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Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 

recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo 

para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 

CONTEÚDOS ABORDADOS 

✓ Núcleo e divisões celulares ( capítulo 10) 
✓ A genética e os genes (capítulo 11)  
✓ Genética ( capítulos 12, 13, 14 e 15)–  

• Conceitos fundamentais e Primeira e Segunda lei de Mendel: árvores genealógicas, análise de 

heredogramas, dominância incompleta, cruzamento-teste e probabilidade aplicada à genética.  

• Alelos múltiplos: grupos sanguíneos nos sistemas ABO e MN, herança do sistema Rh, doença 

hemolítica do recém-nascido.  

• Herança e sexo: determinação genética do sexo, herança ligada ao sexo.  

• Biotecnologia: DNA recombinante, clonagem, terapia gênica, vacinas gênicas, organismos 

geneticamente modificados, DNA fingerprint.  

 

1) A genealogia a seguir retrata o padrão de herança para cada tipo de miopia. Observe-a atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Este tipo de miopia é dominante ou recessiva? 

 

B) Se o casal que teve a filha marcada com o nº 2 tivesse mais um filho, qual a probabilidade de que ele 

tivesse visão normal? 

 

C) Qual a probabilidade de o indivíduo nº 3 ter (com os mesmos pais) um irmão também míope? 

 

2) Um coelho selvagem foi cruzado várias vezes com uma fêmea chinchila, produzindo descendentes 

selvagens, chinchila e albinos. Estabeleça os genótipos dos pais e a proporção que se poderia esperar 

para os diversos filhos nascidos. 

 

3)João e Maria são os pais de Pedro e Carlos. Qual a probabilidade de o próximo filho do casal ser do 

sexo masculino? 



 
4) Um casal  deseja ter dois filhos, sendo o primeiro menino e p segundo menina. Qual a probabilidade 

disso ocorrer? 

 

5) Sabendo que em cobaias o gene L condiciona pelagem crespa e o gene l condiciona pelagem lisa, 

qual a proporção fenotípica observada nos filhos de um cruzamento entre duas cobaias heterozigotas? 

 

6) Um casal, em que ambos são polidáctilos, tem uma filha também polidáctila e um filho normal. Qual a 

probabilidade de o casal vir a ter um filho normal? 

 

7) Entre as pessoas, algumas têm o lóbulo da orelha livre, enquanto outras têm o lóbulo aderente (preso 

à pele  que reveste a parte posterior da face). A observação desse fato está demonstrada no 

heredograma de uma família, apresentado a seguir. 

I, II e III indicam, respectivamente, as gerações P, F1 e F2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Qual das manifestações (lobulo aderente ou lóbulo livre) é dominante? 

 

B) Dê os genótipos dos indivíduos: 

I. 1 ------------                    II. 4 -------------- 

 

1. 2 ----------------             III. 4 ---------------- 

 

8) Os pacientes com aneuploidias ou aberrações cromossômicas apresentam síndromes bem definidas, 

que podem ser diagnosticadas pela análise do cariótipo. 

Analise o cariótipo ilustrado abaixo: 

 

 
 



 
A) Identifique a síndrome que essa pessoa possui. Justifique. 

 

B) Cite duas características relacionadas a essa síndrome. 

 

9) A síndrome de Down, também chamada trissomia do cromossomo 21, afeta cerca de 0,2 % dos 

recém-nascidos. A síndrome é causada pela presença de um cromossomo 21 a mais nas células dos 

afetados, isto é, em vez de dois cromossomos 21, a pessoa tem três. A trissomia do cromossomo 21 é 

originada durante as anáfases I ou II da meiose.  

 

A) Quando ocorre a meiose?  

B) Cite um evento que só ocorre na meiose. 

 

 10) Os desenhos representam três células em anáfase da divisão celular pertencentes a um organismo 

cujo número diplóide de cromossomos é igual a 6 (2n=6). As células 1, 2 e 3 encontram-se, 

respectivamente em que tipo de divisão e fase? 

 

 
 

Célula 1 

 Divisão ----------------------------------------    fase -------------------------- 

 

Célula 2 

Divisão ----------------------------------------    fase ---------------------------- 

 

Célula 3 

 Divisão -------------------------------------       fase ------------------------------- 

 

11)A figura representa uma anáfase de uma célula diplóide animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa célula está em mitose ou em meiose? Justifique, informando o número diplóide de cromossomos 

em uma célula somática desse animal. 

 

12) O esquema abaixo representa três fases do ciclo celular de uma célula somática de um 

organismo diploide. 



 

 
 

A) Qual é o número de cromossomos em uma célula haploide do organismo em questão? Justifique 

sua resposta. 

B) Identifique se a célula representada é de um animal ou de uma planta. Aponte duas características 

que permitam fazer sua identificação. Justifique. 

 

13) Qual é a  prole  de  um  coelho  selvagem  heterozigoto  para himalaia com uma fêmea chinchila 

heterozigota para albina?        

 

a) selvagem 50% - chinchila 25% - albino 25% 

b) selvagem, chinchila, himalaia e albino - 25% cada 

c) selvagem 50% - chinchila 25% - himalaia 25% 

d) selvagem 25% - chinchila 50% - himalaia 25% 

e) Nenhum dos itens é correto. 

 

14) Os grupos sanguíneos ABO representam um exemplo de: 

a) herança poligênica                     b) polimeria                                 c) pseudo-alelismo 

d) interação gênica                        e) alelos múltiplos 

 

15)Se um macho aguti, filho de um aguti com um himalaio (ambos homozigotos), cruzar com uma 

fêmea chinchila (cchca), produzirá coelhos com todos os fenótipos a seguir, exceto: 

a) aguti.                          b) himalaio.                  c) chinchila.              d) albino.       e) himalaio e albino. 

 

16) 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 hemáceas e aglutinina b no plasma. 

 Quantos doadores estavam disponíveis para os pacientes I e II? 

 

17) 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: 

 

18) 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. 

 

19) 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. 

 

20) 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+ 

21)Vegetais e animais transgênicos: 

 

a) são mutantes que têm o seu genoma alterado por processos como radiação, para desenvolvimento 
de características específicas. 

b) passaram por processo de clonagem, onde sofrem transplante de órgãos em experiências científicas, 
para desenvolvimento de fenótipos específicos. 

c) têm o seu fenótipo alterado mediante ação de mecanismos físicos ou biológicos, mas não passam as 
alterações sofridas às gerações seguintes. 

d) são seres modificados por biotecnologia aplicável, que consiste na inserção de genes provenientes 
de outros organismos ao genoma que se deseja modificar. 

e) tiveram o seu DNA alterado por variações climáticas, que provocaram a deleção de genes, o que 
ocasionou modificações nos fenótipos. 
 

22) “Transgênicos: seguros ou não?” 

 
         O mundo se divide cada vez mais entre os que são a favor e os que são contra os alimentos 
geneticamente modificados […] 

            As colheitas transgênicas são um sonho que virou realidade ou desastre desde já anunciado? 
Os defensores dos transgênicos afirmam que as plantas geneticamente modificadas vão beneficiar o 
ambiente, […]. Mas os críticos temem os riscos potenciais. 

(Scientific American, ano 1, n. 1, p. 9, jun. 2002.) 
Considerando as afirmações acima, 

a) Cite e explique dois riscos potenciais que as plantas transgênicas podem acarretar ao meio 
ambiente. 

b) Apresente dois benefícios observados na produção de alimentos transgênicos. 
 

23)O camundongo gigante da figura cresceu à partir de um zigoto no qual foi microinjetado o gene do 
hormônio do crescimento do rato. Esse camundongo é chamado de transgênico. 
 
 

 
Se ao invés de injetar o zigoto com o DNA, fosse injetado o RNA-m do gene do hormônio do 
crescimento do rato, o resultado seria o mesmo? Justifique sua resposta. 
 

24)A manipulação genética em plantas e animais constitui uma das questões mais controvertidas dentro 
da comunidade científica. Com base nessa afirmativa, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 



 
(     ) Um dos efeitos indesejáveis já comprovados nas lavouras de milho transgênico que contém um 
“gene inseticida” é a possível quebra da cadeia alimentar como consequência da redução da 
biodiversidade. 

(    ). A soja transgênica (Roundup Ready), da Monsanto, foi alterada geneticamente com o objetivo de 
garantir a sua produtividade, através da inserção de um gene que dá imunidade a um certo tipo 
específico de herbicida. 

(    ). Segundo os norte-americanos, os produtos transgênicos devem ser rotulados, a fim de que 
possam ser identificados, pelos produtores e consumidores, como forma de garantia de aumento de 
produtividade, valor nutricional e ausência de problemas de biossegurança. 

(   ). Um dos argumentos defendidos por vários produtores a favor da liberação dos transgênicos está 
fundamentado na necessidade da biotecnologia atender cada vez mais à crescente demanda mundial 
por alimentos e produtos químicos. 

(   ). O organismo que doa o gene estranho a outro, seja de origem animal ou vegetal, é denominado 
transgênico por ter o seu genótipo alterado. 
 
25)A revista IstoÉ em sua edição de 1.º de outubro de 2003 publicou uma notícia a respeito do uso de 
transgênicos na agricultura. As alternativas abaixo contêm os prós e contras em relação ao plantio dos 
transgênicos. Assinale a alternativa que apresenta um erro conceitual. 

 

a) Não há comprovação científica de que os transgênicos possam causar mal à saúde ou ao meio 
ambiente. 

b) Na agricultura transgênica há uma redução de custos em função de uma menor utilização de 
agrotóxicos. 

c) Plantas modificadas podem ser mais resistentes, precisam de menos água, toleram o sal e nascem 
em regiões áridas. 

d) Os grãos transgênicos dão origem a bactérias resistentes a antibióticos ou a ervas daninhas e a 
insetos que não sucumbem aos defensivos agrícolas. 

e) O plantio de transgênicos em grandes áreas pode reduzir a riqueza genética dos grãos e 
desequilibrar o meio ambiente. 
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