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CAP 21 – 2ª LEI E LINKAGE 
 
1. (UECE – 2008.2) Sabe-se que em determinado casal de 
indivíduos com prole fértil, ambos apresentam o seguinte 
genótipo: AaBbCCDdEe, cujos alelos se segregam, 
independentemente. Assinale a alternativa que contém, 
respectivamente, o número de gametas produzidos por 
cada indivíduo e a fração fenotípica correspondente aos 
genótipos aaB_ccD_E_, em que o traço corresponde a um 
alelo dominante ou recessivo.  
A) 32 e 27/1024 
B) 64 e 9/512 
C) 8 e 27/64 
D) 16 e zero 
 
 
2. (UECE – 2007.1) Cruzando-se animais de pelagem 
branca, puros, com animais de pelagem vermelha, também 
puros, obteve-se uma progênie de animais chitados 
(pelagem branca com miríades de pintas vermelhas). Do 
cruzamento dos animais chitados de F1, entre si, 
obtiveram-se animais chitados, porém, reapareceram 
animais com a pelagem branca e animais vermelhos. 
Cruzando-se os animais brancos com os vermelhos de F2, 
espera-se obter: 
A) 9/16 chitados, 3/16 vermelhos e 4/16 brancos. 
B) 4/4 chitados, 0/4 brancos, 0/4 vermelhos. 
C) 1/4 brancos, 1/2 chitados, 1/4 vermelhos. 
D) 9/16 chitados, 3/8 vermelhos,1/16 brancos. 
 
 
3. (UECE – 2007.1) Sabe-se que em porquinhos da Índia o 
padrão “pêlos lisos” domina sobre o padrão “pêlos 
arrepiados”, enquanto a cor negra domina sobre a cor 
branca, estando os genes determinantes destas 
características situados em pares de cromossomos 
homólogos diferentes. Cruzando-se porquinhos com 
padrão liso e de coloração negra, ambos heterozigotos para 
os dois loci, pode-se afirmar, corretamente, que a razão 
fenotípica de porquinhos arrepiados e brancos é de 
A) 9:16 
B) 3:8 
C) 3:16 
D) 1:16 
 
 
4. (UECE – 2006.1) Estudando-se um caso de segregação 
independente, a probabilidade de um casal, cujo genótipo é  
AABbCc X AaBbCc, ter um filho AAbbCC é expressa 
pela razão: 
A) 1/2             
B) 1/4                 
C) 1/8                 
D) 1/32 
  
 
5. (UECE – 2005.2) Quando dois pares de genes estão no 
mesmo par de cromossomos homólogos, dizemos que 
ocorre: 
A) ligação gênica, podendo os genes ligados ir para 
gametas diferentes em conseqüência de segregação 
independente 
B) segregação independente dos genes, os quais 
obrigatoriamente irão para gametas diferentes 

C) segregação independente dos genes, podendo se juntar 
no mesmo gameta por permutação 
D) ligação gênica, podendo os genes ligados ir para 
gametas diferentes por meio do crossing-over 
 
 
6. (UECE – 2004.2) Portam fenótipos dominantes 
indivíduos polidáctilos, com olhos escuros, cor da pele 
normal em relação ao albinismo sensível ao PTC. 
Partindo-se da premissa que estes genes se segregam 
independentemente na progênie de pais heterozigotos para 
todos os loci poderão surgir indivíduos com todos os 
fenótipos dominantes numa razão de: 
A) 3/4 
B) 9/16 
C) 27/64 
D) 81/256 
 
 
7. (UECE – 2003.2) Em drosófila o gene “O” é dominante, 
expressando o fenótipo asas normais e o seu alelo 
recessivo “o” expressa o fenótipo asas onduladas. Já o 
gene “L” localizado no mesmo cromossomo do gene “O” 
expressa o fenótipo tórax sem listras, enquanto seu alelo 
recessivo expressa o fenótipo tórax listrado. Sabendo-se 
que a percentagem de recombinação entre ambos é de 
12%, a freqüência de gametas LO formados por um 
indivíduo LlOo, heterozigoto trans, é de: 
A)  44% 
B)  38% 
C)  12% 
D)  6% 
 
 
8. (UECE - 2001.1) Em 1908, os geneticistas Bateson e 
Punnet, realizando estudos de diibridismo, cruzaram 
ervilhas de cheiro puras de flores púrpuras e pólen oval 
(PPLL) com as flores vermelhas e pólen esférico 
(caracteres recessivos – ppll). A F1 deu o resultado 
esperado de 100% de flores púrpura e pólen oval; porém a 
F2 apresentou resultado adverso do esperado, conforme 
demonstra o quadro abaixo. O quadro apresenta, também, 
resultado fictício de retrocruzamento com indivíduos da 
geração F1: 
 
 GERAÇÃO F2 GERAÇÃO F1 
 Nº 

observado 
Nº 
esperado 

Nº 
observado 

Nº 
esperado 

Púrpura 
oval 

283 214 171 95 

Púrpura 
esférica 

21 71 19 95 

Vermelho 
oval 

21 71 19 95 

Vermelho 
esférico 

55 24 171 95 

 
Examinando-se o quadro apresentado, podemos concluir 
que estamos diante de um caso de (1) com o seguinte 
percentual de gametas produzidos pela geração F1 (2): 
A) diibridismo (1); com 25% de gametas do tipo PL (2) 
B) diibridismo (1); sendo a percentagem de gametas do 
tipo pL menor que 25% (2) 
C) genes ligados (1); com 25% de gametas do tipo pL (2) 
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D) genes ligados (1); sendo a percentagem de gametas do 
tipo PL maior que 25% (2) 
 
 
9. (UECE – 96.1) Do cruzamento entre dois indivíduos 
portadores do genótipo Cc Dd, a probabilidade de 
ocorrência na F1 de indivíduos com o mesmo genótipo dos 
pais, é: 
A) zero    
B) 1/2    
C) 1/4    
D) 1/8 
 
 
10. (UNIFOR – 2008.2) Indivíduos diíbridos (AaBb) 
foram cruzados com indivíduos duplamente homozigóticos 
(aabb), resultando 180 descendentes. Desses, espera-se 
que o número de indivíduos com genótipo igual ao dos 
híbridos da geração paterna seja 
A) 18 
B) 45 
C) 90 
D) 135 
E) 180 
 
 
11. (UNIFOR – 2005.2) Em genética, fala-se em 
diibridismo quando 
A) se consideram duas características dos indivíduos que 
se intercruzam. 
B) a característica considerada é determinada por três ou 
mais pares de alelos que interagem. 
C) se consideram dois alelos de efeitos contrastantes que 
se segregam na formação dos gametas. 
D) os dois pares de alelos considerados situam-se 
obrigatoriamente no mesmo cromossomo. 
E) a característica considerada é determinada por dois 
alelos de um gene, entre os quais pode haver ou não 
dominância. 
 
 
12. (UNIFOR– 2003.2) Considere um organismo em que 
os genes A, B e C estão em cromossomos distintos. De 
acordo com a Segunda Lei de Mendel, indivíduos com o 
genótipo aaBbCc produzirão gametas de  
A) 2 tipos 
B) 4 tipos 
C) 8 tipos 
D) 16 tipos 
E) 32 tipos 
 
 
13. (UNIFOR – 2003.1)  Em cachorros, a cor escura da 
pelagem é dominante sobre a albina e o pêlo curto é 
dominante sobre o longo. Estas características são 
causadas por 2 pares de genes que segregam 
independentemente. Cruzando-se duas linhagens puras, 
uma de animais brancos de pêlos longos e a outra de 
animais escuros de pêlos curtos espera-se obter, em F1, a 
seguinte proporção: 
A) 9 (escuros, pêlos curtos) : 3 (escuros, pêlos longos): 3 
(brancos, pêlos curtos) : 1 (branco, pêlo longo). 
B) 1 (escuro, pêlo curto) : 1 (branco, pêlo longo). 
C) 1 (escuro, pêlo longo) : 1 (branco, pêlo curto). 
D) todos brancos, pêlos longos. 

E) todos escuros, pêlos curtos. 
 
 
14. (UNIFOR – 2002.2) O esquema abaixo representa 
genes e cromossomos de um oócito primário de uma 
fêmea diplóide. 
 

 
 
Sabendo-se que, nessa fêmea, a recombinação gênica 
ocorre somente entre os não-alelos situados em diferentes 
cromossomos, conclui-se que o número de tipos de óvulos 
que ela forma é 
A) 3 
B) 4 
C) 8 
D) 16 
E) 32 
 
 
15. (UNIFOR – 2001.2) Do cruzamento entre duas 
linhagens puras de ervilhas, uma com sementes amarelas e 
lisas e outra com sementes verdes e rugosas, obtiveram-se 
apenas plantas com sementes amarelas e lisas. No 
cruzamento destas últimas, a proporção de plantas com 
sementes amarelas e rugosas será 
A) zero 
B) 3/16 
C) 9/16 
D) ¼ 
E) ½ 
 
 
16. (UNIFOR – 2001.2) Em certas espécies de abóboras, 
os alelos que condicionam a forma do fruto (A – discóide e 
a – esférico) segregam-se independentemente daqueles que 
condicionam a cor do fruto (B – amarelo e b – branco). Do 
cruzamento entre indivíduos heterozigóticos para ambas as 
características, a proporção de descendentes esféricos e 
brancos será 
A)1/16 
B) 3/16 
C) ½ 
D) 9/16 
E) 15/16 
 
 
17. (UNIFOR – 2000.2) Nos porcos, o alelo dominante F 
determina cascos nãofendidos e o recessivo f, cascos 
fendidos; o alelo dominante P condiciona pelagem branca 
e o recessivo p, pelagem preta. Sabendo-se que esses 
genes são autossômicos e segregam- se 
independentemente, o cruzamento que poderia originar 
uma descendência com proporção fenotípica de 1 : 1 : 1 : 1 
é 
A) FFPP × FfPp 
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B) FFPP × ffpp 
C) FfPp × ffpp 
D) FfPp × FfPp 
E) Ffpp × Ffpp 
 
 
18. (UNIFOR – 2000.2) A figura abaixo representa uma 
célula com um par de cromossomos homólogos. 
 
 

 
A partir dessa célula, na ausência de permutação gênica, 
poderão ser formados gametas 
A) Aa e Bb, somente. 
B) Ab e aB, somente. 
C) AB e ab, somente. 
D) AB, Ab, aB e ab. 
E) AB, Aa, Bb e ab. 
 
 
19. (UNIFOR – 2000.1) Três indivíduos da mesma espécie 
apresentam os seguintes genótipos: 
I. PPQQRR 
II. ppQQrr 
III. PPqqRR 
Cruzamentos que poderão resultar em indivíduos 
heterozigóticos para os três pares de alelos são os que 
ocorrem SOMENTE entre 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I e II e entre I e III 
E) I e III e entre II e III 
 
 
20. (UNIFOR – 2000.1)  Considere a frase abaixo. 
"Os fatores para dois caracteres não se fundem no 
heterozigoto, distribuindo-se independentemente para os 
gametas, recombinando-se ao acaso." 
Ela refere-se à 
A) permutação genética. 
B) dominância dos fatores. 
C) herança intermediária. 
D) primeira lei de Mendel. 
E) segunda lei de Mendel. 
 
 
21. (UNIFOR – 99.2) A figura abaixo esquematiza uma 
célula meiótica em  
metáfase I. 
 

 
 
A partir dessa célula, é possível prever-se a formação de 
gametas 
A) AB e ab, somente. 
B) Aa e Bb, somente. 
C) Ab e aB, somente. 
D) AB, Ab, aB e ab. 
E) AB e ab  ou  Aa e Bb.  
 
 
22. (UNIFOR – 99.2) Em determinado animal, pelagem 
escura é condicionada por um alelo dominante e a clara, 
pelo recessivo. Cauda longa é determinada por um alelo 
dominante e a curta, pelo alelo recessivo. Cruzando-se 
indivíduos duplo-heterozigóticos com indivíduos com 
características recessivas, obtiveram-se: 
25% pelagem escura e cauda longa 
25% pelagem escura e cauda curta 
25% pelagem clara e cauda longa 
25% pelagem clara e cauda curta 
Esses resultados sugerem tratar-se de um caso de 
A) herança quantitativa. 
B) interação gênica. 
C) segregação independente. 
D) genes em ligação completa. 
E) genes em ligação incompleta. 
 
 
23. (UNIFOR – 99.1) Em galináceos, a presença de crista 
é condicionada pelo alelo dominante C e a ausência pelo 
alelo c. A cor preta das pernas é devida ao alelo V e a cor 
vermelha ao alelo v. Esses genes estão localizados em 
cromossomos não-homólogos. A partir do cruzamento de 
uma ave duplo-heterozigótica com uma duplo-recessiva, a 
probabilidade de se originar um descendente com crista e 
pernas vermelhas é 
A) 1/16 
B) 3/16 
C) 1/4 
D) 9/16 
E) 3/4 
 
 
24. (UNIFOR – 98.1) Em cobaias, pelagem preta é 
dominante sobre a marrom e pêlo curto é dominante sobre 
pêlo longo. Se duas cobaias duplo-heterozigóticas forem 
cruzadas, a proporção esperada de animais pretos de pêlo 
longo na descendência é 
A) 9/16  
B) 6/16 
C) 4/16 
D) 3/16 
E) 1/16 
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25. (UNIFOR – 97.2) Em uma determinada raça de cães, o 
alelo dominante C condiciona cor preta e o alelo recessivo 
c, cor chocolate; o padrão uniforme é determinado pelo 
alelo dominante M e o malhado, pelo alelo recessivo m. 
Do cruzamento de um animal preto uniforme com um 
preto malhado nasceram 6 fihotes da cor preta uniforme e 
1 de cor chocolate uniforme. Sabendo-se que esses genes 
segregam-se independentemente, os prováveis genótipos 
do casal são 
A) CCMM x ccmm 
B) CCMM x CmMm 
C) CcMM x Ccmm 
D) CcMm x CcMm 
E) Ccmm x ccmm 
 
 
26. (UNIFOR – 97.1) A característica pêlo longo é 
determinada pelo alelo dominante C e pêlo curto pelo alelo 
recessivo c. Pêlo crespo é condicionado pelo alelo L e pêlo 
liso pelo alelo l. Esses genes localizam-se em 
cromossomos não-homólogos. Do cruzamento de um 
animal de pêlo longo liso com um de pêlo curto crespo 
originou-se um descendência na que foram observados os 
quatro tipos fenotípicos possíveis. Os genótipos do casal 
são: 
A) CCll  x   ccLL 
B) CcLl  x  CcLl 
C) CcLl  x  ccll 
D) CcLl  x  ccll 
E) Ccll  x  ccLl 
 
 
27. (UNIFOR – 96.1) Numa dada planta, o alelo V 
condiciona flores roxas e o v, flores verdes; o alelo 
dominante B determina planta alta e o b, planta baixa. Dos 
cruzamentos abaixo, o que possibilita verificar se ocorre 
ou não segregação independente entre esses genes é 
A) VVBB x vvbb 
B) VVbb x vvBB 
C) VvBb x vvbb 
D) VvBB x VVBb 
E) Vvbb x Vvbb 
 
 
28. (UFPI – 2006) Assinale com V os parênteses 
correspondentes aos possíveis genótipos e com F, os 
correspondentes àqueles impossíveis de ser encontrados 
nos filhos de um casal que apresenta os seguintes 
genótipos: o pai é AaBbCc e a mãe é aabbcc. 
1 ( ) AabbCc 
2 ( ) AaBbCc 
3 ( ) aaBbCc 
4 ( ) AaBbCC 
  
 
29. (UFPI – 2006) Sobre os dois princípios de transmissão 
genética, podemos afirmar que 
A) os alelos de um gene se segregam um do outro 
(princípio de distribuição independente) e os alelos de 
genes diferentes se distribuem independentemente 
(princípio da segregação). 
B) o princípio da segregação é baseado na separação dos 
cromossomos homólogos durante a anáfase da segunda 
meiose. 

C) os alelos em diferentes pares de cromossomos se 
distribuem independentemente na anáfase I da meiose I 
porque os cromossomos herdados materna e paternalmente 
se alinham aleatoriamente no equador da célula. 
D) considerando dois genes em dois pares diferentes de 
cromossomos, durante a metáfase II, os cromossomos com 
os alelos A e a se pareiam, como ocorre com os alelos B e 
b. 
E) esses dois princípios explicam todos os modos de 
herança das características, independentemente de os 
genes estarem, ou não, localizados no mesmo 
cromossomo. 
  
 
30. (UFPI – 2006) Considere a situação de um 
heterozigoto para dois genes ligados, submetidos a um 
cruzamento teste, e assinale a alternativa correta: 
A) Para quaisquer dos dois genes, a freqüência de gametas 
recombinantes excederá a 50%. 
B) Quando o alelo dominante e o recessivo estão 
separados em ambos os lados da barra, o genótipo está na 
fase de ligação de acoplamento. 
C) Os cruzamentos envolvendo genes ligados são em 
geral, diagramados para mostrar a fase de ligação, ou seja, 
o modo pelo qual os alelos estão dispostos no heterozigoto. 
D) Os genes muitos ligados se recombinam 
freqüentemente e os genes que são pouco ligados 
raramente se recombinam. 
E) A partir de um cruzamento-teste, dentre 1000 
descendentes registrados, 920 se assemelham a uma ou 
outra linhagem parental e 80 são recombinantes. A 
freqüência de gametas recombinantes, portanto, é de: 
0,086. 
 
 
31. (UFPI – 2001) “Devo, finalmente, chamar a atenção 
para a possibilidade do pareamento dos cromossomos 
paternos e maternos, e sua subseqüente separação Durante 
a divisão reducional, constituírem as bases físicas das leis 
de Mendel” (Walter S. Sutton, 1902). 
O que Sutton achava possível sabe-se, hoje, ser verdade, 
isto é: 
I. Os genes estão localizados nos cromossomos. 
II. Dois ou mais genes localizados no mesmo cromossomo 
são herdados, na maioria dos casos, em gametas diferentes. 
III. Dois ou mais genes localizados em cromossomos 
diferentes segregam de maneira independente. 
Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que: 
A) somente III está correta. 
B) I e II estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) I e III estão corretas. 
E) Somente II está correta 
 
 
32. (UFPI - 2000) Um organismo diplóide, com o genótipo 
AaBBCCDDEE, poderá produzir quantos tipos de 
gametas? 
A) 2 
B) 4 
C) 8 
D) 16 
E) 32 
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33. (UFPI – 98) Um casal tem os seguintes genótipos: 
AaBbCc e aabbcc. 
Assinale a alternativa que apresenta o genótipo impossível 
de ser encontrado nos filhos do casal. 
A) AabbCc 
B) AaBbCc 
C) aaBbCc 
D) aaBbcc 
E) AaBbCC 
 
 
34. (UFPI - 97) Um geneticista, analisando a ação 
combinada de dois pares de genes, cada um deles 
responsável por um caráter, obteve, num cruzamento de 
heterozigotos, a seguinte proporção fenotípica: 9:3:3:1. 
Com essa proporção, conclui-se corretamente que 
A) os genes não alelos estão ligados e muito próximos um 
do outro. 
B) trata-se de um caso de herança ligada ao sexo. 
C) não há dominância entre os genes não alelos em 
questão. 
D) os genes não alelos estão localizados em cromossomos 
não homólogos. 
E) os genes não alelos estão localizados no mesmo 
autossomo. 
 
 
35. (UFPB – 2006) Em um cromossomo, a  distância entre 
os locos gênicos A e B é 16 unidades de recombinação. 
Nessa situação, a freqüência dos gametas dos tipos AB, ab, 

Ab e aB, produzidos pelo indivíduo de genótipo 
ba
BA

, 

será respectivamente: 
 
 AB ab Ab aB 
A) 25% 25% 25% 25% 
B) 8% 8% 42% 42% 
C) 42% 42% 8% 8% 
D) 34% 34% 16% 16% 
E) 16% 16% 34% 34% 
F) 50% 50% 0% 0% 
 
 
36. (UFPB – 99) Um indivíduo heterozigoto para dois 
pares de genes autossômicos, que apresentam segregação 
independente, casa-se com uma mulher homozigota 
recessiva para esses mesmos pares de genes. A 
probabilidade de nascer um filho genotipicamente igual ao 
pai, com relação ao par de genes considerado, é 
A) 1/2    
B) 1/4     
C) 1/8    
D) 1/12  
E) 1/16  
 
 
37. (UFPB – 98) Se um indivíduo com genótipo AaBb 
produz 50% de seus gametas AB e 50% ab, é correto 
afirmar que se trata de um caso de 
A) segregação independente e cada par de gene está em 
cromossomos não homólogos. 
B) ligação completa e cada par de gene está em 
cromossomos não homólogos. 

C) ligação, em que ocorre crossing-over, e os dois pares de 
genes estão no mesmo par de cromossomos homólogos. 
D) segregação independente e os dois pares de genes estão 
no mesmo par de cromossomos homólogos. 
E) ligação completa e os dois pares de genes estão no 
mesmo par de cromossomos homólogos. 
 
 
Responda às questões _ e _ de acordo com as informações 
abaixo. 
O cruzamento entre plantas de variedades diferentes de 
uma mesma espécie é muito utilizado para a obtenção de 
cultivares mais produtivos. 
Dois espécimes de variedades diferentes de uma planta 
oleaginosa foram cruzados visando à obtenção de uma 
variedade mais resistente à seca. Considere que duas das 
características dessa planta, referentes à folha e à semente, 
são definidas por alelos segregados independentemente, 
conforme a tabela abaixo. 
 

Os gráficos abaixo mostram a composição dos alelos para 
essas duas características nas plantas parentais. 
 

 
38. (UFRN – 2005) O gráfico que representa o número de 
alelos encontrados na mitose de uma célula obtida de uma 
planta resultante do cruzamento entre os parentais acima é: 
 

 
 
 
 
39. (UFRN – 2005) Das combinações possíveis resultantes 
do cruzamento entre esses mesmos parentais, o fenótipo 
que apresenta o maior número de genótipos possíveis é 
A) semente com “pêlos”. 
B) semente lisa. 
C) folha sem cera. 
D) folha com cera. 
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40. (FUVEST – 99) Em uma população de mariposas, 96% 
dos indivíduos têm cor clara e 4%, cor escura. Indivíduos 
escuros cruzados entre si produzem, na maioria das vezes, 
descendentes claros e escuros. Já os cruzamentos entre 
indivíduos claros produzem sempre apenas descendentes 
de cor clara. Esses resultados sugerem que a cor dessas 
mariposas é condicionada por 
A) um par de alelos, sendo o alelo para cor clara 
dominante sobre o que condiciona cor escura. 
B) um par de alelos, sendo o alelo para cor escura 
dominante sobre o que condiciona cor clara. 
C) um par de alelos, que não apresentam dominância um 
sobre o outro. 
D) dois genes ligados com alta taxa de recombinação entre 
si. 
E) fatores ambientais, como a coloração dos troncos onde 
elas pousam. 
 
 
41. (FUVEST – 96)  Considere uma ovogônia de uma 
mulher heterozigota para o par de alelos Dd. Entre os 
possíveis gametas formados por essa ovogônia, podemos 
encontrar. 
A) Quatro óvulos Dd. 
B) Quatro óvulos D e quatro óvulos d. 
C) Dois óvulos D e dois óvulos d. 
D) Apenas um óvulo Dd. 
E) Apenas um óvulo D ou um óvulo d. 
 
 
42. (FUVEST – 96)  O cruzamento entre duas linhagens de 
ervilhas uma com sementes amarelas e lisas (VvRr) e outra 
com sementes amarelas e rugosas (Vvrr), originou 800 
indivíduos quantos indivíduos devem ser esperados para 
cada um dos fenótipos indicados na tabela? 
A)  amarelas-lisas = 80 
     amarelas-rugosas = 320 
     verdes-lisas = 320 
     verdes-rugosas = 80. 
B)  amarelas-lisas = 100 
     amarelas-rugosas = 100 
     verdes-lisas = 300 
     verdes-rugosas = 300. 
C)  amarelas-lisas = 200 
     amarelas-rugosas = 200 
     verdes-lisas = 200 
     verdes-rugosas = 200. 
D)  amarelas-lisas = 300 
     amarelas-rugosas = 300 
     verdes-lisas = 100 
     verdes-rugosas=100. 
E)  amarelas-lisas = 450 
     amarelas-rugosas = 150 
     verdes-lisas = 150 
     verdes-rugosas=50. 
 
 
43. (UNESP – 2008) Na segunda metade do século XIX, 
Mendel havia descoberto algumas regras básicas sobre 
herança, mas suas idéias passaram despercebidas. No 
início dos anos 1900, Walter Sutton e outros verificaram 
que o comportamento dos cromossomos na divisão celular 
correspondia ao descrito por Mendel para os fatores 

hereditários. O que faltava era comprovar a ligação entre 
esses dados. A descoberta que possibilitou isso foi: 
A) as mutações genéticas estão correlacionadas às 
mudanças evolutivas, por Theodosius Dobzhansky. 
B) é possível conhecer a exata localização de um gene no 
cromossomo, como demonstrado por Calvin Bridges. 
C) os raios X aumentam dramaticamente a taxa de 
mutações, por Hermann Müller. 
D) o DNA tem uma conformação em dupla hélice, por 
James Watson e Francis Crick. 
E) os genes localizam-se em posições específicas do 
cromossomo, por Thomas Morgan. 
 
  
44. (UNESP - 2003) A partir dos anos 1900, uma série de 
observações e experimentos indicaram uma correlação 
entre o comportamento dos cromossomos na célula em 
divisão e as leis mendelianas.  
Analise cada uma das afirmações seguintes. 
I. Na meiose I, a segregação dos homólogos de um par 
cromossômico corresponde, em efeito, à 1ª lei de Mendel. 
II. Na meiose I, a segregação dos homólogos dos 
diferentes pares cromossômicos correspondem, em efeito, 
à 2a lei de Mendel. 
III. Na meiose I, a segregação de cromossomos homólogos 
que apresentam os mesmos alelos resulta nas proporções 
da geração F2 dos experimentos de Mendel. 
IV. Na meiose II, a segregação das cromátides dos 
diferentes pares cromossômicos corresponde, em efeito, à 
2ª lei de Mendel. 
V. Genes localizados em regiões próximas de um mesmo 
cromossomo implicam em distorções das proporções 
mendelianas. 
São afirmações corretas: 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II, III e V, apenas. 
C) I, II, IV e V, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) II e V, apenas. 
 
 
45. (UFSCAR – 2007) Suponha um organismo diplóide, 
2n = 4, e a existência de um gene A em um dos pares de 
cromossomos homólogos e de um gene B no outro par de 
homólogos. Um indivíduo heterozigótico para os dois 
genes formará 
A) 2 tipos de gametas na proporção 1:1. 
B) 2 tipos de gametas na proporção 3:1. 
C) 4 tipos de gametas nas proporções 9:3:3:1. 
D) 4 tipos de gametas nas proporções 1:1:1:1. 
E) 4 tipos de gametas na proporção 1:2:1. 
 
 
46. (UFSCAR – 2000) Sessenta células de um animal, com 
a constituição representada na figura, sofrem meiose.  



 7

 
São esperados, apresentando a constituição ABC, 
A) 30 espermatozóides. 
B) 60 espermatozóides. 
C) 90 espermatozóides. 
D) 120 espermatozóides. 
E) 180 espermatozóides. 
 
 
47. (UFF – 2004) A diversidade biológica dos seres vivos 
está relacionada, principalmente, com a reprodução 
sexuada. O principal evento responsável por essa 
diversidade ocorre durante a formação dos gametas. A 
figura ao lado demonstra a distribuição independente de 
cromossomos maternos e paternos, que ocorre durante a 
meiose, em um organismo onde o número haplóide (n) é 
igual a 3. 
Nessas condições, podemos observar que o número 
possível de gametas (w) em uma espécie é igual a 2n. 

 
 
Levando-se em consideração que na espécie humana 
ocorre a permuta gênica, pode-se afirmar que a melhor 
expressão para o número (w) de gametas possíveis está 
representada em: 
A) w = 223  
B) w > 223  
C) w < 223  
D) w =213  
E) w >213  
 

B 
 
48. (UFRRJ – 99) Numa certa espécie de milho, o grão 
colorido é condicionado por um gene dominante B e o 
grão liso por um gene dominante R. Os alelos recessivos b 
e r condicionam, respectivamente, grãos brancos e 
rugosos. No cruzamento entre um indivíduo colorido liso 
com um branco rugoso, surgiu uma F�, com os seguintes 
descendentes: 
150 indivíduos que produziam sementes coloridas e lisas, 
150 indivíduos que produziam sementes brancas e rugosas, 
250 indivíduos que produziam sementes coloridas e 
rugosas e 
250 indivíduos que produziam sementes brancas e lisas. 
A partir desses resultados, podemos concluir que o 
genótipo do indivíduo parental colorido liso e a distância 
entre os genes B e R são 
A) BR/br; 62,5 U.R. 
B) BR/br; 37,5 U.R. 
C) Br/bR; 62,5 U.R. 
D) Br/bR; 37,5 U.R. 
E) BR/br; 18,75 U.R.  
 
 
49. (UERJ – 2004) Em cães, latir ou não latir durante a 
corrida são características definidas por um par de genes 
alélicos. O mesmo ocorre para os caracteres orelhas eretas 
ou orelhas caídas. Latir enquanto corre e possuir orelhas 
eretas são características dominantes, enquanto não latir 
durante a corrida e possuir orelhas caídas são recessivas. 
Considere o cruzamento entre um casal de cães 
heterozigotos para ambos os pares de alelos.  Neste caso, a 
probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto 
correm e que possuem orelhas caídas é, aproximadamente, 
de: 
A) 6,2% 
B) 18,7% 
C) 31,2% 
D) 43,7%  
 
 
50. (UNIRIO – 99) a mosca-de-fruta 'Drosophila 
melanogaster' pode apresentar asas vestigiais ou longas e 
corpo cinza ou ébano. Cruzando-se um macho de corpo 
cinza e asas vestigiais com uma fêmea de corpo ébano e 
asas longas (parentais – P1) obteve-se F1 que deu origem a 
F2 através da autofecundação, como mostra a figura a 
seguir. 

 
Após a análise dos resultados dos cruzamentos, foram 
feitas as afirmativas abaixo. 
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I - A probabilidade de ocorrência do mesmo genótipo dos 
indivíduos de F1 em F2 é de 4/16. 
II - Os genes para cor do corpo e pra tipo de asa estão 
localizados num mesmo cromossoma. 
III - Em F2, a probabilidade de ocorrência de homozigose 
dominante é a mesma de homozigose recessiva. 
IV - O gene para corpo ébano só está presente na geração 
P1 e em parte de F2. 
V - Os genes para cor do corpo e forma das asas segregam-
se independentemente durante a formação dos gametas. 
As afirmativas corretas são: 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II e V , apenas. 
C) I, III e V , apenas. 
D) II, III e IV , apenas. 
E) III, IV e V, apenas.  
 
 
51. (UNIRIO – 97) Suponha que 100 células germinativas 
entram em meiose e que essas células tenham o seguinte 
genótipo:  

 
Quantos gametas recombinantes serão formados se 20 das 
100 células apresentarem permutação na meiose? 
A) 10 
B) 20 
C) 40 
D) 80 
E) 160  
 
 
52. (UNIRIO – 96) As afirmativas a seguir relacionam a 
Genética Mendeliana à Divisão Celular. 
I - As 1ª e 2ª  Leis de Mendel abordam o comportamento 
dos genes na formação dos gametas, logo estão 
relacionadas com o comportamento cromossômico na 
meiose. 
II - Dois pares de genes se segregam independentemente, 
se estiverem localizados em cromossomos diferentes. 
III - A lei da segregação independente (2ª  lei) está 
relacionada às conseqüências do arranjo, ao acaso, de 
pares de cromossomos homólogos na placa metafásica, na 
meiose. 
Está(ão) correta(s): 
A) somente I. 
B) somente I e II. 
C) somente I e III. 
D) somente II e III. 
E) I, II e III.  
 
 
53. (UNIRIO – 96) Se a meiose ocorre numa célula de 
genótipo AaBbCc, onde os três pares de genes estão em 

pares de cromossomos separados, quais serão os genótipos 
das células resultantes? 
A) Aa, Bb e Cc 
B) ABC e abc 
C) ABC, ABc, aBC, aBc, AbC, Abc, abC e abc 
D) AaBbCc 
E) AABBCC e aabbcc 
 
 
54. (UFMG – 2006) Analise esta tabela, em que estão 
relacionadas características das gerações F1 e F2, 
resultantes dos cruzamentos de linhagens puras de três 
organismos diferentes:  

 
Considerando-se as informações contidas nesta tabela e 
outros conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO 
afirmar que 
A) os pares de genes que determinam o .tipo e a cor da asa 
nas moscas estão localizados em cromossomas não-
homólogos. 
B) as características .tipo de semente e cor de plumagem 
são determinadas, cada uma delas, por um único par de 
gene. 
C) as plantas da F2 com sementes rugosas, quando 
autofecundadas, originam apenas descendentes com 
sementes rugosas. 
D) o gene que determina plumagem azulada é dominante 
sobre os genes que determinam plumagem preta ou 
plumagem branca. 
 
 
55. (UFMG – 97) Um criador fez cruzamentos entre 
porquinhos-da-índia para estudar as características: cor e 
tamanho do pêlo. Observou os seguintes resultados: 
- Geração P: Pêlo preto curto X Pêlo marrom longo 
- Geração F1: Pêlo preto curto 
- Geração F2: 81 pêlo preto curto 
                      27 pêlo preto longo 
                      27 pêlo marrom curto 
                      09 pêlo marrom longo 
Com base nesses resultados, é INCORRETO afirmar que 
A) as características pêlo preto e curto são dominantes. 
B) as duas características segregam-se independentemente. 
C) os indivíduos da geração F1 são homozigotos. 
D) os indivíduos da geração P formam um só tipo de 
gameta. 
 
 
56. (UFV – 2006)  Basicamente, quanto mais distante um 
gene está do outro no mesmo cromossomo, maior é a 
probabilidade de ocorrência de permutação (crossing-over) 
entre eles. Se os genes Z, X e Y apresentam as freqüências 
de permutação XZ (0,34), YZ (0,13) e XY (0,21), a ordem 
no mapa desses genes no cromossomo é: 
A) XZY 
B) ZXY 
C) ZYX 
D) YZX 
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E) YXZ 
 
 
57. (UNB – 99) Em uma determinada espécie animal, 
foram analisadas duas características com segregação 
independente e herança co-dominante: cor e textura dos 
pêlos. Para a cor do pêlo, os homozigotos podem ser 
vermelhos ou brancos. Para a textura, os homozigotos têm 
pêlo liso ou crespo. Calcule a porcentagem esperada de 
descendentes fêmeas com pêlo vermelho crespo oriundas 
do cruzamento de dois animais duplamente heterozigotos. 
Despreze a parte fracionária de seu resultado, caso exista. 
 
1/16 
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GABARITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 - VVVF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B D D D D D D C B A B E C B A C B C E 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A C B D C C C  C C D A E D C B E C D B 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
E D E A D E B D B C C E C D C C 1/16    


