01. Analise a figura a seguir, que representa um determinado experimento:

1. Produção de DNA recombinante (plasmídio de uma bactéria/gene do vaga-lume).
2. Introdução do DNA em célula de tabaco.
3. Multiplicação da célula de tabaco com o gene do vaga-lume.
4. Desenvolvimento de uma planta de tabaco com o gene do vaga-lume (planta que
fluoresce).
O experimento ilustrado é:
(A) produção de transgênicos.
(B) hibridação intra-específica.
(C) aconselhamento genético.
(D) eletroforese.
(E) amniocentese.
02. O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo determinar a seqüência de bases
de todos os genes de nossa espécie. Isso pode ser feito graças ao instrumental bioquímico
da Engenharia genética disponível nos dias de hoje, como as enzimas bacterianas,
conhecidas como enzimas de restrição. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a
forma de atuação dessas enzimas:

(A) As enzimas de restrição cortam o DNA apenas nos locais onde existem certas
seqüências de bases nitrogenadas.
(B) As enzimas de restrição cortam o DNA nos locais onde reconhecem o açúcar
desoxirribose.
(C) A utilização das enzimas de restrição permite separar moléculas de DNA de acordo
com seu tamanho e carga elétrica.
(D) A utilização de enzimas de restrição permite cortar o DNA nos locais onde reconhecem
o ácido fosfórico.
(E) As enzimas de restrição quebram o DNA, separando-o sempre em nucleotídios
individuais.
03. A Engenharia genética permitiu a introdução em ratos do gene humano para produção
de hormônio do crescimento, levando à produção de ratos gigantes. Esses ratos são
considerados:
(A) isogênicos.
(B) transgênicos.
(C) infectados.
(D) mutantes.
(E) clones.
04. O esquema abaixo representa um vírus:

Estes microorganismos:
(A) estabelecem relações mutualísticas com seus hospedeiros.
(B) são formados obrigatoriamente por RNA, DNA e proteínas.
(C) apresentam grânulos de ribossomos formando suas moléculas de proteínas.
(D) apresentam autotrofismo, que é dependente do DNA presente.

(E) são organismos acelulares e endoparasitas obrigatórios.
05. Sobre a clonagem de seres e a criação de organismos geneticamente modificados
(trangênicos), considere as quatro afirmações seguintes:
I. A clonagem de organismos tem se voltado mais para os animais porque, com relação às
plantas, ela já é conhecida e utilizada há certo tempo, inclusive na agricultura.
II. Tanto nos clones quanto nos trangênicos, a crítica recai sobre o fato de que não se sabe
se os genes introduzidos irão se expressar exatamente como no organismo doador ou se irão
ativar também alguns genes inativos do genoma do organismo receptor.
III. Ecologicamente, em uma cadeia alimentar, a existência de clones apenas aumenta o
número de representantes de um determinado nível trófico. No caso dos transgênicos, pode
haver também alteração de posições e de elementos na cadeia.
IV. Um grande inconveniente entre a clonagem e a produção de transgênicos é que ambas
não permitem sobreposição, ou seja, não foi possível, até o momento, criar um clone
transgênico.
Estão corretas:
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.
06. Apesar de não possuírem organização celular, os vírus podem ser conceituados como
seres vivos porque:
(A) são constituídos de proteínas.
(B) possuem nucleoproteínas auto-reprodutíveis.
(C) possuem poder de síntese que lhes permite vida independente de outras células.
(D) crescem e se reproduzem por processos idênticos aos das bactérias.
(E) crescem por justaposição de matéria.
07. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar:

Após a análise desse heredograma, pode-se afirmar que:
(A) todos os indivíduos normais são homozigotos recessivos.
(B) a anomalia é condicionada por um gene recessivo.
(C) a anomalia ocorre apenas em homozigotos dominantes.
(D) todos os indivíduos normais são homozigotos dominantes.
(E) todos os indivíduos normais são homozigotos dominantes ou heterozigotos.
08. Um fazendeiro, interessado em selecionar e produzir somente coelhos de pêlos longos,
montou o heredograma para as três últimas gerações produzidas na sua fazenda:

Assinale a probabilidade de que o cruzamento III_3 x III_4 gere um descendente que, se for
retrocruzado com sua mãe, produza apenas descendentes de pêlos longos:
(A) 3/4
(B) 1/2
(C) 1/3
(D) 1/4
(E) 1/8
09. Em certa variedade de camundongos, a herança da cor do pêlo é determinada por um
par de alelos com relação de dominância completa: A, dominante, que condiciona pêlo
amarelo, e a, recessivo, que condiciona pêlo aguti. O gene A em homozigose é letal,
determinando a morte do portador. A proporção fenotípica esperada do cruzamento de
camundongos amarelos é de:

(A) 3 amarelos para 1 aguti.
(B) 3 agutis para 1 amarelo.
(C) 2 amarelos para 1 aguti.
(D) 2 agutis para 1 amarelo.
(E) 2 agutis para 2 amarelos.
10. A mucoviscidose é uma doença genética grave que associa problemas digestivos e
respiratórios. Os pulmões das pessoas afetadas apresentam um muco espesso que promove
infecções bacterianas. Observe e analise o esquema abaixo, que representa a árvore
genealógica de uma família onde alguns indivíduos são afetados pela doença:

Qual a probabilidade de o casal II.1_II.2 vir a ter uma criança com mucoviscidose?
(A) 1/8
(B) 1/4
(C) 1/3
(D) 1/2
(E) 2/3
11. Na genealogia abaixo, o indivíduo 7 é portador do gene a, que provoca fibrose cística.
Qual é a probabilidade de o indivíduo 9, produto de casamento consangüíneo, ser afetado
pela fibrose cística?

(A)

(B)
(C)
(D)
(E) zero.
12. Casais de pigmentação da pele normal que apresentam genótipo (I) podem ter filhos
albinos. O gene para o albinismo é (II) e não se manifesta nos indivíduos (III). São albinos
apenas os indivíduos de genótipo (IV).
No trecho acima, as lacunas I, II, III e IV devem ser preenchidas correta e respectivamente
por:
(A) AA, dominante, homozigotos e aa.
(B) AA, recessivo, homozigotos e Aa.
(C) Aa, dominante, heterozigotos e aa.
(D) Aa, recessivo, heterozigotos e aa.
(E) aa, dominante, heterozigotos e AA.
13. O heredograma refere-se a uma característica A, controlada por um único par de genes:

Em relação ao heredograma, pode-se afirmar que:
(A) a característica A é dominante.
(B) os indivíduos 1, 2, 3 8 são homozigotos.
(C) os indivíduos 4, 9, 10 e 11 são obrigatoriamente heterozigotos.
(D) a probabilidade de o casal 7 x 8 vir a ter um filho com a característica A será de 0,5.
(E) a probabilidade de o casal 7 x 8 vir a ter um filho com a característica A será de 0,75.

14. O albinismo (ausência de pigmentação da epiderme) é condicionado por gene recessivo.
O alelo dominante condiciona pigmentação normal. Dois indivíduos normais, netos de uma
mesma avó albina e, portanto, primos em primeiro grau, tiveram um filho albino. Qual a
probabilidade de ser albina uma outra criança que esse casal venha ter?
(A) 0%
(B) 25%
(C) 50%
(D) 75%
(E) 100%
15. Um gato preto (A) foi cruzado com duas gatas (B e C) também pretas. O cruzamento do
gato A com a gata B produziu 8 filhotes, todos pretos; o cruzamento do gato A com a gata
C produziu filhotes pretos e 2 amarelos. A análise desses resultados permite concluir que:
(A) a cor preta é dominante; A e C são homozigotos.
(B) a cor preta é dominante; A e B são homozigotos.
(C) a cor preta é dominante; A e C são heterozigotos.
(D) a cor preta é recessiva; A e C são homozigotos.
(E) a cor preta é recessiva; B e C são heterozigotos.

