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1. Os mecanismos básicos da transmissão de características de pais para filhos, foram descobertos por 

Mendel no Sec. XIX. Na altura desconhecia-se muitos do conceitos da genética moderna, entre eles os 

de cromossoma, DNA ou genes (que Mendel chamou de “fatores”). Nas questões que se seguem 

assinala as opções de resposta corretas. 

1.1.  Um gene equivale a…. 

a) Um cromossoma 

b) Um par de cromossomas 

c) Uma parte de um cromossoma 

d) 23 cromossomas 

 

1.2.  De acordo com Mendel, e utilizando a 

linguagem atual, cada característica de um 

indivíduo é condicionada por…. 

a) Um gene 

b) Dois genes 

c) Um cromossoma 

d) Dois cromossomas 

 

1.3.  Um indivíduo diz-se _______________ para 

uma característica, quando possui ___________ 

diferentes para essa característica. 

a) …..homozigótico …..alelos….. 

b)  ….homozigótico…..cromossomas….. 

c) …..heterozigótico…..alelos….. 

d) …..heterozigótico …..cromossomas….. 

1.4.  No Homem, nas células destinadas à 

reprodução por fecundação, existe… 

a) 23 pares de cromossomas 

b) 23 genes 

c) Dois genes para cada característica 

d) Um gene para cada característica 

 

2. Cruzou-se uma linhagem pura de roseiras com rosas branca com uma linhagem pura de roseiras com 

rosas vermelhas. Deste cruzamento resultaram roseiras com flores cor-de-rosa. 

2.1.  Do resultado do cruzamento e em relação à cor das flores, pode deduzir-se que…. 

a) As roseiras cor-de-rosa eram heterozigóticas e o gene da cor branca é dominante 

b) As roseiras cor-de-rosa homozigóticas e o gene da cor branca é recessivo 

c) As roseiras cor-de-rosa são heterozigóticas e nenhum dos alelos é dominante 

d) As roseiras cor-de-rosa são homozigóticas e nenhum dos alelos é dominante 

2.2.  Da autopolinização das roseiras com flores 

cor-de-rosa, deveria resultar uma geração 

com rosas nas seguintes proporções: 

a) 5 brancas; 5 vermelhas; 10 cor-de-rosa 

b) 20 cor de rosa 

c) 10 brancas; 10 vermelhas 

d) 5 brancas; 15 cor-de-rosa 

2.3.  As roseiras cor-de-rosa fazem gâmetas 

com…. 

a) …alelos branco ou alelos vermelho. 

b) …alelos cor-de-rosa 

c) …alelos cor-de-rosa, branco, ou vermelho 

d) …alelos vermelho e cor-de-rosa 
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3. A figura ao lado mostra a árvore genealógica de uma família 

em que há indivíduos míopes (representados a negro). 

3.1. Indique, justificando, se o gene da miopia é dominante ou 

recessivo. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3.2.  Qual será a probabilidade de o casal formado pelos indivíduos 1 e 2 terem um filho míope? 

a) 1/3 

b) 1/4 

c) 1/2 

d) 3/4    (assinale a opção correta) 

3.3.  Considerando M para o alelo da miopia e N para o da visão normal, efetue o quadro de cruzamento 

dos indivíduos 6 e 7, identificando os genótipos dos progenitores e determinando a probabilidade de 

terem um filho míope. 

 

3.3.1. Genótipos:   Ind. 6 = ____________  X   Ind. 7 = ________________ 

3.3.2. Quadro mendeliano 

   

   

   

 

3.3.3. Probabilidade de terem filhos 

míopes: ___________________ % 

 

 

 

 

4. A Ana é do grupo sanguíneo A e o seu marido Paulo é do grupo AB. Tiveram uma filha, a Mariana que é 

do grupo B. O Paulo tem um irmão que é do grupo O. Nas perguntas seguintes assinale as opções de 

resposta correta. 

4.1.  Qual é a probabilidade do Paulo e da Ana terem 

um filho do grupo sanguíneo igual ao do pai? 

a) 0% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

4.2.  No caso da Ana necessitar de uma transfusão 

sanguínea… 

a) Apenas o Paulo lhe pode dar sangue 

b) Nem o marido nem a filha Mariana lhe podem 

dar sangue 

c) Apenas a Mariana lhe pode dar sangue 

d) Pode receber sangue do marido e do cunhado 
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5. O daltonismo humano é uma doença determinada por um gene recessivo localizado no cromossoma X. 

Um casal de indivíduos com visão normal tiveram dois filhos: um rapaz daltónico e uma rapariga com 

visão normal. Nas questões seguintes selecionas as opções de resposta corretas. 

5.1.  Relativamente a esta família, podemos 

afirmar que o daltonismo do filho lhe foi 

transmitido… 

a) ….pela mãe e pelo pai 

b) …pelo pai 

c) …pela mãe 

d) …por um dos avós 

5.2.  A probabilidade deste casal ter uma rapariga 

daltónica é de ______  

a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 0% 

 

 

6. A ovelha Dolly, foi o primeiro clone de um 

mamífero em 1997. O esquema dessa 

clonagem está representado na figura ao lado. 

6.1. O que representa o X da figura? 

__________________________________________ 

6.2.  De acordo com as características dos seus 

genes, a “Dolly” será uma ovelha… 

a) …da raça Finn Dorset 

b) …da raça Scottish Blackface 

c) …com uma mistura de características Finn 

Dorset e Scottish Blackface 

d) …totalmente homozigótica 

(selecione a opção correta) 

6.3.  Porque razão se utilizou um núcleo das células 

mamárias e não um núcleo do óvulo da ovelha 

Finn Dorset a clonar? 

a)  O óvulo tem o dobro dos cromossomas  

b)  O óvulo só tem metade dos cromossomas 

c)  O óvulo não tinha núcleo 

d)  O óvulo não é uma célula 

(selecione a opção correta) 

 

7. Um organismo geneticamente modificado resulta…. 

a) Da clonagem de um organismo normal  

b) Da introdução num organismo de DNA proveniente de uma espécie diferente 

c) Da seleção em laboratório dos melhores genes de um organismo 

d) Da contaminação de um organismo por radiações ou produtos químico 

(selecione a opção correta) 


