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BIOLOGIA NA FATEC 
 

 

Olá, futuro(a) universitário(a)! 

 

Tudo bem com você? Por aqui, tudo certo!   

Eu sou a professora Bruna Klassa e estou aqui 
para lhe guiar no caminho das pedras rumo à Fatec. 
Eu sou bióloga, especialista em evolução, sistemática, 
biogeografia e conservação ambiental, formada pela 
Unesp de Botucatu. Durante a graduação, trabalhei 
com Fisiologia Humana e com Paleontologia, duas 
áreas bem diferentes! Depois, fui fazer mestrado na 
Universidade Federal do ABC e trabalhei com história 
e ensino de Biologia, e logo emendei meu doutorado 
na mesma universidade, porém na área de Evolução 
e Diversidade Biológica. Então, como você pode ver, 
sempre me interessei por campos variados dentro da 
Biologia e felizmente tive a oportunidade de trabalhar 
em vários deles.  

Atualmente sou uma das responsáveis pelo curso de Biologia do Estratégia Vestibulares, que 
é um “filho” do Estratégia Concursos, empresa referência no ensino à distância, especializada em 
concursos públicos. A nossa proposta, minha e dos demais professores do Estratégia Vestibulares, é 
oferecer para você que vai prestar vestibular, e que pretende seguir sua carreira do sonho em uma 
universidade top de linha, o melhor e mais completo material do mercado. 

Para isso, eu preparei um curso preparatório intensivo de Biologia, um material especial e 
diferenciado que vai ajudá-lo em sua pontuação na prova de Biologia da Fuvest. Nele você conta 
com um livro digital atualizado, completo e direto ao ponto, com os conteúdos mais cobrados nas 
provas. Além disso, preparei uma lista de exercícios para cada aula com TODAS as questões que já 
caíram na Fuvest sobre o assunto, e questões recentes de outras universidades, fundamentais para 
sua fixação de conteúdo. Mas o mais legal é que esses exercícios são comentados alternativa por 
alternativa, retomando explicações da teoria.  

Além desse material escrito, você recebe também um pacote de videoaulas show de bola, 
participa de simulados e webinários e tem acesso ao Fórum de Dúvidas, uma ferramenta que de 
comunicação entre professor e aluno. Funciona assim: você escreve suas dúvidas, sugestões ou 

considerações sobre um determinado tema e eu respondo. Eu tento ser o mais rápida possível . 😉  
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Então, caro aluno, gaste um tempo lendo as páginas a seguir e conhecendo a minha 
metodologia, e navegue no site do Estratégia Vestibulares para conhecer os nossos cursos e ter 
acesso a outros conteúdos gratuitos.  

 

SOBRE A PROVA DE BIOLOGIA 

Em relação ao exame, a Fatec possui apenas uma fase, mas sua prova é dividida em duas 
partes comuns a todos os cursos. A primeira consiste em uma redação. A segunda apresenta 54 
questões divididas da seguinte maneira:   

 

 

Oito conjuntos de questões terão peso 1 (um) e dois conjuntos terão peso 2 (dois). A lista 
completa dos cursos e de suas respectivas disciplinas com peso 1 e peso 2 você acessa no manual 
do candidato, disponível no site www.vestibularfatec.com.br. No meu curso intensivo, nós 
trabalharemos para que você alcance seu desempenho máximo nas questões de Biologia, 
especialmente para os cursos nos quais a disciplina recebe peso 2. Para esses cursos, gabaritar as 
cinco questões será fundamental para sua colocação e, consequentemente, aprovação. Você deve 
priorizá-las, inclusive na ordem de resolução. Mas se o curso que você escolheu não cobra Biologia 
como peso 2, não se preocupe! Você estudará por um material completo e certamente irá bem 
preparado para sua prova.  

O gráfico abaixo mostra um resumo dos tópicos mais cobrados nos últimos 10 anos: 

http://www.vestibularfatec.com.br/
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Falando em Biologia, na prova da Fatec os assuntos são cobrados de maneira direta e 
conceitual. As questões são bem formuladas e bastante assertivas. Então, você precisa memorizar 
vias metabólicas, definições, nomes de doenças e de parasitas se quiser se dar bem. No entanto, 
elas também podem vir contextualizadas, especialmente se o contexto for relacionado à alguma 
tecnologia, seja no campo da engenharia genética, de serviços ecossistêmicos, de conservação do 
meio ambiente ou relacionada à saúde humana. 

Em relação à última prova, podemos organizar as 5 questões da primeira fase da seguinte 
maneira:  

 

Prova do processo seletivo de 2019 
Ecologia 2 (Você encontra nas aulas 19 e 20 do curso intensivo de Biologia - Fuvest) 

Evolução 1 (Você encontra na aula 10 do curso intensivo de Biologia - Fuvest) 

Genética 2 (Você encontra nas aulas 8 e 9 do curso intensivo de Biologia - Fuvest) 

 
 
Contudo, lembre-se que ter um conhecimento geral de todos os assuntos é fundamental. 

Para mostrar como funciona o meu curso, preparei este material GRATUITO com as questões que 
já caíram na Fatec sobre o tema de Genética: 1ª lei de Mendel e herança ligada ao sexo.  

 
Vem comigo! 
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1. PRIMEIRA LEI DE MENDEL 
Os caracteres de uma espécie são determinados pelos genes, estruturas hereditárias 

presentes nos cromossomos do núcleo celular. Grosso modo, um gene é um fragmento de DNA que 
contém a informação genética propriamente dita, isto é, o código genético necessário para 
“construir um organismo e mantê-lo funcionando”.  

Esse código genético é escrito na sequência de quatro bases químicas nitrogenadas – adenina 
(A), citosina (C), guanina (G) e timina (T) – da mesma forma que as letras do alfabeto se juntam para 
formar palavras, frases e parágrafos. O DNA humano consiste em cerca de três bilhões de bases, e 
mais de 99% dessas bases são iguais em todas as pessoas. Por isso, a maioria dos genes são iguais 
para toda uma espécie, mas um pequeno número de genes (menos de 1% do total) é ligeiramente 
diferente. Essas sequências de bases determinam proteínas específicas, com diferentes funções 
biológicas.  

O processo de síntese de proteínas é realizado em duas etapas: primeiro ocorre a transcrição 
do código genético contido no DNA em RNAm (para que o ribossomo consiga lê-lo); a seguir, ocorre 
a tradução desse código, e a sequência de bases nitrogenadas é lida em trincas para formar as 
proteínas. 

Um cromossomo é como uma grande biblioteca que guarda inúmeros livros, e cada livro 
possui um local exato para ser guardado. Nos cromossomos, os livros são os genes, e o local exato 
de cada gene é o que chamamos de lócus gênico.  

Para cada característica de um indivíduo existem genes específicos que produzirão proteínas 
específicas para serem expressas. Portanto, os genes são as unidades físicas e funcionais básicas 
da hereditariedade, que agem como instruções para a síntese de moléculas chamadas proteínas. 

 

 

Nós somos organismos diploides, isto é, possuímos duas cópias de cada gene compondo 
nosso material genético. Isso ocorre porque os cromossomos são duplicados durante a divisão 
celular para formação dos gametas e, na fecundação, o novo indivíduo recebe um cromossomo do 
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pai e um cromossomo da mãe. Esses dois cromossomos não são iguais, mas possuem genes 
relacionados com as mesmas características. Dizemos, portanto, que esses cromossomos são 
homólogos. Por exemplo, no cromossomo de origem materna existe um gene em uma determinada 
posição que determina a cor dos olhos. O mesmo gene ocorre na mesma posição no cromossomo 
de origem paterna. 

As duas cópias de cada gene são denominadas alelos. Os alelos são formas do mesmo gene 
com pequenas diferenças na sua sequência de bases de DNA. Essas pequenas diferenças contribuem 
para que cada pessoa seja única.  

Gregor Mendel foi um monge botânico 
cujos estudos incluíram uma série de 
experimentos com as ervilhas que cultivava 
em seu jardim. Ele foi a primeira pessoa a 
entender corretamente o processo de 
hereditariedade. 

Mendel analisou sete características 
das ervilhas que possuíam dois estados 
contrastantes, conforme a figura ao lado. Por 
exemplo, a característica “cor da flor” da 
ervilha pode ocorrer no estado “branca” ou no 
estado “rosa”; a característica “formato da 
semente” pode ocorrer no estado “liso” ou 
“rugoso”. 

Ele estabeleceu linhagens verdadeiras 
para cada característica: uma linhagem de 
plantas produziria apenas flores rosas e outra 
produziria apenas flores brancas, uma 
linhagem produziria apenas sementes lisas e 
outra apenas rugosas, e assim por diante. Hoje 
essas linhagens são chamadas de puras, ou 
seja, linhagens que produzem descendentes 
com traços (estados) que não variam de uma 
geração para outra (traços iguais aos dos 
pais).  

As linhagens puras foram produzidas 
por autofecundação, o processo natural de 
reprodução dessa espécie. Como as flores da 
ervilha possuem pétalas fechadas, elas 
impedem a entrada de grão de pólen externo e, ao mesmo tempo, impedem a saída do próprio grão 
de pólen, inibindo a fecundação cruzada com outras plantas e, consequentemente, limitando a 
variabilidade genética. 

Então, Mendel cruzou indivíduos com dois traços diferentes da mesma característica e 
observou a descendência ao longo de três gerações. Esse cruzamento recebe o nome de geração 
parental. Como exemplo para entendermos o processo, vamos utilizar a característica cor da 

Figura 1. Variedade de ervilhas utilizadas por Mendel em seus experimentos. 
Fonte: Shutterstock. 
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semente: ele cruzou uma planta pura com sementes verdes com uma planta pura com sementes 
amarelas.  

Em suas observações, Mendel descobriu que ao cruzar a geração parental (P), a primeira 
geração de descendentes (F1) expressou apenas um dos traços: sementes amarelas. Depois, ao 
cruzar a primeira geração entre si (autopolinização), Mendel descobriu que aproximadamente 75% 
da segunda geração (F2) herdou o mesmo traço que os genitores, ou seja, as sementes amarelas da 
primeira geração (F1)). Os 25% restantes expressaram a segunda característica dos genitores 
originais (P), ou seja, as sementes verdes, característica que parecia estar perdida na primeira 
geração de descendentes. Acompanhe o esquema abaixo: 

 
                                           Figura 2. Exemplo simplificado de um dos experimentos de Mendel. Fonte: Shutterstock (modificada). 

Após inúmeros cruzamentos, a primeira prole1 (F1) sempre apresentava 100% de sementes 
amarelas. Mendel plantou 1064 dessas sementes e percebeu que, na geração F2 autofecundada, a 
prole sempre obtinha a proporção de três sementes amarelas (787) para 1 semente verde (277). 

                                                   
1 Prole: conjunto de descendentes. 
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Essa proporção de 3:1 levou Mendel a uma conclusão sobre herança genética: cada traço é passado 
inalterado para os descendentes através de "unidades de herança".  

Hoje sabemos que essas unidades são chamadas de alelos. Ele entendeu que as sementes da 
geração F1 possuíam um “fator” que determinava a cor verde, mas que esse fator era de alguma 
forma inibido pelo fator determinante da cor amarela. O fator inibido (as sementes verdes) ele 
chamou de recessivo, e o fator expresso (as sementes amarelas) ele chamou de dominante. Hoje, 
sabemos que esses fatores nada mais são que os alelos de um gene. Além da cor das sementes, 
Mendel testou as demais características das ervilhas (Fig. 1) separadamente e obteve sempre 
resultados na proporção de 3:1 na geração F2.  

Mendel publicou seu trabalho em 1865 e o significado de sua pesquisa não foi apreciado até 
os anos 1900, 16 anos após sua morte. Seus experimentos forneceram as bases de nossa 
compreensão atual de como o material genético é passado dos pais para os filhos.  

 

Conceitos básicos e convenções da Genética 

Quando Mendel completou seus experimentos com ervilhas, ele estava cruzando traços 
diferentes da característica cor das sementes. Nesse caso, a característica cor da semente é o gene 
e a variação dessa característica (verde ou amarela) é causada por diferentes alelos.  

Na maioria dos casos no mundo vegetal e animal, os indivíduos têm dois alelos para cada 
gene: um alelo é herdado do pai e o outro é herdado da mãe. Então, um alelo é uma forma 
particular de um gene específico. O gene relacionado à cor das sementes de ervilhas localiza-se em 
uma determinada região do cromossomo chamada lócus gênico, que é igual para os cromossomos 
de origem materna e paterna. 

A combinação específica dos dois alelos é 
chamada genótipo. A expressão física, isto é, o traço 
para o qual os alelos carregam a informação, é 
chamada de fenótipo. Assim, a expressão fenotípica 
de um indivíduo (cor das sementes de uma planta, 
altura de um animal, cor dos olhos em uma criança...) 
depende de quais alelos ele recebeu.  

Quando um organismo recebe dois alelos 
iguais ele é chamado de homozigoto. Voltando às 
ervilhas, o que Mendel concluiu é que a cor amarela 
da semente predominava sobre a cor verde. O que 
temos, geneticamente falando, é que se uma planta recebe tanto da mãe quanto do pai o alelo que 
determina a cor amarela (vamos chamá-lo de V), ela é homozigota dominante (porque o alelo para 
cor amarela inibe o alelo para cor verde). Mas se ela recebe de ambos os pais o alelo que determina 
a cor verde (vamos chamá-lo de v), ela é homozigota recessiva. 

Há ainda a possibilidade de que ela receba o alelo dominante de um dos pais e o alelo 
recessivo do outro. Neste caso, ela é heterozigota, também chamada de híbrida. 
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Esquematicamente, temos: 
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Após observar que a proporção obtida na segunda geração de descendentes sempre 
obedecia a proporção 3:1, Mendel e outros cientistas compreenderam que durante a formação de 
gametas, na meiose, os alelos se separam de maneira igual, ou seja, cada gameta possui apenas um 
alelo. Veja: 

 

O fato de um alelo ser dominante sobre outro não 
significa que ele seja melhor, nem que ele é o mais comum. 
Existem doenças que são expressas quando os genes estão 
em homozigose dominante, por exemplo a doença de 
Huntington (doença degenerativa do cérebro que afeta a 
capacidade cognitiva). Além disso, costuma-se pensar que o 
alelo dominante é o que mais ocorre na natureza, mas isso 
depende da característica de que se trata. Muitas vezes o 
alelo dominante é raro em uma população, enquanto o alelo 
recessivo é abundante. 
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 Então, a 1ª lei de Mendel diz que cada característica é determinada por um par de 
fatores (alelos) que se separam na formação dos gametas (durante a meiose), de modo que cada 
gameta recebe apenas um dos fatores, sendo assim considerados puros. 

  

Mas note que na primeira lei de Mendel é considerada a herança de apenas uma 
característica por vez. O termo híbrido, citado acima, caracteriza a prole gerada a partir de 
cruzamentos entre organismos que diferem em uma ou mais características. No caso das ervilhas, 
os híbridos foram obtidos do cruzamento entre plantas que produziam sementes amarelas e plantas 
que produziam sementes verdes. Como a 1ª lei de Mendel considera apenas a herança de uma 
característica por vez, os cruzamentos realizados nesta condição são ditos cruzamentos 
monoíbridos. 

Resumindo, as conclusões de Mendel a partir de seus experimentos foram: 

✓ Cada indivíduo de uma espécie possui uma combinação de traços (alelos) que o torna único; 
✓ Esses traços são herdáveis; 
✓ Todos os descendentes de progenitores que diferem em apenas uma característica expressarão 

o fenótipo de apenas um dos alelos, no caso, o do traço dominante.  
✓ Na formação dos gametas, os progenitores segregam (separam) os alelos aleatoriamente, de 

modo que cada gameta formado recebe apenas um alelo.  

 

 

Gene: um fragmento de DNA que contém a informação genética para que uma característica seja 
expressa. 

Alelo: uma forma particular de um gene. O gene determina a característica, enquanto o alelo 
denomina a variação dessa característica. Organismos diploides recebem um alelo de cada 
progenitor. 

Genótipo: a combinação dos dois alelos em um indivíduo. 

Fenótipo: a expressão física do genótipo, determinado não só pelo gene, mas pelo ambiente 
também.  

Heterozigoto (híbrido): um genótipo com dois alelos diferentes.  

Homozigoto (puro): um genótipo com dois alelos iguais, seja dominante ou recessivo. 

Alelo dominante: determina o mesmo fenótipo tanto em homozigose quanto em heterozigose (por 
ex., a cor amarela das sementes é dada pelos genótipos VV e Vv). 

Alelo recessivo: só se expressa em homozigose (por ex., a cor verde das sementes é dada apenas 
pelo genótipo vv). 

Por convenção, os genes são designados por letras, sendo que o alelo dominante recebe letra 
maiúscula e o alelo recessivo recebe letra minúscula. 
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O fenótipo, isto é, a variação (traço ou estado) de uma característica que é expressa, também 
pode ser influenciado pelo ambiente. Em algumas situações, certos alelos serão expressos em 
determinados ambientes, mas não em outros. Portanto, dois indivíduos com o mesmo genótipo 
podem expressar fenótipos diferentes, dependendo das diferentes condições ambientais. 

Por exemplo, a coloração rosada das penas dos flamingos é uma característica que não é 
expressa devido aos genes. Não há informação no genótipo dessa espécie para o fenótipo rosa 
avermelhado. Então, de onde vem essa coloração? 

Os flamingos nascem com penas cinzas ou brancas que, por volta dos dois primeiros anos de 
vida, vão se tornando rosa. Isso porque sua dieta principal é a base de pequenas algas e crustáceos 
(caranguejos, lagostas, camarões). Tanto as algas quanto os crustáceos ingeridos apresentam 
grande quantidade de pigmento laranja-avermelhado (betacaroteno para as algas e carotenoides 
para os crustáceos), porém os níveis desses pigmentos variam em diferentes partes do mundo, razão 
pela qual flamingos da América do Norte são geralmente vermelhos e laranjas, enquanto flamingos 
do Quênia são rosa claro. Assim, a coloração dos flamingos é decorrente de sua alimentação, e não 
de sua informação genética. Se um flamingo mudar de hábitos alimentares, suas novas penas 
crescerão com um tom mais pálido, e as penas rosadas acabariam mudando.  

 

 
Figura 3. Na primeira foto, um flamingo recém-nascido, com penas brancas determinadas geneticamente. Ao longo da vida, as penas adquirem coloração 
vermelha-rosada devido aos hábitos alimentares. Na foto central, flamingos de Cuba, na última foto, flamingos da França. Fonte: Shutterstock. 

 

Assim, o genótipo corresponde à constituição genética de um indivíduo (o que seu DNA diz que 
você pode ser), e o fenótipo corresponde às características observáveis e modificáveis, que sofrem 
influência tanto do genótipo como do meio ambiente (quando o DNA interage com ambiente, o 
resultado é o que você de fato é). 

 

Fenótipo = genótipo + ambiente. 

 

2. HEREDOGRAMAS  
Uma das representações mais características da Genética são as genealogias ou 

heredogramas. Os heredogramas são diagramas que demonstram por meio de símbolos os 
indivíduos de uma família, indicando o sexo, a ordem de nascimento e o grau de parentesco. 
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São muito utilizados nas questões que discutem como um determinado gene se manifesta 
através das gerações, especialmente genes relacionados a doenças. Vamos entender o que é e como 
se constrói um heredograma a partir de questões que já foram cobradas em vestibulares. 

Observe o heredograma a seguir: 

 
 A primeira coisa que precisamos entender é o que esses símbolos significam: 

 

 
 

 O heredograma apresentado representa uma família com pessoas afetadas por uma 
condição genética, por exemplo, a capacidade de dobrar a língua.  

 

 
                                                                                                            Figura 4. Fonte: Shutterstock. 
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Os indivíduos afetados são: 1, 2, da geração I, e 3 e 4, da geração II. 1 e 2 são casados e 3 e 4 
são filhos do casal. Observe, contudo, que o casal tem um terceiro filho que não consegue dobrar a 
língua (indivíduo 2 da geração II). Isso significa que esse casal é heterozigoto, pois seus filhos 
apresentam os dois fenótipos possíveis (dobrar a língua e não dobrar a língua). Se eles fossem 
homozigotos, todos os seus filhos apresentariam fenótipo igual ao deles. Veja: 

 

✓ Se fossem AA, então: AA x AA = 100% AA 
✓ Se fossem aa, então: aa x aa = 100% aa 

 

Considere, então, que o casal seja Aa. Vamos colocar isso no diagrama: 

 
 

As possibilidades de descendência de um cruzamento entre heterozigotos são dadas por: 

 
 

Sabemos que o filho 2 da geração II é recessivo. Logo, todos os indivíduos não afetados são 
recessivos também. Contudo, o casal II-4 e II-5 apresenta filhos normais, recessivos. Então, sabemos 
também que o indivíduo II-4 só pode ser heterozigoto. Já para o filho afetado II-3, não podemos 
afirmar se ele é heterozigoto (Aa) ou homozigotos (AA). Não há informações para concluirmos qual 
o genótipo por ele apresentado.  

O que podemos dizer com esse heredograma, então? Podemos dizer que a capacidade de 
dobrar a língua é uma condição genética hereditária, determinada por um alelo autossômico 
dominante. Lembre-se que alelo autossômico significa que o gene não é ligado aos cromossomos 
sexuais, ou seja, ele ocorre nos cromossomos das células somáticas.  

 

Vale dizer que, em um heredograma, geralmente, os irmãos são indicados da esquerda para 
a direita, por ordem de nascimento. 
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 3. HERANÇA LIGADA AOS CROMOSSOMOS SEXUAIS 
 Na maioria das espécies que se reproduz sexualmente, a diferença entre machos e 

fêmeas é determinada por um par de cromossomos específicos que carregam as informações sobre 
o sexo do indivíduo: os chamados cromossomos sexuais. Na espécie humana, por exemplo, uma 
célula somática (que forma o corpo) é 2n = 46, sendo 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais.  

Nas diversas espécies de seres vivos, há alguns sistemas principais de determinação sexual 
cromossômica: XY, ZW, X0 e Z0.  

✓ Sistema XY: ocorre em todos os mamíferos, em alguns insetos e algumas plantas com 
sementes. As fêmeas têm um par de cromossomos homólogos, os cromossomos X. Nos 
machos há cromossomos diferentes, um X e um Y. Neste sistema, o sexo é determinado pelos 
machos. 

 

✓ Sistema X0: ocorre em alguns insetos, como os gafanhotos. Nesse sistema, as fêmeas têm 
dois cromossomos X e os machos, apenas um, por isso são chamados de "xis - zero".  

 
 

✓ Sistema ZW: ocorre nas aves, em diversas espécies de répteis, em algumas espécies de peixes 
e em algumas espécies de insetos. As fêmeas têm cromossomos sexuais diferentes, um 
cromossomo Z e um W. Os machos têm dois cromossomos Z. Desse modo, nesse sistema de 
determinação sexual cromossômica, o sexo do embrião é determinado pelo gameta 
feminino. 

 
 

✓ Sistema Z0: ocorre na galinha doméstica e em algumas espécies de répteis. Os machos têm 
dois cromossomos Z e as fêmeas possuem apenas um, por isso são chamadas de “zê-zero”.  

 
 
Vamos nos ater ao sistema XY. 
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Nos homens, os cromossomos sexuais X e Y não carregam os mesmos genes que os 
cromossomos autossômicos e não são considerados homólogos. Em contrapartida, as mulheres, que 
possuem dois cromossomos X, carregam um par de cromossomos sexuais homólogos. Como os 
cromossomos sexuais não vêm sempre em pares homólogos, os genes que eles carregam 
apresentam padrões únicos e distintos de herança. 

Embora o cromossomo Y contenha uma pequena região de similaridade com o cromossomo 
X, de modo que eles possam emparelhar durante a meiose, o cromossomo Y é muito mais curto e 
contém muito menos genes. Para colocar em números, o cromossomo X tem cerca de 800-900 genes 
codificantes de proteínas com uma ampla variedade de funções, enquanto o cromossomo Y tem 
apenas 60-70 genes, dos quais quase metade são ativos apenas nos testículos (órgãos produtores 
de espermatozoides).  

 

 

Figura 5. Cariótipo humano. No detalhe, os cromossomos XX, homólogos, e XY, com uma porção homóloga e outra não homóloga. Fonte: Shutterstock. 

 

5.1 HERANÇA LIGADA AO SEXO 

Quando um gene está presente no cromossomo X, mas não no cromossomo Y, diz-se que ele 
está ligado ao X e exibe o padrão de herança ligado ao sexo. Os genes ligados ao X têm padrões de 
herança diferentes dos genes nos cromossomos não sexuais (autossomos). Isso porque esses genes 
estão presentes em diferentes números de cópias em machos e fêmeas. 

Como uma fêmea tem dois cromossomos X, ela terá duas cópias de cada gene ligado ao X. 
Por exemplo, na mosca da fruta Drosophila (que, como humanos, tem fêmeas XX e machos XY), 
existe um gene que determina a cor dos olhos, encontrado no cromossomo X, da seguinte maneira: 
XW (dominante, com olhos vermelhos normais) e Xw (recessivo, com olhos brancos). 

Uma mosca fêmea, por conter duas cópias do cromossomo X, pode apresentar os olhos 
vermelhos (XWXW ou XWXw), ou os olhos brancos (XwXw). Um macho tem diferentes possibilidades 
genotípicas do que uma fêmea. Como ele tem apenas um cromossomo X (emparelhado com um Y), 
ele terá apenas uma cópia de qualquer gene ligado ao X. Por exemplo, no exemplo da cor dos olhos 
das moscas, os dois genótipos que um macho pode ter são XWY (olhos vermelhos) e XwY (olhos 
brancos). Qualquer que seja o alelo que ele herde do pai, o gene ligado ao X determinará sua 
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aparência. Em vez de homozigotos ou heterozigotos, diz-se que os homens são hemizigotos para os 
genes ligados ao X. Veja o exemplo abaixo. 

  

 

Em um cruzamento entre duas moscas, uma fêmea de olhos brancos, XwXw, e um macho de 
olhos vermelhos, XWY, todos os filhos machos – que recebem apenas o X da mãe – têm olhos brancos 
(XwY). Ao mesmo tempo, todos os filhos fêmeas têm olhos vermelhos, porque recebem dois Xs, 
sendo que o XW dominante do pai “esconde” o Xw recessivo da mãe. A herança ligada do X pode ser 
esquematizada da seguinte maneira:  

 
Figura 6. Esquema do padrão de herança ligada ao X. O filho de uma mulher portadora de um distúrbio recessivo ligado ao X terá 50% de chance de ser afetado. 
Uma filha não será afetada, mas ela terá 50% de chance de ser portadora como sua mãe.  

 

Dentre as desordens relacionadas à herança ligada ao sexo, dois bons exemplos recorrentes 
nas provas são a hemofilia e o daltonismo. 

 

Hemofilia 
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A hemofilia é uma doença genética hereditária causada por deficiência na coagulação 
sanguínea devido à ausência de fatores de coagulação. Como o alelo responsável pela hemofilia é 
recessivo e transportado no cromossomo X, os indivíduos afetados são predominantemente do sexo 
masculino. 

Existem dois tipos de hemofilia: A e B. A hemofilia A ocorre por deficiência do fator VIII de 
coagulação do sangue e a hemofilia B, por deficiência do fator IX. Normalmente, os fatores de 
coagulação ajudam a formar uma crosta temporária depois que um vaso sanguíneo é ferido para 
evitar o sangramento, mas os hemofílicos não podem se curar adequadamente após os ferimentos, 
devido a seus baixos níveis de fatores de coagulação do sangue. Portanto, os indivíduos afetados 
sangram por mais tempo até que ocorra a coagulação. Isso significa que normalmente feridas 
menores podem ser fatais em uma pessoa com hemofilia.  

Os alelos responsáveis pela hemofilia são chamados de genes semiletais, porque causam a 
morte de apenas alguns dos indivíduos ou organismos com o genótipo afetado. Os possíveis 
genótipos e fenótipos para a hemofilia são: 

 

 

Daltonismo 

O daltonismo, também chamado de deficiência de visão de cores (CVD), abrange uma 
variedade de causas e condições genéticas herdadas por homens e mulheres e causadas por um 
gene recessivo no cromossomo X. 

Existem três fotorreceptores na retina humana sensíveis a cores (denominados cones S, M e 
L), e três tipos de pigmentos: os que são ativados na presença de luz vermelha, os ativados pela luz 
azul e os que são ativados pela luz verde. A percepção das diferentes tonalidades de cores depende 
da quantidade de cones ativados para cada tipo de pigmento. Logicamente, a dificuldade de 
perceber cores está relacionada à ausência ou baixa produção de determinado tipo de pigmento.  

O tipo mais comum de daltonismo está relacionado à deficiência nos cones verdes, afetando 
a percepção de tons de vermelho e amarelo. Essa anormalidade é produzida por um alelo recessivo 
presente no cromossomo X, chamado de Xd ou simplesmente d. Já o alelo que condiciona a visão 
normal, dominante, é chamado de XD ou simplesmente D. 
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Figura 7. Exemplo de uma placa de teste de cores (placa Ishihara). Com monitores de computador corretamente configurados, pessoas com visão normal devem 
ver o número 7, 13, 16, 8, 12 e 9, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Muitas pessoas que são daltônicas confundem os números e, aquelas com 

daltonismo total, podem não os ver. Fonte: Shutterstock. 

 

Sabendo do mecanismo de herança ligada ao sexo, os possíveis genótipos e fenótipos para 
daltonismo são: 

 

 

A distrofia de Duchenne é uma condição genética que resulta na degeneração progressiva 
do tecido muscular. Ela também é uma doença ligada ao sexo que eventualmente aparece 
nas provas de vestibular. Nesta doença, os indivíduos do sexo feminino são, na maioria dos 
casos, portadores do gene alterado, não desenvolvendo os sintomas da distrofia. 

  

5.2 HERANÇA LIGADA AO Y OU RESTRITA AO SEXO 

Os genes ligados ao Y têm padrão de herança holândrica, ou restrita ao sexo, e descrevem 
características produzidas por genes localizados na porção não homóloga do cromossomo Y.  

O cromossomo Y humano desempenha um papel fundamental na determinação do sexo de 
um embrião em desenvolvimento. Isto é principalmente devido a um gene chamado SRY (“região 
determinante do sexo de Y”). O SRY é encontrado somente no cromossomo Y e codifica uma 
proteína que ativa outros genes necessários para o desenvolvimento masculino. Assim, embriões XX 
não têm SRY e se tornam mulheres. Já os embriões XY têm SRY e se desenvolvem como homens. 
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Em casos raros, os erros durante a meiose podem transferir o SRY do cromossomo Y para o 
cromossomo X. Se um cromossomo X portador de SRY fertilizar um óvulo normal, ele produzirá um 
embrião cromossomicamente feminino (XX) que se desenvolve como um masculino. 

 

5.3 HERANÇA INFLUENCIADA PELO SEXO 

A herança influenciada pelo sexo é causada por genes que mudam seu padrão de dominância 
e recessividade, conforme o sexo do indivíduo. Um exemplo disso é a calvície, que é determinada 
por um alelo dominante nos homens e recessivo nas mulheres.  

 

Mas não confunda! O gene que determina a calvície é autossomo, e não ligado ao sexo.  

 

 

 

5.4 HERANÇA LIMITADA PELO SEXO 

É uma herança de genes presentes nos cromossomos autossômicos, cuja expressão ou não 
depende do sexo do indivíduo. Por exemplo, os genes que determinam as características que 
definem o homem e a mulher estão presentes em ambos os sexos, porém se manifestam de acordo 
com a presença ou ausência dos hormônios sexuais.  

Assim, a hipertricose auricular, isto é, o crescimento de pelos na orelha, manifesta-se 
somente nos homens. Já a produção de leite nas glândulas mamárias ocorre somente nas mulheres. 
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QUESTÕES DA FATEC 
1. (FATEC SP/2018)     

Em um caso hipotético, apenas dois homens, um do grupo sanguíneo B (genótipo IB_) e 
outro do grupo sanguíneo A (genótipo IA_), podem ser o pai biológico de uma menina do grupo 
O (genótipo ii). 

Nesse cenário, seria possível determinar com segurança a paternidade se um dos homens 

a) tivesse ou o pai ou a mãe do grupo O. 

b) tivesse o pai e a mãe, ambos do grupo AB. 

c) fosse pai de um menino do grupo O. 

d) fosse pai de um menino do grupo A. 

e) fosse pai de um menino do grupo B. 

Comentários  

De todas as questões de genética que já foram cobradas pela Fatec, a maioria se refere: à 
primeira lei de Mendel, aos tipos de herança ligados aos cromossomos sexuais ou à genética dos 
tipos sanguíneos. Aqui, neste material, tratamos da primeira lei e dos padrões de herança ligados 
aos cromossomos sexuais. Mas no curso intensivo de Biologia você encontra tudo sobre Genética, 
dividido em duas aulas completas, incluindo os três sistemas sanguíneos: sistema ABO, sistema MN 
e fator Rh. Para responder a essa primeira questão, é necessário conhecer o sistema ABO. 

Resumidamente, no sistema ABO, os tipos sanguíneos A, B, AB e O caracterizam-se pela 
presença de diferentes antígenos nas membranas das hemácias. Antígenos são proteínas que 
identificam corpos estranhos no organismo, e, quando estão nas membranas das células sanguíneas, 
recebem o nome de aglutinogênios.  

Os aglutinogênios podem ser do tipo A e do tipo B. A presença dos tipos distintos de 

aglutinogênios é condicionada por três alelos: IA, que determina a produção do aglutinogênio do 
tipo A; IB, que determina a produção do aglutinogênio do tipo B, e i, que não produz aglutinogênios. 

Cada indivíduo possui apenas dois desses alelos. Os alelos IA e IB têm uma relação de codominância 

entre si e ambos são dominantes em relação ao alelo i: IA = IB ; IA > i ; IB > i.  

Enquanto na membrana das hemácias há antígenos, no plasma sanguíneo há anticorpos, 
chamados aglutininas. Essas aglutininas também são proteínas, mas que atuam como defensoras 
no sistema imunológico. Quando elas entram em contato com os antígenos específicos, fazem com 
que inúmeras hemácias se concentrem no local. Essa aglomeração de células vermelhas recebe o 
nome de aglutinação das hemácias.  

Pessoas com o sangue tipo A têm aglutinogênio A e aglutininas anti-B. Ou seja, os anticorpos 
das pessoas com sangue tipo A combatem os aglutinogênios do tipo B. Pessoas com sangue tipo B 
têm aglutinogênio B e aglutininas anti-A. Ou seja, os anticorpos das pessoas com sangue tipo B 
combatem os aglutinogênios do tipo A. Pessoas com sangue tipo AB têm ambos os aglutinogênios e 
não produzem aglutininas. Pessoas com sangue tipo O não têm nenhum aglutinogênio, porém 
possuem aglutininas anti-A e anti-B.  



Bruna Klassa 
FATEC 

23 
37 

  

Biologia – Professora Bruna Klassa 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

 

Dito isto, analisando o enunciado da questão e considerando a tabela acima, temos que: 

A afirmativa A está errada, porque se um dos homens tivesse ou o pai ou a mãe do grupo O, 
ele teria um alelo i. No entanto, continuaríamos sem saber qual o genótipo do outro homem, então 
a dúvida permaneceria.  

A afirmativa B está certa e é o nosso gabarito. Se um dos homens tivesse ambos os pais com 
sangue do tipo AB, o genótipo dele seria obrigatoriamente IBIB, no caso do homem de sangue tipo 
B, ou IAIA, no caso do homem de sangue do tipo A. Dessa forma, seria impossível ter um filho do 
sangue tipo O, pois eles não teriam o alelo i para ceder ao seu descendente. 

As afirmativas C, D e E estão erradas, porque se um dos homens fosse pai de um menino O, 
isso não eliminaria a dúvida sobre qual deles poderia ser o pai da criança em questão.   

Gabarito: B. 

 

2. (FATEC SP/2017)     

Em uma espécie de felídeos, uma alteração anatômica na laringe permite que alguns 
indivíduos tenham a capacidade de rugir. Essa característica é determinada exclusivamente 
por um único par de genes, com herança dominante ligada ao sexo. 

Em um determinado zoológico, uma fêmea rugidora heterozigota está prenha de um 
macho incapaz de rugir, ambos da mesma espécie de felídeos. A probabilidade de que o filhote 
desse acasalamento seja uma fêmea rugidora, desprezando a ocorrência de mutações 
genéticas e de recombinações gênicas, é de 

a) 0% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

e) 100% 

Comentários  

Vamos esquematizar o que foi dito no enunciado: 

O gene que determina o rugido é ligado ao sexo, ou seja, ligado ao cromossomo X. Portanto: 

Fêmea (ruge): XRXR ou XRXr  

Fêmea (não ruge): XrXr 
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Macho (ruge): XRY 

Macho (não ruge): XrY 

 

A fêmea ruge e é heterozigota (XRXr), enquanto o macho que não ruge tem genótipo XrY. A 
probabilidade de o filhote ser fêmea e rugir é de 25%. Veja: 

 

Gabarito: B. 

 
3. (FATEC SP/2016)     

Durante a Idade Média, era comum o procedimento chamado de transfusão braço a braço, 
no qual uma pessoa tinha uma de suas artérias do braço conectada diretamente, por meio de 
um tubo, à veia de outra pessoa. Muitos pacientes faleciam ao receber a transfusão de sangue 
dessa forma, devido ao desconhecimento, na época, das complicações relacionadas à 
incompatibilidade de sangues no sistema ABO. 

Considere que um médico desse período estivesse com um paciente necessitando 
urgentemente de uma transfusão de sangue e que havia cinco indivíduos à disposição para 
fazer a doação, via transfusão braço a braço. Suponha que os tipos sanguíneos das pessoas 
envolvidas nessa situação eram os seguintes: 

 

Se o médico tivesse de escolher, aleatoriamente, um dos cinco indivíduos para realizar a 
transfusão, a probabilidade de que o paciente recebesse um sangue compatível, com relação 
ao sistema ABO, seria de 

a) 20%. 

b) 40%. 

c) 60%. 

d) 80%. 

e) 100%. 
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Comentários  

 No caso de transfusão sanguínea, temos a seguinte situação: 

 

Logo, o paciente só poderia receber sangue do indivíduo 1 e do indivíduo 5. Como existem 
cinco indivíduos disponíveis, a probabilidade de que o paciente recebesse um sangue compatível, 
seria de 2/5=0,4 ou 40%. 

Gabarito: B. 

 
4. (FATEC SP/2016)     

A fenilcetonúria é uma enfermidade genética autossômica recessiva que gera acúmulo do 
aminoácido fenilalanina, trazendo prejuízos ao organismo. Imagine que, a fim de amenizar os 
efeitos da doença, uma empresa farmacêutica lance no mercado um medicamento chamado 
“Ex-EIM”. Esse produto afetaria o metabolismo das células somáticas, diminuindo a 
concentração corporal de fenilalanina. 

Escolha a alternativa que apresenta uma propaganda que divulgue corretamente a eficácia 
biológica do suposto medicamento. 

a) O “Ex-EIM” é o futuro de seus filhos. Ele garante que você, gestante, tenha bebês sem 
aminoácidos no sangue! 

b) O “Ex-EIM” mostrou-se eficaz nos testes, estimulando a síntese de proteínas a partir das 
moléculas de fenilalanina. 

c) Com o “Ex-EIM”, um casal portador de fenilcetonúria reduzirá a probabilidade de que seus 
filhos também portem essa doença. 

d) Os especialistas dizem: o “Ex-EIM” tem eficácia comprovada porque estimula a síntese de 
lipídios. 

e) Ligando já, ganhe um desconto na compra do “Ex-EIM”, o único que torna os seus genes 
dominantes. 

Comentários  

Os aminoácidos são a menor unidade estrutural das proteínas. Vemos isso nas aulas 1 e 4 do 
curso intensivo de Biologia para a Fatec. No caso dado pelo enunciado, o medicamento se 
aproveitaria do excesso de aminoácidos fenilalanina e os utilizaria na síntese proteica, diminuindo 
sua concentração no organismo. 

Assim, a única propaganda apropriada seria a da alternativa B. As demais generalizam a 
situação.  

A alternativa A está errada, porque os bebês obviamente teriam aminoácidos no sangue, não 
só a fenilalanina como outros. Os aminoácidos são essenciais para a produção de proteínas, que por 
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sua vez são responsáveis pela maioria das atividades biológicas celulares, de fundamental 
importância para a vida. 

A alternativa C está errada, porque o medicamento não interfere na hereditariedade dos 
genes. Um casal portador da doença certamente a passaria para seus filhos.  

A alternativa D está errada, porque o medicamento agiria na produção de proteínas e não de 
lipídios. 

A alternativa E está errada, porque não faz o menor sentido. Medicamentos não têm o 
“poder” de tornar genes recessivos em dominantes. 

Gabarito: B. 

 

5. (FATEC SP/2015)     

 

O heredograma apresentado mostra a distribuição de certa característica hereditária em 
uma família composta por 9 indivíduos. Essa característica é determinada por um único par de 
genes com dominância completa. Os símbolos escuros representam indivíduos que 
apresentam a característica e os claros indivíduos que não a possuem. 

Com base na análise da figura, está correto afirmar que são heterozigotos, 
obrigatoriamente, somente os indivíduos 

a) 1, 2, 4, 6, 7 e 8. 

b) 1, 2, 3, 4, 6 e 7. 

c) 1, 2, 6, 7 e 8. 

d) 3, 5 e 9. 

e) 3 e 9. 

 

Comentários  

A dominância completa é aquela em que um alelo suprime a manifestação de outro quando 
em heterozigose. Isso faz com que o fenótipo de um indivíduo em heterozigose seja igual ao fenótipo 
de um indivíduo homozigoto dominante.  

Analisando o heredograma, podemos eliminar os indivíduos 5 e 9, porque ambos os seus pais 
são afetados pela doença e eles não o são. Isso significa que eles receberam alelos recessivos tanto 
da mãe quanto do pai, tornando-os homozigotos recessivos. 
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 Quanto ao indivíduo 3, se ele não é afetado, ele também possui dois alelos homozigotos 
recessivos, o que torna o indivíduo 8 heterozigoto. Já em relação ao indivíduo 4, não temos como 
saber se ele é heterozigoto ou homozigoto dominante. Não há informações suficiente para 
deduzirmos seu genótipo. Observe: 

 

 Assim, os indivíduos heterozigotos dominantes são o 1, 2, 6, 7, 8. 

Gabarito: C. 

 

6. (FATEC SP/2015)     

Todos os anos, no mundo todo, centenas de bebês nascem com sérias doenças genéticas 
de herança mitocondrial. Esse tipo de doença é transmitido exclusivamente pela linhagem 
materna, pois no momento da fecundação as mitocôndrias do espermatozoide são 
descartadas, de modo que todas as mitocôndrias que estarão presentes no zigoto formado são 
oriundas do óvulo. Caso uma mulher apresente qualquer alteração genética mitocondrial, 
todos os seus filhos e filhas irão herdar essa característica, pois as mitocôndrias do óvulo são 
geneticamente idênticas àquelas presentes nas células da mãe. 

Nos heredogramas a seguir, os quadrados representam homens, os círculos representam 
mulheres e os quadrados e os círculos em cor preta representam indivíduos doentes. Assinale, 
entre os heredogramas apresentados, o único que poderia corresponder à transmissão de uma 
doença genética mitocondrial como a descrita no texto. 

 

a)

  

b)

  

c)
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d)

  

e)

  

Comentários  

O próprio enunciado já avisa que doenças genéticas de herança mitocondrial são 
obrigatoriamente determinadas pela linhagem materna, e que se uma mulher apresenta uma 
alteração genética mitocondrial, todos os seus filhos e filhas irão herdar essa característica.  

O único heredograma que mostra que todos os filhos de uma mulher afetada são igualmente 
afetados é o heredograma da alternativa A. 

Gabarito: A. 

 

7. (FATEC SP/2012)     

O conhecido “teste do pezinho”, cuja obrigatoriedade para todo o território brasileiro 
consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, é realizado com uma gota de sangue retirada 
do pé dos recém-nascidos. Esse procedimento permite detectar os portadores da 
fenilcetonúria, doença genética recessiva. 

As pessoas com essa anomalia são incapazes de produzir uma enzima que atua na 
transformação do aminoácido fenilalanina no aminoácido tirosina. Sem essa conversão a 
fenilalanina acumula-se no sangue e é convertida em substância tóxica, que provoca lesões no 
sistema nervoso, principalmente na infância, culminando com o retardo mental do portador. 

Considerando o nascimento de uma menina fenilcetonúrica, filha de pais saudáveis, que 
não apresentam essa doença, é correto afirmar que 

a) a probabilidade de o casal citado no enunciado ter um segundo descendente do sexo 
masculino e normal para fenilcetonúria é 3/4. 

b) a análise das características do casal descrito e de sua filha permite concluir que a 
fenilcetonúria é uma doença recessiva ligada ao cromossomo sexual X. 

c) a alimentação com quantidade reduzida em fenilalanina, a partir do primeiro mês de vida 
dessa criança, pode evitar significativamente o retardo mental. 

d) o tratamento através de vacinas específicas deverá ser feito logo no primeiro mês de vida 
dessa criança a fim de garantir a total imunidade contra essa doença. 

e) a criança terá vida saudável, pois as enzimas produzidas pela mãe e transferidas pela 
placenta atuarão constantemente na transformação de fenilalanina em tirosina. 

Comentários  

 Vamos direto analisar as alterativas: 
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A alternativa A está errada, porque a probabilidade de o casal não afetado (Aa x Aa) ter um 
filho do sexo masculino é ½ e a probabilidade de ter um filho normal é ¾. Logo, a probabilidade de 

ter um filho normal é: 
1

2
∙

3

4
=

3

8
. Você encontra toda a explicação de probabilidades genéticas nas 

aulas 8 e 9 do curso intensivo. 

A alternativa B está errada, porque o próprio enunciado já diz que se trata de uma doença 
autossômica recessiva. Doenças autossômicas afetam genes de células somáticas, não sexuais. 

A alternativa C está certa e é o nosso gabarito. A alimentação controlada no início da vida 
pode amenizar os efeitos do acúmulo de fenilalanina, que incluem retardo mental. Você encontra 
mais detalhes sobre esta e outras doenças nas aulas 8 e 9 do curso intensivo. 

A alternativa D está errada, porque não existe vacina para a fenilcetonúria e o tratamento é 
feito a partir da restrição dietética de fenilalanina durante toda a vida. 

A  alternativa E está errada, porque a fenilcetonúria ocorre justamente devido à incapacidade 
de produção da enzima que atua na transformação do aminoácido fenilalanina no aminoácido 
tirosina, que não pode ser adquirida da mãe via placenta. 

Gabarito: C. 

 

8. (FATEC SP/2011)     

Do casamento de um homem normal com uma mulher normal nasceram: 

• um menino daltônico com sangue tipo A, 

• um menino normal com sangue tipo O, 

• um menino daltônico com sangue tipo AB, 

• uma menina normal com sangue tipo B e 

• uma menina normal com sangue tipo O. 

Sabendo-se que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo e que o lócus gênico para o 
sistema ABO encontra-se em um autossomo, pode-se afirmar que 

a) apenas o pai possui o gene para o daltonismo, sendo que pai e mãe têm sangue tipo AB. 

b) o pai e a mãe possuem o gene para o daltonismo, o pai tem sangue tipo A, e a mãe tem 
sangue tipo B ou vice-versa. 

c) apenas a mãe possui o gene para o daltonismo, o pai tem sangue tipo A, e a mãe tem 
sangue tipo B ou vice-versa. 

d) apenas a mãe possui o gene para o daltonismo, o pai tem sangue tipo AB, e a mãe tem 
sangue tipo O ou vice-versa. 

e) apenas a mãe possui o gene para o daltonismo, o pai tem sangue tipo AB, e a mãe tem 
sangue tipo A ou vice-versa. 

Comentários  
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Atente-se que o casal em questão teve filhos com todos os tipos sanguíneos, então o genótipo 
deles só pode ser IAi e IBi. Veja: 

 

Assim, bastaria procurar pelas alternativas que falam sobre pais com sangue do tipo A e do 
tipo B, heterozigotos, reduzindo as opções para as alternativas B e C. Agora, vamos analisar o 
daltonismo.  

O daltonismo é causado por um gene recessivo no cromossomo X, chamado de Xd ou 
simplesmente d. Já o alelo que condiciona a visão normal, dominante, é chamado de XD ou 
simplesmente D. Sabendo do mecanismo de herança ligada ao sexo, os possíveis genótipos e 
fenótipos para daltonismo são: 

 

 Como nenhuma menina foi afetada, sabemos que o pai possui genótipo normal e que, 
portanto, elas receberam alelos recessivos (Xd) de ambos os pais. Logo, somente a mãe é 
portadora do gene para o daltonismo, o que torna a alternativa C o nosso gabarito. 

Gabarito: C. 

 

9. (FATEC SP/2010)     

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 
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a) zero 

b)  

c)  

d)  

e)  

Comentários  

Se os pais de Maria são heterozigotos, ela pode ser homozigota dominante ou heterozigota.  
Veja: 

 

Para que essa menina seja albina, Maria teria que ser heterozigota. A probabilidade de que 
ela seja heterozigota é igual a 2/3. Veja:  

 

Sabemos que Maria é normal, o que exclui a possibilidade do genótipo aa. Logo ela tem 2 
possibilidades de ser heterozigota, dentre 3 possibilidades de ser normal. 

Considerando Maria (Aa) e Hélio (Aa), a probabilidade de terem filho albino é ¼ e a 
probabilidade que esse filho seja menina é ½ (50% de chance de ser menina e 50% de chance de ser 

menino). Logo, 
2

3
∙

1

4
∙

1

2
=

1

12
. 

Gabarito: B. 

 

10. (FATEC SP/2010)     

Para responder a essa questão, considere as informações sobre os símbolos usados no 
heredograma a seguir. 

12

1

8

1

6

1

4

1
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Sobre o heredograma, pergunta-se: 

I. Qual é o tipo de herança da anomalia em questão?  

II. Se o homem 1 se casar com a mulher 2, qual é a probabilidade de terem o primeiro 
descendente afetado? 

III. Se a mulher 3 se casar com o homem 4, qual é a probabilidade de terem o primeiro 
descendente afetado? 

As respostas para as questões I, II e III são, respectivamente, 

 

Comentários  

Analisando o heredograma, percebemos que não há nenhum padrão relacionado ao sexo que 
justifique os indivíduos afetados, logo, só pode ser uma herança autossômica.  

 

Se o homem 1 se casar com a mulher 2, a probabilidade de terem o primeiro descendente 
afetado é igual a ½. 

A probabilidade de 3 ser “Aa” é 2/3 e a probabilidade de 4 ser “Aa” é 2/3. A probabilidade de 
um casal heterozigoto ter um filho afetado (aa) = ¼. Veja: 

𝑃(3 𝐴𝑎) =
2

3
→ Probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto. 

1/161/4recessiva aautossômic herançae)

1/91/4recessiva aautossômic herançad)

1/81/4recessiva sexo ao ligada herançac)

1/41/2recessiva sexo ao ligada herançab)

00dominante sexo ao ligada herança)a

IIIIII
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𝑃(4 𝐴𝑎) =
2

3
→ Probabilidade do indivíduo 4 ser heterozigoto. 

𝑃(𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜 𝑎𝑎) =
1

4
→ Probabilidade do filho do casal 3 e 4 ser homozigoto recessivo. 

Logo, a probabilidade de a mulher 3 e o homem 4 terem o primeiro descendente afetado é  

2

3
∙

2

3
∙

1

4
=

4

36
=

1

9
 

Gabarito: D. 

 

11. (FATEC SP/2009)     

Considere as afirmações abaixo sobre uma das doenças representadas na tirinha: 

 
(Disponível em: http://www.charge-o-matic.blogger.com.br/ 

Acessado em: 20/08/2008) 

 

I. O daltonismo é uma deficiência visual que impede o indivíduo de enxergar certas cores e 
pode ser prevenido através de medicação específica. 

II. Se uma mulher daltônica transmitir um dos seus autossomos portador do alelo para o 
daltonismo a um filho, ele será certamente daltônico. 

III. Um homem hemizigótico para o alelo mutante do daltonismo tem dificuldades para 
distinguir cores. 

IV. O daltonismo, atualmente, graças à engenharia genética, já tem tratamento e cura. 

V. Uma mulher heterozigótica para o daltonismo, que recebeu de seu pai o cromossomo X, 
portador do gene alelo mutante para essa doença, tem visão normal para as cores. 

Está correto o contido em 

a) III e V, apenas. 

b) I, III e IV, apenas. 

c) II, III e V, apenas. 

d) I, II, IV e V, apenas. 



Bruna Klassa 
FATEC 

34 
37 

  

Biologia – Professora Bruna Klassa 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

e) I, II, III, IV e V. 

Comentários  

A afirmativa I está errada, porque o daltonismo é uma doença genética que não pode ser 
prevenida com medicação específica. 

A afirmativa II está errada, porque o filho somente será daltônico se ele for do sexo 
masculino. Se for do sexo feminino, ela pode ser normal, dependendo do genótipo do pai. Veja a 
tabela abaixo: 

 

 A afirmativa III está certa.  

 A afirmativa IV está errada, porque o daltonismo não possui cura ou tratamento. 

 A afirmativa V está certa. O daltonismo é uma doença ligada ao sexo recessiva. 

Gabarito: A. 

 

12. (FATEC SP/2009)     

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal seria que 5% da 
população doasse sangue pelo menos uma vez por ano. No Brasil, esta taxa é de apenas 2% 
(cerca de 3 milhões de pessoas). Há critérios que permitem ou que impedem uma doação de 
sangue, que são determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde, e visam à proteção 
doador e a segurança de quem vai receber o sangue. 

 
(Disponível em: http://www.cress-sp.org.br/img/hemocentro.gif 

- Acessado em: 09.09.2008.) 
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O sangue doado deve ser analisado e classificado de acordo com os sistemas ABO e Rh, 
para ser usado corretamente em casos de transfusão, por exemplo. Considerando os tipos 
sanguíneos, assinale a alternativa correta sobre transfusão de sangue. 

a) A identificação de uma pessoa em relação aos sistemas ABO e Rh se faz por meio da 
pesquisa dos anticorpos presentes nas hemácias nos dois sistemas. 

b) As pessoas do grupo O possuem nas hemácias dois antígenos diferentes denominados A e 
B. 

c) As pessoas do grupo O não possuem antígenos nas hemácias, mas estimulam reações de 
defesa (aglutinação), por isso são excelentes doadores. 

d) As pessoas do grupo AB possuem dois antígenos diferentes denominados A e B no plasma 
e não estimulam reações de defesa, por isso são consideradas receptores universais. 

e) As pessoas A e B possuem os antígenos A e B nas hemácias e os anticorpos anti-B e anti-A 
no plasma, respectivamente. 

Comentários  

A alternativa A está errada, porque a determinação do tipo sanguíneo se dá pela pesquisa de 
antígenos presentes nas hemácias. Você encontra os detalhes da aula de sistemas sanguíneos nas 
aulas 8 e 9 do curso intensivo de Biologia para a Fatec. 

A alternativa B está errada, porque as pessoas do grupo sanguíneo O não possuem nenhum 
antígeno em suas hemácias. Elas possuem anticorpos anti-A e anti-B. 

A alternativa C está errada, porque as pessoas do tipo O não estimulam nenhum tipo de 
aglutinação nos receptores justamente por não possuírem antígenos. 

A alternativa D está errada, porque os antígenos encontram-se nas hemácias e não no 
plasma.  

A alternativa E está certa e é o nosso gabarito. 

Gabarito: E. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
E aí, gostou do material? Este é apenas um gostinho do que você pode ter no curso intensivo 

de Biologia para Fatec. No pacote completo você terá acesso a aulas teóricas completas e 
detalhadas, cheias de curiosidades, esquemas e figuras, fatos recentes e indicações dos temas que 
devem ser memorizados ou vistos com mais atenção.  

Além disso, o melhor método de estudar um conteúdo é resolvendo questões, e cada aula 
do meu curso contém pelo menos 30 exercícios para você ficar treinar os assuntos que tem mais 
dificuldade e ficar afiado e pronto para qualquer tema que possa ser cobrado. Além disso, você 
poderá testar sua evolução no curso através dos simulados. Nossos simulados são de alto nível, com 
questões que exigem conhecimento abrangente da Biologia, funcionando como um termômetro 
para medir sua preparação para prova. E não podemos esquecer das videoaulas, nas quais eu explico 
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os principais pontos do material escrito e dou todos os dicas para você otimizar seu tempo de 
resolução de questões.  

 

Importante! Você contará ainda com o Fórum de Dúvidas, onde eu estou 
sempre de olho nas perguntas que chegam.  

 

 

E não fecha esse arquivo ainda não! Deixei anexada uma questão do vestibular da Fuvest para 
você ver como o assunto de 1ª lei de Mendel e herança ligada ao sexo pode ser cobrado por outras 
bancas. Se você se interessar, procure pelo link do curso intensivo de Biologia para a Fuvest, ok? 

 

Acesse agora o site do Estratégia Vestibulares e vem estudar comigo. 

Vamos juntos buscar sua aprovação! 

 

Grande abraço, 

Bruna Klassa 

 

 

Ps: eu estou também nas redes sociais! Siga-me lá no insta e face, porque eu sempre coloco 
uma indicação de livro bacana, uma dica certeira sobre algum tema ou uma frase motivadora para 

dar aquele up numa segunda-feira nublada. 😊 

 

Conhecendo outras bancas 

 
(FUVEST SP/2018)  

A surdez é geneticamente heterogênea: pode ser causada por mutações em diferentes 
genes, localizados nos autossomos ou no cromossomo X ou, ainda, por mutações em genes 
mitocondriais. Os heredogramas representam quatro famílias, em que ocorrem pessoas com 
surdez (  e ): 

 

 

A(s) família(s) em que o padrão de herança permite afastar a possibilidade de que a surdez 
tenha herança mitocondrial é(são) apenas 
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a) 1. 

b) 2 e 3. 

c) 3. 

d) 3 e 4. 

e) 4. 

Comentários 

As mitocôndrias, organelas responsáveis pela respiração celular, são sempre herdadas do 
óvulo, e não do espermatozoide. Isso porque no processo de fertilização, a peça intermediária (local 
onde ficam as mitocôndrias do espermatozoide) é degenerada após a penetração do gameta 
masculino no óvulo.  

A família 1 mostra um pai surdo e mãe normal, com filhos normais. A família 2 mostra um pai 
normal e uma mãe surda, com filhos surdos. Esta família poderia sugerir que a surdez está 
relacionada com os genes mitocondriais, herdados da mãe. Contudo, a família 3 mostra um pai surdo 
e uma mãe normal, com filhos surdos. Logo, os filhos só podem ter herdado o alelo causador da 
surdez do pai.  

Assim, a família 3 elimina a possibilidade de que a surdez tenha herança mitocondrial. 

Gabarito: C. 

     


