
 

 
 
 
 
De acordo com os conhecimentos adquiridos em genética, resolva as questões abaixo. 
 

❶ Crossing-over é o nome dado: 
a) à troca de partes entre os cromossomos homólogos. 
b) à troca de partes entre as cromátides irmãs. 
c) à reversão de uma mutação. 
d) à A duplicação do cromossomo. 
  
❷ A Segunda Lei de Mendel postula: 
a) Distribuição conjugada dos genes. 
b) Segregação independente. 
c) Troca de partes entre cromossomos. 
d) Importância da recessividade. 
 
❸ Por que a frequência de mulheres hemofílicas é muito baixa na população? 
a) por que todas morrem durante a primeira menstruação. 
b) por que a hemofilia é restrita ao sexo masculino. 
c) por que para serem hemofílicas devem apresentar alelos da doença vindos do pai e da mãe. 
d) por que apenas com a trissomia do cromossomo 21 tornam-se hemofílicas. 
 
❹ O cruzamento entre uma planta de ervilha rugosa-verde rrvv com um planta lisa-amarela RRVV 
tem como descendente em F1: 
a) apenas plantas liso-verdes 
b) plantas tanto liso-amarela quanto rugosa-verde. 
c) apenas plantas liso-amarelas 
d) apenas plantas rugosa-verdes. 
 
❺ Supondo um organismo 2n=36, quantos cromossomos serão encontrados no gameta? 
a) 36. 
b) 72. 
c) 18. 
d) 9. 
 

❻ Uma herança é dita quantitativa quando: 
a) As somas das informações genéticas determinam o fenótipo do organismo. 
b) Apenas um único par de alelos condiciona o fenótipo do organismo. 
c) Existe um gradiente de fenótipos possíveis determinados pela quantidade de alelos dominantes 

do genótipo. 
d) Dois pares de alelos condicionam o fenótipo do organismo. 
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❼ “Programas intensivos de melhoramento e seleção têm levado a um estreitamento da 
variabilidade genética das plantas cultivadas... com isso, às vezes a resistência às doenças é 
perdida nos membros altamente uniformes de uma progênie que tenha sido fortemente selecionada 
para rendimentos crescente”. (Raven et al. 2001, pg. 803). Essa uniformidade da progênie a que o 
autor se refere é devida à predominância da reprodução: 
a) sexuada que, através da meiose, mantém o genoma dos parentais. 
b) sexuada que, através da mitose, mantém o fenótipo dos parentais. 
c) sexuada que, através da meiose, aumenta a recombinação genética. 
d) assexuada que, através da mitose, aumenta a recombinação genética. 
e) assexuada que, através da mitose, diminui a recombinação genética 
 
❽ (UFPR). Quantos pares de cromossomos homólogos existem na fase haploide de células, cuja 
constante cromossomial nas células somáticas é 2n = 20? 
a) 10 
b) 5 
c) 0 
d) 2 
 
❾ Construa um heredograma envolvendo os seguintes personagens.  
 

Marta é casada com João e tem três filhos: Amanda, Fabio e Lúcia. Breno, filho de Pedro e 
Fabiana casou-se com Lúcia e desse casamento nasceram quatro filhos Paulo, Caio, Joana e Ana. 
Gabriel é filho de Ana e Henrique. O que Gabriel é de Pedro e Fabiana e de Marta e João? 
 
 
 
 
 
 
 
❿ Márcia é casada com José e teve uma filha chamada Ana que se casou com Danilo e teve três 
filhos Gisele, Júlio e Marta, sendo esta surda. Construa o heredograma desta família.  
 
   
 
 
 
 
 

BOM TRABALHO!!! 


