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Leia atentamente o trecho abaixo. 
 

 

“... o que ele quer resolver agora não é o problema da criança, mas o espaço que ela 
ocupa na sua vida. E esses contatos medonhos do dia-a-dia: explicar. Já viu na 
enciclopédia que o nome da síndrome se deve a John Haydon Down (1828-1896), 
médico inglês. À maneira da melhor ciência do império britânico, descreveu pela 
primeira vez a síndrome frisando a semelhança da vítima com a expressão facial dos 
mongóis, lá nos confins da Ásia; daí “mongolóides”. Que tipo de mentalidade define 
uma síndrome pela semelhança com os traços de uma etnia?...” 
 

TEZZA, Cristóvão. O filho eterno. 8. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2009. p. 42-43. 
 

 
 

No texto acima é citado o nome do médico que descreveu uma síndrome, hoje 
chamada de Síndrome de Down e a razão de se usar (erroneamente) o termo 
mongolismo. 
 As síndromes cromossômicas são ocasionadas por alterações no número de 
cromossomos (aneuploidias) ou por alterações na sua estrutura (deleções, inversões, 
entre outras). Normalmente os seres humanos apresentam 46 cromossomos em pares 
de homólogos, um paterno e outro materno.  A Síndrome de Down é determinada pela 
presença de 3 cromossomos (trissomia), ao invés do par usual de cromossomos 
homólogos no genoma humano. 
 
a) Qual par cromossômico apresenta a trissomia na Síndrome de Down?  

b) Escreva o cariótipo do portador da Síndrome de Down. 

c) Cite o nome e escreva o cariótipo de uma Aberração Cromossômica Numérica 
envolvendo os cromossomos sexuais. 

d) Na Síndrome de Edwards temos uma trissomia do cromossomo 18. Suponha que 
um gene “A” esteja localizado neste cromossomo e que um indivíduo portador desta 
síndrome seja homozigoto para este locus.   
Qual seria o número de cópias deste gene na metáfase mitótica de uma célula 
deste indivíduo? 

e) Suponha que no cromossomo 18 existem dois genes denominados “A” e “B”. Um 
indivíduo de genótipo AaBb produz gametas na seguinte proporção: AB: 40%; Ab: 
10%; aB: 10% e ab: 40%.  Qual seria a distância aproximada destes genes no 
cromossomo? 

 

 
 Esta questão, relacionada com o livro O Filho Eterno, indicado para o 

vestibular, trata do estudo das alterações cromossômicas numéricas, tendo como foco 

inicial a Síndrome de Down.  

 Atualmente, mais e mais indivíduos portadores de alterações cromossômicas 

estão presentes em nossa sociedade, contrastando fortemente com a situação de 

décadas passadas.  



 Diante deste fato, a compreensão do surgimento destas alterações 

cromossômicas e suas implicações, por si só, reveste-se de caráter importante em seu 

contexto biológico e social. 

 A primeira proposição avalia se o candidato relaciona a Síndrome de Down 

com a trissomia do cromossomo 21. Um grande número de candidatos não foi capaz 

de estabelecer esta relação, embora no livro referido, em diversas passagens, este 

fato seja mencionado. Além disso, esperava-se que esta proposição fosse acertada 

pela maioria dos candidatos inscritos no vestibular, já que é um conhecimento básico 

sobre esta síndrome. 

 Na segunda e na terceira proposições avalia-se se o candidato sabe expressar 

de maneira correta cariótipos, ou seja, se ele é capaz de utilizar de maneira correta 

notações científicas. O grau de dificuldade dessas proposições era maior que o da 

primeira, mas ainda assim é um tópico que, espera-se, tenha sido trabalhado nas 

turmas do Ensino Médio. 

 Na quarta proposição avalia-se a capacidade de correlacionar número de 

cromossomos com cópias de gene, bem como o próprio entendimento do que seja um 

gene. 

 E na última proposição avalia-se a aplicação da Terceira Lei da Genética.  

Surpreendeu-nos o fato de que pouquíssimos (somente 133 inscritos) 

acertaram totalmente a questão e somente 400 tiraram acima de 2,0 pontos na 

questão, que valia 2,5 pontos. 

Um equívoco comum nesta questão foi os candidatos confundirem  cariótipo 

com fenótipo. Assim como também ficou evidente, pelas respostas analisadas, que os 

conceitos de gene e alelo precisam ser mais bem esclarecidos no Ensino Básico. 


