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1. Observe a fotografia a seguir. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Cachorro adulto e seu filhote. 

Qual mecanismo biológico possibilitou que o cachorro mostrado na foto transmitisse as 
características que possui para seu filhote? 
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2. Mendel estudou a reprodução de plantas da espécie Pisum sativum, que produzem ervilhas, e 
analisou como ocorria a transmissão de algumas características ao longo das gerações, como as 
descritas no quadro abaixo. 

Transmissão de características em Pisum sativum 

Característica Herança dominante Herança recessiva 

Cor da semente Amarela Verde 

Cor da flor Púrpura Branca 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

Considerando as informações mostradas no quadro, responda: 

a) Qual é o resultado fenotípico do cruzamento entre uma planta que produz sementes de cor 

amarela, cujo genótipo é homozigoto, e uma planta que produz sementes de cor verde? 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

b) Qual é o resultado fenotípico do cruzamento entre uma planta que produz flores de cor 

púrpura, cujo genótipo é heterozigoto, e uma planta que produz flores de cor branca? 

Justifique sua resposta. 
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3. O daltonismo é uma alteração hereditária recessiva ligada ao cromossomo X, caracterizada pela 
incapacidade de o indivíduo reconhecer e diferenciar cores específicas.  

a) Determine qual é o genótipo de pessoas do sexo feminino daltônicas e não daltônicas, e 

também de pessoas do sexo masculino daltônicas e não daltônicas. 

 

 

 

b) Por que o daltonismo é caracterizado como um tipo de herança ligada ao sexo? 

 

 

 

 

4. Leia as afirmações abaixo e responda ao que se pede: 

I. Todos os seres vivos têm uma tendência natural para a progressão e o aperfeiçoamento da 
espécie.   

II. As espécies estão em constante transformação e modificam-se ao longo do tempo.  

III. Nas populações de seres vivos, são selecionados indivíduos com características que favoreçam 
sua sobrevivência em determinado ambiente; se forem herdáveis, essas características passam 
para a nova geração.   

IV. As transformações das espécies do ponto de vista evolutivo ocorrem por meio de mudanças 
graduais nas populações. 

Quais das alternativas abaixo estão corretas? 

a) Apenas a afirmação II pode ser relacionada tanto a Lamarck quanto a Darwin.  

b) A afirmação I pode ser atribuída apenas a Darwin. 

c) As afirmações II e IV podem ser relacionadas tanto a Darwin quanto a Lamarck.  

d) Apenas a afirmação III pode ser atribuída a Darwin.  
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5. Um exemplo a respeito da evolução é a mudança de coloração das mariposas Biston betularia. 
Anteriormente à Revolução Industrial, em Manchester, na Inglaterra, a maior parte das mariposas 
apresentava coloração branca, enquanto apenas uma pequena parte apresentava coloração 
escura. Após a Revolução Industrial, um número crescente de mariposas escuras passou a ocorrer. 
Na região em que as mariposas viviam, as árvores tinham troncos claros em razão da presença de 
liquens. Devido à fuligem expelida pelas chaminés das fábricas durante a Revolução Industrial, 
contudo, os liquens morreram, deixando os troncos escuros expostos. Ao pousar nesses troncos, 
as mariposas claras eram vistas mais facilmente por pássaros, que se alimentavam delas. 

a) Explique por que houve modificação na coloração da população de mariposas após a 

Revolução Industrial. 

 

 

 

 

 

b) Como é denominado esse processo? 
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6. A figura abaixo mostra o formato do bico de quatro espécies de tentilhões que viviam em 
diferentes ilhas Galápagos, localizadas no Oceano Pacífico, a cerca de mil quilômetros da costa da 
América do Sul e pertencentes ao território do Equador. Charles Darwin acreditava que o formato 
do bico estava relacionado ao modo de alimentação de cada espécie de ave que, por sua vez, 
habitava um ambiente específico. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Representação da cabeça de quatro espécies de tentilhões: 1. Geospiza magnirostris; 2. Geospiza fortis; 3. 

Geospiza parvula (conhecida atualmente como Camarhynchus parvulus); 4. Certhidea olivacea. A ilustração de 

autoria de Charles Darwin foi publicada em 1845 e evidencia a diferença de formato do bico dessas aves.  

Explique a atuação do processo de seleção natural para o surgimento de espécies distintas de 
tentilhões nas diferentes ilhas Galápagos. 
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7. César e Joana desejam ter um filho e procuraram um serviço de aconselhamento genético para 
saber as chances de esse descendente ter fibrose cística. Essa doença existe na família dos dois e 
é causada por um alelo recessivo localizado em cromossomo autossômico. 

Na entrevista, o geneticista coletou as seguintes informações do casal: 

• Eles já têm um filho chamado Augusto que possui fibrose cística. 

• Eles não têm a doença. 

• Os pais de César e de Joana não têm a doença. 

• A irmã de César tem fibrose cística. 

a) Monte um heredograma com essas informações, escrevendo o genótipo de cada uma das pessoas. 

 

 

 

 

 

b) O casal pode ter outro descendente com fibrose cística? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

8. O quadro a seguir informa o tipo sanguíneo de quatro pessoas. 

Pessoa Tipo sanguíneo 

Maria A 

João B 

José A 

Rosa O 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

Considere que Pedro tem o tipo sanguíneo AB. De acordo com os dados mostrados no quadro 
anterior, ele pode ser filho de: 

a) Maria e João. 

b) Maria e José. 

c) Rosa e João. 

d) Rosa e José. 
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9. Avalie as afirmações abaixo e assinale a única resposta correta que retrata respectivamente se 
cada uma das sentenças é verdadeira (V) ou falsa (F). 

I. Não há semelhanças entre as teorias evolutivas propostas por Darwin e Lamarck.  

II. Para Lamarck e Darwin, o ambiente era um fator importante para a origem de novas espécies.  

III. Lamarck e Darwin acreditavam em mudanças biológicas ao longo do tempo.  

IV. Para Darwin, as mudanças nas gerações eram explicadas pela seleção natural, e Lamarck 
propunha que ao longo das gerações ocorria aumento progressivo de complexidade do corpo.  

a) V, F, F, F 

b) F, V, V, V  

c) F, V, V, F  

d) F, V, F, V  

 

10. Leia as afirmativas abaixo, que se referem ao uso indiscriminado de antibióticos. 

I. O antibiótico passa, então, a ser efetivo apenas em bactérias sensíveis. 

II. Grande parte das bactérias morre devido à ação do antibiótico, porém, algumas ainda 
sobrevivem (bactérias resistentes). 

III. Após algum tempo, há o predomínio de bactérias resistentes ao antibiótico em relação às 
bactérias sensíveis. 

IV. Uma pessoa toma antibióticos de forma recorrente para tratar infecções bacterianas. 

V. As cepas de bactérias resistentes sobrevivem e deixam descendentes. 

Qual alternativa indica, corretamente, a ordem cronológica do processo abordado? 

a) III, II, I, V, IV 

b) IV, II, I, III, V 

c) IV, II, I, V, III 

d) IV, V, I, II, III 


