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Expressividade, penetrância, probabilidade condicional e 

cruzamento-teste 

Teoria 

 

Em alguns casos, pode-se observar uma expressão de fenótipos muito bem definidos. Por exemplo, na 

semente das ervilhas, pode-se encontrar ervilhas amarelas ou verdes, fenótipos muito bem demarcados, 

sem fenótipos intermediários. 

No entanto, a manifestação de um gene, sua expressividade, nem sempre é tão bem definida, havendo uma 

gradação entre vários fenótipos intermediários. É o que ocorre na braquidactilia, por exemplo, herança que 

determina o encurtamento dos dedos em variados graus, desde levemente curtos até totalmente ausentes.  

 

 
Exemplo de braquidactilia. 

 

A gradação na expressividade de um gene é o que conhecemos por expressividade variável.  

 

Outro exemplo de expressividade variável está na imagem abaixo. 
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Todos os feijões acima possuem um gene responsável pelas manchas em seu tegumento, mas os graus em 

que aparecem essas manchas difere entre eles, havendo alguns com tegumento praticamente todo 

manchado e outros com manchas praticamente ausentes.  

 

Relacionado ao conceito de expressividade, está o conceito de penetrância, que avalia o quanto um gene se 

expressa. Alguns genes se expressam sempre que estão presentes, enquanto outros podem aparecer em 

portadores mas não se manifestar. Por exemplo, na doença de Huntington, há penetrância de 100%, ou seja, 

todos os portadores do gene manifestam a doença. Por outro lado, humanos portadores do alelo para 

polidactilia nem sempre apresentarão o fenótipo. Pode acontecer de um homem ser heterozigoto para o 

gene da polidactilia e não manifestá-lo, ou seja, ocorre uma penetrância incompleta.  

 

 
Exemplo de polidactilia. 

 

Cruzamentos-teste consistem no cruzamento entre indivíduos de genótipo desconhecido com um indivíduo 

homozigótico recessivo em relação ao gene considerado. 

Se, por exemplo, a pelagem de ratos é determinada geneticamente, sendo A_ pelagem marrom e aa 

pelagem cinza, não há como saber apenas pelo fenótipo se um rato marrom é AA ou Aa. Ao cruzar esse rato 

marrom com um rato cinza, se houver presença de filhotes cinzas, pode-se afirmar que o rato marrom é Aa. 
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Exercícios 

 

1. Sobre as variações da expressão gênica é correto afirmar que: 
 

(01) Em ervilhas o mesmo gene que condiciona a cor da casca da semente também determina a cor 

da flor e a presença de manchas roxas nas estípulas foliares, ou seja, um caso de pleiotropia. 

(02) A expressividade de um gene pode ser definida como o fenótipo que ele expressa. Em certos 

casos, o mesmo tipo de alelo expressa-se de maneira diferente nos seus diversos portadores. 

Fala-se, então, em expressividade gênica variável. 

(04) A expressividade gênica variável, a penetrância gênica e a pleiotropia são exemplos de variações 

da expressão gênica. 

(08) A hemofilia e o daltonismo são causados por uma combinação de fatores genéticos, dentre eles 

a penetrância e a expressividade gênicas. 

(16) Na espécie humana, a polidactilia (presença de dedo extranumerário) é um exemplo de 

codominância. 

Soma: (        ) 
 
 

2. Na síndrome de Waardenburg, os afetados apresentam deficiência auditiva e discretas anomalias da 

face, além de modificação do pigmento (pele, cabelo, olho). Diferentes membros de uma mesma 

família podem exibir aspectos distintos da síndrome, podendo oscilar desde a perda moderada de 

audição e mecha branca no cabelo até a surdez profunda, acompanhada da heterocromia da íris (olho 

direito e esquerdo com cores diferentes) e grisalhamento precoce do cabelo. 

 

Essa variabilidade, manifestada desde o fenótipo mais leve ao mais grave, em diferentes indivíduos, é 
denominada: 

a) Dominância. 

b) Epistasia. 

c) Expressividade. 

d) Penetrância. 

e) Pleiotropia. 

 

 

https://djalmasantos.wordpress.com/2016/07/07/testes-de-genetica-xii/13-152/
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3. Considere uma doença humana autossômica dominante com penetrância completa que afeta 

indivíduos na idade adulta. Seria correto afirmar que: 

a) A proporção genotípica esperada para a prole afetada de um homem homozigoto dominante 

com a doença é de 50%. 

b) A proporção de gametas portadores do alelo para a doença que produzirá uma mulher 

heterozigota afetada será 100%. 

c) Um casal em que ambos são heterozigotos para o alelo que causa a doença poderá ter filhos 

sadios. 

d) Um casal em que apenas um dos cônjuges é heterozigoto para o alelo que causa a doença tem 

risco de 25% de ter crianças afetadas. 

 
 

4. O fenótipo de um indivíduo não resulta apenas de seu genótipo. O genótipo e o ambiente interagem 

para de terminar o fenótipo de um organismo. Variações ambientais como a luz, a temperatura e a 

nutrição podem afetar a tradução de um genótipo para um fenótipo. Algumas vezes, é possível 

determinar a proporção de indivíduos em um grupo com um dado genótipo que verdadeiramente 

apresenta o fenótipo esperado. Essa proporção é chamada de penetrância de um genótipo. Na 

espécie humana, a característica campodactilia, estado em que um ou mais dedos se apresentam 

fletidos, é causada por um gene dominante (C) com 75% de penetrância. No cruzamento de um 

homem heterozigoto para campodactilia com uma mulher normal, a proporção esperada de 

indivíduos afetados pela anomalia é de: 

a) 12,5%. 

b) 25%. 

c) 37,5%. 

d) 50%. 

e) 75%. 

 
 

5. Em genética, o cruzamento-teste é utilizado para determinar 

a) o número de genes responsável por uma característica. 

b) o padrão de herança de uma característica. 

c) a recessividade de uma característica. 

d) o grau de penetrância de uma característica. 

e) a homozigose ou a heterozigose de um dominante.  
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Gabarito 

 

1. 01 + 02 + 04 = 07 

Hemofilia e daltonismo não são causados nem por penetrância nem por expressividade gênicas, não 

são conceitos causadores de condições genéticas. A polidactilia é uma herança autossômica 

recessiva, não há codominância.  

 

2. C 

Expressividade é a variabilidade que determina o quanto um determinado gene se expressa.  

 

3. C 

O casal terá ¼ de chance de gerar um filho homozigoto recessivo, que será sadio.  

 

4. C 

No cruzamento de um homem heterozigoto Cc com uma mulher normal cc, as chances de nascer um 

portador do gene, Cc, é 50%. Com a penetrância de 75%, 75% dos portadores manifestam a doença. 

Sendo assim, 75% de 50% = 37,5%. 

 

5. E 

Através do cruzamento-teste, pode-se determinar a homozigose ou heterozigose de um indivíduo 

fenotipicamente dominante. 

 


