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1. Existem diversos métodos contracetivos que podem ser usados para 

evitar uma gravidez não desejada. Na chave ao lado está uma 

classificação desses métodos de acordo com as suas características. 

Atribuí uma letra dessa chave a cada um dos métodos seguintes de 

modo a classificá-lo corretamente. 

 Pílula  Anel vaginal 

 Preservativo  Adesivo 

 Método da temperatura  Diafragma  

 DIU  Método do calendário 

 

Qual o principal problema da utilização de um método natural de contraceção? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Supondo que o primeiro dia da última menstruação da Rita foi a 11 de dezembro e que o seu ciclo 

menstrual é de 28 dias. 

Qual a data provável da ovulação? Qual o seu período fértil? 

 29 de dezembro  De 24 a 29 de dezembro 

 7 de janeiro  De 18 a 24 de dezembro 

 17 de dezembro  De 22 a 26 de dezembro 

 24 de dezembro  De 27 a 31 de dezembro 

 

3. Classifica de verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações que se seguem referentes a DST. 

 Gonorreia e sífilis são DST provocadas por bactérias 

 A pílula é um método eficaz contra a propagação de DST 

 O VIH destrói as defesas do organismo humano 

 A hepatite B transmite-se exclusivamente por via sexual 

 O herpes genital é curável 

 Ao contrário do herpes genital a SIDA é uma doença provocada por um vírus 

Chave 

A. Método Natural 

B. Método de Barreira 

C. Método Hormonal 
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4. A figura ao lado apresenta um esquema com a 

composição e localização do material genético 

hereditário. 

  

Identifica na figura os 

termos seguintes, 

atribuindo a cada um o 

respetivo número da 

legenda. 

 

Quem descobriu a molécula de ADN? 

 Charles Darwin 

 Einstein 

 Watson e Crick 

 Gregor Mendel 

 

Gene é uma unidade hereditária…. O genoma humano é formado por… 

 constituída por gâmetas  42 cromossomas 

 constituída por pequenas sequências de ADN  46 cromossomas 

 constituída por cromossomas  22 pares de cromossomas 

 constituída por todo o ADN  20 pares de cromossomas 

 

 

 

 

5. A Ana é do grupo sanguíneo O e o seu irmão Paulo é do grupo AB. A Ana só sabe o grupo sanguíneo da 

mãe, que é do tipo A. 

Qual é o grupo sanguíneo do pai da 

Ana? 

 Qual a probabilidade da Ana vir a ter uma 

irmã com o mesmo tipo de sangue da mãe? 

 Tipo O   50% 

 Tipo AB   75% 

 Tipo A   0% 

 Tipo B   25% 

 

Qual dos membros da família poderia dar sangue à mãe da Ana? 

 O Paulo 

 A Ana e o Paulo 

 O pai da Ana 

 A Ana 

 

 

 

 

 

 Cromossoma 

 Gene 

 Célula 

 ADN 

 Núcleo 
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6. A aptidão para detetar o gosto de certos sabores (substâncias químicas) 

transmite-se hereditariamente. Exemplo disso é o caso da 

feniltiocarbamida (PTC), substância que é detetada por algumas pessoas, 

mas que outras não conseguem distinguir. Numa família (figura ao lado) 

em que os pais eram capazes de detetar a referida substância, nasceram 

quatro filhos, em que um deles (nº 6) não conseguia distinguir esse gosto. 

Considera a seguinte legenda para os alelos responsáveis por esta 

característica:  D = deteta PTC        N = não deteta PTC 

O gene que determina a incapacidade para detetar a PTC é dominante ou recessivo? Justifique. 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Indique, utilizando a legenda, os genótipos possíveis dos indivíduos 1, 2, 5 e 6. 

1   2  

5   6 
 

 

7. O daltonismo é uma anomalia hereditária recessiva, cujo gene se encontra situado no cromossoma X. A 

Paula é daltónica, tal como o seu pai. A sua mãe não tem qualquer problema de visão. A Paula casou 

com o Alberto que não é daltónico. 

 

Qual é o genótipo possível do pai e da mãe da Paula?  (indique D para o alelo do daltonismo e N para a  

visão normal) 

Pai   Mãe  

 

Qual a probabilidade da Paula ter um filho (rapaz ou rapariga) daltónico. (apresente o quadro de 

cruzamento para justificar a resposta) 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

Genótipos dos progenitores 

Paula  X Alberto  
 75% 

 50% 

 25% 

 0% 
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8. A ovelha Dolly, uma ovelha da raça Finn Dorset, 

foi o primeiro clone de um mamífero em 1997. 

O esquema dessa clonagem está representado 

na figura ao lado.  

 

Porque razão se utilizou um núcleo das células 

mamárias e não um núcleo do óvulo da ovelha 

Finn Dorset a clonar? 

 O óvulo tem o dobro dos cromossomas  

 O óvulo só tem metade dos cromossomas 

 O óvulo não tinha núcleo 

 O óvulo não é uma célula 

 

 

 

Porque razão a ovelha Dolly não tem nenhuma 

característica da ovelha Scottish Blackface que 

lhe deu o óvulo? 

 Porque essas características foram absorvidas pela ovelha onde a Dolly fez a gestação 

 Porque as células das glândulas mamárias são dominantes em relação ao óvulo 

 Porque as características Finn Dorset são dominantes 

 Porque no DNA da Dolly não existe DNA da Scottish Blackface 

 

 

Faz corresponder uma das letras da chave ao lado, a cada uma das frases 

que se seguem: 

 Utiliza células estaminais  

 Utiliza-se muito em plantas 

 Tem como objetivo criar tecidos e órgãos 

 Pretende obter indivíduos iguais geneticamente 

 

 

9. Indica uma vantagem e uma desvantagem da utilização de OGM na agricultura. 

Vantagem 

 

Desvantagem 

 

 

Chave 

A. CLONAGEM 

REPRODUTIVA 

B. CLONAGEM 

TERAPÊUTICA 


