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 Heredogramas 
 
1. Na genealogia abaixo, as pessoas indicadas pelos números 1, 2, 4, 5 e 7 apresentam uma 
anomalia condicionada por gene autossômico dominante. Já as pessoas indicadas pelos números 
3 e 6 têm fenótipo normal. 
 

 
 
Após a análise da genealogia, pode-se concluir que: 

a) apenas as pessoas indicadas pelos números 1 e 2 são heterozigóticas. 
b) a pessoa indicada pelo número 4 é homozigótica. 
c) a pessoa indicada pelo número 3 transmitiu o gene recessivo para seu descendente 

indicado pelo número 7. 
d) não há possibilidade de a pessoa indicada pelo número 5 ser heterozigótica. 
e) o casal indicado pelos números 6 e 7 não poderá ter descendentes com fenótipo normal. 

 
 
2. Considere o heredograma a seguir para uma determinada característica hereditária. 
 

 
 

A análise do heredograma e os conhecimentos que você possui sobre o assunto PERMITEM 
AFIRMAR CORRETAMENTE que 

a) trata-se de herança restrita ao sexo. 
b) os indivíduos III-2 e III-3 são homozigotos. 
c) os genótipos de I-1 e IV-1 são iguais. 
d) o caráter é condicionado por um gene dominante. 
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3. O heredograma a seguir apresenta um caso familial de daltonismo, herança determinada por 
um gene recessivo localizado no cromossomo X. 
 

 
 

Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você 
possui sobre o assunto, só se pode afirmar CORRETAMENTE que 

a) o indivíduo II.1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. 
b) todas as filhas do indivíduo II.2 serão daltônicas. 
c) qualquer descendente de II.4 receberá o gene para daltonismo. 
d) o indivíduo II.2 herdou o gene de qualquer um dos genitores. 

 

 

4. Uma prática muito comum no meio rural é o cruzamento endogâmico de animais de criação. Os 
heredogramas I e II abaixo foram montados para se estudar o efeito da endogamia sobre uma 
determinada anomalia genética, que afeta os indivíduos 5a e 4b representados. Não se sabem o 
fenótipo ou o genótipo dos indivíduos 6a e 5b, e todos os outros indivíduos representados são 
normais para o caráter em estudo. 
 

 
 

Com base nos heredogramas e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar, 
EXCETO: 

a) A chance de 5b ser afetada é menor que a chance de 6ª ser afetada. 
b) A chance de o indivíduo 6a ser afetado pela anomalia é de 1/9. 
c) O caráter em estudo é certamente autossômico recessivo. 
d) A endogamia aumenta a chance de nascerem indivíduos afetados por caráter determinado 

por gene recessivo, que se apresenta em baixa frequência na população. 
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5. Observe o heredograma a seguir que representa indivíduos albinos (afetados) e com 
pigmentação normal (normais). Hélio e Maria vão se casar. A chance de que o casal tenha uma 
filha albina, considerando que Maria é filha de pais heterozigotos, é  
 

 
 

a) zero.  
b) 1/12  
c) 1/8.  
d) 1/6  
e) ¼ 

 

 

6. Leia o texto a seguir. 
“A Doença de Alzheimer (D.A.) (...) é uma afecção neurodegenerativa progressiva e irreversível, 
que acarreta perda de memória e diversos distúrbios cognitivos. Em geral, a D.A. de 
acometimento tardio, de incidência ao redor de 60 anos de idade, ocorre de forma esporádica, 
enquanto que a D.A. de acometimento precoce, de incidência ao redor de 40 anos, mostra 
recorrência familiar. (...) Cerca de um terço dos casos de D.A. apresentam familiaridade e 
comportam-se de acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Estes 
casos, em geral, são de acometimento precoce e famílias extensas têm sido periodicamente 
estudadas.” 

Smith, M.A.C. (Revista Brasileira de Psiquiatria, 1999) 
 

Considerando o texto acima e o histórico familiar a seguir, responda ao que se pede. 
Histórico familiar: 
“Um rapaz cujas duas irmãs mais velhas, o pai e a avó paterna manifestaram Doença de 
Alzheimer de acometimento precoce.” 
Legendas: 
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I. Montar o heredograma para o histórico familiar acima. 
II. Qual a probabilidade de o rapaz em questão também ser portador do gene responsável pela 
forma de acometimento precoce da doença? 

III. Quais indivíduos do heredograma são seguramente heterozigotos para esse gene? 

IV. Explicar o padrão de herança mencionado no texto. 
 

 

7. Analise a genealogia, que apresenta indivíduos afetados por uma doença recessiva e 
indivíduos normais. 
 

 
 

a) Quais os indivíduos representados na genealogia que são obrigatoriamente heterozigotos? 

b) Qual a probabilidade de o casal formado pelos indivíduos II2 e II3 ter mais dois filhos, sendo 
ambos do sexo masculino e afetados? 
 

 


