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INTRODUÇÃO: 

 O presente trabalho constitui-se como um apoio ao professor de biologia 

para trabalhar com jovens estudantes do 3º ano do ensino médio do Colégio 

estadual Padre Reus - EFM do município de Pérola D’Oeste-PR, com relação à 

aprendizagem de genética. Sendo parte do processo de formação continuada do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria 

Estadual de educação do Paraná (SEED). 

 O ensino de genética vem enfrentando muitas dificuldades por ser 

considerado complexo pela maneira como tem sido feito o ensino, através da 

memorização e da transmissão-recepção de conhecimentos, marcantes no ensino 

tradicional. 

 Tem sido cada vez mais difícil para o professor de biologia acompanhar a 

velocidade de produção de conhecimentos relacionados à genética. Estes 

processos envolvem conteúdos abstratos e, muitas vezes de difícil compreensão. 

 A elaboração deste material surgiu pela iniciativa de se criar um jogo 

didático que facilitasse a compreensão dos conteúdos de genética, em especial a 

1ª Lei de Mendel de forma dinâmica, possibilitando o aluno a entender e elaborar 

conceitos, reforçar conteúdos promovendo um aprendizado real e duradouro e o 

espírito de competição de uma forma motivante e divertida. É fundamental 

lembrar que a aprendizagem através da ludicidade, jogos e materiais concretos 

favorecem a aprendizagem significativa em todas as faixas etárias, em diversos 

conteúdos e em variados componentes curriculares. 

 Através do jogo buscam-se características que possam potencializar as 

situações de aprendizagem de uma forma não tradicional e analisar o processo 

de aprendizagem dos mesmos durante a realização da atividade, bem como 

identificar seus aspectos positivos e negativos. 

 Assim o objetivo essencial de recursos didáticos em especial um jogo, para 

trabalhar o tema em questão, contempla uma gama de tópicos capazes de 

proporcionar aulas mais dinâmicas, práticas e informativas, podendo despertar no 

jovem o interesse e propiciar situações de investigações tornando rico o ensino 

aprendizagem de genética. 

 Para Miranda (2001): 



  
Mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, 
relacionados à cognição (desenvolvimento da sensibilidade, da estima e 
atuação no sentido de estreitar laços de amizade e 
afetividade):socialização (simulação de vida em grupo): motivação 
(envolvimento da ação, do desafio e mobilização da curiosidade) e 
criatividade,p.64 
 

 O jogo foi elaborado com base na literatura referente aos jogos didáticos e 

aos conteúdos específicos. 

 Devido a necessidade de investigação sobre as principais dificuldades dos 

alunos com relação à aprendizagem de genética, será aplicado aos mesmos um 

pós-teste com questões que englobam conteúdos relacionados ao tema com a 

finalidade de comparar as respostas dos alunos após a aplicação do jogo com 

turma de alunos do mesmo estabelecimento onde não foi aplicado o jogo. Este 

trabalho tem como objetivo buscar a confirmação de que o uso de modelos e 

práticas diferenciais de ensino são ferramentas importantes para a consolidação 

do aprendizado. 

 Nesta perspectiva metodológica após abordagem teórica propõe-se a 

seguir um roteiro de aulas práticas. 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 Mostrar a importância de se trabalhar o lúdico na esfera escolar para a 

obtenção de qualidade no processo educacional. E para que essa aprendizagem 

aconteça de forma significativa e dinâmica, o professor tem como apoio a técnica 

dos jogos. 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE I 

 O valor da motivação no aprendizado é cada vez mais reconhecido 
pelos educadores; é preciso ter interesse em determinado assunto para 
aprendê-lo. Entre as diversas maneiras de despertar a vontade de aprender, 
os jogos ganharam destaque. 
 O jogo “GENÉTICO EM JOGO” – adaptados do jogo ciclos 
biogeoquímicos em jogo – no livro PRÁTICAS DE ENSINO DE 
BIOLOGIA da autora Miriam Krasilchik, consiste em uma atividade lúdica, 
pedagógica, de baixo custo, cujo objetivo principal é ajudar os alunos a 
recordar, entender e fixar conceitos genéticos, interpretar heredogramas e 
problemas mendelianos por meio de uma atividade recreativa. 

 

 

GENÉTICA EM JOGO 

Conteúdo programático: genética (1ª Lei de Mendel) 

OBJETIVOS: 

1. Aplicar conhecimentos da história da genética, difundir a evolução do seu 

desenvolvimento e aplicabilidade. 

2. Fixar os conceitos usados convencionalmente no estudo da genética 

(gene, genoma, alelo, genótipo, fenótipo, heredogramas, indivíduos 

homozigoto dominante e recessivo, heterozigotos). 

MATERIAL: (por equipe) 

 1 tabuleiro 

 4 Marcadores (tampinhas de garrafa pet com cores diferentes ou outros        

marcadores). 

 1 Dado 

 5 conjuntos de cartões-perguntas (vermelho, laranja, verde, azul e amarelo). 

 1 conjunto de cartões-problemas.   

 1 relação das respostas às questões e problemas propostos (para o chefe da     

equipe). 

PREPARAÇÃO PRÉVIA: 

 Cada equipe deve ter cinco alunos: quatro jogadores e um chefe do grupo. 



                        GENÉTICA EM JOGO                                             
 

 

 Cada chefe deve organizar os cartões-perguntas e cartões-problemas de 

sua equipe. Deve também julgar as respostas que os jogadores darão. Pra isso 

receberá uma cópia contendo as respostas das respectivas perguntas dos cartões 

coloridos e dos problemas. 

            Cada equipe receberá um tabuleiro, como o da figura 1. 

 

TABULEIRO 

 

 

                                                                

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA    PROBLEMA  

    

PROBLEMA 

 

    FIM 

 

PROBLEMA        INÍCIO 

 

 

 

 

 

 
  



Cartões-perguntas: 

Vermelho 

 
GENÉTICA É? 
 

 
 
 

a) A ciência dos genes, da 
hereditariedade e da variação dos 
organismos. Ramo da biologia que 
estuda a forma como se transmitem as 
características biológicas de geração 
para geração. 
b) É a ciência que estuda as 
interações entre os organismos e seu 
ambiente. 
c)É o ramo da biologia que estuda a 
fisiologia e a morfologia das plantas, 
dos fungos e das algas. 

 
É considerado o PAI da genética. 
 
 
 

 
 
 
 
 

a) Charles Darwin 
b) Willian bateson 
c) Gregor  Mendel 
d) Lamark 
e) Hugo de Vries 

 
Mendel utilizou qual organismo para 
testar e descobrir a herança genética? 

 
 
 

 
 
 

a) Milho 
b) Ratos 
c) Ervilha 
d) Arroz 
e) Soja 

 Associar corretamente as duas 
colunas: 
 I – Gregor Mendel 
II – Sutton e Boveri 
III – Morgan  
IV – Hugo de Vries 
V – Watson e Crick 
a- Hipótese sobre localização dos 

genes nos cromossomos. 
b- Redescoberta dos trabalhos de 

Mendel. 
c- Estabelecimento das bases da 

genética. 
d- Confirmação de que os genes se 

localizam nos cromossomos. 
e- Bases para o conhecimento da 

natureza química do material 
genético. 

a) I/c, II/d, III/a, IV/b, V/e 
b) I/e, II/b, III/d, IV/a, V/c 
c) I/a, II/d, III/c, IV/e, V/b 
d) I/c, II/d, III/e, IV/a, V/b 
e) I/b, II/a, II/c, IV/d, V/e 

 



Laranja 

Numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira: 
I  -  Gene          
II -  Alelo                 
III - Locus        
IV - Fenótipo 
V -  Genótipo  
( ) conjunto de características 

detectáveis    de um indivíduo. 
( )  local específico em um  

cromossomo  ocupado por um 
alelo. 

( ) Uma dentre duas ou mais formas 
alternativas de um gene . 

( ) um fator genético(região do 
DNA)que ajuda a determinar uma 
característica. 

( ) conjunto de alelos que um 
indivíduo possui. 

A sequência correta é: 
a)II, I, V, IV, III 
b) IV, III, II, I, V 
c)III, II, I, IV, V 
d) IV, I, II, III, V       

 
Em seus experimentos Mendel estudou 
a transmissão dos “fatores hereditários” 
conhecidos na linguagem atual dos 
genéticos, como: 

 
 

 
 
 
 

a) Cromossomos 
b) Alelo 
c) Esporos 
d) Gene 
e) DNA 

 

 
Para cada característica herdada, um 
organismo possui dois genes, um 
vindo do pai e outro, da mãe. 
Quando os dois alelos de um par são 
diferentes, o organismo é...........; 
nesse caso, se a expressão de um 
dos alelos  não puder ser notada, ele 
é denominado.........; 
Para completar corretamente o texto, 
as lacunas devem ser preenchidas,  
respecti- 
vamente, por: 
 
 
 

a) homólogo e dominante 
b) heterozigoto e recessivo 
c) homozigoto e dominante 
d) homozigoto e paterno 
e) homozigoto e heterozigótico 

 
A figura abaixo apresenta os tipos de 
lobo da orelha, uma característica que 
é determinada pelos alelos C (livre ou 
descolado) e c (preso ou colado). 

 
 

 
 
 

 
Os genótipos possíveis para os tipos 
de lobo da orelha são: 

a) CC  ,  Cc 
b) CC  ,  cc 
c) Cc  ,  cc 
d) CC  ,  Cc  ,  cc 



Verde 

 
Alguns estudos com gêmeos idênticos 
mostraram que a altura, o QI e os 
talentos artísticos podem ser 
diferentes entre os indivíduos. 
A melhor explicação para essas 
diferenças é que: 
 
a) A hereditariedade e o ambiente não 

  possuem  influência sobre a    
expressão do fenótipo. 

 
b) As características QI, talentos  

artísticos e  altura dependem apenas 
do ambiente. 

 
c) O ambiente e os genes interagem 
no desenvolvimento e expressão das 
características herdadas. 
 
d)Todas as alternativas estão 

corretas.  

 
Dizemos que um determinado gene é 
recessivo quando sua expressão 
(fenótipo): 

 
 

 
 
 
a) Só acontece em heterozigoze. 
b) Só ocorre quando em dose dupla. 
c) Independente da presença de seu 

alelo. 
 d) Depende de características  

congênitas. 
e) Reproduz uma característica 

provocada pelo ambiente. 

 

 
Se cruzarmos dois ratos, ambos 
heterozigotos (Aa), obteremos: 

 
 
 

 
 
a) apenas indivíduos Aa 
b) indivíduos AA e aa na proporção de 
3:1 
c) indivíduos AA e aa na proporção de 
2:1 
d) indivíduos AA, Aa, aa na proporção 
de 1:2:1 

 
Em urtigas o caráter denteado das 
folhas domina o caráter liso. Numa 
experiência de polinização cruzada, foi 
obtido o seguinte resultado: 89 
denteadas e 29 lisas. A provável 
fórmula genética dos cruzamentos é: 
 
 
 
 

a) Dd x dd 
 

b) DD x dd 
 

c) Dd x Dd 
 

d) DD x Dd 
 

e) DD x DD 

 

 



Azul 

 

“Cada caráter é condicionado por um 

par de fatores que se separam na 
formação dos gametas”. Mendel ao 
enunciar essa lei já admitia, embora 
sem conhecer a existência das 
seguintes estruturas e processo de 
divisão celular, respectivamente: 

 

a) cromossomos e meiose 

b) núcleos e mitose 

c) núcleos e meiose 

d) genes e mitose 

e) genes e meios 

 

A 1ª lei de Mendel considera que: 

a) Os gametas são produzidos por um 
processo de divisão chamado meiose. 

b) Na mitose, os pares de fatores 
segregam-se independentemente. 

c) Os gametas são puros, ou seja, 
apresentam apenas um componente 
de cada par de fatores considerado. 

d) O gene recessivo se manifesta 
unicamente em homozigose. 

e) A determinação do sexo se dá no 
momento da fecundação. 

 

 

Algumas variedades de canários 
mudam de cor dependendo da 
alimentação que recebem. Essa 
mudança indica que o: 

   

a) genótipo depende dos genes. 

b) fenótipo depende do genótipo e do 
meio ambiente. 

c) fenótipo depende do ambiente. 

d) genótipo depende do ambiente. 

e) genótipo depende do fenótipo e do 
meio ambiente. 

 

Quando o heterozigoto apresenta um 
fenótipo intermediário entre os dois 
homozigotos, dizemos que houve: 

 

 

a) mutação gênica 

b)  codominância 

c) Recessividade 

d) Dominância incompleta 

e) Polialelia 



  Amarelo 

 

Considere as seguintes situações: 

I. Mãe Rh positiva e pai Rh   
negativo. 

II. Mãe Rh negativa e pai Rh 
positivo. 

III.   Mãe e pai positivos. 
IV. Mãe e pai negativos. 

 
 
 

Pode acontecer eritroblastose 
fetal: 

a) na situação I 
b) na situação II 
c) na situação I e II 
d) nas situações II e IV 

 

Em relação às doações sanguíneas e 
possíveis transfusões, todas as 
alternativas estão corretas. Exceto: 

a)Pessoas do grupo sanguíneo O são 
receptoras universais, enquanto as do 
grupo AB são doadoras universais. 

b)Pessoas do grupo AB e fator Rh+ são 
receptoras universais. 

c)Pessoas do grupo sanguíneo O e 
fator Rh-são doadoras universais. 

d)Pessoas do grupo sanguíneo A 
podem doar para pessoas dos grupos 
sanguíneos A e AB. 

e)Pessoas do grupo sanguíneo AB 
podem doar somente para as do grupo 
AB. 

 

 

Na espécie humana há um gene que 
exerce ação simultânea sobre a 
fragilidade óssea, a surdez 
congênita e a esclerótica azulada. 

Qual das alternativas define o caso? 

 

 

a) Ligação genética 
b) Penetrância completa 
c) Pleiotropia 
d) Herança quantitativa 
e) Polialelia 

 

 
 
Identifique entre as características 
mencionadas abaixo aquela que não é 
hereditária: 
 
 
 
 
 
 

a) Cor dos olhos 
b) Conformação dos olhos, nariz e 

boca. 
c) Cor dos cabelos 
d) Deformidade física e mental 
e) Hemofilia 

 



Cartões-problemas 

 

Em ervilhas a cor amarela é 
dominante em relação à verde. Do 
cruzamento de heterozigotos, 
nasceram 720 descendentes. 
Assinale a opção cujo número 
corresponde à quantidade de 
descendentes amarelos. 

 

a) 360 

b) 840 

c) 180 

d) 540 

e) 200 

 

Na planta boca-de-leão não há 
dominância na cor das flores vermelha 
e branca, sendo o híbrido de cor rosa. 

 

 

Quais as proporções genotípicas e 
fenotípicas do cruzamento de flores 
rosa (CvCb) entre si? 

 

O pai e a mãe de um par de gêmeos 
monozigóticos tem tipo sanguíneo A. 
Outra criança desse casal é do 
grupo sanguíneo O. 

 

a) Quais os genótipos do pai e 
da mãe? 

b) Qual a probabilidade de que 
ambos os gêmeos tenham 
sangue do tipo O? 

 

Um homem com sangue do tipo 
A/Rh+/MN é casado com uma mulher 
com tipo sanguineo B/Rh+/NN. Qual 
das alternativas abaixo indica o tipo 
sanguineo de uma criança que NÃO 
poderia ter sido gerada por este casal? 

 

 

a) A/Rh+/MN 
b) A/Rh-/MN 
c) AB/Rh-/MN 
d) o/Rh+/MN 
e) o/Rh-/MN 



 

O albinismo na espécie humana é 
determinado por um par de alelos 
recessivos. O alelo A condiciona 
pigmentação normal e o alelo a o 
albinismo. Pergunta-se: 

 

a) Qual o resultado esperado do 
casamento de dois indivíduos 
híbrido. 

b) Represente o genótipo e o 
fenótipo dos envolvidos através 
de um heredograma. 

c) Existe a probabilidade, deste 
casal, vir a ter um filho albino e 
do sexo masculino? 

 

 

 

 
A genealogia anexa refere-se a uma 

família com casos de alcaptonúria, 

anomalia provocada por um gene 

recessivo. 
 
 

 

Nesta genealogia os genótipos que 

não podem ser determinados são os 

dos indivíduos: 

a) 1, 2 e 5 

b) 1, 3 e 6 

c) 3, 5 e 6 

d) 3, 8 e 10 

e) 7, 8 e 10 

 

Em determinado tipo de camundongo, 
a pelagem branca é condicionada pela 
presença do gene letal “A” letal em 
homozigoze. Seu alelo recessivo “a” 
condiciona pelagem preta. Para os 
filhotes vivos de um cruzamento de um 
casal heterozigotos, esperam-se as 
seguintes proporções de 
camundongos de pelagem branca e 
preta, respectivamente: 

a) 1/2 e 1/2 

b) 1/4 e 3/4 

c) 2/3 e 1/3 

d) 2/3 e 1/3 

e) 2/3 e 1/2 

 

 

O pai e a mãe de um par de gêmeos 
monozigóticos tem tipo sanguíneo B. 
Outra criança desse casal é do grupo 
sanguíneo O. 

 

a) Quais os genótipos do pai e da 
mãe? 

 

b) Qual a probabilidade de que 
ambos os gêmeos tenham 
sangue do tipo O? 

 



 

Como jogar 

a) Cada jogador, na sua vez, joga o dado e anda, com seu marcador, o número 

de casas indicado. Quando parar numa casa “problema”, retira um cartão-

problema e quando parar numa casa colorida retira um cartão-pergunta da cor 

correspondente. 

b) O cartão retirado deve ser lido em voz alta e respondido. O chefe da equipe 

julga o acerto da resposta e, quando alguém errar, não deve dizer a resposta 

correta. 

c) Se a resposta a um cartão pergunta for considerada correta, o cartão é retirado 

do jogo. Se a resposta for considerada errada, o cartão-pergunta volta para o 

maço correspondente; o jogador retrocede duas casas e aguarda novamente sua 

vez de jogar. 

d) Se a resposta a um cartão-problema for considerada correta, o cartão é 

retirado do jogo; o jogador avança cinco casas e aguarda novamente sua vez de 

jogar. Se a resposta for considerada errada, o cartão retorna o maço de cartões-

 

Um determinado casal normal, mas 
heterozigoto para albinismo, solicitou 
aconselhamento genético sobre a 
possibilidade de vir a ter crianças 
apresentando a condição albina. Qual 
a probabilidade de esse casal ter: 

a) Duas crianças albinas? 

b) Uma criança albina e do sexo 

masculino? 

c) Uma criança normal 

heterozigota e do sexo 

feminino? 

 

Analise o heredograma a seguir, 
onde os indivíduos masculinos são 
representados por quadrados e os 
femininos por círculos. 

  

Sobre as informações contidas no 
heredograma, podemos afirmar 
que os indivíduos heterozigotos 
são: 
a) 1, 2, 3, 4 
b) 1, 2, 4, 5 
c) 1,  2, 6 ,8 
d) 4,  5, 6, 7 

 



 

problemas; o jogador retrocede cinco casas e aguarda novamente sua vez de 

jogar. 

e) Quando um dos maços de cartões terminarem, os cartões retirados voltam 

para o jogo. 

f) Ganha o jogo quem chegar primeiro à última casa. Os demais jogadores 

continuam jogando até chegar à última casa determinando assim, quem ocupará 

o 2º, 3º e 4º lugares. 

 

ATIVIDADE II 

A genética é uma disciplina que requer atenção, entendimento e realização de 
exercícios para sistematizar a aprendizagem, ou seja, exercícios que exijam 
leitura, interpretação e realização de cálculos. 

Para a sondagem da consolidação da aprendizagem, segue abaixo 
uma lista com exercícios que deverá ser entregue ao aluno para que este 
responda individualmente. 

 Assinale a alternativa de acordo com o enunciado de cada questão. 

1.    As leis básicas da genética foram formuladas por:  

a) Robert Hooke 

b) Lamark 

c) Darwin 

d) Gregor Mendel 

e) Pasteur 

 

 2.   A primeira Lei de Mendel ou Lei da Segregação significa: 

a) Um cruzamento do qual se considera apenas um gene, representado por 

dois alelos. 

b)  A separação de um par de alelos durante a formação dos gametas 

c) Um caráter controlado por dois ou mais genes 

d) Os genes são agregados e passam aos gametas em proporções fixas e 

definidas. 

e) A união dos gametas para formar o zigoto. 
 



3.   Nos seus experimentos realizados com ervilha, Mendel pôde: 

a) Deduzir que a transmissão de características só acontece em ervilhas 

b) Concluir que a transmissão de características não acontece por fatores   

hereditários. 

c)  Entender que a transmissão de características acontece de uma geração  

para outra, através de fatores segregantes. 

d)  Compreender que os fatores hereditários transmitidos estavam 

localizados em estruturas cromossômicas homólogas. Concluir que cada 

característica é determinada por dois ou mais pares de fatores. 

 

4. Existe uma variedade de milhos que apresenta a seguinte característica: os 

grãos que recebem sol direto, enquanto estão verdes, ficam vermelhos 

quando maduros; os que não recebem sol direto ficam amarelos. Trata: 

     a)Variação da dominância                           d) Fenocópia 

     b)Interação gênica                                       e) Poliploidia 

     c)Interação genótipo e meio 

         

   5.  Leia as afirmações abaixo relativas à transmissão dos caracteres na    

reprodução sexuada. 

I. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a 

informações contidas no sangue dos pais, que se concentram no esperma 

do homem e nas excreções vaginais da mulher. 

II. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a 

informações contidas no interior das células reprodutoras masculinas e 

femininas, chamadas gametas, que se unem na fecundação. 

III. Os cromossomos existem aos pares nas células e os genes ocupam um 

lugar definido no cromossomo, chamado lócus gênico, assim, os genes 

também existem aos pares. Os pares de cromossomos semelhantes são 

chamados cromossomos homólogos, e os pares de genes que ocupam um 

mesmo lócus nestes cromossomos são chamados genes alelos. Das 

afirmações acima está (estão) correta (s): 



a)  I, apenas 

b) II e III, apenas 

c) III, apenas 

d) II, apenas 

e) I, II e III 

6.  A herança da cor da flor de Mirabilis jalapa é um exemplo de dominância 

incompleta. Do cruzamento entre duas plantas VB, qual a porcentagem 

esperada, respectivamente, de descendentes com flores vermelhas, rosas e 

brancas: 

a) 25% - 75% - 0%                                               d) 75% - 25% - 0% 

b) 25% - 50% - 25%                                             e) 50% - 25% - 25% 

c) 0% - 25% - 75% 

7.  As células de um indivíduo, para um determinado lócus, apresentam o mesmo  

gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado: 

a) Dominante 

b) heterozigoto  

c) recessivo 

d) homozigoto 

e) haploide 

8.  Relacione as colunas: 

(A) Gene recessivo         

(B) Fenótipo 

(C) Gene 

(D) Gene alelo 

      (E) Genótipo 

     (  ) unidade de transmissão hereditária. 

     (  ) Patrimônio genético de um indivíduo. 

     (  ) genes que ocupam o mesmo lócus em cromossomos homólogos. 

     (  ) Aspectos externos de um indivíduo. 

     (  ) Só manifesta o caráter quando está em dose dupla. 



      A resposta certa é: 

      a) C, E, A, B, D 

      b) E, D, A, C, B 

      c) C, E, A, B, D 

      d) D, B, A, C, E 

      e) C, E, D, B, A 

 

9.  Se um rato cinzento heterozigótico for cruzado com uma fêmea do mesmo   

genótipo e com ela tiver dezesseis descendentees, a proporção mais provável 

para os genótipos dos descendentes será? 

    a) 4Cc; 8Cc; 4cc 

    b) 4CC; 8Cc; 4cc 

    c) 4cc; 8cc; 4CC 

      d) 4cc; 8CC; 4Cc 

 

10. Olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Um homem de olhos 

castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com 

uma mulher de olhos azuis. A probabilidade de que tenham um filho de olhos 

azuis é de: 

       a.   25%                                                                  d) 100% 

   b.   50%                                                                  e) 0%  

   c.   75% 

 

11. De acordo com a genealogia abaixo, assinale as corretas: 

 

 

 

a) O casal 1 e 2 possuem 2 filhas e 1 filho 

b) O casal 1 e 2 possuem 5 netos 

c) O indivíduo 7 é filho do casal 1 e 2 
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d) Os indivíduos 9 e 10 são gêmeos fraternos 

e) O indivíduo 9 é do sexo masculino 

f)  O indivíduo 7 é cunhado do 5 

g) O indivíduo 10 é tio do indivíduo 1 

h) O indivíduo 10 é neto do indivíduo 1 

i) O indivíduo 10 é primo do 8 

       j) O indivíduo 3 é filho do casal 1e2 

      As alternativas corretas são: 

a) a, c, e, h, j 

b) a, d, f, h,  i 

c) b, c, e, g, j 

d) a, d, e, c, j 

e)  c, d, h, i,  j 

 

12. Assinale a alternativa incorreta em relação à possibilidade de doações e as 

possíveis transfusões sanguineas. 

a) Pessoas do grupo sanguineo O são receptoras universais, enquanto as  do 

grupo sanguineo AB são doadoras universais. 

    b) Pessoas do grupo sanguineo AB e fator Rh+ (positivo) são receptoras   

universais. 

    c) Pessoas do grupo sanguineo O e fator Rh- (negativo) são doadoras 

unuversais. 

    d) Pessoas do grupo sanguineo A podem doar para pessoas do grupo 

sanguineo A e AB. 

    e) Pessoas do grupo sanguineo AB podem doar somente para pessoas do 

grupo sanguineo AB. 

 

13 Duas pessoas, uma do grupo sanguíneo AB e outra do grupo sanguíneo O, 

pode     ter apenas filhos de sangue do tipo: 

a) AB                                                                    c) A e B 

         b) O                                                                     d) A, B e O 

 

 



14.  (UFRGS-RS) Uma mulher Rh-, não tendo feito nenhum tratamento preventivo 

contra a eritroblastose fetal, teve quatro filhas e deseja engravidar mais uma 

vez para tentar ter um menino. Sabendo-se que o marido é Rh+ homozigoto, 

qual a probabilidade de ela ter um filho homem e qual o risco de ocorrer 

eritroblastose fetal? 

a) 66%, risco baixo                                             d) 50%, risco alto 

b) 80%, risco alto                                                e) 66%, risco alto 

c) 50%, risco baixo 

 

15. Camundongos com genótipo homozigoto recessivo tem coloração cinzenta.   

Os heterozigotos são amarelos, e os homozigotos dominantes morrem no 

início do desenvolvimento embrionário. De um experimento de cruzamento 

entre animais amarelos, resultaram 240 descendentes. O número provável de 

descendentes cinzentos é: 

       a) 60                                                                      d) 160 

       b) 80                                                                      e) 240 
 
 
 
RESPOSTAS (questões das cartas do jogo): 
 
CARTÕES-PERGUNTAS (VERMELHO) 

 Genética é? 

           Letra a: Ciência dos genes, da hereditariedade e da variação dos   
organismos. Ramo da biologia que estuda a forma como se transmite as 
características de geração para geração. 

 É considerado o pai da genética. 

Letra c: Gregor Mendel 

 Mendel utilizou qual organismo para testar e descobrir a herança genética? 

Letra c : ervilhas 

 Associar corretamente as duas colunas: 

Letra a : I/c, II/d, III/a, IV/b, V/e 

 

 



RESPOSTAS: 

CARTÕES-PERGUNTAS (LARANJA)  

 Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

       Letra b: IV, III, II, I, V 

 Em seus experimentos Mendel estudou a transmissão dos “fatores 
hereditários” conhecidos na linguagem atual dos genéticos, como: 

Letra d : gene 

 Para cada característica herdada, um organismo possui dois genes, um vindo 
do pai e outro da mãe. Quando dois alelos de um par são diferentes, o 
organismo é...; nesse caso, se a expressão de um dos alelos não puder ser 
notada, ele é denominado...; 

Letra b : heterozigoto e recessivo 

 A figura apresenta os tipos de lobo da orelha, uma característica que é 
determinada pelo alelo C (livre ou descolado) e c (preso ou colado). Os 
genótipos possíveis para os tipos de lobo da orelha são: 

    Letra d : CC, Cc, cc 
 
 

RESPOSTAS: 

CARTÕES-PERGUNTA (VERDE) 

 Alguns estudos com gêmeos idênticos mostraram que a altura, o QI e os 
talentos artísticos podem ser diferentes entre os indivíduos. A melhor 
explicação para essas diferenças é que: 
 Letra c: O ambiente e os genes interagem no desenvolvimento e nas 
características herdadas. 

 

 Dizemos que um determinado gene é recessivo quando sua 
expressão(fenótipo): 

       Letra b:  Só ocorre quando em dose dupla. 
 

 Se cruzarmos dois ratos, ambos heterozigotos (Aa), obteremos: 
       Letra d:  indivíduos AA, Aa, aa na proporção de 1:2:1 
 

 Em urtigas o caráter denteado das folhas domina o caráter liso. Numa 
experiência de polinização cruzada, foi obtido o seguinte resultado: 89 
denteadas e 29 lisas. A provável fórmula genética dos cruzamentos é: 
Letra c:  Dd x Dd 

 

 



RESPOSTAS: 
 
CARTÕES-PERGUNTA (AZUL) 

 

 “Cada caráter é condicionado por m par de fatores que se separam na 
formação dos gametas”. Mendel ao enunciar essa lei já admitia, embora sem 
conhecer a existência das seguintes estruturas e processo de divisão celular, 
respectivamente: 

Letra a: cromossomos e meiose 

 A 1ª lei de Mendel considera que: 

Letra c: Os gametas são puros, ou seja, apresentam apenas um componente 
de cada par de fatores considerado. 

 Algumas variedades de canários mudam de cor dependendo da alimentação 
que recebem. Essa mudança indica que o: 

            Letra b: fenótipo depende do genótipo e do meio ambiente.  

 Quando o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os dois 
homozigotos, dizemos que houve: 

      Letra d: dominância incompleta 

 

RESPOSTAS: 

CARTÕES-PERGUNTA (AMARELO) 

 Pode acontecer eritroblastose fetal: 

Letra b: somente na situação II 

 Em relação as doações sanguíneas e possíveis transfusões, todas as 
alternativas estão corretas. Exceto: 

Letra a: Pessoas do grupo sanguíneo são receptoras universais, enquanto as 
do o grupo AB são doadoras universais. 

 Na espécie humana há um gene que exerce ação simultaneamente sobre a 
fragilidade óssea, a surdez congênita e a esclerótica azulada.Qual das 
alternativas define o caso? 

         Letra c: Pleiotropia 
 

 Identifique entre as características mencionadas abaixo aquela que não é 
hereditária. 

       Letra d: deformidade física e mental 

 



 RESPOSTAS: 

 CARTÕES-PROBLEMAS 

 Em ervilhas a cor amarela é dominante em relação à verde. Do cruzamento 

de heterozigotos, nasceram 720 descendentes. Assinale a opção cujo número 

corresponde a quantidade de descendentes amarelos. 

      Letra d: 540 

 Na planta boca-de-leão não há dominância na cor das flores vermelha e 

branca, sendo o híbrido de cor rosa. 

Quais as proporções genotípicas e fenotípicas do cruzamento de flores rosa 

(CvCb) entre si? 

Resp. CvCb x CvCb  

PG: CvCv – ¼ ou 25%, CvCb – ½ ou 50%, CbCb – ¼ ou 25% 

PF: vermelho – ¼ ou 25%, rosa – ½ ou 50%, branca – ¼ ou 25% 

 O pai e a mãe de um par de gêmeos monozigóticos tem tipo sanguíneo A. 

Outra criança desse casal é do grupo sanguíneo O. 

a) Pai: I i e mãe: I i 

b) 25% 

 Um homem com sangue do tipo A/Rh+/MM é casado com uma mulher com 

tipo sanguineo B/Rh+/NN. Qual das alternativas abaixo indica o tipo 

sanguineo de uma criança que NÃO poderia ter sido gerada por este casal? 

Letra a: A/Rh+/MM  

 O albinismo na espécie humana é determinado por um par de alelos 

recessivos. O gene A condiciona pigmentação normal e o gene a o albinismo. 

Pergunta-se: 

a) Aa x Aa = AA, Aa, Aa, aa 



Pigmentação normal: 75% e albino: 25% 

 

b) Sim. 25% 

c) ¼ X ½ = 1/8 

 A genealogia anexa refere-se a uma família com casos de alcaptonúria, 

anomalia provocada por um gene recessivo. 

 Letra d:  3, 8 e 10 

 Em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela 

presença do gene letal “A” letal em homozigoze. Seu alelo recessivo “a” 

condiciona pelagem preta. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um 

casal heterozigotos, esperam-se as seguintes proporções de camundongos 

de pelagem branca e preta, respectivamente: 

Letra d: 2/3 e 1/3 

 O pai e a mãe de um par de gêmeos monozigóticos tem tipo sanguíneo B. 

Outra criança desse casal é do grupo sanguíneo O. 

a) Pai: I i e mãe: I i 

b) 25% 

 Um determinado casal normal, mas heterozigoto para albinismo, solicitou 

aconselhamento genético sobre a possibilidade de vir a ter crianças 

apresentando a condição albina. Qual a probabilidade de esse casal ter: 

a) Aa x Aa = AA, Aa, Aa, aa 25% 

b) 1/4 x 1/2= 1/8c) 2/4 x 1/2 = 2/8 ou ¼  

hh 



RESPOSTAS (Questões objetivas) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

D B C C B B D E B B B A C D A 
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