
 
GABARITO 3001 
 

1. AB/ab (cis) 
 40% recombinantes: 20% aB e 20% Ab. 
60% parentais: 30% AB e 30% ab. 
 
Portanto: AB-30%   Ab-20%   aB-20%   ab-30%    (Letra B) 
 

2. A frequência de recombinação representa a distância dos 
genes em unidades (UR). Assim, a distância entre A e B é de 
17 UR, entre A e C 5 UR, entre A e D 35 UR e entre B e D 18 
UR. Sabendo disso, basta esboçar as distâncias num 
desenho e descobrir a sequência dos genes. No caso será  
A - C - B - D.     (Letra B) 
 
 

3. AB/ab (cis) 
a e b -17UR  17%: 8,5% Ab e 8,5% aB 
83% parentais: 41,5% AB e 41,5% ab     (Letra D) 
 

4. Como os pais são os dois Rh- (recessivo), consequentemente 
todos seus filhos serão Rh-. Já em relação ao grupo sanguíneo 
precisamos fazer o cruzamento para saber os possíveis 
genótipos: 

           Conclui-se que os filhos podem nascer M ou MN e Rh-.  
(Letra C) 
 
 

5. A hemofilia é uma doença hereditária recessiva que afeta o cromossoma sexual X.             
Sendo a mulher XX e o homem XY, o casamento de um homem hemofílico [X               
(hemofílico) Y] com uma mulher não portadora do gene da hemofília não poderá             
gerar um filho homem hemofílico. Todavia, as filhas receberão o gene X do pai              
hemofílico nessa primeira geração. Todas serão, portanto, portadoras do gene da           
hemofilia. Assim, para esse casal, as chances de nascimento de filhos hemofílicos e             
de filhas portadoras de hemofilia são, respectivamente, de 0% e de 100%. 
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Filhos normais (X Y) e filhas normais portadoras (X  X ) (Letra A)H H h  



 

6. B -> condiciona pelagem preta 

b -> condiciona pelagem chocolate 

E -> determina deposição do pigmento 

e -> inibe deposição do pigmento 

Trata-se de um caso de epistasia recessiva (sempre que o par ee estiver no genótipo, a 

pelagem será dourada). 

Cruzamento: BbEe x BbEe 

  BE Be bE be 

be BbEe Bbee bbEe bbee 

 

A proporção fenotípica esperada é de ¼  preto : ¼ chocolate : ½  dourado. Em 36 

filhotes: 9 pretos: 9 chocolates : 18 dourados. (Letra B) 

7. As flores rosas são heterozigotas (Bb). O cruzamento entre duas plantas Bb 

produzirá como descendentes: BB, Bb, Bb, bb. Isso significa que haverá 50% de 

chance de nascer descendentes rosas, 25% de chance de nascerem descendentes 

vermelhos e 25% de chance de nascerem descendentes brancos. 

 

    B b 

B BB Bb 

b Bb bb 

 

25%BB- vermelha 

50% Bb- rosa 

25% bb- branca    ( Letra B) 

 

8.  A questão pede a probabilidade de um casal de mulatos médios (ambos AaBb) ter 

um filho branco (aabb). Fazendo o cruzamento, teremos: 



 

(Letra A) 

9.  

 

 

Cruzando os pais veremos que 1/2 dos meninos serão daltônicos. 

 

10. a) É um caso de epistasia dominante.  

      b) 12 brancos : 3 amarelos : 1 verde 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 


