


INTERPRETAÇÃO ATUAL DA 

PRIMEIRA LEI DE MENDEL

Com base nos conhecimentos atuais sobre meiose, os fatores correspondem aos alelos de um
gene, esses alelos se separam na formação dos gametas.

Como a meiose produz células com apenas um
cromossomo do par, cada gameta (haplóides “n”)
possui apenas um alelo de cada par. Não há,
portanto, “gametas híbridos”. As células do corpo da
maioria dos organismos são diplóides (2n).

2 dos 7 pares de  Cromossomos  
homólogos da célula  de ervilha

alelos  R=semente 
(lisa) e  r = 

semente rugosa)
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Em ervilhas, o caráter semente lisa é condicionado por um alelo dominante R, enquanto o caráter
semente rugosa é condicionado pelo alelo recessivo r. Quais são as proporções genotípica e
fenotípica obtidas na autofecundação de uma ervilha heterozigota? Faça um esquema, indicando
como o resultado foi obtido.
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Semente lisa A Semente  lisa B

3/4 ou 75%  semente lisa

para 1/4 ou 25% semente rugosa

Proporções fenotípicas  na F1 ;

Proporções genotípicas na  F1 ;
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Para descobrir se um indivíduo portador de um caráter dominante qualquer é homozigoto ou heterozigoto,
basta cruzá-lo com um individuo recessivo para o caráter em questão.

Se obtivermos dois tipos de descendentes, esse
indivíduo de genótipo duvidoso será HETEROZIGOTO
(Proporção 1:1).

1º caso

?V

Planta com 
Semente de 

cor  amarela;
caso, seja

homozigoto
(VV).

Planta com Semente 
de cor verde 
(Recessivo)
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Geração  (P)

50% das plantas  com sementes de cor  amarelas  e 
50% das plantas com sementes verdes

X

Se obtivermos apenas um tipo de descendente,
esse indivíduo de genótipo duvidoso, é dominante
puro (VV), ou seja, é HOMOZIGOTO.
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Cruzamento-teste

Planta com 
Semente de cor  
amarela; caso, 

seja heterozigoto 
(Vv).
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(Questão 01)

Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, os descendentes serão:

a) 100% vv, verdes;

b) 100% VV, amarelas;

c) 50% Vv, amarelas; 50% vv, verdes;

d) 25% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 25% VV, amarelas;

e) 25% vv, verdes; 50% Vv, amarelas; 25% VV, verdes.


