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1. A aptidão para detectar o gosto de certos sabores (substâncias químicas) 

transmite-se hereditariamente. Exemplo disso é o caso da feniltiocarbamida 

(PTC), substância que é detectada por algumas pessoas, mas que outras não 

conseguem distinguir. 

Numa família (figura ao lado) em que os pais eram capazes de detectar a 

referida substância, nasceram quatro filhos, em que um deles (nº 6) não 

conseguia distinguir esse gosto. 

 

1.1. Indique os genótipos possíveis dos indivíduos 1, 2, 5 e 6. 

1.2. O gene que determina a incapacidade para detectar a PTC é dominante ou recessivo? Justifique. 

1.3. Prove, com dados da figura, que esta característica não pode ser determinada por genes localizados 

nos cromossomas sexuais. 

 

2. Analise com atenção a árvore genealógica seguinte, referente à transmissão do grupo sanguíneo ABO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Determine os genótipos possíveis dos indivíduos 3, 4, 7 e 8. 

2.2. Qual a probabilidade do filho do casal 10X11 ser do grupo B? Apresente o quadro do cruzamento para 

fundamentar a resposta. 

2.3. Se o indivíduo 7 precisasse de sangue algum dos indivíduos referidos na árvore poderia ser dador? 
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3. Considere a figura ao lado, que esquematiza 3 gerações de cobaias.  

Cruzaram-se duas linhas puras de cobaias (geração P) : 

uma linha de pêlos pretos e lisos e outra linha de pelos 

brancos e eriçados. Este casal originou híbridos 

representados pelo animal da geração F1. 

 

3.1. Indique os genótipos dos progenitores e dos 

híbridos de F1. Para isso utilize a letra inicial da 

palavra que refere o fenótipo de cada um dos 

animais. 

3.2. Apresente o quadro do cruzamento de F1 e indique 

quais as proporções esperadas de cobaias com os 

fenótipos representados pelas letras A, B, C e D de 

F2. 

 

 

4. A Paula é daltónica, tal como o seu pai. A sua mãe não tem qualquer problema de visão. A Paula casou 

com um Alberto que não é daltónico. 

4.1 Qual é o genótipo possível do pai e da mãe da Paula? 

4.2 Qual a probabilidade da Paula ter um filho daltónico. (apresente o quadro para justificar a resposta) 

 

5. A figura seguinte propõe uma explicação para a 

ocorrência na espécie humana, de indivíduos XXY 

na descendência de um casal de indivíduos 

normais. 

 

5.1. Identifique o sexo a que pertence o sexo a que 

pertence o indivíduo assinalado com o nº 1. 

5.2. Assinale, de entre as seguintes afirmações, aquela 

que traduz a hipótese expressa no diagrama da 

figura. 

a) Não ocorreu disjunção na espermatogénese 

b) Os gâmetas produzidos pela mulher não são viáveis. 

c) Não ocorreu disjunção na oogénese. 

d) A 1ª divisão meiótica da oogénese foi normal. 

 

6. A Figura ao lado mostra o cariótipo humano de um 

indivíduo. 

6.1. Identifique a deficiência de que é portador o individuo 

em causa. 
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7. A figura ao lado esquematiza uma mutação ocorrida num 

cromossoma. 

 

7.1. Identifique a mutação representada. 

a) Monossomia 

b) Monoploidia 

c) Translocação 

d) Inversão 

 

7.2. Trata-se de uma mutação: 

a) Génica 

b) Cromossómica Estrutural 

c) Cromossómica Numérica 

d) Crossing-Over 

 

 

8. A figura seguinte refere-se a um mecanismo de regulação genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Identifique as regiões I , II e III da figura. 

8.2. Qual a substância que funciona como activador do repressor? 

8.3. No esquema representado… 

a) O controlo da expressividade dá-se ao nível da tradução. 

b) O elemento proveniente do meio activa a expressão. 

c) A DNA polimerase encontra-se ligada ao promotor. 

d) Verifica-se a transcrição de um gene estrutural. 

e) Verifica-se a síntese de um repressor e sua ligação ao operador. 

(assinala a opção correcta) 

(assinala a opção correcta) 

(assinala a opção correcta) 
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9. A figura seguinte representa o operão da lactose. 

 

9.1. Identifique os processos representados por I e II. 

9.2. Os genes identificados pelas letras A, B, C e D. 

9.3. A molécula que se une à estrutura 1. 

 

10. A figura abaixo esquematiza o mecanismo de síntese proteica. 

10.1. Faça a legenda figura relativamente às letras A, B, C, D, E, F, G e H. 
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11. A figura seguinte representa uma tecnologia recente que revolucionou muitas áreas das Ciências 

Biológicas. 

11.1. Refira o nome desta tecnologia. 

11.2. Refira o nome e as funções das enzimas identificadas por X e Y. 

11.3. Descreva sucintamente os diferentes passos desta tecnologia. 

11.4. Indique uma substância que é actualmente produzida recorrendo a esta técnica. 

 

12. Da lista constante na chave ao lado escolha o termo que corresponde a cada uma 

das definições (indique a letra respectiva): 

12.1.  Formação de RNAm a partir do DNA padrão. 

12.2.  A base só encontrada no RNA. 

12.3.  Um tripleto de RNAm que especifica um aminoácido ou o sinal para terminar o 
polipeptídeo. 

12.4   Anormalidade cromossómica na qual parte de um cromossoma fica ligado a outro. 

12.5   A porção de DNA responsável pela codificação nos eucariontes. 

12.6.  RNA que foi transcrito do DNA e que especifica a sequência de aminoácidos das 
proteínas. 

A -Adenina  

B-Codão  

C -Elongação  

D -Exão  

E -Intrão  

F -RNAm  

G- Promotor 

H – Retrovírus 

I -RNA  

J -Transcrição  

K-RNAt  

L –Translocação 

M-Uracilo 

 


