


Indivíduo
testado X Indivíduo

testador

A ? aa

RESULTADOS POSSÍVEIS
1 - Se entre os descendentes produzidos nascem indivíduos dominantes e recessivos(aa) ,
significa que o genitor testado, com certeza, é heterozigoto (Aa ).
2 - Se, por outro lado, 100% dos descendentes são do tipo dominante, é muito provável que
o indivíduo testado seja homozigoto (AA). Quanto maior for o nº de filhos produzidos nesse
caso, maior será o grau de precisão dessa conclusão.
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Os alelos letais foram descobertos por Lucien Cuénot, que estudava
cruzamentos em camundongos. Ao cruzar indivíduos cinza, todos os
descendentes nasciam cinza, entretanto, ao cruzar indivíduos amarelos, a
proporção encontrada foi:

a) 1:1
b) 2:1
c) 3:1
d) 2:3
e) 3:2 BB
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Em algumas espécies de roedores, o padrão da pelagem (malhada ou uniforme) é
condicionado por um par de genes autossômicos não codominantes. Se dois indivíduos
malhados forem cruzados, a prole obtida será composta por indivíduos de pelagem malhada
e uniforme, na proporção de 2 : 1. Considere as afirmativas abaixo.
I. O gene que determina pelagem malhada é dominante.
II. Um dos dois alelos é letal em homozigose.
III. Se dois indivíduos com pelagem uniforme forem cruzados, toda a prole será constituída
de indivíduos com pelagem uniforme.
Assinale
a) se todas as afirmativas forem corretas.
b) se somente a afirmativa I for correta.
c) se somente as afirmativas I e II forem corretas.
d) se somente a afirmativa III for correta.
e) se somente as afirmativas I e III forem corretas. AA
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Nas moscas-das-frutas (Drosophyla melanogaster), cromossomicamente os machos
são XY e as fêmeas são XX. Duas moscas-das-frutas de aspecto normal foram
cruzadas e produziram uma prole na qual havia 202 fêmeas e 98 machos.
Considerando que o esperado seria uma proporção de 50% de machos e 50% de
fêmeas, a mais provável explicação para esse resultado incomum é admitir que, no
casal de moscas:
a) O macho é heterozigoto, portador de um alelo recessivo letal ligado ao sexo.
b) O macho é hemizigoto e a fêmea é heterozigota, ambos para um alelo recessivo 
ligado ao sexo.
c) O macho é hemizigoto para um alelo de herança restrita ao sexo.
d) A fêmea é homozigota para um alelo de herança restrita ao sexo.
e) A fêmea é heterozigota, portadora de um alelo recessivo letal ligado ao sexo. EE
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