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Lista Complementar – Biologia – Genética ( Prof.º Samuel ) 

01. (SNUSTAD/SIMMONS) – Os vírus replicam-se por inserção 

de sua informação genômica dentro do cromossomo do seu 
organismo hospedeiro. Com base no que você sabe sobre o 
dogma central da biologia molecular, qual das seguintes opções 
você esperaria encontrar em um vírus com genoma de RNA? 
a) Um fragmento do RNA de dupla-hélice pode ser integrado 
diretamente ao cromossomo, porque ambos são ácidos 
nucleicos e têm o mesmo arcabouço. 
b) Um fragmento do RNA precisa passar por transcrição reversa 
em DNA antes que possa ser integrado a um cromossomo. 
c) Um vírus com genoma de RNA pode replicar o RNA 
diretamente, sem usar DNA. 
d) Um vírus com genoma de RNA não pode ser integrado ao 
cromossomo, mas pode traduzir proteínas. 
e) Nenhuma das opções anteriores. 
 

02. (SNUSTAD/SIMMONS) – Suponha que você esteja 
estudando o gene PAX6, envolvido na formação ocular de 

grande variedade de organismos, desde moscas até seres 
humanos. Você alinha uma região do gene e descobre a 
seguinte homologia: 
 

Ser humano 
5’-ATGCCGTACGTGGTCACGGAA-3’ 
 

Camundongo 
5’-ATGCCGTACCTGGACACGGAA-3’ 
 

Rato 
5’-ATGCCGTACCTGGACACGGAA-3’ 
 

Mosca 
5’-ATGTCGTTCCTGCACGCGGAA-3’ 
 

Examinando as diferenças das sequências, qual é a relação 
mais provável entre seres humanos, camundongos, ratos e 
moscas? 
a) Os camundongos e os ratos divergiram mais recentemente, 
porque eles têm menos alterações, em comparação com os 
outros três organismos. 
b) Os seres humanos divergiram primeiramente e depois as 
moscas divergiram dos dois roedores. 
c) Os ratos e os camundongos estão relacionados mais 
diretamente, porque suas sequências são as mais semelhantes. 
d) Os seres humanos estão relacionados mais diretamente com 
os camundongos que com os ratos. 
e) Nenhuma das opções anteriores. 
 

03. (SNUSTAD/SIMMONS) – Se você tivesse duas plantas 

geneticamente puras, uma homozigota para um alelo dominante 
que determina a altura (alta, DD) e uma homozigota para o alelo 
recessivo que define a altura (anã, dd), e elas fossem cruzadas, 
qual seria a razão entre os fenótipos resultantes? 
a) 1 alta:3 anãs.       b) 3 altas:1 anã.     c) 1 alta:2 médias:1 anã. 
d) Todas anãs.        e) Todas altas. 
 

04. (SNUSTAD/SIMMONS) – Suponha que Mendel inicialmente 

considerou uma 8ª característica para a cor da cobertura das 
sementes, em que cinza (G) fosse dominante sobre branco (g). 
Entretanto, quando realizou um cruzamento di-híbrido, Mendel 
descobriu que as plantas com coberturas de semente cinza 
sempre tinham flores roxas (W), sendo a cor roxa dominante 
sobre a cor branca (w). O que isso indica quanto ao gene G? 
a) G e W são o mesmo gene. 
b) G e W estão relacionados. 
c) A cor da cobertura da semente não é controlada por genes 
d) A razão 9:3:3:1 é mantida 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

05. (SNUSTAD/SIMMONS) – Agora suponha que Mendel 

quisesse determinar se os resultados inesperados que ele 
obteve do gene G poderiam ser atribuídos ao acaso. Suponha 
que ele fizesse autofecundação de uma planta com genótipo Gg 
Ww e observasse os seguintes resultados: 
97 G-W 
0 G-w 
0 g-W 
3 gg ww 
 

Supondo uma distribuição independente, qual é o número 
esperado de plantas que teriam cobertura de sementes cinza e 
flores brancas em uma população de 100 indivíduos da geração 
F2?  
a) 3.             b) 10.           c) 19.               d) 30.              e) 33. 
 

06. (SNUSTAD/SIMMONS) – Mendel decidiu que quer 

economizar algum tempo e realizar um grande experimento. Ele 
faz autofecundação de uma planta com genótipo Tt Rr Yy Pp Ii 
Gg Aa. De quantos caixotes ele precisaria para montar um 
quadrado de Punnett suficientemente grande para acomodar 
todos os descendentes possíveis? 
a) 256.            b) 1.024.       c) 16.384.      d) 65.536.     e) 262.144. 
 
07. (SNUSTAD/SIMMONS) – A agamaglobulinemia ligada ao X 

(ALX), ou síndrome de Bruton, é uma doença na qual os 
pacientes afetados não formam células B e, portanto, não 
produzem imunoglobulinas. Suponha que um casal planeje ter 
filhos e que os dois tiveram um avô materno com ALX. Nenhum 
outro membro da família apresentou a síndrome. Quais são as 
chances de que, se tiverem uma filha, ela seja afetada pela 
doença? 
a) 0              b) 1/4             c) 1/8                 d) 1/16           e) 1/32 
 

08. (SNUSTAD/SIMMONS) – Em uma espécie de planta, a 

produção de um pigmento de flor roxa depende de dois genes 
diferentes (A e B). Quando um dos alelos dominantes está 
ausente, a planta não consegue produzir o pigmento e as flores 
são brancas. Supondo que os genes A e B têm distribuição 
independente, que parcela dos descendentes do cruzamento di-
híbrido Aa Bb × Aa Bb não conseguiria sintetizar o pigmento 
roxo? 
a) 9/16            b) 7/16           c) 3/16          d) 1/16              e) 4/16. 
 

09 (SNUSTAD/SIMMONS) – Em uma família na qual os dois 

genitores são portadores do gene do albinismo, quais são as 
chances de que eles tenham quatro meninas afetadas pela 
doença? 
a) 1/2          b) 1/4           c) 1/256           d) 1/4.096       e) 1/8.192 
 

10. (SNUSTAD/SIMMONS) – Os indivíduos com albinismo 

frequentemente têm vários sintomas, inclusive alterações da 
pigmentação cutânea, além de problemas visuais. Isso é um 
exemplo de: 
a) Expressão influenciada pelo sexo. 
b) Penetrância parcial. 
c) Expressividade variável. 
d) Pleiotropia. 
e) Epistasia. 
 

Gabarito 
01 – B / 02 – C / 03 – E / 04 – B / 05 – C / 06 – C / 07 – A / 08 – 
A / 09 – D / 10 – D. 
 


