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Considere a figura ao lado, que esquematiza 3 gerações de cobaias.  

 

1. Indique os genótipos dos progenitores e dos 

híbridos de F1. Para isso utilize a letra inicial da 

palavra que refere o fenótipo de cada um dos 

animais. 

2. Apresente o quadro do cruzamento de F1 e 

indique quais as proporções esperadas de 

cobaias com os fenótipos representados pelas 

letras A, B, C e D de F2. 

Cruzaram-se duas linhas puras de cobaias 

(geração P) : uma linha de pelos pretos e lisos e 

outra linha de pelos brancos e eriçados. Este 

casal originou híbridos representados pelo animal 

da geração F1. 



A Paula é daltónica, tal como o seu pai. A sua mãe não 
tem qualquer problema de visão. A Paula casou com 
um Alberto que não é daltónico. 
 
Qual é o genótipo possível do pai e da mãe da Paula? 
 
Qual a probabilidade da Paula ter um filho daltónico. 
(apresente o quadro para justificar a resposta) 



A)  tem 50% de hipótese de ser daltónica. 

B)  tem 50% de hipótese de ser hemofílica. 

C)  tem 25% de hipótese de ser hemofílica. 

D)  tem 75% de hipótese de ser daltónica. 

E)  não tem hipótese de ser daltónica. 

Uma criança do sexo masculino, que acaba de nascer, tem como pai um 

indivíduo que apresenta hemofilia e é normal com relação ao daltonismo. 

Sua mãe é portadora do gene para o daltonismo, mas não para o gene 

da hemofilia. Quanto a essa criança, podemos afirmar que: 

 



A)  a mãe das crianças é heterozigótica para a hemofilia. 

B)  a probabilidade de esse casal ter outra criança hemofílica é de 25% . 

C)  as crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. 

D)  o gene recessivo está presente no avô paterno das crianças. 

Um casal normal para a hemofilia – doença recessiva ligada ao 

cromossoma X – gerou quatro crianças: duas normais e duas 

hemofílicas. Considerando-se essas informações e outros 

conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que: 

 



A)  Elisa e Nancy. 

B)  Adélia e Cláudia. 

C)  Nancy e Maria. 

D)  Rogério e Fernando. 

E)  Elisa e Maria. 

Num estudo sobre uma família, representada na árvore genealógica 

abaixo, constatou-se que Antonio é afetado por uma anomalia 

causada pelo alelo recessivo de um gene ligado à porção ímpar do 

cromossoma X. 

Considerando essa informação, é correto afirmar que são, com 

certeza, portadores(as) do alelo em questão: 
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Sabe-se que a acondroplasia é um tipo de nanismo, no qual o 
alelo D, que a condiciona, é letal recessivo. Sabe-se, também, 
que a hipertricose auricular (cabelos na orelha) é um fenótipo 
restrito ao sexo masculino. Podemos afirmar corretamente que 
a razão fenotípica, na qual aparecem anãs sem cabelos na 
orelha, filhas de um casal de anões acondroplásicos, cujo pai é 
portador da hipertricose auricular é de: 
 

A) 3/16 
B) 3/12 
C) 8/12 
D) zero 



Um casal apresenta a seguinte constituição genética: o 
marido é albino e normal para o daltonismo e a mulher 
é heterozigótica para os dois loci. A probabilidade de 
nascer, deste casal, um filho do sexo masculino, de 
fenótipo completamente normal, é: 
 
A)100% 
B) 12,5% 
C) 37,5% 
D) nula 



O daltonismo é uma doença hereditária e ligada ao sexo 
na espécie humana. Se um homem daltónico, casasse 
com uma mulher normal, não portadora para o 
daltonismo, a probabilidade desse casal ter um filho 
homem e daltónico, é: 
 
A) 25% 
B) 8% 
C) 12,5% 
D) 0%  



Uma mulher do grupo A, Rh - teve um filho do grupo B, Rh +. 
  
Indica os genótipos possiveis da mãe e do filho. 
  
Determina a partir destes dados o grupo sanguíneo ABO e o 
grupo Rhesus do pai da criança. 
  
Poderá o filho receber sangue da mãe numa transfusão? 
JUSTIFICA. 


