
ENEM em 10 Semanas (23/09/2013) - Genética e evolução

1) Analisando-se a genealogia das famílias Alfa e Beta, observa-se que na família Alfa apenas              

a mãe tem cabelos azuis, enquanto na família Beta todos têm cabelos dessa cor.

Admita que a característica cabelo azul siga os princípios descritos por Mendel para            

transmissão dos genes.

Com base nas genealogias apresentadas, a herança genética para cor azul do cabelo é             

classificada como:

(A) holândrica

(B) pleiotrópica

(C) mitocondrial

(D) autossômica

2) Os bulbos da cebola podem ser brancos, amarelos ou roxos. Nesses vegetais, existe um              

precursor incolor que, sob a ação de uma enzima, que chamaremos de E1, se transforma em               

um pigmento amarelo, que a enzima E2 transforma em roxo. As duas enzimas são             

codificadas por genes alelos dominantes com segregação independente, de acordo com o           

esquema abaixo.



Analisando as informações acima de acordo com os seus conhecimentos, é INCORRETO           

afirmar que o cruzamento de plantas de bulbo:

a) incolor com planta de bulbo incolor só pode originar fenótipo incolor.

b) amarelo com planta de bulbo amarelo não produz plantas com bulbo roxo.

c) roxo com planta de bulbo roxo pode produzir todos os três fenótipos mencionados.

d) amarelo com planta de bulbo incolor não produz plantas com bulbo roxo.

3) Um homem normal casa-se com uma mulher daltônica e tem uma criança normal do sexo               

feminino. Assinale a alternativa incorreta.

a) O genótipo desse casal é XDY e XdXd.

b) A filha não poderá ter crianças do sexo feminino e daltônicas.

c) O casal tem 100% de chances de ter crianças do sexo masculino e daltônicas.

d) A mulher daltônica é filha de pai daltônico.

e) Todas as crianças do sexo feminino desse casal serão normais

4) Leia o texto a seguir.

Estudante descobre não ser filha dos pais em aula de genética Uma aula sobre genética              

tumultuou a vida de uma família que vive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma               

estudante descobriu que não poderia ser filha natural dos pais. Miriam Anderson cresceu            

acreditando que Holmes e Elisa eram os seus pais. Na adolescência, durante uma aula de              

genética, ela entendeu que o tipo sanguíneo dos pais era incompatível com o dela. Jornal              

Hoje –Rede Globo, 29/09/08.

Considerando que o tipo sanguíneo de Miriam seja O, Rh–, assinale a alternativa que             

apresenta o provável tipo sanguíneo do casal que confirmaria o drama descrito na            

reportagem, ou seja, que Holmes e Elisa não poderiam ter gerado Miriam.

a) Pai: AB, Rh+ e mãe: O, Rh–.

b) Pai: A, Rh+ e mãe: B, Rh+.

c) Pai: B, Rh– e mãe: B, Rh–.

d) Pai: O, Rh– e mãe: A, Rh+.

e) Pai: B, Rh+ e mãe: A, Rh+

5) Suponha que determinada planta produza flores brancas, vermelhas, róseas e cremes. A            

cor branca é condicionada por um alelo (a) que inibe a produção do pigmento creme sem,               

contudo, inibir a produção do pigmento vermelho; porém interage com o alelo que o             

produz (alelo para vermelho) para expressar a cor rósea. O alelo (A) é dominante para              

condicionar a produção de pigmentos. Um outro par de alelos condiciona a produção de             

pigmentos e, quando recessivo, condiciona a cor creme; quando dominante condiciona a           



cor vermelha. A razão fenotípica de flores brancas e de flores cremes que é esperada, de um                

cruzamento do duplo heterozigoto AaCcX AaCc é, RESPECTIVAMENTE:

a) 1/16 e 3/16

b) 3/16 e 1/16

c) 3/16 e 3/16

d) 1/16 e 1/16

6) Recentemente foi inoculado o gene humano da insulina em uma bactéria, através da             

Engenharia Genética. Com isso a bactéria passou a sintetizar insulina humana. Isso foi            

possível porque os genes humanos:

a) também são encontrados em bactérias;

b) alteram os genes das bactérias;

c) são semelhantes aos genes das bactérias;

d) funcionam dentro das bactérias;

e) utilizam ARNm das bactérias.

7) Duas mulheres a maternidade de uma menina. Foi realizada a análise de um mesmo              

trecho do DNA, obtido de um dos cromossomos X de cada mulher e da menina. As               

seqüências de bases do referido trecho gênico estão abaixo esquematizadas:

Os dados obtidos:

a) são suficientes para excluir a possibilidade de qualquer uma das mulheres ser a mãe da              

menina;

b) são suficientes para excluir a possibilidade de uma das mulheres ser a mãe da menina;

c) não são suficientes, pois o cromossomo X da menina analisado pode ser o de origem              

paterna;

d) não são suficientes, pois a menina recebe seus dois cromossomos X da mãe e apenas um               

deles foi analisado;

e) não podem ser considerados, pois uma menina não recebe cromossomo X de sua mãe.

Gabarito: 1-D / 2-D / 3-B / 4-A / 5-A / 6-D / 7-C


