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GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIO 

 

1) VVFFV 

2) Estão corretas as opções C e E. Estão incorretas A (Animais com fenótipos distintos podem apresentar o 

mesmo genótipo para algumas características, pois o fenótipo é influenciado pelo meio.), B (Ao se cruzar 

animais da mesma espécie, mas de raças diferentes, pode se obter uma mistura de características na prole. 

Portanto, o vizinho do Sr. José não tem razão.), D (As manchas na pele do porco, bem como o peso e o 

tamanho, são características determinadas geneticamente e podem sofrer alterações de acordo com o 

ambiente.). 

3) A 

4) A (Se o pai e a mãe tiverem a mutação do gene que favorece o tumor, considera-se que eles sejam 

heterozigotos (Aa). Se, nesse caso, a chance de a primeira filha do casal nascer com predisposição a 

desenvolver a doença é de 75%, significa dizer que a herança é dominante, pois o cruzamento entre dois 

heterozigotos resulta em: 25% AA, 25% aa e 50% Aa. Os 75% de chances resultam da soma de AA com Aa.). 

5) A (Se a doença é autossômica recessiva e os pais são normais, com um filho afetado, o genótipo do casal deve 

ser Aa (heterozigoto). Desse modo, 25% dos filhos do casal deveriam manifestar a doença.). 

6) E (Considerando-se que a criança apresentava um fenótipo relacionado com uma característica recessiva, pode-

se afirmar que o seu genótipo apresenta dois alelos recessivos. Para a criança ter esses dois alelos, ela deve 

necessariamente ter herdado um alelo da mãe e um alelo do pai. Portanto, o suposto pai apresenta um genótipo 

heterozigoto para a questão.).  

7) E 

8) A 

9) A (Como a presença de sardas é condicionada por um alelo dominante, os pais podem apresentar o genótipo 

heterozigoto Aa, e assim, existiria a possibilidade de 25% de chance de seus filhos nascerem sem sarda). 

10) C (Proporção fenotípica 3:1 indica que o genótipo dos pais é heterozigoto). 

11) B (Os pais podem apresentar o genótipo heterozigoto Aa, e assim, existiria a possibilidade de 25% de chance 

de seus filhos nascerem de lábios finos). 

12) C 

13) O pai e a mãe de Maria são normais, mas possuem um dos progenitores com albinismo, por isso eles são 

heterozigotos (Aa). Como Maria certamente não é albina, ela pode ser AA (1/3) ou Aa (2/3). Para que ela 

venha a ter um filho albino é necessário saber o genótipo do possível pai, como esse dado está indisponível, 

considera-se a probabilidade de ela ser heterozigota e possuir o alelo a, que é 2/3. 

14) D (Como se trata de uma característica genética condicionada por um gene dominante, como se observa pela 

prole do casal 1 e 2, os indivíduos marcados no heredograma em preto são AA ou Aa, e os que não estão 

marcados são aa. Portanto, se o casal 10 e 11 é aa, eles terão 100% de probabilidade de gerar filhos aa e não 

possuem nenhuma probabilidade de terem um filho com polidactilia.). 

15) B (Como os indivíduos 1 e 2 possuem um filho afetado, o indivíduo 2 deve ser heterozigoto. Se o pai de 7 e 8 é 

afetado, eles herdaram o gene e também são heterozigotos. Como o indivíduo 6 teve um filho afetado, também 

é heterozigoto. Portanto, os indivíduos 2, 6, 7 e 8 são, obrigatoriamente, heterozigotos.).  

16) FFVVV 

17) A (Se a doença é condicionada por um gene autossômico dominante, isso indica que os genótipos para animais 

afetados podem ser AA ou Aa. Indivíduos normais são aa. O macho afetado, filho de pai normal, é Aa e a 

fêmea normal é aa.O cruzamento indica: 
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A probabilidade de esse cruzamento produzir um descendente (macho ou fêmea) normal é de 2/4 ou 50%. 

18) B (No heredograma, está representada uma herança autossômica, ou seja, não é relacionada com os 

cromossomos sexuais (X e Y). Os afetados apresentam queratose, anomalia da pele, que é determinada 

geneticamente. O gene que condiciona o caráter afetado é dominante, como se verifica no casal 3-4, que são 

heterozigotos (Aa) e tiveram filhos normais homozigotos recessivos (aa). Os indivíduos 1 e 2 são heterozigoto 

e homozigoto, respectivamente. Como o indivíduo 2 é normal, ele só pode ser homozigoto recessivo e como 

entre os filhos do casal há indivíduos normais e afetados, 1 é heterozigoto. Como o casal 3-4 é heterozigoto, a 

probabilidade de terem um filho afetado é de 75%, ou seja, ¾, conforme cruzamento realizado abaixo: 

  

Todos os descendentes com o alelo A serão afetados, o que compreende 3 dos 4 indivíduos da tabela. Apenas 1 

dos 4 não terá o alelo dominante e será normal.). 

19) B (O albinismo é uma herança genética monogênica e recessiva. Como o casal III.1 e III.2 possui um dos 

progenitores com albinismo (aa), mas são fenotipicamente normais, o casal possui genótipo heterozigoto (Aa). 

As possibilidades do cruzamento são as seguintes: 

 
  

Para que o filho seja albino ele deve ser aa, essa condição aparecerá em ¼ ou 25% dos filhos, independente de 

quantos filhos o casal já possua.).  

20) C (Se Maria possui galactosemia, que é uma anomalia genética autossômica recessiva, seu genótipo é gg. Seu 

marido é normal, mas filho de pai galactosêmico, então João é heterozigoto (Gg). O cruzamento entre gg x Gg 

gera ½ ou 50% de indivíduos Gg (normais) e a outra metade de indivíduos galactosêmicos (gg). 

Multiplicando-se as probabilidades de a criança ser do sexo feminino (½) e ter a galactosemia (½), tem-se ¼ 

ou 25% de as duas situações ocorrerem simultaneamente.).  

 


