
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Biologia - Turma 3001 - Prof. Jacqueline Araújo 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA  
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

U.T. 08 Histórico da Genética e leis da herança 
U.T. 09 Outros mecanismos de herança 
U.T. 10 Temas atuais de genética 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 22/5 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 26/5 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

profjacquelinearaujo@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Em caso de envio de foto, pela 
impossibilidade de envio no word, as 
questões NÃO poderão ser rasuradas. 
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1. (UEL-PR Na meiose de um indivíduo AB/ab, ocorre crossing over entre esses genes em 40% das 
células. A frequência de gametas AB, Ab, aB e ab produzidos por esse indivíduo deve ser, 
respectivamente: 
a. 10%, 40%, 40% e 10%. 
b. 30%, 20%, 20% e 30%. 
c. 30%, 30%, 20% e 20%. 
d. 40%, 10%, 10% e 40%. 
e. 40%, 40%, 10% e 10%. 
 
2. (FEI-SP) Qual a sequência mais provável dos genes A, B, C, D, localizados no mesmo cromossomo, 
apresentando as seguintes frequências de recombinação:   AB - 17% CD - 30% AC - 5% AD - 35% BD - 
18% 
a) A - B - C – D 
b) A - C - B – D 
c) A - B - D – C 
d) C - A - B – D 
e) C - A - D – B 
 
3. (F.C.Chagas) Os gens a e b encontram-se num mesmo cromossoma, sendo a distância entre eles de 
17 unidades. A frequência de gametas AB formados por um indivíduo AB/ab é de: 
a) 8,5% 
b) 17% 
c) 34% 
d) 41,5% 
e) 83% 
 
4. (UFV) - Os grupos sanguíneos M, MN e N são determinados por dois alelos. O grupo sanguíneo Rh+ 
é determinado por um alelo dominante de um outro gene. Um homem do grupo MN e Rh– casa-se com 
uma mulher do grupo M e Rh–. Que tipo de filhos esse casal pode ter? a) M N e Rh+ Rh–.  
b) MN e Rh–.  
c) M MN e Rh–. 
d) M MN e Rh+ Rh–. 
 
5. (UERJ 2013 – 2º Exame de Qualificação) A hemofilia A, uma doença hereditária recessiva que afeta 
o cromossoma sexual X, é caracterizada pela deficiência do fator VIII da coagulação. Considere a 
primeira geração de filhos do casamento de um homem hemofílico com uma mulher que não possui o 
gene da hemofilia. As chances de que sejam gerados, desse casamento, filhos hemofílicos e filhas 
portadoras dessa doença, correspondem, respectivamente, aos seguintes percentuais: 
 a) 0% – 100%  
b) 50% – 50%  
c) 50% – 100%  
d) 100% – 100%  
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6. (Fuvest/2018) Nos cães labradores, a cor da pelagem preta, chocolate ou dourada depende da 
interação entre dois genes, um localizado no cromossomo 11 (alelos B e b) e o outro, no cromossomo 
5 (alelos E e e). O alelo dominante B é responsável pela síntese do pigmento preto e o alelo recessivo 
b, pela produção do pigmento chocolate. O alelo dominante E determina a deposição do pigmento preto 
ou chocolate nos pelos; e o alelo e impede a deposição de pigmento no pelo. 
Dentre 36 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigóticos nos dois lócus com cães duplo-
homozigóticos recessivos, quantos com pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, são 
esperados? 
A) 0, 0 e 36. 
B) 9, 9 e 18. 
C) 18, 9 e 9. 
D) 18, 0 e 18. 
E) 18, 18 e 0. 
 
7. (Unicentro) Dominância incompleta, ou semidominância, ocorre quando alelos em heterozigose 
promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas 
maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos: 
– BB = flores vermelhas. 
– bb = flores brancas. 
– Bb = flores rosas. 
Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu, em F1, 90 maravilhas rosas. 
Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da 
F2? 
a) 50%. 
b) 25%. 
c) 100%. 
d) 0%. 
d) 75%. 
 
8. (CESGRANRIO-RJ) - Supondo-se que a cor da pele humana seja condicionada por apenas dois 
pares de genes autossômicos (A e B) dominantes, qual a probabilidade de um casal de mulatos médios, 
ambos com genótipo AaBb, ter um filho branco?  
a) 1/16  
b) 4/16  
c) 5/16  
d) 6/16  
e) 8/16 
 
9. (FUVEST) - O daltonismo é de herança ligada ao X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é 
daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade de crianças daltônicas na prole 
dessa mulher é de: 
a) 1/4 dos meninos. 
b) 1/4 das meninas. 
c) 1/2 dos meninos. 
d) 1/8 das crianças. 
e) 1/2 dos meninos e 1/2 das meninas. 
 
 
10. (UNESP) - Numa dada planta, o gene B condiciona fruto branco e o gene A condiciona fruto 
amarelo, mas o gene B inibe a ação do gene A. O duplo recessivo condiciona fruto verde. Considerando 
que tais genes apresentam segregação independentemente um do outro, responda: a) Como se chama 
esse tipo de interação?  
b) Qual a proporção fenotípica correta entre os descendentes do cruzamento de plantas heterozigotas 
para esses dois pares de genes? 
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