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ROTEIRO 57 - LISTA DE EXERCÍCIOS GENÉTICA – 1ª LEI DE MENDEL 

 
Questão 1 (UNISC) No heredograma abaixo, a 
característica representada em negrito é 
dominante ou recessiva e qual o genótipo do 
indivíduo número 6, respectivamente? 

 
a) Dominante – homozigótico 
b) Recessiva – homozigótico 
c) Dominante – heterozigótico 
d) Recessiva – heterozigótico 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 
Questão 2 (Faceres) Considerando-se uma doença 
com herança autossômica recessiva, em um casal 
em que a mulher é heterozigótica para tal caráter 
e o homem homozigoto recessivo, a probabilidade 
de terem uma menina doente é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 75% 
d) 100% 
e) Não há possibilidade de ela ser doente 
 
Questão 3 (UNIFOR) Numa pequena granja, são 
criados coelhos e galinhas, num total de 200 
cabeças e 600 pés. Por algum motivo, algumas 
galinhas têm 1 pé a mais e alguns coelhos têm 1 pé 
a menos, sendo os demais animais 
anatomicamente perfeitos. Denotando por ‘x’ a 
quantidade de galinhas não defeituosas e 
denotanto por ‘y’ a quantidade de coelhos não 
defeituosos, pode-se afirmar que: 

a) x pode ser maior que y. 
b) x pode ser menor que y. 
c) x tem que ser diferente de y. 
d) x tem que ser igual a y. 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
Questão 4 (Unifenas) A distrofia Muscular (DM) 
apresenta incidência de 1 a cada 3.500 
nascimentos de meninos. Trata-se de uma doença 
genética, com padrão de herança recessiva ligado 
ao cromossomo X. Um homem com DM e com 
visão normal se casa com uma mulher sem DM e 
míope. A primeira criança desse casal é um menino 
com DM e míope. Sabendo que a miopia é devido 
a um gene autossômico recessivo, qual a 
probabilidade desse casal, em gestações 
independentes e consecutivas, ter duas crianças do 
sexo masculino com visão normal e sem DM? 
a) 1/4. 
b) 1/8. 
c) 1/16. 
d) 1/64. 
e) 1/128. 

 
Questão 5 (UFU) Em ervilhas, a cor da semente 
amarela é dominante sobre a verde e a textura lisa 
é dominante sobre a rugosa. A partir do 
cruzamento de duas plantas duplamente 
heterozigotas, foram obtidas 3200 plantas.  
Sobre o número de plantas amarelas e lisas é 
correto afirmar que totalizam 
a) 600. 
b) 1800. 
c) 1200. 
d) 200. 
 
Questão 6 (CESMAC) Na figura abaixo, estão 
representados diferentes padrões de asas das 
joaninhas que vivem em uma determinada região 
geográfica. 
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Inicialmente, as joaninhas do tipo 1 e 2 cruzavam 
entre si e produziam descendência fértil, mas 
estavam reprodutivamente isoladas dos tipos 3 e 4. 
Já as joaninhas do tipo 3 cruzavam com as do tipo 
4, mas os descendentes eram sempre estéreis. 
Considere que a formação de uma cadeia de 
montanhas isolou geograficamente as joaninhas do 
tipo 1 e 2 e, passados 50 anos deste evento, um 
pesquisador observou que as mesmas produzem 
descendência fértil. Com base no conceito 
biológico de espécie e dos mecanismos de 
especiação, é correto afirmar que: 
a) as joaninhas do tipo 1, 2, 3 e 4 pertencem a 

espécies diferentes, pois são morfologicamente 
distintas. 

b) as joaninhas dos tipos 1 e 2 formam uma 
subespécie, assim como as dos tipos 3 e 4. 

c) a formação da cadeia de montanhas não 
produziu especiação alopátrica entre joaninhas 
dos tipos 1 e 2. 

d) as joaninhas dos tipos 1 e 2 pertencem à mesma 
espécie já que têm um padrão similar de 
coloração nas asas; o mesmo ocorre com as do 
tipo 3 e 4. 

e) as joaninhas do tipo 1 e 2 sofreram um evento 
de especiação simpátrica, devido ao atual 
isolamento geográfico. 

 
Questão 7 (URCA) Observe o heredograma abaixo. 

 
Admitindo que a herança em negrito é 
condicionada por um gen autossômico recessivo, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) O casal da primeira geração é homozigoto  
b) Todos os indivíduos claros são obrigatoriamente 

heterozigotos  
c) Todos os machos claros são obrigatoriamente 

heterozigotos  
d) Todas as fêmeas claras são obrigatoriamente 

heterozigotas  
e) Todas as fêmeas em negrito são heterozigotas 

Questão 8 (FAMEVAÇO) Suponha que a atividade 
excessiva de glândulas sebáceas, seja determinada 
geneticamente. Suponha também que este seja um 
caráter determinado por um gene dominante S, 
presente em cromossomos autossomos.  
Considerando estas informações e seus 
conhecimentos sobre conceitos fundamentais da 
genética, marque a opção CORRETA: 
a) O genótipo de pessoas normais será Ss.  
b) O tipo de herança, em questão, denomina-se 

herança autossômica recessiva. 
c) O indivíduo portador deste caráter é 

necessariamente homozigoto dominante. 
d) O fenótipo de uma pessoa com genótipo 

heterozigoto demonstrará a atividade excessiva 
da glândula. 

 
Questão 9 (Faceres) Considere o heredograma a 
seguir, em que os símbolos pintados representam 
indivíduos afetados por uma característica: 

 
Dos indivíduos apresentados no heredograma, não 
é possível determinar com certeza o par de alelos 
do genótipo de quantos deles? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
 
Questão 10 (UEMG) A neuropatia óptica 
hereditária de Leber (LHON) é uma disfunção do 
nervo óptico por mutações no DNA, com um modo 
de transmissão não mendeliano. As formas 
esporádicas e casos isolados de LHON são 
numerosos. A LHON afeta geralmente adultos 
jovens, com início numa idade média situada entre 
18 e 35 anos. A perda de visão ocorre geralmente 
num dos olhos, de forma súbita, levando a uma 
perda rápida de acuidade visual em menos de uma 
semana ou, de forma progressiva, ao longo de 
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poucos meses. O heredograma, a seguir, apresenta 
um caso familial de LHON. 

 
As informações do texto e do heredograma, acima 
fornecidas, e outros conhecimentos que você 
possui sobre o assunto permitem afirmar 
corretamente que 
a) o padrão de transmissão do gene é 

característico para herança recessiva e ligada ao 
sexo. 

b) a manifestação da LHON pode ser explicada pela 
ausência do gene nas crianças. 

c) o heredograma evidencia a LHON como um caso 
de herança mitocondrial. 

d) um casal com fenótipos como II.5 X II.6 têm 50% 
de probabilidade de gerar uma criança com o 
gene para a LHON. 

 
Questão 11 (Faceres) Considerando pais que 
expressam um determinado fenótipo, e geram dois 
filhos, sendo um filho que expressa esse fenótipo e 
outro que não o apresenta, qual das alternativas a 
seguir corresponde ao genótipo desses pais?  
a) AA X aa.  
b) Aa X Aa. 
c) aa X AA. 
d) AA X AA. 
e) aa X aa. 
 
Questão 12 (FPS) A primeira Lei de Mendel é 
baseada na herança de uma característica em que 
o monge cruza plantas pertencentes a linhagens 
puras, isto é, produzem descendentes com 
características que não variam de uma geração a 
outra. Considere a imagem a seguir. 
  

 
  
Analise as afirmativas abaixo. 
  
1) Na geração F1, 100% dos indivíduos são de 
fenótipos dominantes. 
2) Na geração F2, a proporção dos genótipos são 
25% VV, 25% vv e 50% Vv. 
4) Na geração F2, 2:4 são indivíduos 
heterozigóticos. 
5) Os gametas resultantes da geração parental são 
VV. 
  
Estão corretas, apenas: 
a) 1 e 4. 
b) 2, 3 e 5. 
c) 1, 2, 3 e 4. 
d) 2, 3, 4 e 5. 
e) 4 e 5. 
 
Questão 13 (IMEPAC) Análise este heredograma 
que apresenta uma família em que alguns 
indivíduos são afetados por uma doença genética 
que está sendo investigada. 
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Com base nas informações do heredograma e em 
outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
a) Trata-se de uma herança heterossômica. 
b) Nessa família os indivíduos normais são 

homozigotos. 
c) Não se trata de uma herança mitocondrial. 
d) A probabilidade de a criança III.3 nascer normal 

é 25%. 
 
Questão 14 (PUC-CAMPINAS) André e Mariana 
pretendem ter dois filhos e procuraram um 
geneticista pois nas famílias de ambos há 
indivíduos afetados pela fibrose cística, uma 
doença de herança autossômica recessiva. Alguns 
testes mostraram que tanto André como Mariana 
são portadores de uma cópia do gene com a 
mutação para a fibrose cística. No caso de duas 
gestações independentes, a probabilidade de seus 
filhos apresentarem a doença é de  
a) 100%.  
b) 25%.  
c) 12,5%. 
d) 6,25%. 
e) 0%.  
 
Questão 15 (URCA) O heredograma contido na 
figura abaixo foi apresentado pelo professor de 
Genética aos alunos do 3º ano do Ensino Médio a 
fim de que os mesmos pudessem analisar as 
características referentes à pigmentação da pele. 
Foi apresentado aos alunos que o heredograma 
representa indivíduos com pigmentação normal 
(normais) e albinos (afetados). 

 
Após a apresentação do heredograma, o professor 
de Genética perguntou: considerando que Pedro e 
Ana vão se casar, qual a chance de o casal ter uma 
filha albina, considerando que Ana é filha de pais 
heterozigotos? 
a) Zero 
b) 1/12 
c) 1/8 
d) 1/6 
e) 1/4 

Questão 16 (UFG) Se nenhum fator evolutivo atuar 
sobre uma população, as frequências de seus 
alelos permanecerão inalteradas ao longo das 
gerações. Com base nesse princípio, suponha uma 
população em equilíbrio gênico com 5.000 
indivíduos, na qual as frequências dos alelos A e a, 
não ligados ao sexo, são, respectivamente, 0,8 e 
0,2. Considerando o exposto, quantos 
indivíduos desta população poderiam ter o 
genótipo AA? 
a) 200 
b) 400 
c) 800 
d) 1600 
e) 3200 
 
Questão 17 (FAG) Na genealogia a seguir, as 
pessoas indicadas pelos números 1, 2, 4, 5 e 7 
apresentam uma anomalia condicionada por gene 
autossômico dominante. Já as pessoas indicadas 
pelos números 3 e 6 têm fenótipo normal. 

 
Após a análise da genealogia, pode-se concluir que: 
a) apenas as pessoas indicadas pelos números 1 e 

2 são heterozigóticas. 
b) a pessoa indicada pelo número 4 é 

homozigótica. 
c) a pessoa indicada pelo número 3 transmitiu o 

gene recessivo para seu descendente indicado 
pelo número 7. 

d) não há possibilidade de a pessoa indicada pelo 
número 5 ser heterozigótica. 

e) o casal indicado pelos números 6 e 7 não poderá 
ter descendentes com fenótipo normal. 
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Questão 18 (ESCS) A galactosemia, caracterizada 
por uma inabilidade das células em converter 
galactose em glicose da maneira normal, é um erro 
inato do metabolismo. O resultado imediato é o 
acúmulo de metabólitos da galactose no 
organismo. Essa inabilidade em metabolizar a 
galactose deve-se a deficiências das enzimas 
galactose-1-fosfato uridil-transferase, 
galactoquinase e uridinadifosfato galactose 4-
epimerase. O tipo mais comum da doença decorre 
da deficiência de galactose-1-fosfato uridil-
transferase. Os três subtipos de galactosemia 
apresentam padrão de herança autossômico 
recessivo.  
 
Considerando essas informações, é correto afirmar 
que a probabilidade de um casal heterozigoto ter 
um filho do sexo masculino e heterozigoto para o 
gene galactose-1-fosfato uridiltransferase é igual a 
a) 1/4. 
b) 3/4. 
c) 1/2. 
d) 1/3. 
 
Questão 19 (Unit-SE) De acordo com as leis de 
Mendel, considere as proposições dadas e 
identifique com V as que forem verdadeiras e 
com F, as falsas. 
( ) Na segunda lei, cada caráter é determinado por 
um par de fatores que não se segregam na 
formação dos gametas, indo os dois fatores para 
cada gameta. 
( ) Na primeira lei, casos em que os genes alelos não 
têm relação de dominância e recessividade entre 
si, o heterozigoto apresenta dois fenótipos 
simultaneamente. 
( ) Na primeira lei, na formação dos gametas, o par 
de fatores responsáveis por uma característica 
separa-se conjuntamente com outros pares de 
fatores. 
A alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo, é a 
a) F V V  
b) V F V  
c) V V F 
d) F V F  
e) F F V 
 
 

Questão 20 (IMEPAC) Nos quiabeiros 
(Abelmoschus esculentus), a característica planta 
alta é dominante em relação à característica planta 
baixa e fruto alongado é dominante em relação ao 
fruto curto. Um produtor cruzou duas linhagens 
puras: planta alta / fruto alongado x planta baixa / 
fruto curto. Obteve plantas heterozigotas e 
realizou um novo cruzamento, obtendo 640 novas 
plantas. Entretanto, interessa-lhe produzir 
somente uma linhagem homozigota de plantas 
baixas com frutos alongados. As duas 
características estão em diferentes loci. 
A fim de estabelecer que ele sempre obtenha essa 
linhagem específica, quantas plantas matrizes esse 
produtor deve utilizar do total de 640 obtidas do 
primeiro cruzamento?  
a) 40 plantas.  
b) 32 plantas.  
c) 64 plantas.  
d) 80 plantas. 
 
Questão 21 (CESMAC) Em seres humanos uma 
forma do daltonismo caracteriza-se pela cegueira 
para as cores vermelha e verde, sendo esta uma 
doença recessiva ligada ao sexo. Em um casal em 
que a mulher é heterozigota para essa forma de 
daltonismo, e o marido é normal, a probabilidade 
de nascimento de uma criança do sexo masculino e 
daltônica é: 
a) 1/2. 
b) 1/3. 
c) 1/4. 
d) 1/8. 
e) 3/4. 
 
Questão 22 (UFVJM) Em uma determinada espécie 
vegetal, as flores podem ser brancas ou amarelas. 
Essa característica é determinada por um par de 
genes, sendo que o gene recessivo em homozigose 
determina flores brancas e as flores amarelas são 
expressas por seu alelo dominante. Um produtor 
de flores resolveu cruzar dois indivíduos, para 
obter na geração seguinte, indivíduos que 
expressam apenas flores amarelas. 
Para conseguir uma geração com 100% de flores 
amarelas, o produtor deve cruzar indivíduos com 
os genótipos: 
a) BB x Bb 
b) Bb x Bb  
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c) bb x bb 
d) Bb x bb 
 
Questão 23 (Unifenas) A sensibilidade à 
feniltiocarbamida (PTC) é condicionada pelo gene 
dominante I, e a insensibilidade a essa substância é 
devida a seu alelo recessivo i. A queratose é 
determinada por gene dominante, enquanto que a 
fenilcetonúria e a habilidade para a mão esquerda 
(canhoto) são condicionadas por genes recessivos. 
Todas as heranças envolvidas são autossômicas. 
Num casal em que o homem e a mulher são 
heterozigotos para as quatro características 
citadas, determine a probabilidade de nascer uma 
menina sensível ao PTC, sem queratose, com 
fenilcetonúria e canhota. 
a) 3/64. 
b) 3/256. 
c) 9/256. 
d) 9/512. 
e) 3/512. 
 
Questão 24 (Unisinos) A expressividade de um 
gene é o “grau de intensidade” com que ele se 
manifesta no fenótipo do indivíduo, traduzindo o 
grau de expressão do .................. Além disso, 
fatores ambientais ou intrínsecos condicionam o 
grau de expressividade de alguns .................. 
Assim, esta expressão pode ser uniforme ou 
variável, resultando no aparecimento de vários 
padrões de .................. 
  
As lacunas são corretamente preenchidas, 
respectivamente, por 
 
a) fenótipo – fenótipos – genótipos 
b) fenótipo – genótipos – fenótipos 
c) genótipo – fenótipos – genótipos 
d) genótipo – genótipos – fenótipos 
e) genótipo – genótipos – genótipos 

 
Questão 25 (Unit-SE) A probabilidade de um casal 
heterozigoto, para um determinado caráter, ter 
uma filha homozigota dominante ou uma filha que 
seja heterozigota é de 
a) 3/8  
b) 3/4  
c) 1/32  
d) 1/16  
e) 3/32 
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RESPOSTAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D A D D B C D A B C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C A D C E C A D A 

21 22 23 24 25    

C A E D A    

 


