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BIOLOGIA - 1º ANO 

Atividade para quarta-feira (09 de DEZEMBRO de 2020) – 2 AULAS. 

CONTEÚDO: GENÉTICA 

 
 

REVISÃO DE CONTEÚDOS 

1) UFSCar-SP – A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao sexo, que se caracteriza pela dificuldade de 

coagulação do Sangue. Em um casal em que a mulher é heterozigota para a hemofilia e o marido é normal, qual 

a probabilidade de nascimento de uma criança do sexo masculino e hemofílica? 

 

2) ( UECE ) Um homem de visão normal casa-se com uma mulher de visão normal, filha de um homem 

daltônico. A probabilidade de o casal vir a ter um casal de filhos daltônicos é:  

a) 0%  

b) 25%  

c) 50%  

d) 75% 

e) 100% 

 

 

 

 

 

 

3) ( UNIFOR) “Nos humanos, o responsável pela determinação dos sexos dos filhos é o pai”.  

A afirmação acima está  

a) correta, pois o pai é homogamético  

b) correta, pois o pai é heterogamético  

c) correta, pois a mãe é heterogamética  

d) incorreta, pois a mãe é heterogamética  

e) N.D.A 

 

4) (UNIFOR) Na espécie humana, a determinação do sexo é do tipo  

A) XO, sendo a mulher homogamética XO e o homem heterogamético XX.  

B) ZW, sendo a mulher heterogamética ZW e o homem homogamético ZZ.  

C) ZO, sendo a mulher heterogamética ZO e o homem homogamético ZZ.  

D) XY, sendo a mulher homogamética XX e o homem heterogamético XY.  

E) XY, sendo a mulher heterogamética XY e o homem homogamético XX.  

 

5) ( UNIFOR) Daltonismo é uma anomalia visual que consiste na incapacidade de distinguir o vermelho e o 

verde. Esta anomalia deve-se a um alelo recessivo; o dominante condiciona visão normal para cores. Sabendo-se 

que este gene situa-se na região do cromossomo X que não tem correspondente no cromossomo Y, é correto 

afirmar que 

a) há muito mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas.  

b) uma mulher só será daltônica se sua mãe também o for.  

c) um homem só será daltônico se seu pai também o for.  

d) não existem homens daltônicos.  

e) não existem mulheres daltônicas.  

 

 


