


QUESTÃO - 05

Na Drosophila melanogaster, a cor do corpo ébano é produzida por um gene recessivo
(e) e o corpo de cor cinza, pelo seu alelo (E). A asa vestigial é produzida por um gene
recessivo (v) e o tamanho normal da asa é determinado pelo seu alelo (V). Se moscas
diíbridas são cruzadas entre si e produzem 256 indivíduos, quantas moscas desta
progênie apresentarão o mesmo genótipo dos pais?

a) 144
b) 128
c) 64
d) 8
e) 16 CC



QUESTÃO - 06

Em Drosophila melanogaster, asa vestigial (curta) e corpo ébano (preto) são
características determinadas por dois pares de gens recessivos v e e, respectivamente.
Asa longa e corpo cinzento são características determinadas pelos gens dominantes V e
E. Do cruzamento entre parentais surgiu, em F1, 25% de indivíduos de asa longa e
corpo cinzento. O genótipo provável dos pais será:

a) VvEe X VvEe
b) VVEE X vvee
c) vvee X vvee
d) VvEe X vvee
e) VvEe X VVEE CD



QUESTÃO - 07

Da autofecundação de uma planta heterozigota para dois pares de alelos independentes
e com dominância completa em cada par, foram obtidos 192 descendentes. É esperado
que nessa descendência devam existir aproximadamente:

a) 16 tipos diferentes de genótipos.
b) apenas indivíduos heterozigóticos.
c) 48 indivíduos homozigóticos para dois pares de genes.
d) 188 indivíduos heterozigóticos.
e) 144 indivíduos heterozigóticos para os dois pares de genes

CC



QUESTÃO - 08

Em Drosophila melanogaster os alelos recessivos dumpy e ebony estão em
cromossomos não homólogos. Do cruzamento entre indivíduos duplamente
heterozigotos, a proporção de indivíduos que apresentam ao mesmo tempo os
fenótipos dumpy e ebony é:

a) 1/2.
b) 1/4.
c) 1/8.
d) 1/16.
e) 1/32.

CD



QUESTÃO - 09

Suponha que, em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores
com pétalas lisas sejam dominantes em relação a seus alelos que condicionam,
respectivamente, bordas serrilhadas e pétalas manchadas. Uma planta diíbrida foi
cruzada com uma de folhas serrilhadas e de pétalas lisas, heterozigota para esta
característica. Foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas germinem, o número
de plantas, com ambos os caracteres dominantes, será de

a) 120.
b) 160.
c) 320.
d) 80.
e) 200.

CA


