


2



3

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.   


