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PROVA ESCRITA DE BIOLOGIA 
 

 
GRUPO I 

 

 
A síndroma de Klinefelter pode resultar de uma trissomia, sendo o cariótipo mais frequente nos 

indivíduos portadores desta síndroma o 47, XXY. 

Nos indivíduos afetados por esta síndroma, a puberdade ocorre na altura própria. No entanto, os 

testículos permanecem pequenos e as características sexuais secundárias apresentam-se pouco 

desenvolvidas. 

A síndroma do “grito do gato” origina indivíduos com uma deficiência no material cromossómico 

de um dos cromossomas do par 5. Esta mutação traduz-se por algumas alterações fenotípicas como 

a microcefalia, atraso mental acentuado e um deficiente desenvolvimento da laringe, provocando um 

choro semelhante ao de um grito de um gato. 

 
1. Selecione a alternativa que permite preencher os espaços e obter afirmações corretas.  
 

Nos indivíduos com a síndroma de Klinefelter, as células de _____ produzem menor quantidade 

de testosterona que as de indivíduos normais, o que _____ a espermatogénese.  
 

(A) Sertoli […] estimula   
(B) Sertoli […] reduz   
(C) Leydig […] estimula   
(D) Leydig […] reduz  

 
 

2. Selecione a alternativa que permite preencher os espaços e obter uma afirmação correta.  
 

A mutação cromossómica que está na origem da síndroma com o cariótipo 47, XXY ocorre numa 

célula _____ do progenitor e _____ no fenótipo deste.  
 

(A) da linha germinativa […] não se manifesta   
(B) da linha germinativa […] manifesta-se   
(C) somática […] não se manifesta   
(D) somática […] manifesta-se  

 

3. Selecione a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. A 

mutação responsável pelo cariótipo 47, XXY resulta…  
 

(A) … da adição de um segmento génico proveniente de outro cromossoma.   
(B) … de uma troca de segmentos entre dois cromossomas não homólogos.   
(C) … da perda de material cromossómico, originando falta de genes.   
(D) … de um erro na divisão celular, durante a gametogénese materna ou paterna. 



4. Selecione a alternativa que permite preencher os espaços e obter uma afirmação correta.  
 

A síndroma do “grito do gato” resulta da _____ do braço curto de um dos cromossomas do par 

número 5. Esta síndroma é resultado de uma mutação nos _____.  
 

(A) deleção […] autossomas  
(B) deleção […] heterossomas   
(C) translocação recíproca […] autossomas   
(D) translocação recíproca […] heterossomas 

 
 

 

 

 

5. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, relativas a 

mutações em células humanas.  
 

A  – As mutações podem fornecer aos seus portadores características vantajosas.  
B  – As mutações em células somáticas podem transmitir-se hereditariamente.  
C  – A translocação recíproca altera o número de cromossomas.  
D  – A ação de agentes externos pode induzir mudanças permanentes no DNA.  
E  – A divisão descontrolada de células provoca a mutação de oncogenes.  
F  – A nulissomia consiste na ausência dos dois cromossomas de um par de homólogos.  
G  – O aumento de idade dos progenitores interfere no risco de ocorrência de polissomia.  
H  – A mutação de um gene pode não alterar a funcionalidade da proteína correspondente. 

 

 

 

 
6. Analise as formulações que se seguem, relativas a alguns dos acontecimentos que ocorrem antes 

da formação de um blastocisto que originará um indivíduo com uma aneuploidia.  
 

Reconstitua a sequência temporal dos acontecimentos mencionados, colocando por ordem as 

letras que os identificam. Comece a sequência com a letra F. 
 

A – Sucessivas divisões mitóticas do óvulo. 

B – Fecundação de um espermatozoide com 22 cromossomas com o gâmeta feminino haploide. 

C – Não-disjunção dos cromatídeos na segunda divisão da meiose parental. 
D – Formação do blastocisto.  
E – União do pró-núcleo masculino com o pró-núcleo feminino.  
F – Disjunção dos cromossomas homólogos do gâmeta masculino. 
G – Formação (após espermiogénese) de espermatozoides. 

 

 

 

 
7. A distrofia miotónica do tipo 1 resulta de uma mutação de um gene localizado no cromossoma 19. 

O alelo que determina esta distrofia é dominante. Considere uma situação em que, num casal, só 

um dos membros é afetado.  
 

Explique de que modo a análise da descendência desse casal permite inferir acerca do genótipo 
do indivíduo afetado, isto é, possuidor da característica referida. 

 
 
 
 
 
 



GRUPO II 
 

 

 
A mucoviscidose ou fibrose cística (FC) é uma doença que afeta principalmente os pulmões e o 

pâncreas exócrino. Gera problemas respiratórios graves devido à obtrução dos brônquios por um 
muco abundante e espesso, desenvolvendo-se frequentemente infeções respiratórias. São 
necessários cuidados médicos diários. 

 
A FC pode ainda determinar a obstrução dos canais que transportam o suco pancreático. Em 

1989, os cientistas identificaram uma mutação num gene do cromossoma 7 responsável por esta 
doença. Este gene codifica uma proteína do transporte transmembranar (CFTR) que é fundamental 
no movimento da água e do cloro. Desde 2003 que, na América, todos os casais que esperam um 
filho fazem um rastreio no sentido de analisar o genótipo do feto relativamente a este gene.  

 
Na Europa nasce uma criança com FC em cada 2500 e estima-se que a frequência dos 

heterozigóticos seja de 1/25. 
 
O heredograma seguinte evidencia a transmissão da doença da fibrose cística em duas famílias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Selecione a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. 

 
A FC é determinada por um gene …  
 
(A) ... dominante, uma vez que os heterozigóticos manifestam a doença. 
(B) … recessivo, uma vez que se manifesta mais nos indivíduos do sexo masculino. 
(C) … dominante, uma vez que um dos progenitores possui sempre o gene mutado. 
(D) … recessivo, uma vez que um casal normal pode dar origem a um filho afetado. 

 
 
2. Selecione a alternativa que permite preencher os espaços e obter uma afirmação correta.  

 
A FC é uma doença genética que surge como resultado de uma _____. Os indivíduos doentes são 
sempre _____. 
 
(A) mutação génica […] homozigóticos recessivos. 
(B) mutação cromossómica […] homozigóticos dominantes. 
(C) mutação génica […] homozigóticos recessivos. 
(D) mutação cromossómica […] homozigóticos dominantes.  

 
 



3. Selecione a alternativa que permite preencher os espaços e obter uma afirmação correta. 
 
Seja F a letra que representa o gene normal e f a letra que representa o gene afetado. 
 
O genótipo dos indivíduos assinalados no heredograma com os números I – 1, 2 é _____. Por outro 
lado o genóripo dos indivíduos II – 2, 4 é _____. 
 
(A) FF, Ff […] ff, Ff. 
(B) Ff, Ff […] FF, Ff. 
(C) Ff, Ff […] ff, Ff. 
(D) Ff, FF […] FF, Ff. 

 
 
 
4. A despistagem do gene nos fetos da população americana pode contribuir para controlar a doença. 

 
Fundamente esta afirmação. 

 
 
 
5. Admita que no controlo deste gene está um operão do tipo do representado no esquema abaixo: 

 
Neste operão, uma molécula proveniente do meio externo inativa a proteína produzida após tradução do 
mRNA transcrito do gene b e permite a transcrição dos genes estruturais. 
 
 

 
 

DNA  -> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.  Legende as letras (a, b, c, d) do esquema representado e indique a função de b. 

 
 
5.2.  Selecione a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. 
 

No operão considerado, a função do promotor é … 
 
(A) … codificar a proteína repressora. 
(B) … ligar-se à RNA-polimerase. 
(C) … ligar-se ao repressor. 
(D) … ligar-se à DNA-polimerase. 

 
 
5.3.  Selecione a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. 

 
 O operão considerado é _____ e a regulação faz-se ao nível da _____. 
 
(A) …  repressivo […] tradução. 
(B) …  indutivo […] transcrição. 
(C) …  repressivo […] transcrição. 
(D) …  indutivo […] tradução. 


