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BIOLOGIA PARA UNICAMP 
Olá, futuro aluno ou futura aluna! Tudo bem?  

Está interessado no conteúdo que eu trouxe para você, para que conheça um pouco Curso 
Intensivo de Biologia para a UNICAMP?  

Calma, que eu já vou mostrar! Antes, deixe eu me apresentar e apresentar o intuito desse 
curso para você! 

 

A PROFESSORA 

Eu sou a Professora Carol Negrin, ou apenas Carol, e sou uma 
das professoras de Biologia do Estratégia Vestibulares. Sou formada 
em Ciências Biológicas pela UNESP de São José do Rio Preto, em 
Licenciatura e Bacharelado, e sou Mestre e Doutora em Biologia 
Celular e Estrutural pela UNICAMP.  

Terminei minha Pós-Graduação em 2018 e até entrar no 
Estratégia Vestibulares, minha carreira era puramente voltada ao 
campo acadêmico, da pesquisa. Mas, ao concluir o doutorado, eu 
percebi que gostaria de trabalhar com a biologia como um todo 
novamente e não mais permanecer focada em assuntos específicos. 
Isso porque eu considero a Biologia uma ciência linda e ter 
conhecimento para falar sobre todos os seus aspectos é encantador 
para mim.  

E aqui estou, cheia de bagagem para compartilhar com vocês, cheia de vontade de fazer um 
trabalho excepcional e também cheia de vontade de aprender cada vez mais, pra que vocês também 
possam aprender cada dia mais comigo! Afinal, foram 11 anos me dedicando com muito afinco à 
Biologia e não seria agora que eu faria diferente.  

Até porque, agora a minha motivação é outra. É saber que eu ajudei você com aquele tema 
que lhe parecia um bicho de sete cabeças, que eu contribuí com a sua formação e com a realização 
do seu sonho: passar no vestibular! 

Então, é para isso que eu estou aqui, para lhe auxiliar nessa jornada final, dando-lhe 
ferramentas de altíssima qualidade, para que você atinja o seu objetivo dentro de alguns meses.  

 

Vamos juntos nessa? 
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O CURSO INTENSIVO DE BIOLOGIA PARA A UNICAMP 

Com relação ao curso, como eu já disse anteriormente, ele é um Curso Intensivo de Biologia. 
Isso quer dizer que é um curso para alunos que já tenham uma boa noção dos assuntos abordados 
na Biologia, mas que precisam estudar de forma mais direta, sem muitos rodeiros, nessa fase final 
da corrida pré-vestibular.  

Mas, e se você é aquele aluno que ainda não tem tanta noção assim, mas acha que com 
alguns meses de empenho pode conseguir uma vaga no vestibular? É feito para você também! Pois 
é um curso completo, com teoria de qualidade, com exercícios comentados e resolvidos com o 
objetivo de não deixar dúvidas.  

E se você não se dedicou muito aos estudos nos últimos tempos e mesmo assim está com 
vontade de pegar firme nessa reta final para ver se consegue colher bons frutos, o curso é feito para 
você também, claro! Pois, como já disse, esse Curso de Biologia é completo: possui todas as matérias 
que podem cair numa prova de vestibular e muitos exercícios para que você possa praticar, fixar 
conteúdo e entender como um determinado assunto pode ser cobrado em uma prova.  

Resumindo, é um curso feito para todos os tipos de aluno, tanto para aquele que precisa de 
um up e dar uma boa revisada, quanto para aquele aluno que precisa entender muita coisa ainda. 
Até porque, nunca é tarde para começar. É melhor dar início a uma pegada diferente agora do que 
esperar para o ano que vem.   

Além disso, ele é um Curso Intensivo de Biologia focado na prova da UNICAMP. Sua 
formulação leva em conta o que tem sido cobrado nas provas da UNICAMP dos últimos 10 anos. 
Dessa forma, apesar do conteúdo de cada assunto ser completo, o material fornece indícios do que 
pode cair, a forma como pode cair e o que você deve dominar no vestibular da UNICAMP. Mas é 
claro, sem deixar de lado outros pontos importantes, até porque não podemos ter certeza do que 
não será cobrado.  

Como eu já mencionei, apesar desse formato de curso ser mais direto, o Curso Intensivo de 
Biologia para a UNICAMP é completo, pois contemplará todos os assuntos da matéria, uma vez que, 
de acordo com o seu edital, o candidato deve ter domínio do conteúdo programático do Ensino 
Médio relativo à Biologia. 

Com o intuito de abordar todos esses assuntos e de maneira bastante didática, o cronograma 
desse curso apresenta 21 aulas, que estão divididas em 5 grandes blocos: 
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Claro que alguns blocos serão mais extensos do que outros, mas dentro desse cronograma, 
conseguiremos abordar tudo o que pode cair na sua prova de vestibular! 

E para cumprir a minha parte da missão, que é oferecer a você um material sólido e de 
qualidade na modalidade intensiva do curso de Biologia para o Vestibular da UNICAMP, eu: 

➢ Explorarei o que há de mais importante na teoria, atentando você para os assuntos mais 
recorrentes nas provas dos últimos anos, fazendo uso tanto do livro digital (aulas em .pdf) 
quanto das videoaulas; 

➢ Resolverei e comentarei uma lista de questões referentes a cada aula, customizada e com 
foco no Vestibular da UNICAMP. Caso o tema em questão seja pouco cobrado nele, teremos 
exercícios de outras universidades e que julgo relevantes para o seu aprendizado, tanto em 
relação à fixação do conteúdo quanto para praticar como os temas da aula podem cair numa 
prova, o que será fundamental para a qualidade da sua aprendizagem; 

➢ Fornecerei acesso, no início de cada aula em .pdf, a uma tabela contendo conceitos chaves 
da Biologia, os quais serão de grande importância para a aprendizagem do conteúdo e que o 
acompanhará por todo o curso;  

➢ Atenderei você quando surgirem dúvidas, tanto em relação à teoria quanto em relação à 
resolução dos exercícios, por meio do nosso Fórum; 

➢ Realizarei eventos, juntamente com outros professores da equipe do Estratégia Vestibulares, 
como webinários e simulados, para atualizá-lo e disseminar informações relevantes quanto 
aos estudos e/ou o vestibular. 

 Então, você pode ver que o curso não será completo somente no quesito conteúdo. Também 
será completo no sentido de que proporcionará diversos meios de aprendizagem: nós teremos 
material em PDF, videoaulas, fórum de dúvidas, simulados, webinários, blogs e outras coisinhas 
mais.  

 

Tudo isso, focado na sua aprendizagem e aprovação no vestibular que você tanto 
sonha! 

 

O VESTIBULAR DA UNICAMP 

O Vestibular da UNICAMP já mudou duas vezes desde que passou a ter o seu vestibular de 
ingresso próprio, em 1987. De 1987 até 2010, o Vestibular da UNICAMP era composto por duas fases 
para a maioria dos cursos, ambas compostas por questões dissertativas. Apenas os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Dança e Artes Cênicas apresentavam uma terceira fase de provas 
específicas, permanecendo assim até hoje.  

Foi no Vestibular UNICAMP 2011, que a instituição responsável pela prova (Comvest) aprovou 
a sua primeira mudança. Ele passou a ser composto por uma prova de primeira fase com 90 questões 
objetivas (testes) e por três provas de segunda fase com questões dissertativas, realizadas em três 
dias consecutivos e com igual conteúdo para todos os candidatos.  
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E este ano foi aprovada uma nova mudança: a segunda fase do Vestibular UNICAMP 2020 
será realizada em dois dias e possuirá questões específicas para a área escolhida. Veja a composição 
das provas: 

Primeira fase: prova de Conhecimentos Gerais, contendo 90 questões de múltipla escolha, com 
quatro alternativas cada, que deverão ser resolvidas em no máximo 5 horas.  

Segunda fase: dois dias seguidos de provas de Conhecimentos Específicos, cada um com duração 
máxima de 5 horas. Serão 32 questões discursivas e uma redação distribuídas da seguinte forma: 

➢ 1º dia: 12 questões de Língua Portuguesa e Literatura, 2 questões interdisciplinares 
envolvendo Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e 1 Redação; 

➢ 2º dia: 12 questões de Matemática, 2 questões interdisciplinares de Ciências Humanas, 2 
questões interdisciplinares de Ciências da Natureza e 12 questões específicas (Biológicas: 6 
de Biologia e 6 de Química; Exatas: 6 de Física e 6 de Química; Humanas: 6 de História e 
Filosofia e 6 de Geografia e Sociologia); 

Terceira fase: provas específicas para candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Dança e 
Artes Cênicas.  

 

O Vestibular UNICAMP 2020 já tem suas datas! 

 A prova de primeira fase será dia 17 de novembro de 2019, e as provas 
de segunda fase serão nos dias 12 e 13 de janeiro de 2020.  

 

No Vestibular UNICAMP 2019 foram 76.327 inscritos para um total de 2.589 vagas 
disponibilizadas nos Cursos de Graduação da UNICAMP. A relação candidato/vaga, ou seja, a 
concorrência, foi bastante variável. Os cinco cursos mais concorridos foram:  

 

Cursos de Graduação Relação candidato/vaga 

Medicina (Integral) 330,1 

Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 102,5 

Ciências Biológicas (Integral) 57,9 

Comunicação Social – Midialogia (Integral) 54,5   

Ciência da Computação (Noturno) 39,1 

 

A partir desses dados, vestibulando, vemos que a missão a que você se propõe pode não ser 
tão fácil. No entanto, não será impossível. Nós do Estratégia Vestibulares acreditamos piamente que 
dedicação e foco nos estudos associados a um material de excelente qualidade, farão você atingir 
seu objetivo: uma vaga no curso dos seus sonhos.   
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E uma vez atingido o seu objetivo, você estudará em uma das principais universidades do país 
e da América Latina. A UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas – foi fundada em 5 de 
outubro de 1966 e hoje conta com aproximadamente 34 mil alunos matriculados em 66 cursos de 
graduação e 153 programas de pós-graduação. Essa Instituição responde por 8% da pesquisa 
acadêmica realizada no Brasil, 12% da pós-graduação nacional e mantém a liderança entre as 
universidades brasileiras no que diz respeito a patentes e ao número de artigos per capita publicados 
anualmente. Dessa forma, a UNICAMP tem como compromisso ser referência na formação 
profissional de qualidade e no desenvolvimento de tecnologias, além de manter fortes ligações com 
a sociedade através de suas atividades de extensão e, em particular, de sua vasta área de saúde. 

 

A BIOLOGIA NO VESTIBULAR DA UNICAMP 

Mostrei a você como o Vestibular da UNICAMP está organizado. Mas e a disciplina de 
Biologia? O que mais cai na prova da UNICAMP dessa matéria? 

Observe o gráfico abaixo: 
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Os dados apresentados no gráfico são referentes aos temas de Biologia que mais caíram na 
primeira fase do vestibular da UNICAMP dos últimos 10 anos. Veja que de 50% das questões foram 
relativas a: Reino Animal (ou Zoologia) (19%), Genética (17%) e Ecologia (14%).  

Entretanto, esses temas abrangem uma gama enorme de assuntos, isto é, existe muito 
conteúdo dentro de cada um desses tópicos. Então é interessante restringirmos um pouco mais essa 
análise. Vamos olhar para os principais temas, por exemplo:  

➢ Dentro de Reino Animal, os assuntos mais cobrados dizem respeito aos Vertebrados e 
Artrópodes, com percentual de 28% e 22%, respectivamente;  

➢ Dentro de Genética, entre os diversos conceitos e mecanismos da hereditariedade, a Lei da 
Segregação é um tema que se destaca, com um percentual de 35%; 

➢ E dentro de Ecologia, Relações Ecológicas e Preservação Ambiental são os conteúdos que 
mais foram cobrados, com um percentual de 36% e 21%, respectivamente.  

 

Esses dados nos mostram que existe um perfil no Vestibular da UNICAMP. Mas o gráfico 
também nos indica que qualquer tema tem potencial de ser cobrado, sim! Então, o que estou 
apresentando a você não é o que não merece sua atenção, mas um direcionamento para ajudá-lo a 
guiar seus estudos.  

   

 

 Vale deixar claro que, na Biologia todos os assuntos são interligados. Cada um deles tem 
sua importância para o entendimento global dos processos biológicos. É a partir do 
entendimento de um tema mais simples que você obtém embasamento para compreender 
temas mais complexos e robustos. Então, nada deve ser deixado de lado ou subestimado, 
pois na Biologia tudo anda junto!  

 

Assim, a metodologia de estudos que estou oferecendo a você será um diferencial para que 
consiga um excelente desempenho no Vestibular da UNICAMP. Estou focada em lhe fornecer um 
material completo de Biologia, com teoria de qualidade, videoaulas, lista de exercícios resolvidos e 
comentados, tudo isso direcionado para a sua instituição, a UNICAMP.   

E já que Genética é um tema muito cobrado no Vestibular da UNICAMP, veja abaixo a amostra 
do Curso Intensivo de Biologia para a UNICAMP que preparei para você! E siga até a última página 
do meu arquivo para conhecer como esse mesmo tema pode constar no vestibular de uma outra 

instituição. 😉   
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CONSIDERAÇÃO INICIAIS – LEI DA SEGREGAÇÃO 
Preparado para conhecer um pouquinho do que lhe espera no Curso Intensivo de Biologia 

para a UNICAMP?  

Neste material demonstrativo, vou apresentar a você uma pequena parte dos mecanismos 
da hereditariedade: a Lei da Segregação ou Primeira Lei de Mendel. Como vimos, esse é um assunto 
de grande relevância no vestibular da UNICAMP e foi cobrado por 6 vezes nas provas de 1ª fase nos 
últimos 5 anos. Além disso, refere-se aos assuntos iniciais do estudo da grande área da Biologia, 
chamada de Genética. Dessa forma, serve de base para que você compreenda diversos outros 
mecanismos genéticos, tanto mais complexos quanto mais relacionados ao desenvolvimento e à 
aplicação da Engenharia Genética, que é outro assunto dentro de Genética muito recorrente no 
vestibular da UNICAMP. 

Então, prepare-se! Muita teoria e contas vem aí!  

 

Mas antes de entrarmos no tema que eu trouxe a você, vamos falar um pouco sobre 
o que é genética e retomar alguns conceitos importantes para que o conteúdo seja 
bem compreendido.  

 

Genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de transmissão das características 
genéticas de uma geração a outra, ou seja, os mecanismos da hereditariedade. Tais características 
estão presentes nos genes, que são as unidades funcionais da hereditariedade, contidas na molécula 
de DNA, as quais são transmitidas aos descendentes através da formação de gametas (por meio da 
meiose) e da reprodução.   

 DNA (ou ácido desoxirribonucleico) é o material genético das células vivas. Na espécie 
humana, o material genético é formado por 46 moléculas de DNA, que estão organizadas em 23 
pares de cromossomos homólogos, sendo 22 pares de cromossomos autossômicos e 1 par de 
cromossomos sexuais.  

Diversos genes se distribuem ao longo de um mesmo cromossomo. A posição que cada um 
deles ocupa no cromossomo é chamado de lócus ou loco gênico. Um gene específico, para que 
exerça a sua função, deve ser transcrito em uma molécula de RNA mensageiro e traduzido em uma 
proteína (enzima) capaz de definir determinada característica do indivíduo. Assim, para cada 
característica, também chamada de caráter (como cor do pelo, cor dos olhos, altura, textura dos 
cabelos, formato do nariz e outras), existem genes específicos relacionados com a sua manifestação, 
sendo que cada um deles atua por meio de enzimas por eles produzidas.  
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Nos animais, tantos as células somáticas (células que constituem o corpo) quanto as células 
germinativas (células que formam os gametas) são diploides, isto é, apresentam duas cópias do 
genoma, uma em cada cromossomo do par de homólogos. Os 
cromossomos homólogos possuem genes correspondentes. 
Dessa forma, se num determinado loco gênico de um 
cromossomo existe um gene condicionado a um determinado 
caráter, no mesmo loco do outro cromossomo do par também 
existirá um gene condicionante do mesmo caráter. No entanto, 
apesar desses genes condicionarem a mesma característica, por 
ser um cromossomo do par de origem materna e o outro 
cromossomo do par de origem paterna, cada um deles pode 
apresentar diferentes variantes do gene. Por exemplo: se o gene 
do cromossomo materno condiciona para cor escura de olhos, o 
gene do cromossomo de origem paterna pode condicionar para 
cor clara. Esses genes situados no mesmo loco gênico de 
cromossomos homólogos são chamados de genes alelos ou 
somente alelos.   

 

Genoma: conjunto de todos os genes de uma espécie. 

Gene: segmento da molécula de DNA que armazena as informações de cada 
característica de um indivíduo. 

Loco gênico: local ocupado por um gene no cromossomo. 

Alelos: genes que ocupam o mesmo loco gênico em cromossomos homólogos e que 
determinam a mesma característica. 

 

 Outros dois conceitos de grande importância para a genética são: genótipo e fenótipo. O 
termo genótipo se aplica ao par de alelos de um gene. Já o termo fenótipo designa as características 
determinadas pelo genótipo. O fenótipo é resultado da interação entre o genótipo com o meio 
ambiente, sendo o meio não apenas o externo, mas também aquele que cerca os cromossomos, 
como o citosol. Por exemplo: um indivíduo com carga genética condicionante para estatura elevada, 
sem a nutrição adequada, terá estatura mais reduzida. Ou seja, genótipo e ambiente determinam 
juntos a expressão de um fenótipo. 

 

 

 

 Vale ressaltar que algumas características dependem apenas do genótipo, como por 
exemplo, o grupo sanguíneo de um indivíduo. No entanto, a maioria das outras características sofre 
influência dos fatores ambientais.    
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LEI DA SEGREGAÇÃO OU PRIMEIRA LEI DE MENDEL 
Você já deve ter ouvido falar sobre Mendel, não é mesmo?! Gregor Mendel (1822 – 1884) é 

considerado o “pai” da Genética por ter elucidado os mecanismos da hereditariedade.  

Embora o entendimento dos processos que resultam na transmissão da herança biológica 
seja a base para o entendimento de diversas outras áreas da Biologia, a ciência Genética teve início 
apenas em 1865, com o trabalho de Mendel, um monge austríaco que vivia em um monastério na 
cidade de Brno e que formulou as leis fundamentais da herança genética.  

Durante cerca de oito anos, utilizando seus conhecimentos com cultivos de vegetais, Mendel 
realizou cruzamentos com ervilhas-de-jardim (Pisum sativum) e observou cuidadosamente os 
descendentes de cada um deles. O material biológico escolhido foi de grande importância para o 
sucesso do experimento. Uma vez que essa ervilha possui flores hermafroditas (com os dois sexos) 
e com pétalas fechadas, a entrada e a saída de grãos de pólen são impedidas, o que força a 
autofecundação e inibe a fecundação cruzada (entre dois indivíduos), limitando a variabilidade 
genética e fazendo com que a maioria das características da planta se mantenham sempre as 
mesmas. Dessa forma, Mendel observou que determinadas características se apresentavam bem 
definidas: cor da semente, textura da semente, cor da vagem, forma da vagem, cor da flor, posição 
da flor e tamanho do caule (Fig. 1). 

 
Figura 1. Característica da ervilha-de-jardim que Mendel analisou em seus experimentos (Fonte: Shutterstock). 

 

Outro fator que contribuiu para os resultados bem-sucedidos de Mendel foi a organização 
das suas experimentações, que tiveram como foco a observação dos padrões de herança de uma 
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característica por vez, o que permitiu maior clareza no entendimento das análises estatísticas 
empregadas. 

 

O EXPERIMENTO E A PRIMEIRA LEI DE MENDEL 

  Em seus experimentos, Mendel cruzava variedades de ervilhas que ele chamava de puras 
para um determinado caráter. Essas variedades eram assim chamadas por não produzirem 
descendentes com características que variavam de uma geração para outra, fato que era permitido 
graças à autofecundação.  

Vamos considerar, como exemplo, uma das sete características analisadas: a textura da 
semente. Como vimos, duas variedades ou linhagens são observadas para esse caráter: lisa e rugosa. 
Nesse exemplo, então, Mendel cruzou plantas puras de ervilhas que produziam sementes lisas com 
plantas puras de ervilhas que produziam sementes rugosas. Como essas plantas realizam 
autofecundação, para que fosse possível a fecundação cruzada, Mendel retirava as anteras 
(estruturas produtoras de pólen) das flores de algumas plantas que produziam sementes lisas e 
colocava nelas o pólen de plantas que produziam semente rugosa, promovendo a polinização e a 
fecundação. Essas plantas, que deram início à experimentação, formavam a geração parental, 
representada por P. Os descendentes do cruzamento da geração P constituíam a geração F1 ou 
primeira geração de filhos e os descendentes de F1 constituíam a geração F2 ou segunda geração 
(Fig. 2). 

Através do cruzamento da geração P, entre plantas puras para a característica lisa ou rugosa, 
Mendel observou que todos os indivíduos da geração F1 produziam sementes lisas. Sem seguida, 
decidiu deixar que as plantas F1 se autofecundassem e analisou seus descendentes. Mendel pôde 

constatar que, na geração F2, cerca de 75% (
3

4
) das sementes eram lisas e 25% (

1

4
) das sementes 

eram rugosas, numa proporção 3 : 1.   

Através desse experimento, Mendel concluiu que quando se cruzam duas linhagens puras e 
contrastantes para um mesmo caráter, o traço que se manifesta em F1 é dominante, enquanto o 
traço que que não se manifesta em F1 é recessivo. Assim, no caso desse experimento, a linhagem 
que produz sementes lisas é dominante e a linhagem que produz sementes rugosas é recessivo.  

Como as ervilhas de F1 que produziam sementes lisas originaram descendentes que 
produziam algumas sementes rugosas em F2, Mendel chegou à conclusão de que cada traço 
depende da ação de um par de fatores, os quais existem normalmente nas células dos organismos 
e são transmitidos aos descendentes através dos gametas. No entanto, para que isso acontecesse, 
durante a formação dos gametas deveria haver a separação dos fatores, de tal modo que cada 
gameta herdasse apenas um fator de cada par. Assim, as linhagens puras continham fatores iguais 
e as linhagens híbridas (produzidas pelo cruzamento de duas linhagens puras) continham fatores 
diferentes.  



Prof. Carol Negrin 
UNICAMP 2020 

13 
32 

  

Biologia para UNICAMP 2020 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

 
Figura 2. Esquema simplificado do experimento de Mendel para a característica da textura da semente (Fonte: Shutterstock). 

  

As observações de Mendel deram origem, então, à primeira lei de Mendel, também 
conhecida como Lei da Segregação, Lei da Disjunção ou Lei Fundamental da Genética:  

 

Lei da Segregação ou Primeira Lei de Mendel 

Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos 
gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. 

 

Hoje se sabe que os fatores mendelianos são, na verdade, os genes e que eles estão 
localizados no mesmo loco gênico dos cromossomos homólogos. Sabe-se também que o par de 
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fatores são os alelos, os quais podem determinar diferentes variantes ou traços relacionados à 
mesma característica condicionada àquele gene. Isso porque existem diferenças na sequência de 
bases nitrogenadas de alelos distintos para o mesmo gene, os quais codificam diferentes RNA 
mensageiros e, portanto, diferentes enzimas.  

Considerando o exemplo citado, sobre o caráter da textura das sementes, o par de alelos da 
variedade lisa é representado por RR e a variedade rugosa por rr. Na meiose, durante a formação 
dos gametas, os alelos se separam, indo apenas um alelo de cada par para cada gameta. Assim, a 
variedade RR produz gametas com o alelo R e a variedade rr produz gametas com o alelo r. Na 
fecundação, a união desses gametas dá origem à geração F1, constituída pelos alelos Rr por receber 
o R de um parental e o r do outro parental, sendo, por esse motivo, chamada de híbrida.    

As plantas formadas em F1, apesar de apresentarem os dois alelos, manifestam apenas 
sementes lisas. Isso porque o alelo R é dominante sobre o alelo r. Tais plantas, no processo meiótico, 
produzem dois tipos de gametas na mesma proporção, pois segrega um alelo para cada célula 
formada. Na autofecundação de F1, os gametas masculino e femininos dos tipos R e r se unem ao 
acaso, podendo formar quatro combinações de descendentes na geração F2, gerando um padrão 

de 
3

4
 de sementes com caráter dominante e 

1

4
 de sementes com caráter recessivo, conforme 

demonstrado na Figura 3.  

 
Figura 3. Um dos experimentos de Mendel, representando as possíveis combinações de alelos para a geração F2 (Fonte: Shutterstock). 



Prof. Carol Negrin 
UNICAMP 2020 

15 
32 

  

Biologia para UNICAMP 2020 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

Quando os cromossomos de um indivíduo apresentam um par de alelos idênticos, diz-se que 
ele é homozigótico e que seus alelos estão em homozigose (termo “puro” usado por Mendel). Por 
outro lado, quando o indivíduo apresenta um par de alelos diferentes, diz-se que ele é 
heterozigótico e que seus alelos estão em heterozigose (termo “híbrido” usado por Mendel). 
Considerando o gene que determina o caráter da textura das sementes, os alelos Rr estão em 
heterozigose e os alelos RR e rr estão em homozigose, porém o indivíduo RR é homozigoto 
dominante e o indivíduo rr é homozigoto recessivo.   

 

Convenções genéticas 

Os genes são designados por letras da seguinte maneira: 

1) o alelo responsável pelo traço dominante é representado pela letra maiúscula; 

2) o alelo responsável pelo traço recessivo é representado pela letra minúscula; 

3) a letra minúscula é sempre colocada após a letra maiúscula para aquele gene; 

4) normalmente, escolhe-se a primeira letra do nome dado ao traço recessivo para 
designar o gene. 

 

Nós vimos que caráter ou característica diz respeito a qualquer aspecto particular de um 
indivíduo (por exemplo, textura da semente). Vimos também que o termo genótipo se aplica ao par 
de alelos de um determinado gene: o genótipo que determina a semente rugosa é rr, por exemplo. 
Já o termo fenótipo designa duas ou mais variedades de um mesmo caráter. No caso da textura da 
semente, dois fenótipos eram possíveis, o liso e o rugoso, sendo o primeiro chamado de fenótipo 
dominante e o segundo, de fenótipo recessivo.  

Analisando os fatos dessa maneira, nós temos que, em F1, a proporção genotípica é igual à 
proporção fenotípica: 100% das sementes apresentavam genótipo Rr e fenótipo liso. Já em F2, as 
proporções variam: 
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 Em F2, a proporção genotípica esperada é de 1RR, 2Rr e 1rr, ou seja 1 : 2 : 1. Enquanto a 

proporção fenotípica é de 
3

4
 de sementes lisas e de 

1

4
 de sementes rugosas, ou seja, 3 : 1.  

 

PROBABILIDADE GENÉTICA 

Como vimos no capítulo anterior, um dos motivos do sucesso dos experimentos de Mendel 
foi o método estatístico por ele utilizado: a probabilidade. A teoria da probabilidade é utilizada 
quando se quer analisar fenômenos que acontecem ao acaso, pois indica a frequência com que um 
determinado evento pode ocorrer, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

 

Considere, por exemplo, um dado sendo lançado para o alto. Nesse lançamento, existem seis 
eventos possíveis de ocorrerem, visto que o dado apresenta seis faces distintas. Esses eventos são 
aleatórios, uma vez que todas as faces têm a mesma chance de caírem voltadas para cima. Vamos, 
então, calcular a probabilidade de uma determinada face, a face 5, ficar voltada para cima: 

 

A = evento desejado → 1 (o 5) 

S = eventos possíveis → 6 (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) 

Então:  

 

 

 

Logo, a probabilidade da face 5 ocorrer em um lançamento é de 
1

6
 , ou seja, é de uma em seis 

repetições. 

Considerando, agora, o experimento com as ervilhas. Quando dizemos que a proporção 
fenotípica é 3 : 1, isso não quer dizer que uma vagem que contenha quatro sementes, 
obrigatoriamente, três delas terão fenótipo dominante (lisa) e 1 terá fenótipo recessivo (rugosa), 
mas que cada uma das ervilhas tem 3 em 4 chances de ter o fenótipo dominante e 1 em 4 chances  
de ter o fenótipo recessivo. Pode ser que uma vagem com quatro sementes contenha todas elas 
lisas. No entanto, se consideradas todas as sementes produzidas em toda a planta, a proporção 
fenotípica será muito próxima de 3 : 1.   

 

Probabilidade de ocorrer um OU outro evento 

Fonte: Shutterstock. 
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Até aqui, nós vimos a probabilidade de ocorrer apenas um evento. Caso queiramos saber a 
probabilidade de ocorrer um ou outro evento, teremos que considerar a chance de dois eventos 
mutuamente exclusivos acontecerem, que é dada pela soma das probabilidades isoladas de cada 
um dos eventos.  

Por exemplo: consideremos que sejam desejadas as ocorrências das faces 1 e 3 de um dado. 
Como as duas faces não podem ocorrer de maneira simultânea, esses eventos são mutuamente 
exclusivos. Assim, a probabilidade de caírem voltadas para cima as faces 1 ou 3 é: 

 

Agora consideremos o experimento de Mendel: dado uma planta heterozigota 
para o caráter textura da semente (Rr), qual a probabilidade dela produzir sementes 
homozigotas dominantes (RR) ou homozigotas recessivas (rr)?  

Para responder a essa questão, vale a pena usarmos o quadro de Punnet. Esse quadro foi 
desenvolvido pelo geneticista Reginald Crundall Punnet (1875 – 1967) e é adequado para a 
resolução de cruzamentos que envolvam um ou dois genes. Nele são inseridos os possíveis alelos 
presentes nos gametas dos parentais nas margens e todos os possíveis genótipos formados a partir 
desses cruzamentos no interior, conforme a seguir: 

 

 

 

Dessa forma, conseguimos obter mais facilmente os resultados das probabilidades: a 

probabilidade da planta produzir sementes RR é 
1

4
  e a probabilidade da planta produzir sementes 

homozigotas recessivas é 
1

4
. Assim, a probabilidade da planta produzir sementes RR ou rr é:  
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Probabilidade de ocorrer um E outro evento 

A probabilidade de dois eventos independentes (separados) ocorrerem também pode ser 
calculada. Mas, nesse caso, é usada a regra da multiplicação. Nós vimos que se um dado for lançado 

para o alto, a probabilidade de ocorrer qualquer uma das faces é de 
1

6
. No entanto, e se lançássemos 

dois dados? Qual seria a probabilidade de ambos os lançamentos resultarem na face 6? Nesse caso, 
a probabilidade de ocorrer a face 6 em um dado e a face 6 no outro dado é dada pela multiplicação 
das probabilidades isoladas de cada um dos eventos:  

 

Voltemos, mais uma vez, às ervilhas de Mendel para entendermos a aplicação 
disso em um cruzamento genético. Qual a probabilidade de se obter uma planta com 
genótipo RR a partir do cruzamento de duas plantas com genótipo Rr? 

Sabendo que os gametas produzidos pelos parentais Rr são 50%  (
1

2
) portadores do alelo R e 

50%  (
1

2
) portadores do alelo r, a probabilidade da planta ser portadora de um alelo R e de outro 

alelo R (ser RR) é a multiplicação das probabilidades de ocorrência desses gametas: 

 

E a probabilidade desse mesmo cruzamento resultar em sementes heterozigotas?  

Lembrando que heterozigotas significa carregar alelos distintos (Rr), a probabilidade dos 

gametas R e r se unirem também é de 
1

4
. Entretanto, como o quadro de Punnet nos mostra, existem 

dois eventos para essa condição. Assim: 

 

Deixando um pouco de lado os experimentos de Mendel, vamos resolver um outro tipo de 
exemplo para exercitarmos a mente. Imagine a seguinte questão: qual a probabilidade de um casal 
heterozigoto para o albinismo ter uma filha do sexo feminino e albina? 

Para resolver esse problema, é necessário que você reconheça que as características 
“albinismo e sexo” são independentes. O albinismo é uma condição genética determinada por um 
par de alelos recessivos (aa). Como o casal é heterozigoto para essa condição, ambos são Aa e não 
apresentam a condição albina. Vamos aos cálculos: 

Nós queremos saber a probabilidade de nascer uma menina (sexo feminino) com albinismo:  

P (F e aa) = P (F) ∙ P (aa) 
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𝑃 (𝐹) =
1

2
   , pois queremos a ocorrência de um sexo, o feminino, dentre dois sexos possíveis, 

o masculino e o feminino. 

𝑃 (𝑎𝑎) =
1

4
  , pois o cruzamento entre dois parentais heterozigotos tem a probabilidade de 

gerar uma proporção genotípica de 1AA : 2Aa : 1aa, como representado no quadro a seguir:  

 

   

  Assim, P (F e aa) = P (F) ∙ P (aa) =
1

2
∙

1

4
=

1

8
  

  Ou seja, há 
1

8
 de chances de nascer uma filha albina a partir do cruzamento entre dois 

heterozigotos para o albinismo.  

 

Probabilidade de ocorrer um ou outro evento: regra da adição 

Probabilidade de ocorrer um e outro evento: regra da multiplicação 

 

Probabilidade condicional 

A probabilidade de ocorrer um evento com a condição de ter ocorrido outro evento prévio já 
conhecido é chamada de probabilidade condicional. Por exemplo: a probabilidade de se encontrar 
um brasileiro na rua da sua casa (no Brasil) é de 9 em 10 pessoas (dados não reais). Agora, a 
probabilidade de se encontrar um brasileiro que seja loiro na rua da sua casa é reduzida, cerca de 3 
em 10 (dados não reais). 

Suponha mais uma vez a característica da textura das sementes das ervilhas de Mendel. Qual 
a probabilidade de uma ervilha heterozigota para a característica textura da semente produzir 
descendentes também heterozigóticos? 

Geração P: 𝑅𝑟 x 𝑅𝑟 

Geração F1:
1

4
 𝑅𝑅 ∶  

2

4
 𝑅𝑟 ∶  

1

4
 𝑟𝑟 

 

Assim, a probabilidade dos descendentes serem heterozigotos para essa característica, no 
caso lisas, é de ½ ou 50%. 

Agora considere o seguinte: qual a probabilidade de se obter um indivíduo homozigoto, dado 
que ele produz sementes lisas?  

Note que o problema propõe um caso de probabilidade condicional, em que a condição 
prévia é que as sementes são lisas. Dessa forma, os indivíduos com sementes rugosas (rr) são 
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excluídos, ou seja, 
1

4
, sendo considerados apenas os indivíduos com alelo dominante, isto é 

3

4
. Dentre 

os indivíduos com sementes lisas, apenas 
1

4
 é de homogizotos (RR). Então:  

P (homozigota\lisa) =
P (𝑅𝑅)

P (𝑅𝑅 ou 𝑅𝑟)
=

1
4
3
4

=
1

3
 

Ou: 

 

Assim, a probabilidade de se obter um indivíduo homozigoto, dado que ele produz sementes 

lisas é de 
1

3
. Note que, na probabilidade condicional ocorre a redução do número de possíveis de 

eventos (do espaço amostral).  

 

 

  Na espécie humana, algumas características obedecem a primeira de Lei Mendel, 
ou seja, alguns caracteres são herança de um par de alelos com relação de dominância 
completa. São elas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características humanas que obedecem a primeira Lei de Mendel 

1) Capacidade de dobrar a língua: algumas pessoas 
conseguem dobrar a língua, enquanto outras não conseguem. 
Essa capacidade é hereditária e determinada por um alelo 
dominante. 

2) Polidactilia: esse caráter é determinado pela 
presença de mais de cinco dedos nas mãos e/ou nos pés, 
sendo determinado por um alelo dominante. Esse, portanto, 
é um caso em que o alelo dominante determina uma 
anomalia, enquanto o genótipo recessivo é normal.    

Fo
n

te: Sh
u

ttersto
ck. 
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HEREDOGRAMA 

As características presentes entre indivíduos relacionados por parentesco podem ser 
estudadas por meio da genealogia. A partir dela, é possível compreender se determinada 
característica está presente nos ancestrais ou nos descendentes de um indivíduo. A representação 
gráfica de uma genealogia pode ser realizada por meio de um heredograma, que torna possível 
identificar indivíduos portadores de alelos que resultam em determinada característica, bem como 
acompanhar sua transmissão ao longo das diferentes gerações (Ogo e Godoy, 2016).  

Assim como para a designação de genes, convenções são adotadas para a construção de um 
heredograma. Algumas delas estão apresentadas no quadro a seguir: 

 

 

 

Para entendermos a finalidade e como funciona um heredograma, nada melhor do que 
exemplificarmos. Então, vamos lá! 

A polidactilida é uma característica autossômica (gene está presente no cromossomo 
autossômico) dominante, responsável pela presença de um ou mais dedos a mais nas mãos e/ou 
pés. Considere o heredograma a seguir: 

 

 

 

É possível identificarmos o genótipo de cada indivíduo a partir do esquema? Sim. E para 
fazermos isso, devemos começar pensando no fato de que a polidactilia é um traço dominante e, 
portanto, os indivíduos não afetados pela condição apresentam genótipo recessivo.  

Vamos chamar o gene de P (de polidactilia). Então os indivíduos 2, 3, 6 e 7 são pp, não 
polidáctilos. Os demais indivíduos (afetados) poderiam ser PP ou Pp. Porém, sendo o indivíduo 2 
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portador do genótipo pp e produtor de gametas com apenas o alelo p, então o indivíduo 1 é Pp, 
pois, sendo 1 genitor de indivíduos afetados e não afetados, deve ser capaz de produzir tanto 
gametas P quanto gametas p. O mesmo vale para o indivíduo 5: é Pp. E o indivíduo 8 também é Pp, 
pois é filha afetada de um genitor heterozigoto e um homozigoto recessivo. Caso 1 e 5 fossem PP, 
todos os seus filhos seriam Pp e afetados, o que não é o caso. 

 

 

 

E qual a probabilidade do casal 5 e 6 ter outro filho não afetado? Sendo o genótipo da mulher 
5 Pp e do homem 6 pp, temos: 

 

 

 

 Como cada gravidez é um evento único, isto é, as gestações anteriores não influenciam na 

gestação seguinte, a probabilidade do casal 5 e 6 ter outro filho não afetado (pp) é de 
1

2
 ou 50%. 

 Dessa forma, através da análise de um heredograma e do conhecimento dos mecanismos 
hereditários aplicados à Primeira Lei de Mendel, é possível chegar ao genótipo dos indivíduos de 
uma árvore genealógica.  
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QUESTÕES SOBRE LEI DA SEGREGAÇÃO DA UNICAMP 

 

 Agora que você já conhece os conceitos iniciais de genética, os mecanismos hereditários 
fundamentados pela Primeira Lei de Mendel, a aplicação da probabilidade na genética e a 
finalidade dos heredogramas, vamos analisar como esses temas podem ser cobrados na prova da 
UNICAMP. 

 Abaixo, segue uma lista de questões da UNICAMP referentes ao conteúdo aqui estudado. 
Elas estão detalhadamente comentadas, ponto a ponto. Essa é uma característica muito positiva 
do nosso material, que fornece a você o entendimento do porquê as alternativas estão corretas 
ou incorretas. E esse nível de detalhamento você encontra em todas as aulas! 

 

1. (2019/UNICAMP)  

 A "maravilha" (Mirabilis jalapa) é uma planta ornamental que pode apresentar três tipos 
de fenótipo: plantas com ramos verde-escuro, plantas com ramos brancos e plantas mescladas. 
Plantas mescladas possuem ramos verde-escuro, ramos brancos e ramos variegados. Como 
mostra a figura a seguir, todas as células de ramos verde-escuro possuem cloroplastos normais 
(com clorofila). Todas as células de ramos brancos possuem cloroplastos mutantes (sem 
clorofila). Ramos variegados contêm células com cloroplastos normais, células com 
cloroplastos mutantes e células com ambos os tipos de cloroplasto. 
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 Na formação de sementes, os cloroplastos são herdados apenas dos óvulos. A progênie 
resultante da fertilização de óvulos de flores presentes em um ramo variegado com pólen 
proveniente de flores de um ramo verde-escuro conterá  

a) apenas plantas com ramos de folhas brancas.     

b) plantas dos três tipos fenotípicos.     

c) apenas plantas mescladas.     

d) apenas plantas com ramos de folhas verde-escuro.     

Comentários: 

Essa questão trabalha um tipo de herança que não se encaixa no padrão de dominância 
completa. Na teoria, vimos padrões de herança determinados por pares de alelos com relação e 
dominância e recessividade, isto é, em que um alelo é dominante sobre o outro, chamado de 
recessivo. Aqui, temos um padrão em que, apesar das proporções genotípicas serem as mesmas, as 
proporções fenotípicas diferem, sendo chamado de dominância incompleta. Nesse caso em 
particular, temos um exemplo de codominância, que ocorre quando os alelos de um gene não 
apresentam uma relação de dominância e recessividade e o indivíduo heterozigoto exibe um 
fenótipo que expressa a mistura dos fenótipos dos indivíduos homozigotos.  

De acordo com o enunciado, temos que: fenótipo dos ramos das flores dessa espécie não 
depende do genótipo presente no DNA nuclear da planta, mas do genótipo presente no DNA do 
cloroplasto. Além disso, sabemos que ramos brancos apresentam células com cloroplastos com DNA 
mutante (bb, por exemplo), ramos verde-escuro apresentam células com cloroplastos com DNA 
normal (BB, por exemplo) e ramos variegados (mesclados) apresentam células com cloroplastos 
normais, mutantes ou ambos (Bb, por exemplo).   

Sendo o óvulo que deu origem à progênie de uma flor de ramo variegado, então ele possui 
cloroplastos com genótipo Bb. Uma vez que essa característica é herdada pela progênie apenas dos 
óvulos, não importando o genótipo do pólen, então a progênie resultante também é heterozigota 
(Bb) para essa característica. Dessa forma, poderá apresentar os três fenótipos de ramos, já que 
podem possuir ramos com cloroplastos brancos, verde-escuro ou ambos em suas células.  

Portanto, a alternativa correta é a letra b. 

A alternativa a está incorreta, pois a progênie teria apenas ramos brancos caso o óvulo fosse 
resultante de flores com cloroplastos mutantes (sem clorofila). 

A alternativa c está incorreta, pois, de acordo com o enunciado, o genótipo heterozigoto pode 
resultar nos três tipos de ramos, e não apenas em ramos com células portanto ambos os tipos de 
cloroplastos.  

E a alternativa d está incorreta, pois a progênie teria apenas ramos verde-escuro caso o óvulo 
fosse resultante de flores com cloroplastos normais (com clorofila).  

Maiores detalhes sobre padrões de dominância incompleta são encontrados na Aula 08 do 

Curso de Biologia Intensivo para a UNICAMP. 😉 

Gabarito: B 
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2. (2018/UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas)     

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. 

(i) ____________ é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. 

(ii) _____________ é um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação 
de um produto gênico. 

(iii) _____________ é a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado 
loco gênico. 

(iv) _____________ é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativa a 
uma sequência codificadora no DNA. 

 

a) (i) Código genético; (ii) Alelo; (iii) Homozigoto; (iv) Gene. 

b) (i) Genoma; (ii) Gene; (iii) Genótipo; (iv) Código genético. 

c) (i) Código genético; (ii) DNA; (iii) Genótipo; (iv) tRNA. 

d) (i) Genoma; (ii) Código genético; (iii) Homozigoto; (iv) tRNA. 

Comentários: 

Essa questão é puramente conceitual. 

O genoma é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. 

O gene corresponde a um trecho do material genético que fornece instruções para a 
fabricação de um produto gênico. 

O genótipo é a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado loco 
gênico. 

 E o código genético é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativa a 
uma sequência codificadora no DNA. 

 Portanto, a alternativa correta é a letra b. 

 Você encontra teoria sobre o a composição do material genético, os modos pelo qual 
exercem sua função, o código genético e a síntese de proteínas na Aula 04 do Curso de Biologia 
Intensivo para a UNICAMP. 

Gabarito: B 

 

3. (2018/UNICAMP)     

 Para um determinado caráter, fenótipo é o conjunto de características que o organismo 
exibe como fruto de seu genótipo. No entanto, no molusco hermafrodita Lymnaea peregra, 
ocorre algo diferente. Neste animal, há dois tipos de fenótipo da concha (ver figura a seguir), 
que não são determinados pelo genótipo do próprio indivíduo. A prole formada pela 
fertilização de óvulos vindos de um parental com genótipos AA ou Aa tem conchas dextrógiras; 
já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental aa tem conchas levógiras. 
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 Se óvulos de um molusco Aa forem fertilizados por espermatozoides de um molusco aa, 
as probabilidades de ocorrência de indivíduos Aa dextrógiros, Aa levógiros, aa dextrógiros e 
aa levógiros na prole resultante são, respectivamente, 

a) ¼, ¼, ¼ e ¼. 

b) ½, 0, 0 e ½. 

c) ½, 0, ½ e 0. 

d) 1, 0, 0 e 0. 

Comentários: 

O enunciado da questão nos fornece uma informação primordial sobre os possíveis fenótipos 
encontrados na concha do molusco Lymnaea peregra: óvulos Aa e aa dão origem a descendentes 
com concha dextrógiras, enquanto óvulos aa dão origem a descendentes com concha levógiras, 
independentemente do genótipo do espermatozoide. 

Considerando, então, o cruzamento proposto, temos: 

 

Assim, temos que há 
1

2
 ou 50% de probabilidade da prole ser Aa e 

1

2
 ou 50% de chance de ser 

aa. Como os óvulos são Aa, então as conchas da prole não poderão ser levógiras, apenas dextrógiras.  

Portanto, a alternativa correta é a letra c: 
1

2
 de probabilidade da prole ser Aa dextrógira, 0 de 

ser Aa levógira, 
1

2
 de ser aa dextrógira e 0 de ser aa levógira. 

Gabarito: C 
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4. (2016/UNICAMP)   

 A cidade de Monte Santo, na Bahia, que entrou para a história por ter sido acampamento 
para as tropas do governo que lutaram na guerra de Canudos, tem sido palco de outras 
batalhas: a identificação, o tratamento e a prevenção de doenças raras como hipotireoidismo 
congênito, fenilcetonúria, osteogênese imperfeita, síndrome de Treacher Collins e 
mucopolissacaridose tipo 6. 

(Adaptado de Carlos Fioravante, “O caminho de pedras das doenças raras”. Revista Pesquisa Fapesp, São Paulo, 222, agosto 2014.) 

  

 A incidência em grandes proporções das doenças citadas acima pode ter sido favorecida 
por fatores  

a) migratórios, relacionados à miscigenação da população.    

b) ambientais, por contaminações do solo e da água.    

c) genéticos, pela alta frequência de casamentos entre parentes.    

d) comportamentais, relacionados a atividades físicas extenuantes decorrentes da guerra.   

Comentários: 

 Nas aulas completas de Genética I e II nós veremos as particularidades de algumas 
doenças, as quais, apesar de considerar um pouco desnecessário, as instituições não consideram: 
você deve decorar algumas características de certas doenças! 

 As doenças citadas na questão são de origem genética (mais especificamente, doenças 
autossômicas recessivas) e a incidência delas em grandes proporções é favorecida pela alta 
frequência de endogamia, isto é, casamentos consanguíneos ou entre parentes.  

 Isso se deve ao fato de que casamentos consanguíneos aumentam a probabilidade de 
transmissão de doenças recessivas, uma vez que a chance de ser originado um indivíduo portador 
(com um alelo recessivo – heterozigoto) é maior. 

 Você verá mais exercícios e teorias relacionadas a esse tema nas Aulas 08 e 09 do Curso de 
Biologia Intensivo para a UNICAMP.  

Gabarito: C  

 

5. (2015/UNICAMP)     

 Em uma espécie de planta, o caráter cor da flor tem codominância e herança mendeliana. 
O fenótipo vermelho é homozigoto dominante, enquanto a cor branca é característica do 
homozigoto recessivo. Considerando o esquema abaixo, é correto afirmar que 
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a) os fenótipos de II e III são iguais. 

b) o fenótipo de X é vermelho. 

c) os fenótipos de IX e X são os mesmos dos pais. 

d) o fenótipo de IV é vermelho. 

Comentários: 

 O enunciado da questão nos informa os genótipos que determinam os fenótipos:  

RR: flor vermelha 

rr: flor branca 

 Sendo o caso apresentado um exemplo de codominância, então os indivíduos Rr apresentam 
ambos os fenótipos homozigotos simultaneamente.  

 Agora, considerando o esquema apresentado, todos os descendentes (I, II, III e IV) do 
cruzamento entre os parentais rr e RR são Rr e apresentam fenótipo intermediário entre os 
fenótipos parentais.  

RR x rr 

 

 Portanto, a alternativa correta é a letra a: II e III terão fenótipos iguais. 

 As alternativas b e c estão incorretas, pois os fenótipos de IX e X podem ser intermediários 
(Rr) ou brancos (rr): 

 (IV) Rr x rr  

 

 E a alternativa d está incorreta, pois IV apresenta fenótipo intermediário, pois é Rr.  

Gabarito: A 
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6. (2015/UNICAMP) 

 

 Qual das técnicas descritas no infográfico acima foi utilizada por Gregor Mendel (1822-
1884) em seus experimentos?  

a) (1).    

b) (2).    

c) (3).    

d) (4).  

Comentários: 

 Mendel utilizou técnicas básicas de genética para realizar seus experimentos, até porque 
não dispunha de ferramentas nem de base de conhecimentos acerca de conceitos mais 
avançados. Foi a Primeira Lei de Mendel que forneceu as leis fundamentais do padrão de herança, 
as quais puderam ser empregadas posteriormente em diversas outras áreas da Biologia, como na 
Biologia Molecular e Engenharia Genética.  

 Dessa forma, Mendel utilizou a técnica apresentada pelo infográfico (1): cruzamento entre 
plantas e seleção da prole. Portanto, a alternativa correta é a letra a.  

 As alternativas b, c e d estão incorretas, pois o conhecimento de técnicas sobre químicos 
mutagênicos, do RNA de interferências e de transgênicos veio muito depois que as leis da 
genética puderam ser fundamentadas.     

 Na aula 09 do Curso de Biologia Intensivo para a UNICAMP você tem acesso ao tema de 
Engenharia Genética.  

Gabarito: A   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Então, vestibulando, gostou dessa demonstração do Curso Intensivo de Biologia para a 

UNICAMP? Deu para ter uma ideia do monte de conteúdo e questões focadas no seu vestibular, 
resolvidas e comentadas, que você pode ter acesso? 

Pois é, o Curso Intensivo de Biologia para a UNICAMP foi desenvolvido nessa linha, de maneira 
direcionada ao seu vestibular, contendo teoria de qualidade e voltada para aquilo que tem sido mais 
cobrado nas provas dos últimos 10 anos. 

O curso completo que eu preparei para você é composto por 21 aulas, dentro das quais se 
encaixam todos os assuntos que podem estar presentes na sua prova. E além da teoria de qualidade, 
curiosidades também estão presentes, visando contribuírem para o seu melhor aprendizado. Isso 
ocorre por nos permitir fazer associações dos temas com exemplos mais práticos, conhecer 
processos e, até mesmo, novidades sobre os assuntos em questão. 

Aqui, nós tivemos apenas uma parte da aula do conteúdo que você precisa saber de Genética. 
É um conteúdo tão extenso e cheio de detalhes que se encontra dividido em duas aulas: Genética I 
e Genética II. Tudo isso para que você o entenda por inteiro.  

Nas aulas completas de Genética e de todos os outros temas da Biologia você também 
encontra questões de outras instituições, visando aumentar a qualidade do seu entendimento sobre 
os assuntos abordados na aula e promover a fixação do conteúdo. Dessa forma, você estará 
preparado para os mais diversos tipos de questões e também para vestibulares de várias instituições, 
não apenas para o vestibular da UNICAMP. 

Então, já que provei que você ainda não viu muita coisa, eu o aguardo como aluno do Curso 
de Biologia Intensivo para a UNICAMP. Ele está focado na sua aprendizagem e aprovação!! 

 

Abraço, 

Professora Carol Negrin. 

 

PS 1: Não saia do arquivo antes de ver o anexo que coloquei como surpresa para você! 

 

PS 2: Eu também estou nas redes sociais! Ou você achou que eu ficaria fora dessa?  

 
carolnegrin 
 
Ana Carolina Negrin 
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ANEXO 
 Antes de terminar de fato essa amostra do curso que preparei para você, quero que veja 
como esse tema pode ser cobrado na prova da UNESP. 

 A prova da UNESP tem se mostrado uma prova cada vez mais interdisciplinar e interligada 
com mais de uma área da Biologia. A questão abaixo relacionada não apresenta essa característica, 
mas é uma informação que vale a pena você ter em mente.   

 Então, segue uma questão para dessa instituição: 

 

(2017/UNESP – Universidade Estadual Paulista)     

 Uma professora de Biologia explicava a seus alunos que o daltonismo para a cor verde é 
determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. 

 Paulo e Luísa, um casal de gêmeos que estudava na mesma sala, disseram que eram 
daltônicos para a cor verde. A professora perguntou se outras pessoas da família também eram 
daltônicas e os gêmeos responderam que outras duas pessoas tinham o mesmo tipo de 
daltonismo. Para descobrir quais eram essas pessoas, a professora fez mais algumas perguntas 
aos gêmeos e descobriu que eles não tinham outros irmãos, que seus pais eram filhos únicos 
e que seus avós ainda eram vivos. 

 As outras duas pessoas daltônicas da família eram 

a) o pai e o avô materno dos gêmeos. 

b) a mãe e a avó materna dos gêmeos. 

c) a mãe e a avó paterna dos gêmeos. 

d) o pai e a mãe dos gêmeos. 

e) o avô materno e a avó paterna dos gêmeos. 

Comentários: 

 Começamos a responder essa questão analisando as informações que o enunciado nos dá: 1) 
o daltonismo para a cor verde é condicionado por um gene recessivo ligado ao sexo, isto é, presente 
nos cromossomos sexuais; 2) gêmeos são daltônicos; 3) outras duas pessoas na família são 
daltônicas, mas não eram os irmãos (pois os gêmeos eram filhos únicos), e não eram os tios (pois os 
pais eram filhos únicos). 

 Com as informações pelo enunciado conseguimos montar o seguinte heredograma: 
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 Sendo o gêmeo do sexo masculino afetado, então ele recebeu seu alelo d da mãe, pois do pai 
ele herdou o cromossomo Y. Portanto, já sabemos que a mãe é X_Xd (X_, pois ela pode ser tanto XD 
quanto Xd).  

 Sendo a gêmea do sexo feminino afetada e tendo herdado um cromossomo X do pai e o outro 
cromossomo X da mãe, obrigatoriamente o pai também é daltônico (XdY), pois ele possui somente 
um tipo de cromossomo X (o outro cromossomo sexual é o Y). Assim, sabemos que uma das outras 
pessoas da família que é daltônica é o pai.  

 Dessa forma, eliminamos as alternativas b, c e e. Dentre as alternativas a e d precisamos 
avaliar qual está correta. Olhemos novamente para o heredograma, agora com as novas 
informações: 

 

 Caso a mãe dos gêmeos também fosse afetada (XdXd), então o avô paterno também seria, 
pelo mesmo raciocínio empregado anteriormente. E nesse caso, seriam outras três pessoas 
daltônicas na família, e não duas. Assim, a mãe só pode ser XDXd.  

 Portanto, por exclusão, a alternativa correta é a letra a: são também daltônicos o pai e o avô 
materno das crianças. Tendo a informação de quem são os daltônicos da família, obtemos o 
heredograma final aplicando o raciocínio que tivemos até agora: 

 

Gabarito: A 

 

 Como você pode ver, a questão acima é um pouco diferente do que vimos para as questões 
da UNICAMP. Isso porque, na UNESP, os temas iniciais da Genética servem mais como base para 
a resolução de questões mais complexas ou mais voltadas para conteúdos mais avançados. Nas 
provas da UNESP são muito cobrados temas como herança ligada ao sexo e genética dos sistemas 
sanguíneos (sistema ABO). Mas de qualquer forma, Genética também é um tema muito 
recorrente nessa prova. 

 

Quer saber mais sobre o Curso de Biologia Intensivo para a UNICAMP?  

Então, acesse aqui: 

https://www.estrategiavestibulares.com.br 

http://www.estrategiavestibulares.com.br/

