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Questão 01 
O albinismo é condicionado por um alelo recessivo a. 
Um casal normal heterozigoto (Aa) para o albinismo 
quer saber qual a probabilidade de, se tiverem 2 
meninos albinos. Assinale a alternativa que mostra tal 
probabilidade: 
 
a) 1/2 
b) 1/4 
c) 1/64 
d) 1/32 
 
Questão 02 
A tabela abaixo representa a herança de algumas 
características na espécie humana. Analise-a para 
responder aos itens que seguem abaixo: 
 

 
 
Item A: Existe a possibilidade de nascer uma criança 
com cílios curtos a partir do cruzamento de um casal de 
cílios longos? Justifique sua resposta. 
Item B: Qual a probabilidade de nascer uma menina 
sem “covinhas” na face do cruzamento entre um homem 
e uma mulher heterozigóticos? (Demostre o 
cruzamento) 
 
Questão 03 
Várias teorias ao longo dos anos tentam explicar as 
possíveis origens para a vida no planeta Terra. A 
ilustração abaixo, aborda a experiência realizada em 
1668 por Francesco Redi que se considera um dos 
primeiros passos para a refutação da abiogênese, . Na 
sua experiência, Redi utilizou frascos, nos quais colocou 
carne em estado de putrefação. Selou fortemente um 
deles, deixou outro aberto e cobriu o terceiro com gaze. 
Desenvolveram-se larvas no frasco aberto e sobre a 

gaze do frasco correspondente. Não se desenvolveram 
larvas em nenhuma parte do frasco selado.  

 
 
Considerando o esquema e a descrição acima, explique 
como Francesco Redi explicou os resultados obtidos no 
experimento. 

 
Questão 04 
O albinismo é determinado geneticamente pelo alelo 
recessivo de um gene e é caracterizado pela ausência 
de pigmentos principalmente na pele, o que a deixa 
desprotegida contra a radiação ultravioleta (UV) do sol. 
Um homem não albino, cujo pai era albino se casa com 
uma mulher de genótipo igual ao seu, e preocupado 
com a possibilidade de ter filhos albinos, solicita 
aconselhamento genético. Considerando a análise 
genética desse casal e o cruzamento representado 
abaixo, determine a probabilidade desse casal ter: 
 

 
 
Item A: duas meninas e um menino albinos? 
Item B: uma menina albina ou um menino normal? 
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