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(Questão 01)

Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, os descendentes serão:

a) 100% vv, verdes;

b) 100% VV, amarelas;

c) 50% Vv, amarelas; 50% vv, verdes;

d) 25% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 25% VV, amarelas;

e) 25% vv, verdes; 50% Vv, amarelas; 25% VV, verdes.
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(Questão 02)

Leia as afirmações abaixo relativas à transmissão dos caracteres na reprodução sexuada.

I – Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a informações contidas no
sangue dos pais, que se concentram no esperma do homem e nas excreções vaginais da
mulher.

II – Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a informações contidas no
interior das células reprodutoras masculinas e femininas, chamadas gametas, que se unem
na fecundação.

III – Os cromossomos existem aos pares nas células e os genes ocupam um lugar definido no
cromossomo, chamado locus gênico, assim, os genes também existem aos pares. Os pares
de cromossomos semelhantes são chamados cromossomos homólogos, e os pares de genes
que ocupam um mesmo locus nestes cromossomos são chamados genes alelos.
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Das afirmações acima está (estão) correta (s):

a) I, apenas d) II, apenas

b) II e III, apenas e) I, II e III.

c) III, apenas
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(Questão 03)

Indique a proposição que completa, de forma correta, a afirmativa abaixo:

Por meiose, uma célula ________ com ________ cromossomos formará _______
células ________________, com _________ cromossomos cada uma.

a) 2n, 20, 02, 2n, 20.

b) Diploide, 10, 04, haploides, 05.

c) Diploide, 46, 04, haploides, 23.

d) n, 10, 02, 2n, 05.

e) Haploide, 05, 04, n, 20.
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(Questão 04)

O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material
escolhido para sua pesquisa: ervilhas. Analise as alternativas abaixo e marque a única
que não representa uma vantagem do uso dessa espécie.

a) Fácil cultivo.

b) Produz poucos descendentes.

c) Ciclo de vida curto.

d) Facilidade de polinização artificial.

e) Possui muitas variedades.
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(Questão 05)

Em um experimento, ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de
flores brancas, obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1. Levando em
consideração que o experimento obedece à Primeira Lei de Mendel, espera-se que
em F2 as flores roxas e brancas apresentem-se em uma proporção de:

a) 5:3.

b) 1:1.

c) 2:3.

d) 3:1.

e) 2:5.
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