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1. (G1 - cftmg 2019)  O tecido hematopoiético, presente na medula óssea,

é constituído de células pluripontes formadoras do tecido sanguíneo e pode

ser utilizado no tratamento de leucemias de diferentes tipos.

Na indisponibilidade de doadores desse tecido, uma alternativa para obtenção dessas células 

seria sua extração 

a) na placa neural.    

b) no cordão umbilical.    

c) no músculo cardíaco.    

d) no interior das vértebras.    
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2. (G1 - IFBA 2018) De acordo com a tabela dos variados tipos sanguíneos 

humanos do sistema ABO, abaixo, responda: quais os tipos de heranças 

genética que são encontradas na expressão da variedade dos tipos 

sanguíneos humanos? Escolha a alternativa correta.
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a) Dominância/recessividade e Codominância.   

b) Dominância/recessividade e genes letais.   

c) Dominância/recessividade e dominância incompleta.   

d) Dominância incompleta e alelos múltiplos.    

e) Codominância e dominância incompleta.   
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3. (G1 - ifba 2017) Muitos autores, usando metodologia histórica, sociológica e
antropológica, já analisaram as origens do povo brasileiro: Paulo Prado em Retrato do Brasil
(1927), Gilberto Freyre em Casa grande e senzala (1933), Sérgio Buarque de Holanda em
Raízes do Brasil (1936) e Darcy Ribeiro em várias obras, culminando em O povo brasileiro
(1995).

Autor Sergio D. J. Pena Extraído de Ciência Hoje, Vol.27, nº 159. Retrato Molecular do Brasil.

Uma equipe de pesquisadores brasileiros liderados pelo geneticista Dr. Sergio Pena utilizou
ferramentas genéticas para traçar e compreender o caminho que formou o brasileiro,
utilizando dois marcadores moleculares: o DNA mitocondrial e cromossomo Y.
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A partir da análise do DNA mitocondrial e do cromossomo Y podemos 
afirmar que

a) O DNA mitocondrial é passado integralmente da mãe para seus filhos.

b) O DNA mitocondrial também pode ser usado em testes de paternidade.

c) O cromossomo Y faz parte do DNA nuclear, logo pode ser encontrado em homens e

mulheres.

d) Um neto do sexo masculino poderá afirmar que seu cromossomo Y veio de seu avô

materno.

e) Os dois marcadores moleculares podem não apresentar os resultados esperados, pois a

maior precisão seria usar todo o DNA nuclear da célula para os estudos.
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4. (G1 - cftmg 2017)  Analise a tirinha a seguir.

Após o processo representado na tirinha, essas células terão funções bastante diferentes, 

porém elas continuarão idênticas quanto à sua 

a) carga genética.   

b) estrutura interna.   

c) localização no corpo.   

d) capacidade de regeneração.   



9

5. (G1 - ifsc 2016) Gustavo, Diogo e Joana são irmãos, filhos da

mesma mãe e do mesmo pai. Através da tipagem sanguínea,

descobriram que Gustavo pode doar sangue para Diogo e Joana;

porém, não pode receber sangue de nenhum deles.

Diogo, por sua vez, pode receber sangue de Joana e Gustavo, pois não apresenta

nenhuma aglutinina no seu plasma. Já o sangue de Joana possui somente

aglutinogênio/antígeno A.
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Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA.

a) Diogo pertence ao grupo O.   

b) Gustavo pertence ao grupo AB.   

c) Os pais pertencem aos grupos A e B.   

d) Joana pertence ao grupo B.   

e) Os pais pertencem aos grupos O e AB.   
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6. (G1 - cftmg 2016) A maioria dos recifes de coral em climas temperados consegue

suportar temperaturas de até 29°C antes de branquearem – processo em que corais

expelem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, tornando-se vulneráveis a doenças

e morte. Corais nos recifes do Golfo Pérsico, no entanto, tipicamente toleram temperaturas

de até 36°C durante o verão, já que possuem mecanismos genéticos que os ajudam a

sobreviver a essas temperaturas extremas.

Disponível em: <http://www2.uol.com.br>. (Adaptado). Acesso em: 08 set. 2015.
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Um alerta de um evento global de branqueamento devido ao aquecimento 

das águas fez com que cientistas discutissem a reprodução cruzada de corais 

do Golfo com aqueles de climas temperados, uma vez que esse método 

poderia 

a) reverter o aquecimento das águas.   

b) produzir descendentes termorresistentes.   

c) substituir os corais de climas temperados.   

d) transferir características entre um coral e outro.   
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7. (G1 - ifsp 2016) O diabetes é uma doença que acomete milhões de pessoas ao

redor do mundo, muitos dos quais dependem de injeções diárias que forneçam

insulina ao seu organismo. Atualmente, a produção deste hormônio pode ser

realizada em laboratório, com o auxílio de bactérias que contenham o gene que

codifica para a insulina. Sendo assim, é correto afirmar que o(a)
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a) insulina será secretada das células bacterianas pelo Complexo de Golgi, da mesma

maneira que ocorre nas células humanas.

b) gene inserido na bactéria é uma molécula de DNA

c) hormônio insulina produzido pela bactéria é um ácido nucleico.

d) hormônio insulina injetado pelos pacientes consiste em uma molécula de RNA

e) insulina será secretada das células bacterianas pelo Retículo Endoplasmático

Rugoso, da mesma maneira que ocorre nas células humanas.
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8. (G1 - ifsp 2014) A raposa, o lobo e o cão doméstico pertencem a

espécies biológicas distintas entre si. Suponha que o seguinte experimento

tenha sido realizado com sucesso: o núcleo de uma célula do corpo de um

cão tenha sido transplantado para um óvulo anucleado de uma raposa e o

embrião tenha sido implantado no útero de uma loba, ocorrendo a

gestação. O animal será um clone que apresentará características genéticas

a) da raposa, apenas.

b) da loba, apenas.

c) do cão, apenas.

d) da mistura do cão e da raposa.

e) da mistura da raposa e da loba.
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9. (G1-utfpr 2012) Em casos de transfusões de sangue pode ocorrer a

incompatibilidade, isto é, aglutinação entre os glóbulos vermelhos. Isto se deve a

presença de diferentes tipos de aglutinogênios nas hemácias e aglutininas no plasma.

Porém, no sistema ABO, há um tipo sanguíneo que poderá receber sangue de

qualquer tipo, sendo chamado de receptor universal. Qual é o tipo de sangue e a que

se deve esta propriedade? Assinale a alternativa que contém a resposta correta.
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a) Tipo A, ausência de anti-B.

b) Tipo B, ausência de anti-A.

c) Tipo O, ausência de qualquer tipo de aglutinina.

d) Tipo AB, ausência de aglutininas anti-A e anti-B.

e) Tipo O, presença dos dois tipos de aglutinogênios.
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10. (G1 - CFTMG 2010) Os avanços na biotecnologia permitem ao

homem criar seres transgênicos através da manipulação do material

genético. Sobre esses organismos, é correto afirmar que

a) possuem ciclo de vida anormal.

b) causam grande desequilíbrio ambiental.

c) produzem substâncias de outras espécies.

d) oferecerem riscos confirmados a saúde humana.


