  igual  ao seu.  Sabendo-se 
que o casal  já  tem um filho albino de olhos azuis, 
qual  a  probabilidade  de  num  próximo  nascimento 



este casal vir a ter uma filha de olhos azuis e com a 
pigmentação da pele normal?
a) 2/16 b) 4/32 c) 6/16
d) 3/32 e) 7/16

06)  (UGF-RJ)  Certo  tipo  de  miopia  é  um  caráter 
condicionado por  um gene recessivo  m. A adontia 
hereditária é determinada por um gene dominante D. 
Um homem com adontia e visão normal casa-se com 
uma mulher míope e com dentes, tendo o casal um 
filho míope e com dentes. Se o casal tiver mais um 
filho,  qual  a  probabilidade  de  ele  ser  homem  e 
normal para ambos os caracteres?
a) 1/8 b) ¼ c) 1/16
d) 1/32 e) 0%

07) (UFES-ES) Um determinado indivíduo possui o 
genótipo  Aa.  Qual  a  chance  de  o  gene  A  ser 
transmitido para um bisneto seu?
a) 50% b) 3,125% c) 1/4
d) ¾ e) 12,5%

08) (FOS-SP) A polidactilia (presença de mais de 5 
dedos  em  cada  membro)  é  condicionada  por  um 
gene dominante P. Se um homem com polidactilia, 
filho  de  mãe  normal,  casa-se  com  uma  mulher 
normal,  qual  a  probabilidade  que  têm de  que  em 
sucessivas  gestações  venham  a  ter  6  filhos  com 
polidactilia?
a) 1/16 b) 1/32 c) 1/64
d) 1/128 e) 1/256

09)  (F.  Objetivo-SP).  Qual  a  probabilidade  de  um 
casal de olhos castanhos em que ambos os cônjuges 
são heterozigotos ter 3 filhas de olhos castanhos e 2 
filhos de olhos azuis?
a) 27/164 b) 3/8 c) 64/126
d) 270/32768 e) 0%

10)  (F.  Objetivo-SP).  Se  considerarmos  que,  no 
problema anterior, o casal deseja que as 3 filhas de 
olhos  castanhos  nasçam  em  primeiro  lugar  e 
seguidamente  e,  só  depois,  nasçam  os  filhos  de 
olhos azuis, como ficaria, então, a probabilidade?
a) 2,7/164 b) 15/40 c) 640/1260
d) 27/32768 e) 5%

11)  (UNIRIO-RJ)  Um  homem  destro,  heterozigoto 
para este caráter, que não possui a capacidade de 
enrolar a língua, casa-se com uma mulher canhota, 
com a capacidade de enrolar a língua, heterozigota 
para  o  último  caráter.  Qual  a  probabilidade  de  o 
casal mencionado vir a ter uma filha homozigota para 
ambos os caracteres?
a) ½ b) 1/6 c) 1/4
d) 1/8 e) 1/10

12)  (FEI-SP).  Um  casal  de  olhos  castanhos 
(dominante) tem 4 filhos de olhos azuis (recessivo). 
Pergunta-se:
A) Qual é a probabilidade de o 5º ter também olhos 
azuis?
B) Qual  é  a  probabilidade de que ele  tenha olhos 
castanhos?

A B
a) 1/2 3/4
b) 3/4 1/4
c) 1/4 3/4
d) 1/2 1/2
e) 1/3 2/3

13)  (UECE-CE).  Numa  família  com  9  filhas,  a 
probabilidade de o décimo filho ser homem é:
a) 50% b) 70% c) 80%
d) 90% e) 25%

14) (Londrina) A representa o gene dominante para 
determinado caráter e a é seu alelo recessivo. Em 
quatro  cruzamentos  entre  um  indivíduo  Aa  e  um 
indivíduo  aa,  os  descendentes  foram  Aa.  A 
probabilidade  de,  no  quinto  cruzamento,  o 
descendente ser aa é:
a) nula b) 20% c) 25%
d) 50% e) 100%

(UG-MG)  As  questões  15  e  16  referem-se  a  um 
heredograma que representa  a  ocorrência  de uma 
anomalia numa família.

15) A probabilidade de nascer uma menina afetada 
do cruzamento de 3 com 11 é:
a) 0,00 b) 0,25 c) 0,50
d) 0,75 e) 1,00

16)  Pelos  dados  fornecidos,  não  se  podem 
determinar os genótipos dos indivíduos:
a) 5, 9, 15. b) 8, 9, 13. c) 8, 11,16.
d) 9, 13, 15. e) 13, 14, 16.

17) (Univ. Mogi da Cruzes) No homem, o albinismo é 
condicionado por um  gene autossômico recessivo, 
a.   Pais  normais  que têm um filho  albino desejam 
saber:
Qual a probabilidade de terem outro filho mas com 
pigmentação normal da pele?
a) ½ b) ¼ c) 3/4
d) 1/3 e) 2/3

18) (FGV-SP) Na espécie humana, um determinado 
caráter  é  causado  por  um  gene  autossômico 
recessivo.  A  probabilidade  de  um  homem  híbrido 
produzir espermatozóides contendo o gene recessivo 
é de:



a) 25 % b) 30 % c) 50 %.
d) 75 % e) 100 %

19)  (UNESP)  Em  organismos  diplóides  sexuados, 
cada  par  de  cromossomos  é  formado  por  um 
cromossomo  de  origem  paterna  e  um  de  origem 
materna.  Qual  a  probabilidade  de  os 
espermatozóides conterem apenas os cromossomos 
de origem materna,  em um organismo com quatro 
pares de cromossomos?
a) ½
b) ¼
c) 1/8
d) 1/16
e) 1/32

20) (MED.SANTOS) A queratose (anomalia da pele) 
é devido a um gene dominante Q. Uma mulher com 
queratose,  cujo  pai  era  normal,  casa-se  com  um 
homem com queratose,  cuja  mãe era normal.   Se 
esse  casal  tiver  quatro  filhos  a  probabilidade  de 
todos eles apresentarem queratose é de:
a) 15,6%   
b) 24,6%   
c) 12,5%   
d) 31,6%   
e) 28,1%

21)  Olhos  castanhos  são  dominantes  sobre  olhos 
azuis. Um homem de olhos castanhos , filho de pai 
de olhos azuis e mãe de olhos castanhos, casa-se 
com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade que 
tenham um filho de olhos azuis é de ?               
a) 25%  
b) 50%    
c) 75%    
d) 30%     
e) 0

22)( UePa ) José e Maria procuraram um serviço de 
genética médica com seguinte problema : Vão casar-
se  ,  e  querem saber  o  risco  de  virem  a  ter  uma 
criança com albinismo. Uma vez  que , muito embora 
sejam normais ,  ambos possuem um irmão albino. 
Considerando  que  o  albinismo  tem  herança 
autossômica  recessiva,  podemos  estimar  o  risco 
em :
a) 1/3 
b) ¼    
c)   1/9    
d)  2/3    
e ) 4/9 

23)  Diversas  cobaias  pretas  heterozigotas  são 
cruzadas  entre  si.  A  probabilidade  de  os  três 
primeiros  descendentes  serem  alternativamente 
preto - branco - preto ou branco - preto - branco é de:
a) 9/64       
b) 27/4096    
c) 3/4   
d) 3/16       
e) 27/64  

24) ( UFPa) O albinismo no homem é condicionado 
por  um  gene  recessivo  (  a)  e  seu  alelo  (  A  )  é 
responsável pela pigmentação normal da pele . Qual 
a  probabilidade  de  um  casal  de  heterozigoto  ter 
quatro filhos de qualquer sexo , sendo dois albinos e 
dois normais ? 
a) 3/4       
b) 27/128  
c) 1/2     
d) 15/1024         
e) 1/64  

25)O caráter idiota é determinado somente quando 
existem indivíduos em homozigose recessiva. Uma 
mulher normal cuja o pai era idiota , casa-se com um 
homem idiota cuja o pai era normal . Qual a 
probabilidade deste vir a ter 5 filhos , sendo 3 idiotas 
e 2 normais ? 
a) 1/8      
b) 5/16    
c) 5/8        
d) 1/32             
e) 5/32 

26) A genealogia abaixo mostra um caso de uma 
herança  autossômica,  onde  ratos  possuem  pêlos 
brancos ou pêlos brancos.

          Ou             ratos de pêlos pretos

Sobre esta herança é correto afirmar que:
a) Ela normalmente não ocorre em proporções iguais 
entre os indivíduos do sexo masculino e feminino.
b) Os indivíduos de pêlos brancos são normalmente 
heterozigotos.
c)  A  probabilidade  do  Casal  da  III-1x2,ter  um 
descendente de pêlo branco é de 1/16.
d)  Não  há  possibilidade  do  casal  III-1x2,  ter  um 
descendente de pêlo preto.
e)  Os  indivíduos  que  possuem  pêlo  preto  são 
somente homozigotos.

27) (Fuvest-SP) Qual a percentagem de descendetes 
Aa nascidos de uma mãe Aa?
a) 25% b) 50%                    c) 75%
d) 100% e) Depende do Pai.

28)(UFRJ/2004)  Alguns  centros  de  pesquisa  na 
Inglaterra estão realizado um programa de triagem 
populacional  para  detectar  a  fibrose  cística,  uma 
doença autossômica recessiva grave particularmente 
comum em caucasianos.
Toda pessoa na qual o alelo é detectado recebe 
orientação a respeito dos ricos de vir ater um 
descendente com a anomalia. Um inglês 
heterozigoto para a característica é casado com uma 



mulher normal, filha de pais normais, mas cujo irmão 
morreu na infância vítima de fibrose cística.
Calcule a probabilidade de que esse casal venha a 
ter uma criança com fibrose Cística. Justifique sua 
resposta. 

29)  (FUVEST) Uma mulher normal, casada com um 
portador  de  doença  genética  de  herança 
autossômica dominante, está grávida de um par de 
gêmeos. Qual é a probabilidade de que pelo menos 
um dos gêmeos venha a ser afetado pela doença no 
caso  de  serem,  respectivamente,  gêmeos 
monozigóticos ou dizigóticos?
a) 25%e50%   
b)50%e50%    
c) 25%e75% 
d)50%e75%
e) 50% e 25%

30) O casal focalizado abaixo, ele de olhos negros e 
ela  de  olhos  azuis,  teve  uma filha  de  olhos  azuis 
(caráte condicionado por um gene recessivo “a”). O 
casal deseja ter outro filho (ou filha). A probabilidade 
desta segunda criança vir a ter olhos azuis de:

a) 0%
b) 25%
c) 50%
d) 75
e) 100%

Só para vocês ficarem experts.
Exercícios 3 – 1º Lei de Mendel

01) Em urtigas o caráter denteado das folhas domina 
o  caráter  liso.   Numa  experiência  de  polinização 
cruzada,  foi  obtido  o  seguinte  resultado:  89 
denteadas e 29 lisas.  A provável fórmula genética 
dos cruzantes é:
a) Dd x dd b) DD x dd
c) Dd x Dd
d) DD x Dd e) DD x DD
 
02)  Se um rato cinzento heterozigótico for cruzado 
com uma fêmea do mesmo genótipo e com ela tiver 
dezesseis descendentes, a proporção mais provável 
para os genótipos destes últimos deverá ser:
a) 4 Cc : 8 Cc : 4 cc b) 4 CC : 8 Cc : 4 cc
c) 4 Cc : 8 cc : 4 CC d) 4 cc : 8 CC : 4 Cc
e) 4 CC : 8 cc : 4 Cc
 
03)De um cruzamento  de  boninas,  obteve-se  uma 
linhagem  constituída  de  50  %  de  indivíduos  com 
flores róseas e 50 % com flores vermelhas.  Qual a 
provável fórmula genética dos parentais?
a) VV x BB b) VB x VB c) VB x VV
d) VB x BB e) BB x BB

04)(PUCSP-83)  Em  relação  à  anomalia  gênica 
autossômica  recessiva  albinismo,  qual  será  a 
proporção de espermatozóides que conterá o gene A 
em um homem heterozigoto?
a) ½ b) ¼
c) 1/8 d) 1/3 e) 1

05)(UFC-CE-83)  Olhos  castanhos  são  dominantes 
sobre  os  olhos  azuis.   Um  homem  de  olhos 
castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de 
olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. 
A  probabilidade  de  que  tenham um filho  de  olhos 
azuis é de:
a) 25% b) 50% c) 0%
d) 100% e) 75%

06)(FEEQ-CE-79)  O  heredograma  representado 
abaixo  refere-se  a  uma  família  com  casos  de 
albinismo  (anomalia  que  se  caracteriza  por  total 
ausência do pigmento melanina na pele).

                                         1            2

                       
                  3           4         5               6       7
                                                      

        8

Baseando-se na genealogia, podemos afirmar:
a)  O albinismo é um caráter  dominante,  sendo os 
indivíduos albinos todos homozigotos.
b)  O albinismo é um caráter  dominante,  sendo os 
indivíduos albinos todos heterozigotos.
c)  O  albinismo  é  um  caráter  recessivo,  sendo  os 
indivíduos  de  números  2  e  6  (  no  gráfico  ) 
heterozigotos.
d)  O  albinismo  é  um caráter  recessivo,  sendo  os 
indivíduos normais todos heterozigotos.
e)  O  albinismo  é  um caráter  dominante  porque  o 
indivíduo  de  número  4  é  albino  e  filho  de  pais 
normais.

07)(UFPR-83) Um retrocruzamento sempre significa:
a) cruzamento entre dois heterozigotos obtidos em 
F1.
b) cruzamento entre um heterozigoto obtido em F1 e 
o indivíduo dominante da geração P.
c)  cruzamento  de  qualquer  indivíduo  de  F2 com 
qualquer indivíduo de F1.
d)  cruzamento  entre  um  heterozigoto  de  F1 e  o 
indivíduo recessivo da geração P.
e) cruzamento de dois indivíduos de F2.

08)  (Fac. Objetivo-SP) Em camundongos o genótipo 
aa é cinza; Aa é amarelo e AA morre no início do 
desenvolvimento embrionário.  Que descendência se 
espera do cruzamento entre um macho amarelo com 
uma fêmea amarela?
a) 1/2 amarelos e 1/2 cinzentos
b) 2/3 amarelos e 1/3 cinzentos
c) 3/4 amarelos e 1/4 cinzentos



d) 2/3 amarelos e 1/3 amarelos
e) apenas amarelos

09)  A 1ª lei de Mendel considera que:
a) os gametas são produzidos por um processo de 
divisão chamado meiose.
b)  na  mitose,  os  pares  de  fatores  segregam-se 
independentemente.
c)  os  gametas  são  puros,  ou  seja,  apresentam 
apenas  um  componente  de  cada  par  de  fatores 
considerado.
d)  o  gene  recessivo  se  manifesta  unicamente  em 
homozigose.
e)  a  determinação do sexo se dá no momento da 
fecundação.

10) Um homem de aspecto exterior normal, casado 
com  uma  mulher  normal,  tem  11  filhos,  todos 
normais.   O  seu  irmão  gêmeo,  univitelino,  tem  6 
filhos normais e dois albinos.  Qual o genótipo dos 
dois irmãos e das duas mulheres?
a)  irmãos (Aa), 1ª mulher (AA) e 2ª mulher (Aa ou 
aa)
b)  irmãos (AA e Aa), 1ª mulher (Aa) e 2ª mulher (Aa 
ou aa)
c)   irmãos (AA), 1ª mulher (AA) e 2ª mulher (Aa ou 
aa)
d)  irmãos (AA), 1ª mulher (AA ou Aa) e 2ª mulher 
(Aa)
e)  irmãos (Aa), 1ª mulher (Aa) e 2ª mulher (AA)

11)  Quando  o  heterozigoto  apresenta  um fenótipo 
intermediário  entre  os  dois  homozigotos,  dizemos 
que houve:
a) mutação reversa
b) não-dominância ou co-dominância
c) recessividade
d) dominância
e) polialelia

12) Identifique entre as características mencionadas 
abaixo aquela que não é hereditária.
a) cor dos cabelos.
b) conformação dos olhos, nariz e boca.
c) cor dos olhos.
d) deformidade física acidental.
e) hemofilia.

13)  (UFPA)  Usando  seus  conhecimentos  de 
probabilidade,  Mendel  chegou  às  seguintes 
conclusões, com exceção de uma delas. Indique-a:
a) Há fatores definidos (mais tarde chamados genes) 
que determinam as características hereditárias.
b) Uma planta possui dois alelos para cada caráter 
os quais podem ser iguais ou diferentes.
c)  Os  alelos  se  distribuem  nos  gametas  sem  se 
modificarem e com igual probabilidade.
d)  Na fecundação,  a união dos gametas se dá ao 
acaso, podendo-se prever as proporções dos vários 
tipos de descendentes.
e) Os fatores (genes) responsáveis pela herança dos 
caracteres  estão  localizados  no  interior  do  núcleo, 
em estruturas chamadas cromossomos.

14)  O  albinismo,  a  ausência  total  de  pigmento  é 
devido  a  um  gene  recessivo.  Um  homem  e  uma 
mulher planejam se casar  e desejam saber qual a 
probabilidade de terem um filho albino. O que você 
lhes  diria  se  (  a  ) embora  ambos  tenham 
pigmentação normal, cada um tem um genitor albino; 
( b ) o homem é um albino, a  mulher  é normal  mas 
o pai dela é albino;   ( c ) o homem é albino e na 
família  da  mulher  não  há  albinos  por  muitas 
gerações. As respostas para estas três questões, na 
seqüência em que foram pedidas, são:
a) 50%; 50%; 100% b) 25%; 50%; 0%
c) 100%; 50%; 0% d) 0%; 25%; 100%
e) 25%; 100%; 10%

15) (UFBA)  No  heredograma  a  seguir,  os 
símbolos em preto representam indivíduos afetados 
pela polidactilia e os símbolos em branco, indivíduos 
normais.  Conclui-se,  desse  heredograma,  que,  em 
relação à polidactilia:

a) os indivíduos afetados sempre são homozigotos.
b) os indivíduos normais sempre são heterozigotos.
c) os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos 
dois sexos.
d)  pais  normais  originam  indivíduos  homozigotos 
recessivos.
e) pais normais originam indivíduos heterozigotos.

16)  (PUC-SP)  A  determinação  da  cor  do  caju 
(vermelha ou amarela) é devida a um par de genes 
alelos.  O gene dominante  determina cor  vermelha. 
Um  cajueiro  proveniente  de  semente  heterozigota 
deverá produzir:
a)  cajus  vermelhos,  vermelho-amarelados  e 
amarelos, na proporção de 1:2:1.
b) cajus vermelhos e amarelos, na proporção de 3:1.
c) cajus vermelhos e amarelos, na proporção de 1:1.
d) apenas cajus amarelos.
e) apenas cajus vermelhos.

17)  (F.  OBJETIVO-SP-83)  A  genealogia  anexa 
refere-se a uma família com casos de alcaptonúria, 
anomalia provocada por um gene recessivo.

                                     1         2
    

     3             4      5                 6
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Nesta genealogia os genótipos que não podem ser 
determinados são os dos indivíduos:
a) 1, 2 e 5 b) 1, 3 e 6
c) 3, 5 e 6 d) 3, 8 e 10 e) 7, 8 e 10



18)  (FUCMT-MS-83) Nos coelhos,  a  cor  preta  dos 
pêlos  é  dominante  em  relação  à  cor  branca. 
Cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos entre si e 
nasceram  360  filhotes.  Destes,  o  número  de 
heterozigotos provavelmente é:
a) zero  b) 90 c) 180 d) 270           e) 360

19)  No  monohibridismo  com  dominância 
intermediária (semidominância ou co-dominância), as 
proporções genotípicas e fenotípicas, em F2  , serão, 
respectivamente:
a) 3:1  e  1:2:1 b) 3:1  e  3:1
c) 1:2:1  e  3:1 d) 1:2:1  e  1:2:1
e) 1:3:1  e  3:2

20)  (UECE)  Um  grupo  de  coelhos  de  mesmo 
genótipo foi mantido junto em uma gaiola e produziu 
27 animais de coloração escura para 9 de coloração 
clara.  Admitindo-se  para  C o  gene  dominante  e  c 
para o gene recessivo, qual o genótipo dos animais, 
respectivamente para machos e fêmeas?
a) CC x cc b) Cc x CC c) cc x cc
d) CC x CC e) Cc x Cc

21)  (FUVEST-SP)  Dois  genes  alelos  atuam  na 
determinação da cor das sementes de uma planta: 
A,  dominante,  determina  a  cor  púrpura  e  a, 
recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo 
apresenta  resultados  de  vários  cruzamentos  feitos 
com diversas linhagens dessa planta:

CRUZAMENTO RESULTADO
I x aa 100% púrpura
II x aa 50%  púrpura;  50% 

amarela
III x aa 100% amarela
IV x Aa 75%  púrpura;  25% 

amarela
 Apresentam genótipo Aa as linhagens:
a) I e II b) II e III c) II e IV
d) I e IV e) III e IV

22) (MED. SANTO AMARO) Do primeiro cruzamento 
de um casal de ratos de cauda média nasceram dois 
ratinhos  de  cauda  média  e  um  ratinho  de  cauda 
longa.  Foram  então  feitas  várias  suposições  a 
respeito da transmissão da herança desse caráter. 
Assinale a que lhe parecer mais correta.
a) Cauda média é dominante sobre cauda longa.
b) Ambos os pais são homozigotos.
c) Ambos os pais são heterozigotos.
d) Cauda longa é dominante sobre cauda média.
e) As suposições a e c são aceitáveis.

23)(UEPA) A anemia falciforme é uma grave doença 
genética  resultante  de  uma  alteração  na 
hemoglobina determinada pela homozigose de gene 
mutante autossômico  S .  O alelo do gene  A ,  que 
determina a hemoglobina normal.  Os alelos  A e  S 
são co-dominates e os heterozigotos AS apresentam 
tanto hemoglobina A quanto a hemoglobina S , e são 
normais . Um casal em que os dois cônjuges tiveram 
irmão que faleceu de anemia falciforme que saber a 
probabilidade  de  ter  um  filho  afetado  por  essa 

doença.  Considerando  que  os  pais  do  casal  são 
normais. A probabilidade é igual a : 
a) ½         b) 1/3    c)  ¼     d ) 1/9       e)  ¾ 

24) A Talassemia é uma doença hereditária do 
sangue humano, que resulta em anemia A anemia 
aguda ( talassemia maior ) é encontrada em 
indivíduos TmTm  e sua forma mais suave TmTn . Os 
indivíduos TnTn  são normais. Se todos os indivíduos 
com Talessemia maior morrem antes da maturidade 
sexual , que proporção de adultos normais 
poderemos esperar na geração F1 , originaria de 
casamento de indivíduos com Talassemia menor e 
indivíduos normais ?                                                
a) 1/3     b) ¼        c) ¾      d) ½            e) 2/3
 
25) Estela e Ester são gêmeas univitelinas e normais 
quanto a pigmentação da pele. Estela casa com um 
homem normal e tem dez filhos todos normais , Ester 
casa-se com um homem normal e tem oito filhos , 
seis  normais  e  dois  albinos  .  Os  genótipos  das 
gêmeas serão :

26)  Em  galinhas  Andaluzas  ,  os  genes  para 
plumagem  branca  ou  preta  são  co-dominantes  , 
tendo o heterozigoto cor azulada. Que cruzamento é 
necessário  para  obter  uma  linhagem  pura  de  cor 
azulada ?

27) 4) A pseudo-acondroplasia é um tipo de nanismo 
determinado  geneticamente  pelo  alelo  D 
autossômico dominante que interfere no crescimento 
dos ossos durante  o  desenvolvimento.  A  princípio, 
pensou-se que o fenótipo anão seria expresso pelo 
genótipo D/D ou D/d. Entretanto, foi considerado que 
a severidade do alelo dominante, quando em dose 
dupla, produz efeito letal durante o desenvolvimento 
embrionário,  provocando  aborto  precocemente. 
Considere  um  casal  de  anões  pseudo-
acondroplásicos,  para  responder  às  seguintes 
questões: 
a) Quais são os genótipos de cada indivíduo do 
referido casal? 
b) Caso a mulher deste casal venha dar à luz uma 
criança, qual é a probabilidade dela nascer 
geneticamente com a pseudo-acondroplasia?
c) Como o casal já tem três crianças com a pseudo-
acondroplasia, qual é a probabilidade de, em um 
eventual quarto nascimento, a criança nascer 
também afetada? 
d) Se o casal tem planos para ter uma menina 
normal em relação a esta condição genética, qual é a 
probabilidade que se espera para este evento?
e)  Em  uma  outra  família,  com  3  meninas  e  2 
meninos,  todos  apresentando  a  pseudo-
acondroplasia,  quantas  destas  crianças  são 
homozigotas no loco correspondente a este tipo de 
nanismo?

28)  (UNICENTRO)  Em  ratos,  o  gene  A,  em 
homozigose,  determina  a  pelagem  cinza.  A  forma 
mutante,  o  seu  alelo  Ay,  em  condição  de 
homozigose,  é  letal  no  início  do  desenvolvimento 



embrionário.  O  par  de  alelos  em  heterozigose 
condiciona a pelagem amarela.
Considerando-se esses dados, em relação a um 
cruzamento entre ratos de pelagem amarela, pode-
se afirmar:
a) A probabilidade prevista para a combinação AyAy 

deve
inviabilizar 25% da descendência esperada.
b) A F1 nascida compreenderá 100% de indivíduos 
de pelagem amarela.
c) A descendência viável esperada deve expressar, 
em relação à cor da pelagem, a proporção fenotípica 
de 1:1.
d) A prole obtida apresentará 2/3 de indivíduos 
homozigotos e 1/3 de heterozigotos.
e) 1/2 da prole herdará a condição de homozigose 
para o gene selvagem.

29) (UNICAMP) A herança da cor do olho na espécie 
humana  geralmente  é  representada 
simplificadamente  como  um  par  de  alelos,  A 
(dominante,  determinando  cor  castanha)  e  a 
(recessivo,  determinando  cor  azul).  Baseando-se 
nessa  explicação,  analise  as  afirmações  abaixo, 
proferidas por casais em relação à cor dos olhos de 
seu  bebê,  verificando  se  elas  têm  fundamento. 
Justifique sua resposta.
a) Afirmação de um casal de olhos azuis: “nosso 
bebê poderá ter olhos castanhos porque as avós têm 
olhos castanhos”.
b) Afirmação de um casal de olhos castanhos: 
“nosso bebê poderá ter olhos azuis porque o avô 
paterno tem olhos azuis”.

30) (PUCRS/2001) A partir deste ano, o “Teste do 
pezinho” terá cobertura completa por parte dos 
planos de saúde. Esse teste é realizado com o 
objetivo de prevenir doenças genéticas como a 
fenilcetonúria, um distúrbio com herança 
autossômica recessiva.
Em relação ao gene causador da fenilcetonúria, é 
correto afirmar que:
a) se manifesta em homozigose.
b) está localizado no cromossomo X.
c) se trata de um gene holândrico.
d) apresenta penetrância incompleta.
e) é mais freqüente no sexo masculino.

Só para vocês ficarem experts.
Exercícios 4 – 2º Lei de Mendel

01)  Uma  planta  que  produz  fruto  vermelho  e 
biloculado foi cruzada com outra de fruto amarelo e 
multiloculado,  resultando  160  descendentes,  assim 
distribuídos:
41 de frutos vermelhos biloculados
39 de frutos vermelhos multiloculados
38 de frutos amarelos biloculados
42 de frutos amarelos multiloculados.

Quais os fenótipos e genótipos dos tipos parentais?

a) fruto vermelho biloculado =  AaMm; fruto amarelo 
multiloculado =  aamm
b) fruto vermelho biloculado = AAMm; fruto amarelo 
multiloculado =  aaMM
c) fruto vermelho biloculado = aamm; fruto amarelo 
multiloculado =  AAMM
d) fruto vermelho biloculado = AaMM; fruto amarelo 
multiloculado = aamm
e) fruto vermelho biloculado = AaMm; fruto amarelo 
multiloculado =  Aamm

02) (ACAFE-SC)  De acordo com as leis de Mendel, 
indivíduos com genótipo:
a) AaBb produzem gametas A, B, a e b.
b) AaBB produzem gametas AB e aB.
c) Aa produzem gametas AA, Aa e aa.
d) AA produzem gametas AA.
e) AABB produzem dois tipos de gametas.

03)(UFPA)Na  Drosophila  melanogaster,  a  cor  do 
corpo ébano é produzida por um gene recessivo (e) 
e o corpo de cor cinza, pelo seu alelo (E).   A asa 
vestigial é produzida por um gene recessivo (v) e o 
tamanho normal da asa é determinado pelo seu alelo 
(V).   Se moscas diíbridas são cruzadas entre si  e 
produzem  256  indivíduos,  quantas  moscas  desta 
progênie apresentarão o mesmo genótipo dos pais?
a) 144 b) 128   c) 64      d) 8           e) 16

04) (U.F.SE-SE) A proporção fenotípica encontrada 
na  descendência  do   cruzamento  entre  indivíduos 
heterozigotos  para dois caracteres com dominância 
completa é:
a) 3:1    b) 1:2:1        c) 9:4:3   d) 9:7       e) 9:3:3:1

05)  (FEI-SP)  Em  Drosophila  melanogaster,  asa 
vestigial   (curta)  e  corpo  ébano  (preto)  são 
características determinadas por  dois pares de gens 
recessivos v e e, respectivamente. Asa longa e corpo 
cinzento  são  características  determinadas  pelos 
gens  dominantes  V  e  F.  Do  cruzamento  entre 
parentais surgiu, em F1, 25% de indivíduos de asa 
longa e corpo cinzento. O genótipo provável dos pais 
será:
a) VvEe  X  VvEe d) VvEe  X  vvee
b) VVEE  X  vvee e) VvEe  X  VVEE
c) vvee  X  vvee

06) (F.C.Chagas-BA) Sendo Aa, Bb e Cc três pares 
de  gens  com  segregação  independente,  quantos 
tipos  de  gametas  poderão  ser  formados  por  um 
indivíduo AA Bb Cc?
a) 3       b) 4       c) 6           d) 8                 e) 12

07) Da autofecundação de uma planta heterozigota 
para  dois  pares  de  alelos  independentes  e  com 
dominância  completa  em  cada  par,  foram  obtidos 
192  descendentes.  É  esperado  que  nessa 
descendência devam existir aproximadamente:
 a) 16 tipos diferentes de genótipos.
b) apenas indivíduos heterozigóticos.
c)  48 indivíduos homozigóticos para dois  pares de 
genes.



d) 188 indivíduos heterozigóticos.
e) 144 indivíduos heterozigóticos para os dois pares 
de genes.

08) (FUVEST-SP) Um indivíduo heterozigoto quanto 
a  dois  pares  de  genes  localizados  em  diferentes 
pares de cromossomos formará:
a) dois tipos de gameta na proporção 1:1.
b) dois tipos de gameta na proporção 3:1.
c) três tipos de gameta na proporção 1:2:1.
d) quatro tipos de gameta na proporção 1:1:1:1.
e) quatro tipos de gameta na proporção 9:3:3:1.

09)  (FUVEST-SP)  Em  Drosophila  melanogaster os 
alelos  recessivos  dumpy  e  ebony  estão  em 
cromossomos não homólogos. Do cruzamento entre 
indivíduos duplamente heterozigotos, a proporção de 
indivíduos  que  apresentam  ao  mesmo  tempo  os 
fenótipos dumpy e ebony é:
a) 1/2.          b) 1/4.   c) 1/8.         d) 1/16.      e) 1/32.

10)  Um  homem  com  ausência  de  alguns  dentes 
incisivos e molares superiores, de olhos castanhos e 
polidáctilio  ,  casa-se  com uma mulher  de  fenótipo 
igual , tendo uma filha de olhos azuis , normal para 
os  dentes  e  para  o  número  de  dedos.  A 
probabilidade de terem outro filho de sexo masculino, 
com todas as características dominantes é:
 a) 3/4       b) 27/128     c) 1/2     d) 15/1024     e) 1/64

11) Na espécie humana, a Acondroplasia ( um tipo 
de  nanismo  )  e  a  Hipercolesterolemia  familiar 
(  níveis  plasmáticos   elevados  de  lipoproteína  de 
baixa densidade - LDL ) são distúrbios determinados 
por genes autossômicos dominantes localizados em 
cromossomos diferentes .Um homem acondroplásico 
e com níveis normais de LDL no plasma , cuja o pai 
tinha estatura normal , casou- com uma mulher de 
estatura  normal  ,  apresentando hipercolesterolemia 
familiar. O pai da mulher tem níveis normais de LDL. 
A  probabilidade  de  esse  casal  vir  ater  filhos  sem 
essas duas anormalidades  é de :

12) Fêmeas da Drosófila duplamente heterozigóticas 
(  AaBb  )  para  duas  características  autossômicas 
foram  cruzadas  com  machos  de  igual  genótipo  . 
Deste cruzamento resultaram 1600 descendentes. O 
número esperado de descendentes com o genótipo 
aabb é :

13)  (UEL)  Em coelhos,  o  gene P produz pelagem 
preta  e  o  seu  alelo  recessivo  p,  pelagem  parda 
desde que esteja presente o gene A. Os animais aa 
são  sempre  albinos.  Considerando  que  ocorra 
segregação independente entre esses genes, a partir 
do  cruzamento  PpAa  x  ppaa  espera-se  uma 
proporção fenotípica de
a) 1 preto: 1 pardo: 2 albinos.
b) 1 preto: 1 pardo.
c) 1 preto: 1 albino.
d) 1 preto: 3 albinos.
e) 1 pardo: 3 albinos.

14) (UEL) Numa ave doméstica, o gene C condiciona 
plumagem branca e o seu alelo recessivo, plumagem 
colorida; o gene P determina patas com plumas e o 
seu alelo recessivo, patas sem plumas. Esses pares 
de  genes  são  autossômicos  e  segregam 
independentemente.  Uma  ave  branca  com  patas 
com  plumas,  homozigota  para  os  dois  pares  de 
genes, foi cruzada com uma colorida com patas sem 
plumas. Se os decendentes obtidos forem cruzados 
entre  si,  espera-se  que  a  proporção  de  aves 
homozigotas para os dois pares de genes seja de
a) 9/116
b) 6/16
c) 4/16
d)3/16
e) 1/116

15)  (ETFSP)  Um homem albino e  de olhos  claros 
casa -se com uma mulher de pele normal e de olhos 
escuros. Deste casal, nasce uma criança albina o de 
olhos claros. Qual o genótipo dos pais e da criança?
a) aacc, AaCc, aacc. b) Aacc, AACC, Aacc.
c) AaCC, AaCc, AaCC. d) aaCC, aacc, aacc. 
e) aacc, AaCc, AaCc.

16) (UFU) A cor da pelagem em cavalos depende, 
dentre  outros  fatores,  da  ação  de  dois  pares  de 
genes Bb e Ww. O gene B determina pêlos pretos e 
o  seu  alelo  b  determina  pêlos  marrons.  O  gene 
dominante W “inibe” a manifestação da cor, fazendo 
com que o pêlo fique branco, enquanto que o alelo 
recessivo w permite a manifestação da cor.
Cruzando-se indivíduos heterozigotos para os dois 
pares de genes obtém-se:
a) 3 brancos: 1 preto
b) 9 brancos: 3 pretos: 3 mesclados de marrom e 
preto: 1 branco
c) 1 preto: 2 brancos: 1 marrom
d) 12 brancos: 3 pretos: 1 marrom
e) 3 pretos: 1 branco

17)  (UEPa)  Quantos  diferentes  tipos  de  gametas 
forma um indivíduo que possua este genótipo: Aa BB 
Cc dd Ee Ff gg?

18) (UFPa) No indivíduo di-híbrido (heterozigoto para 
2  pares  de  alelos  situados  em  cromossomos 
independentes), observa-se a formação de:

113) (UFPa) quantos tipos de gametas serão 
produzidos pelo indivíduo que possuir os seguintes 
cromossomos e alelos?



Só para vocês ficarem experts.
Exercícios 5 – Sistema ABO e RH

01) (MED. ITAJUBÁ) Num banco de sangue foram 
selecionados os seguintes doadores: grupo AB - 5; 
grupo A - 8; grupo B - 3; grupo O - 12. O primeiro 
pedido  de doação  partiu  de um hospital  que  tinha 
dois pacientes nas seguintes condições:
Paciente I: possui ambos os tipos de aglutininas no 
plasma.
Paciente II: possui apenas um tipo de antígeno nas 
hemácias e aglutinina b no plasma.
Quantos  doadores  estavam  disponíveis  para  os 
pacientes I e II, respectivamente?
a) 5 e 11            
b) 12 e 12                     
c) 8 e 3     
d) 12 e 20  
e) 28 e 11

02)  (UFPA)  Uma  mulher  recebeu  uma  transfusão 
sangüínea.  Seu  primeiro  filho  nasce  com 
eritroblastose  fetal.   Classifique,  quanto  ao  grupo 
sangüíneo Rh, a mulher,  seu marido, a criança e o 
sangue que a mulher recebeu na transfusão:
a)  Rh-, Rh+, Rh-, Rh-     b)  Rh-, Rh+, Rh+, Rh+
c)  Rh-, Rh+, Rh-, Rh+     d)  Rh-, Rh-, Rh+, Rh-
e)  Rh+, Rh-, Rh-, Rh+

03) (PUCC-SP) Mariazinha, criança abandonada, foi 
adotada por um casal.  Um ano mais tarde, Antônio e 
Joana,  dizendo  serem seus  verdadeiros  pais,  vêm 
reclamar  a  filha.   No  intuito  de  comprovar  a 
veracidade dos fatos, foi exigido um exame do tipo 
sangüíneo  dos  supostos  pais,  bem  como  de 
Mariazinha.  Os resultados foram:  
Antônio  B, Rh+; Joana  A, Rh-;  Mariazinha  O, Rh-.
Você concluiria que:
a) Mariazinha pode ser filha de Joana, mas não de 
Antônio.
b) Mariazinha não é filha do casal.
c) Mariazinha é filha do casal.
d) Existe a possibilidade de Mariazinha ser filha do 
casal, mas não se pode afirmar.
e) Mariazinha pode ser filha de Antônio, mas não de 
Joana.

04)  (FATEC-SP)  Um  casal  em  que  ambos   os 
cônjuges  possuem  tipo  sanguíneo AB quer saber
I-  quais  os  possíveis  tipos  sanguíneos  dos  seus 
filhos e
II-  qual  a  probabilidade  de  terem  uma  criança  do 
sexo feminino, com sangue tipo AB.
Assinale a alternativa que corresponde corretamente 
às  duas perguntas acima.
           I           II
a) A, B e AB      1/3
b) A e B          1/4
c) A, B e AB      1/4
d) A e B          1/2
e) A, B e AB      1/2

05) (F.C.Chagas-BA) O pai de uma criança do grupo 
sanguíneo  A  e Rh+, cuja mãe é B e Rh-, poderia 
ser:
a) AB e Rh+
b) AB e Rh- 
c) B e Rh+
d) A e Rh-
e) O e Rh+

06)(FEI-SP)  Para  que  ocorra  a   possibilidade   da 
eritroblastose  fetal  (doença  hemolítica  do  recém-
nascido) é preciso que o  pai, a mãe e o filho tenham 
respectivamente, os tipos sanguíneos:     
a) Rh+, Rh-, Rh+
b) Rh+, Rh-, Rh-
c) Rh+, Rh+, Rh+
d) Rh+, Rh+, Rh-
e) Rh-, Rh+, Rh+

07)  (UFPA-PA)  Os  grupos  sanguíneos  ABO 
representam um exemplo de: 
a) herança poligênica              
b) polimeria
c) pseudo-alelismo
d) interação gênica
e) alelos múltiplos

08)(FUCMT-MS)  O  avô  paterno  de  uma  mulher 
pertence ao grupo sangüíneo AB e todos os outros 
avós são do grupo O. Qual é a probabilidade de esta 
mulher ser do grupo AB?
a) nula
b) 25%
c) 50%
d) 75% 
e) 100%

09)  (MED.ABC)  Considere  as  duas  situações 
seguintes:
I  — O sangue de uma macaco do gênero Rhesus 
(indivíduo 1) foi injetado em uma cobaia (indivíduo 
2).  Uma  hora  depois,  dela  foi  extraída  certa 
quantidade  de  sangue,  cujo  soro  foi  removido. 
Ocorreu hemólise nas hemácias quando se misturou 
parte desse soro com o soro de um indivíduo (3) da 
espécie humana.
II  —  Uma  mulher  (indivíduo  4)  teve  um  filho 
(indivíduo 5), que nasceu fortemente anêmico devido 
à incidência de eritroblastose fetal.
Dentre  os  indivíduos  acima  citados,  somente 
possuem  o  mesmo  tipo  de  antígeno  das  reações 
antígeno-anticorpo envolvidas nas situações I e II:
a) 1, 3 e 4.
b) 1, 3 e 5.
c) 2, 3 e 5.
d) 2 e 4.
e) 3 e 5.

10)  De  um  casal,  em  que  o  homem  é  do  grupo 
sangüíneo A e a mulher do B, nasceu um filho do 
grupo  O.  Assim  sendo,  os  pais  podem  ter  os 
seguintes genótipos:
a) Ai  e Bi       
b) BB  e  AB   



c) Bi  e AB    
d ) AA e BB       
e) Ai  e BB

11)  O  grupo  sangüíneo  ABO  é  geneticamente 
determinado , na espécie humana , por um conjunto 
de alelos  múltiplos  .  Convencionalmente,  sabemos 
que  o  caráter  em  questão  tem.........  Genótipos, 
e...........  Fenótipos  diferentes,  governados 
por .................Alelos. 
Os números corretos respectivamente serão... 
a) 4,4,3         
b) 4,6,3         
c)3,6,4           
d) 3,4,6              
e)6,4,3

12) Uma mulher de tipo sangüíneo A, RH- , dá a luz a 
uma criança com o tipo sangüíneo O , RH+ e acusa 
um  homem  de  ser  o  pai  da  criança  ,  a  qual 
demonstrou  ser  O,  RH-. 
a) A mulher está errada, pois não poderia ser pai da 
criança.                                                                   b) 
O homem pode ser pai da criança, assim como todos 
os  outros  homens  de  mesmo  tipo  sangüíneo. 
c) A mulher está certa, pois o tipo sangüíneo indica 
que o homem é pai da criança. 
d) Será necessário ir ao programa do Ratinho para 
pedir um exame de DNA. 
e) A análise de tipagem sangüínea não é utilizada 
para resolver este tipo de situação.      

13)Astrogilda tem sangue B- teve um filho de sangue 
tipo AB- . Dos cinco homens apontados como os que 
teriam alguma probabilidade de ser o pai do menor , 
um deles foi excluído pelo seu tipo de sangue , qual? 
a) Malô , de sangue A+ 
b) Ivanilson , de sangue AB- 
c) Felipe , de sangue A- 
d) Jorge , de sangue O- 
e) Fabiano , de sangue AB+

14) O avô paterno de uma mulher pertence ao grupo 
sangüíneo AB e todos os outros avós são do grupo 
O Qual é a probabilidade desta mulher ser do grupo 
sangüíneo AB? 
a) nula     
b) 25%      
c) 50%     
d) 75%     
e) 100%

15) Em um banco de sangue havia à disposição de 
sangue nas seguintes quantidades: A= 12 L     B= 10 
L    AB  =  10  L       O=  20  L.  Uma  ocasião  de 
emergência fez com que não se pudesse seguir  à 
risca  a  regra  de  aplicar  transfusões  de  sangue 
idêntico. Tendo em vista seu conhecimento sobre o 
sistema ABO, responda :  quantos litros de sangue 
estariam  disponíveis  ,  sem  incluir  transfusões 
idênticas , para indivíduos que têm ambos os fatores 
aglutinogênicos nas suas hemácias ? 

16)  Na  genealogia   baixo  aparecem  os  grupos 
sangüíneos no sistema ABO.
  1                       2

              3                          4

   5                      6                    7

Qual a probabilidade de 6  de ser heterozigoto?

17) No heredograma ao lado, estão representados 
os  tipos sangüíneos de cada indivíduo.

Assinale a alternativa correta.
a)  O  casal  3X4  não  poderá  ter  filhos  com 
eritroblastose fetal.
b)  O  indivíduo  2  é  certamente  homozigoto  para  o 
grupo sangüíneo ABO.
c) A mulher 4 não pode ser filha de mãe Rh–.
d)  O  indivíduo  3  pode  ter  um  irmão  receptor 
universal.
e)  O  casal  3X4  tem 50% de  probabilidade  de  ter 
outra criança pertencente ao grupo O.
As questões 18 e 19 Refere-se ao texto abaixo:

A tipagem sangüínea realizada no acompanhamento 
de saúde materno-infantil, feita na mãe e na criança, 
diminuiria  os  casos  de  eritroblastose  fetal 
(incompatibilidade sangüínea relacionada à presença 
do  fator  Rh),  pois  proporciona  ao  médico  a 
informação necessária, logo após o parto, à adoção 
da injeção de soro anti-Rh na mãe, nos casos que 
forem pertinentes, evitando distúrbios na saúde dos 
futuros filhos e óbitos desnecessários.

18) O genótipo materno e da criança necessários à 
ocorrência da doença referida no texto.

B O

B ?

AB ? O



Materno Criança
a) DD ou Dd Dd
b) dd Dd
c) DD ou dd Dd
d) Dd ou dd DD
e) DD Dd

19)  O porquê  da  adoção  da  injeção  do  soro  logo 
após o nascimento da criança ?
a) No momento do parto a mãe perde muito sangue 
e por isso precisa recompor  suas reservas.
b)  A criança retira  sangue da mãe, e esta precisa 
receber uma injeção de soro.
c) A mãe RH negativa possui a propriedade quando 
em contato com o sangue RH positivo de produzir 
anticorpos ant-RH, com a injeção do soro não haverá 
sensibilização  da  mãe,  haja  vista  que  haverá 
destruição  das  hemácias  da  criança  que  ficaram 
dentro da mãe.
d)  A  por  se  esforçar  muito  durante  a  gravidez 
precisou receber uma injeção de soro.
e) NDA

20) Em um dos vários programas televisivos, onde é 
muito freqüente a presença de pessoas em busca da 
confirmação de paternidade, surge uma mulher que 
alega ser  filha de um famoso astro de televisão e 
requer  que  a  paternidade  seja  reconhecida. 
Encaminhada  ao  tribunal  de  justiça,  o  juiz 
encarregado  do  caso  solicita  a  retirada  de  uma 
amostra de sangue dessa pessoa e do suposto pai. 
Após a análise  da tipagem sangüínea obteve-se o 
seguinte  resultado:  a  mulher  é  do  tipo  AB,  Rh 
negativo  e  o  homem  O,  Rh  positivo.  Com  base 
nessas informações, o veredicto do juiz sobre essa 
questão, deverá ser, que a mulher:
a) pode ser filha do famoso astro.
b) com certeza, não é filha do homem citado.
c) tem 25% de chance de ser filha do suposto pai.
d) tem 50% de chance de ser filha do suposto pai.
e) tem 75% de chance de ser filha do suposto pai.

21) Em uma classe, por exemplo, os alunos podem 
ser agrupados de acordo com a tipagem sangüínea 
em conjuntos bem separados e distintos, entretanto, 
se fossem agrupados quanto à cor da pele, o 
resultado seria bem diferente. A dificuldade em 
agrupar as pessoas nessas classes fenotípicas 
decorre do fato de que a cor da pele, além ser muito 
influenciada por fatores ambientais, como a 
exposição à luz solar, o que faz com que aumente a 
quantidade de pigmentos, tornando-o mais escuro, 
resulta ainda da (de):
a) Interação de um par de alelos que se segregam 
independentemente.
b) Ação de um par de alelos, em que um deles 
exerce ação inibitória e é chamado de pistático, e o 
que sofre a inibição é chamado hipostático.
c) Uma série de múltiplos alelos que controlam o 
mesmo caráter e que ao longo do tempo sofrem 
diversas mutações.

d) Uma série de pares de genes nos quais cada alelo 
contribui com um pequeno acréscimo na expressão 
do fenótipo, com efeito cumulativo.
e) Vários pares de genes que não influem na 
determinação de uma mesma característica, 
produzindo um fenótipo diferente do fenótipo original.

22) Paula, portadora do aglutinogênio B e Rh 
negativo casou-se com João, portador dos 
aglutinogênios A e B e Rh positivo. Sabendo-se que 
a mãe de Paula não possui aglutinogênios e que 
João teve um irmão com doença hemolítica do 
recém-nascido, conclui- se que a probabilidade de o 
casal ter um filho Rh positivo e sangue tipo A é:
a) 9/16 b) 3/16      c) ¼      d) 1/8          e) ½

23) 04) (MACK-2000) No heredograma ao lado, os 
indivíduos em negrito são daltônicos. A probabilidade 
do casal 5 X 6 ter uma filha daltônica e do grupo 
sangüíneo AB é de:

a) 1/4 
c) 9/16
e) 3/16 
b) ½
d) 1/8

24) (UNIPAC/97) Analise o heredograma abaixo 
onde os símbolos escuros representam caso de 
eritroblastose fetal:
Sendo que as pessoas Rh+ são de genótipo DD ou 
Dd e as Rh- são dd, e considerando que a mulher 
nunca recebeu transfusões de sangue ou teve outros 
filhos, marque a opção CORRETA:

01) A mulher 3 é seguramente portadora.
02) A mulher 6 pode ser portadora.
04) A mulher 1 é seguramente portadora.
08) O homem 5 pode ser portador.
16) A herança é dominante.
A soma dos itens corretos é:
a)03 b)06 c)07 d)24 e)NDA

25) Considerando dois irmãos de grupos sanguíneos 
diferentes, um com sangue AB, Rh– e o outro com 
sangue 0,
RH+, filhos dos mesmos pais, assinale o que for 
correto.
01) Um dos pais pode ter o genótipo IAi Rr.
02) Um dos pais pode ser Rh–.
04) Os dois pais podem ter sangue do tipo Rh+.



08) Os dois pais são certamente heterozigotos para 
as duas características.
16) Os dois irmãos possuem uma das características 
em homozigose.
A soma do(s) iten(s) correto(s) é:
a)03 b)06 c)12 d)19 e)NDA

26) Ao descobrir que seu genótipo era homozigoto, o 
Prof. Paulo Rogério (indivíduo II-1) elaborou o 
seguinte heredograma sobre a herança de grupos 
sangüíneos do sistema ABO.

a) Identifique o grupo sangüíneo do indivíduo I-1:
b) Qual o genótipo do indivíduo II-5?
c) O Prof. Paulo Rogério poderá ser receptor de 
sangue de seu genro para transfusão?
d) O indivíduo III-5 NÃO poderá ser de qual grupo 
sangüíneo?
e) No caso do casal III-3 e III-4 ter uma segunda 
criança, qual é a probabilidade dela ser uma menina 
e do grupo sangüíneo “B”?

27)(UEPA – PROSEL 2004) A tipagem sangüínea 
realizada no acompanhamento de saúde materno-
infantil, feita na mãe e na criança, diminuiria os casos 
de eritroblastose fetal (incompatibilidade sangüínea 
relacionada à presença do fator Rh), pois 
proporciona ao médico a informação necessária, 
logo após o parto, à adoção da injeção de soro anti-
Rh na mãe, nos casos que forem pertinentes, 
evitando distúrbios na saúde dos futuros filhos e 
óbitos desnecessários.
a) Represente o genótipo materno e da criança 
necessários à ocorrência da doença referida no 
texto.
b) Explique o porquê da adoção da injeção do soro 
logo após o nascimento da criança.

28) (PRISE/2003) Em um dos vários programas 
televisivos, onde é muito freqüente a presença de 
pessoas em busca da confirmação de paternidade, 
surge uma mulher que alega ser filha de um famoso 
astro de televisão e requer que a paternidade seja 
reconhecida. Encaminhada ao tribunal de justiça, o 
juiz encarregado do caso solicita a retirada de uma 
amostra de sangue dessa pessoa e do suposto pai. 
Após a análise da tipagem sangüínea obteve-se o 
seguinte resultado: a mulher é do tipo AB, Rh 
negativo e o homem O, Rh positivo. Com base 
nessas informações, o veredicto do juiz sobre essa 
questão, deverá ser, que a mulher:
a) pode ser filha do famoso astro.
b) com certeza, não é filha do homem citado.
c) tem 25% de chance de ser filha do suposto pai.
d) tem 50% de chance de ser filha do suposto pai.

e) tem 75% de chance de ser filha do suposto pai.
29) (UNICAMP) Os grupos sangüíneos humanos 
podem ser classificados em 4 tipos: A, AB, B e O, 
pelo sistema ABO e, de acordo com o sistema Rh, 
como Rh+ e Rh
a) Explique como o sangue de uma pessoa pode ser 
identificado em relação aos sistemas ABO e Rh.
b) Explique por que uma pessoa com sangue tipo O 
é doadora universal mas só pode receber sangue do 
tipo O, enquanto uma
pessoa com sangue AB é receptora universal mas 
não pode doar para os outros tipos.

29)Uma mulher normal, tipo sanguíneo A+, filha de 
pai daltônico B-, casa-se com um homem normal, 
tipo sanguíneo B+, filho de mãe normal O-. Se o 
casal resolver ter filhos, a probabilidade de: 
(01) nascer uma criança daltônica é 3/4.
(02) nascer uma criança tipo sanguíneo O é 1/2.
(04) nascer uma criança com fator Rh+ é 3/4.
(08) nascer menino daltônico, tipo sanguíneo AB- é 
1/64.
(16) nascer menina daltônica, tipo sanguíneo B+ é 
3/64.
(32) nascer 2 crianças normais tipo sanguíneo A+ é 
18/64.
(64) nascer 2 meninas normais portadoras tipo 
sanguíneo O- é 1/32.
a) 02 b)03 c)07 d)38 e) NDA.

30) (UFMG/2003) Paula, portadora do aglutinogênio 
B e Rh negativo casou-se com João, portador dos 
aglutinogênios A e B e Rh positivo. Sabendo-se que 
a mãe de Paula não possui aglutinogênios e que 
João teve um irmão com doença hemolítica do 
recém-nascido, conclui- se que a probabilidade de o 
casal ter um filho Rh positivo e sangue tipo A é:
a) 9/16 d) 1/8 b) 3/16   e) ½ c) 1/4

31) (PUCMG2001) No ambulatório de uma pequena 
cidade do interior estava D. Josefa, que precisa 
urgentemente de transfusão sangüínea, mas não se 
sabia o seu grupo sangüíneo. Como faltavam anti-
soros para a determinação dos grupos sanguíneos 
no sistema ABO, Dr. Epaminondas, que é do grupo 
A, usou de um outro recurso: retirou um pouco de 
seu próprio sangue do qual separou o soro, fazendo 
o mesmo com o sangue de D. Josefa. O teste 
subseqüente revelou que o soro do Dr, Epaminondas 
provocava aglutinação das hemácias de D. Josefa, 
mas o soro de D. Josefa não era capaz de aglutinar 
as hemácias do Dr. Epaminondas.
A partir dos resultados, Dr. Epaminondas pode 
concluir que D. Josefa apresenta sangue do grupo:
a)AB b) B c) O d) A e) C

32) (VUNESP) Uma mulher com útero infantil, Rh+
homozigota, casa-se com um homem Rh-. Impedida 
de ter filhos, o casal decide ter um “bebê de proveta” 
e contrata uma “mãe de aluguel” para receber em 
seu útero o zigoto formado por aquele casal. O que o 
casal não sabia é que a “mãe de aluguel” tivera três 
filhos, sendo que o último apresentara a doença 
hemolítica do recém-nascido.



A probabilidade de o “bebê de proveta” nascer com a 
doença hemolítica do recém-nascido é:
a) mínima, visto que seu pai é Rh-.
b) mínima, visto que sua mãe genética é Rh+.
c) alta, já que o “bebê de proveta”, com absoluta 
certeza, será Rh+
d) nula, visto que a doença hemolítica do recém 
nascido só ocorre quando a mãe é Rh- e o pai Rh+.
e) alta, pois a “mãe de aluguel” é Rh+

33) (CESGRANRIO) Uma mulher Rh casou-se e teve
um filho. Numa segunda gestação a criança 
apresentou um quadro de eritroblastose fetal. Com 
estes dados, indique qual a opção que apresenta o 
fenótipo para o fator Rh da mãe, do pai e da criança, 
respectivamente.
a) Mãe Rh negativo, Pai Rh positivo e Criança Rh 
positivo.
b) Mãe Rh positivo, Pai Rh positivo e Criança Rh
negativo.
c) Mãe Rh positiva, Pai Rh negativo e Criança Rh 
negativa.
d) Mãe Rh positivo, Pai Rh negativo e Criança Rh 
positivo.
e) Mãe Rh negativo, Pai Rh positivo e Criança Rh 
negativo.

34) Um banco de sangue possui 5 litros de sangue 
tipo AB, 3 litros de tipo A, 8 litros B e 2 litros O. Para 
transfusões em indivíduos O, A, B e AB estão 
disponíveis, respectivamente:
a) 2, 5, 10 e 18 litros. 
b) 2, 3,8 e 16 litros.
c) 2, 3,5 e 8 litros, 
d) 2, 5, 18 e 10 litros.
e) 18, 8, 13 e 5 litros.

35) Para se determinar o tipo sangüíneo de uma 
pessoa, foram colocadas três gotas de seu sangue 
sobre uma lâmina de vidro, adicionando-se, a cada 
uma, soros anti-A, anti-Rh e anti-B, conforme o 
esquema adiante. Após alguns segundos, notou- se 
aglomeração de hemácias apenas no local onde 
havia soros anti-B e anti-A.
Com relação a esses resultados, assinale a opção 
correspondente ao possível genótipo da pessoa em 
teste:

a) IAIARR
b) IAIBrr
c) IAiRr
d) IAirr
e) iiRR

36) (MACKENZIE) A respeito do heredograma 
acima, que considera o sistema sangüíneo ABO, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) O indivíduo 9 pode ser doador universal.
b) O.indivíduo 7 pertence ao grupo sangüíneo A.
c) O indivíduo 6 é homozigoto.
d) O indivíduo 1 é receptor universal.
e) O indivíduo 8 é heterozigoto.

37) No heredograma a seguir estão indicados o 
fenótipos dos grupos sangüíneos ABO e Rh.

O indivíduo 6 deverá ser, em relação aos locos dos 
sistemas ABO e Rh, respectivamente:
a) heterozigoto - heterozigoto.
b) heterozigoto - homozigoto dominante.
c) heterozigoto - homozigoto recessivo.
d) homozigoto - heterozigoto.
e) homozigoto - homozigoto dominante.

38) (UFMG) O heredograma a seguir representa uma 
família na qual foram determinados os grupos 
sangüíneos do sistema ABO para alguns dos 
membros, e do sistema Rh para todos os membros.
Com base nas informações contidas no 
heredograma e em seus conhecimentos sobre o 
assunto, é INCORRETO afirmar-se que

a) a probabilidade do indivíduo I-2 formar gametas iR 
é de 50%.



b) a probabilidade de II-4 ter urna criança com 
eritroblastose fetal é de 0%.
c) os indivíduos Rh-positivos da geração li pertencem 
ao grupo sangüíneo A, e os Rh-negativos, ao grupo 
O.
d) o indivíduo I-1 é heterozigoto para uma das 
características.
e) os indivíduos II-3 e II-4 podem apresentar os dois 
tipos de aglutinina do sistema ABO.

39) MACKENZIE) Jorge, que tem tipo sangüíneo A, 
Rh- e é filho de pai tipo A e mãe tipo B, recebeu 
transfusão de sangue de sua mulher Tânia, que é 
filha de pai e mãe do tipo B. Sabendo-se que Tânia 
teve eritroblastose fetal ao nascer, a probabilidade 
do casal ter uma criança do tipo A, Rh+ é:
a) 100%    
b) 75% 
c) O
d) 25% . 
e)50%

40)  Durante o nascimento de uma criança, foi 
detectado que esta havia desenvolvido uma doença 
chamada eritroblastose fetal. Em relação ao tipo 
sanguíneo relativo ao sistema RH da família desta 
criança, podemos afirmar que:
a) o pai e a mãe são rh+, e o filho, rh-.
b) o pai e a mãe são rh-, e o filho, rh+.
c) o pai é rh+, a mãe rh-, e o filho, rh+.
d) o pai é rh+, a mãe rh-, e o filho, rh-.
e) o pai, a mãe e o filho são rh-.

     
Só para vocês ficarem experts.

Exercícios 6 – Herança Quantitativa
01)(UFPA) Considerando  que na espécie humana a 
cor  da  pele  é  um  caráter  QUANTITATIVO  , 
condicionado por dois pares de genes  como será a 
proporção  de  fenótipos  nos  descendentes  de  um 
casal , em que a mulher é filha de pai negro e mãe 
branca , e marido é mulato claro ?

02)(CESCEA ) Uma mulata filha de pai branco e mãe 
Preta casa-se com homem branco seus filhos quanto 
a cor da pele poderão ser :                          
a) Somente branco 
b) Mulatos escuros e brancos 
c) Brancos e mulatos intermediários. 
d) mulatos intermediários e mulatos escuros. 
e) Somente mulatos intermediários.

03)Suponha  que  a  cor  da  pele  seja  determinado 
somente por dois pares de genes  Autossômicos ( A 
e B ) Dominantes , Qual a probabilidade de um casal 
de mulatos médios , ambos com o genótipo AaBb , 
ter um filho branco ? 
a) 1/16    b) 4/16     c) 5/16    d) 6/16    e) 8/16    

04)Costuma-se dizer que os seres humanos não têm 
cores diferentes, mas sim gradações de tonalidades 
da mesma cor visto que o pigmento escuro da nossa 
pele é encontrado em todas as pessoas , em maior 
quantidade  em  outras  e  em  outras  em  menor 
quantidade.  Você prever  que a herança da cor da 
nossa pele seja determinado por a) Um par de genes 
autossômicos dominantes     
b) Um gene restrito ao sexo
c) Um gene ligado ao sexo
d) Um gene influenciado pelo sexo. 
e) Um sistema poligênico. 
  

Só para vocês ficarem experts.
Exercícios 7 – Herança Ligada ao Sexo

01)(Fuvest-SP) 0 daltonismo é de herança recessiva 
ligada ao X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é 
daltônico, casou-se com um homem de visão normal. 
A  probabilidade  de  crianças  daltônicas  na  prole 
dessa mulher é de:
a) 1 /4 dos meninos. b) 1/4 das meninas.
c) 1/2 dos meninos. d) 1/8 das crianças.
e) 1/2 dos meninos e 1/2 das meninas.
02) (FASP) No diagrama abaixo está representado o 
casamento entre um homem normal e uma mulher 
normal, filha de um homem hemofílico .

Sabendo-se  que  a  hemofilia  é  uma  doença 
determinada  por  um  gene  recessivo  e  ligado  ao 
sexo,  deste  casamento  poderão  nascer  crianças 
hemofílicas na proporção de :
a) 0 %     b) 25%  c) 50%     d) 75 %    e) 100%

03) (UnB-DF) 0 daltonismo é um caráter ligado ao 
sexo. o cromossomo X transporta um gene recessivo 
para  o  daltonismo,  não  havendo  alelo 
correspondente  no  cromossomo  Y.  Isto  explica 
porque:
a)  existem  muito  mais  homens  daltônicos  que 
mulheres daltônicas .
b)  existem  muito  mais  mulheres  daltônicas  que 
homens daltônicos.
c)  o  número  de  homens  e  mulheres  daltônicas  é 
aproximadamente o mesmo.
d) o daltonismo depende do fenótipo racial.
e)  o  daltonismo,  embora  de  caráter  genético,  é 
influenciado pelo meio ambiente.

04)(CESGRANRIO-RJ)  Do  casamento  de  homem 
normal  com  mulher  normal  nasceram:  um menino 
daltônico com sangue tipo A; um menino normal com 
sangue tipo 0; uma menina normal com sangue tipo 
B;  uma  menina  normal  com  sangue  tipo  0  e  um 
menino daltônico com sangue tipo AB. Isso leva-nos 
a concluir que:

Hemofílico

Normal



a) 0 pai e a mãe possuem o gene para daltonismo; o 
pai tem sangue tipo A e a mãe sangue tipo B ou vice-
versa.
b) A mãe possui o gene para daltonismo, o pai não 
possui  esse  gene;  o  pai  tem  sangue  A  e  a  mãe 
sangue tipo B ou vice-versa.
c) A mãe possui o gene para daltonismo, o pai não 
possui esse gene; o pai tem sangue tipo AB e a mãe 
sangue tipo 0 ou vice-versa.
d) 0 pai possui o gene para daltonismo, a mãe não 
possui esse gene; o pai e a mãe têm sangue tipo AB.
e) A mãe possui o gene para daltonismo, o pai não 
possui esse gene; o pai tem sangue tipo AB e a mãe 
sangue tipo A ou vice-versa.

05)(PUC-SP) A hemofilia  é caráter ligado ao sexo. 
Um homem hemofílico  é  casado  com uma mulher 
normal, cujo pai era hemofílico. Qual a probabilidade 
do primeiro filho do casal ser menino e hemofílico?
a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8
d) 1/16 e) 1/32

06)(PUC-RS) Num casamento em que o homem é 
de  visão  normal  para  as  cores  e  sua  esposa  é 
também normal, porém filha de um homem daltônico, 
os filhos poderão ser:
a) todas as filhas normais e os filhos daltônicos.
b) todos os filhos normais e as filhas daltônicas.
c) filhas normais, filhas portadoras, filhos normais e 
filhos daltônicos .
d) filhas portadoras e filhos normais, apenas.
e) filhos portadores e filhas daltônicas.

07)(PUC-SP)  Um  casal  normal  para  a  visão  das 
cores e para a coagulação tem uma filha normal e 
um filho daltônico e hemofílico.
Sendo  os  dois  caracteres  recessivos  e  ligados  ao 
sexo, pode-se afirmar corretamente que:
a) tanto o pai quanto a mãe são portadores dos dois 
genes recessivos.
b) apenas o pai é portador dos sois gens recessivos.
c)  apenas  a  mãe  é  portadora  dos  dois  genes 
recessivos.
d) o pai é portador do gene para daltonismo e a mãe 
é portadora do  gen para hemofilia.
e) o pai é portador do gene para hemofilia e a mãe é 
portadora do  gen para daltonismo.

08) (FUVEST-SP) 0 gene recessivo h está localizado 
no cromossomo X e é o responsável pela hemofilia 
na espécie humana. Com base nessas informações 
e  nas  contidas  na  árvore  genealógica  abaixo, 
responda a seguinte pergunta: se a mulher 4 casar 
com um homem normal e seu primeiro filho for um 
menino hemofílico, qual é a probabilidade de que o 
próximo  filho  homem  desse  casal  venha  a  ser 
hemofílico?

a) 3/4 d) 1/4
b) 1/3 e) 1/8 c) ½

09)(FGV-SP) Uma mulher de visão normal, filha de 
pai daltônico e de mãe normal, filha de pai daltônico 
e de mãe normal, casou-se com um homem de visão 
também normal.  A probabilidade de o menino que 
nasceu desse casamento ser daltônico é:
a) ¼ b) ½ c) 1/3
d) 1/8 e) 1/16

10) O daltonismo o corre:
a) somente em mulheres feias 
b) somente em crianças atentadas 
c) em pessoas sensíveis 
d) em homens e mulheres 
e) nas pessoas gaitas.
11)Uma  mulher  de  visão  normal  ,  filha  de  pai 
daltônico , casa-se com um homem de visão normal . 
A probabilidade dessa mulher vir ater filho daltônico 
é :                                                     
a) 1/4      b) 1/2       c) 1/8      d) 3/4          e) 2/6 

12) Para que o homem seja daltônico é necessário 
que: 
a) A mãe seja daltônica  
b) O pai seja daltônico 
c) A mãe seja portadora 
d) A mãe seja daltônica ou portadora 
e) O pai seja normal ou portador .

13)Sobre  um  casal  normal  que  teve  uma  criança 
daltônica , RESPONDA :                                         
a) Qual o sexo da criança? 
b) O gene para o daltonismo veio do pai , da mãe ou 
de ambos ?                                                         
c) Qual o genótipo do pai , da mãe e do filho ?          
d) No caso de o casal  ter outra criança ,  qual é a 
probabilidade de esta ser normal ?

14) Um homem daltônico casa-se uma mulher de 
visão normal , porém filha de uma mulher daltônica. 
Os seus filhos poderão ser : 
a) todos os filhos daltônicos e filhas normais 
b) todas as filhas daltônicas e filhos normais 
c) todos os filhos daltônicos, filhas normais e filhas 
daltônicas.                                                               
d) todos os filhos normais e filhas também normais. 
e) filhas normais e filhas daltônicas e filhas 
portadoras.

15)  No cruzamento :  XH Xh      x    Xh  Y .Qual  a 
probabilidade de nascer um menino hemofílico ?

16)  Bosco  é  hemofílico  casou  com  Maria  que  é 
portadora  de  genes  para  hemofilia  .Qual  a 
probabilidade deste casal ter filhos normais : 
a) ¼        b) ½         c) 1/8           d) 1         e) 0   

17) Na espécie humana. A hemofilia é uma anomalia 
condicionada  por  um  gene  recessivo  e  ligado  ao 
sexo ( cromossomos sexuais , Alossômicos ) . Um 
casal normal têm uma criança hemofílica .  A partir 
desses dados , assinale a alternativa incorreta:     

Homem hemofílico
 
Homem normal
 
Mulher normal

1 2

  3        4          5         6



a) A criança é do sexo masculino .                           
b) O gene para hemofilia está ligada ao cromossomo 
X e Y.                                                        
c) A mãe é portadora do gene para a hemofilia. 
d) Uma filha do casal poderá ser homozigota para a 
normalidade. 
e) Uma filha do casal poderá ser portadora.

18) Um homem hemofílico , casado com uma mulher 
normal , transmite o gene da  hemofilia para :
a) todas as filhas 
b) todos os filhos 
c) todos os filhos e filhas 
d) metade das filhas 
e) metade dos filhos

19) A hemofilia é uma doença hereditária em que há 
um retardo no tempo de coagulação do sangue, e 
decorre do não funcionamento de um dos fatores 
bioquímicos de coagulação.
Com relação a essa doença:

01. Não é possível a existência de mulheres 
hemofílicas.
02. É condicionada por um gene que se localiza no 
cromossomo  X,  em uma região sem homologia no 
cromossomo Y.
04.  Entre  as  mulheres,  é  possível  encontrar  um 

máximo de três fenótipos e dois genótipos.
08. Entre os homens, é possível ocorrer apenas um 

genótipo;  por  isso,  há  uma  maior  incidência 

dessa doença entre eles.

16. Entre os descendentes de um homem hemofílico 
e de uma mulher normal, não portadora, espera-se 
que 50% deles sejam normais e 50% sejam 
hemofílicos.
32. É um exemplo de herança ligada ao sexo, em 
que os indivíduos afetados têm graves hemorragias, 
mesmo no caso de pequenos ferimentos.
A soma dos itens INCORRETOS é :

a)12
b)21
c)42
d)10
e)NDA

20)(UFRA) Observe o heredograma :
Considerando tratar-se de daltonismo (herança 
ligada ao sexo) e que o indivíduo E (sexo masculino) 

apresenta a probabilidade de 25% de ser daltônico, 
os mais prováveis genótipos de A, B, C, D e E são:

a) A(Xdy), B(XdXd), C(Xdy), D(XdXd) e E(XDY).
b) A(XDy), B(XdXd), C(Xdy), D(XdXd) e E(XDY).
c) A(XDy), B(XDXd), C(Xdy) ,D(XdXd) e E(XdY).
d) A(XDy), B(XDXd), C(XDy),D(XDXd) e E(XdY).
e) A(Xdy), B(XdXd); C(Xdy),  D(XdXd) e E(XdY).

21)Considere  o  heredograma,  que representa  uma 
família portadora de caráter recessivo condicionado 
por  um  gene  situado  em  um  dos  cromossomos 
sexuais.

A respeito desta genealogia, podemos afirmar que :
a) a mulher 2 é homozigota.
b) as filhas do casal 3 e 4 são, certamente, 
portadoras do gene.
c) as mulheres 2 e 3 são, certamente, portadoras do 
gene.
d) todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do 
gene.
e) os homens 1 e 4 são, certamente, portadores do 
gene.

22) O daltonismo, ou visão deficiente para o 
vermelho e o verde, é uma condição causada por um 
alelo recessivo localizado no cromossomo sexual X. 
O grupo sangüíneo do sistema ABO é determinado 
pela herança de alelos autossômicos (IA; IB; i). 
Considerando apenas a herança dos genes citados, 
seis pessoas foram caracterizadas como segue:

FENÓTIPO
NOME VISÃO GRUPO 

SANGÜÍNEO
VAGINILDA DALTÔNICA A
IVANILSON NORMAL B
FABIANO DALTÔNICO O

RUI NORMAL O
FELIPE NORMAL AB
IDALINA NORMAL B

Qual das afirmativas indica um parentesco correto?
a) Vaginilda pode ser mãe de Ivanilson.
b) Fabiano pode ser pai de Felipe.
c) Rui pode ser filho de Vaginilda.
d) Felipe pode ser filho de Rui.
e) Fabiano pode ser  filho de Idalina.

23) (UFOP-JUNHO/2001) Um gene recessivo, 
localizado no cromossomo X, será transmitido pelas 
mulheres heterozigotas:
a) somente às filhas.
b) a todos os seus filhos, de ambos os sexos.
c) à metade de seus filhos, de ambos os sexos.
d) a um quarto dos seus filhos, de ambos os sexos.
e) somente aos filhos do sexo masculino.



24) (CESGRANRIO/97) Quanto aos cromossomos 
sexuais X e Y, podemos afirmar que:
a) como não são completamente homólogos, não se 
pareiam na meiose.
b) como são completamente homólgos, pareiam-se 
na meiose.
c) se pareiam na meiose, pois possuem uma região 
homóloga.
d) não se pareiam na meiose, pois possuem uma 
região não homóloga.
e) os genes que se encontram na região não 
homóloga do X condicionam um tipo de herança 
chamado herança restrita ao sexo.

25) (UFOP/2000) Na espécie humana, a hemofilia é 
condicionada por um gene recessivo e ligado ao 
sexo. Um homem normal para esse caráter, que 
trabalha com radiações mutagênicas, teve um filho 
hemofílico. Sua esposa concluiu que a doença do 
menino foi conseqüência da radiação que o marido 
recebeu. Ela tem ou não razão? Por quê?

26) (MACKENZIE) Uma criança do sexo feminino, 
daltônica e canhota, possui pai daltônico e destro e 
mãe de visão normal e canhota. Sabendo que o uso 
da mão esquerda é uma característica recessiva, 
então a probabilidade do segundo filho serdo sexo 
masculino e com fenótipos dominantes é:
a)1/6 
b)1
c) 1/8
d) 1
e) ½

26) (PRISE2/2005) Dentre os meios de transmissão 
do vírus do HIV, cientificamente comprovados, está a 
transfusão de sangue contaminado pelo referido 
vírus. Neste caso, exigem-se cuidados especiais às 
pessoas portadoras de hemofilia, doença genética 
determinada por um gene recessivo ligado ao sexo e 
que se caracteriza pela ausência de coagulação do 
sangue. Por
esse motivo, as pessoas hemofílicas necessitam de 
transfusão sangüínea periodicamente. Supondo que 
uma mulher, acometida da doença genética citada, 
pretenda ter filhos e filhas, como serão estes em 
relação ao fenótipo considerado?
a) Apenas as mulheres serão afetadas.
b) Todos os homens apresentarão a doença.
c) Toda a prole será afetada independente do sexo 
considerado.
d) Os filhos só apresentarão a doença se o pai 
contiver o gene.
e) A transmissão da anomalia, neste caso, só 
depende do gene paterno.

Exercícios 8- Herança Influenciada Pelo Sexo
01)Um  indivíduo  calvo  casa-se  com  uma  mulher 
calva.Sabendo que o indivíduo citado é heterozigoto, 
determinar a probabilidade de nascimentos de filhas 
calvas: 
a) ½  
b)3/4              

c)1/4       
d) 2/4           
e) 3/6

02)Um casal teve 75% das filhas normais  e 75% dos 
filhos calvos . Os prováveis genótipos do casal é : 
a) Cc x cc     
b) CC x CC  
c) Cc x Cc   
d) CC x cc

03)(UFPA)  A  calvície  é  determinada  por  um gene 
autossômico  cuja  dominância  é  influenciada  pelo 
sexo, comportando-se como dominante no homem e 
como recessivo na mulher. Simbolizando-se o gene 
que causa a calvície por C e o seu alelo selvagem 
por c, indique o genótipo dos indivíduos ( 1 ), (2), (4) 
e  (5)  da  genealogia  abaixo,  na  qual  estes  genes 
estão segregados.

a) Cc, CC, CC, Cc
b) Cc, cc, cc, Cc
c) CC, cc,cc, Cc
d) CC, Cc, Cc, Cc
e) Cc, CC, CC, cc

04)  (UECE)  A  calvície  é  uma  característica 
influenciada pelo sexo e o gene que a condiciona se 
comporta  como  recessivo  no  sexo  feminino  e 
dominante no sexo masculino. Observe a genealogia 
a seguir, relativa a essa característica.

A probabilidade do casal 3x4 ter o primeiro filho homem e 
que venha a ser calvo, é:
a) 1/2   
b) 1/4
c)1/8 
d)116
e) 100%

Observação: O Gabarito vou postar comentário no 
blog: Clik aqui para acessar :

http://biologiaquepariu.blogspot.com/2009/08/execici
os-para-3-avaliacao.html

Ass. Prof. Fabiano Reis
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