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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.
APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Introdução à Genética.
- Recursos: Slides.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
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GREGOR MENDEL
• Jovem monge que vivia em um mosteiro em Brno (na atual
República Tcheca).
• Frequentou a Universidade de
conhecimento do método científico.

Viena,

onde

tomou

• Percebeu que as plantas podiam variar bastante em suas
características.

• Fez experimentos com plantas de ervilha no jardim do
mosteiro para estudar a hibridação (o cruzamento entre
plantas com características distintas).

Gregor Mendel (1822-1884)
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MENDEL E AS ERVILHAS
Em seus estudos de cruzamento de plantas, Mendel utilizou ervilhas da espécie Pisum
sativum (ervilha-de-jardim ou ervilha-de-cheiro).
Motivos da escolha de ervilhas:
• Fácil cultivo e crescimento rápido (várias
gerações em um intervalo de tempo curto).
• Variedades com características facilmente
observáveis, como a forma das vagens, a cor das
flores, a textura das sementes, entre outras.
• Produzem grande número de sementes.

• Hermafroditas (permitem autofecundação).

Primeiro cruzamento das ervilhas-decheiro realizado por Mendel neste
experimento.
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MENDEL E AS ERVILHAS
A. As plantas escolhidas para o cruzamento foram
chamadas de Geração Parental (P). Foi realizada a
autofecundação.
B. As sementes obtidas foram plantadas e deram
origem a novas plantas – mais tarde chamadas
Geração F1. Todas as plantas de F1 tinham sementes
lisas.
C. As plantas da F1 foram autofecundadas.

D. As plantas da geração seguinte – mais tarde
denominada
Geração
F2
(originada
da
autofecundação da F1) – apresentaram sementes
rugosas e lisas.
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INTERPRETAÇÕES DE MENDEL
• As características das plantas são decorrentes da
combinação de fatores.
• Os fatores são transmitidos de uma geração a outra.

• Há fatores dominantes (representados por letras
maiúsculas) e fatores recessivos (representados por
letras minúsculas).
• Os fatores estão organizados aos pares.
• Os fatores devem se separar na formação dos gametas,
de modo que cada gameta possua apenas um dos
fatores.
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SURGIMENTO DA GENÉTICA

Os trabalhos de
Mendel não foram
reconhecidos pela
comunidade
científica da época

Não era costume aliar o
raciocínio matemático
e estatístico aos
assuntos da Biologia

Avanços dos estudos das células, dos
microscópios e a descoberta dos cromossomos
possibilitaram surgimento da Genética.

Não havia
conhecimento
suficiente a respeito
das células e não se
conheciam os genes

Os chamados fatores de Mendel são os genes,
e eles estão nos cromossomos.
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM GENÉTICA
•

Gene = Porção de DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA. Contém as informações que serão
passadas de geração a geração.

•

Alelos = São formas diferentes de um mesmo gene e ocupam o mesmo lócus em cromossomos homólogos.

•

Dominante = O alelo expressa-se em condição homozigótica e em condição heterozigótica (AA ou Aa).

•

Recessivo = O alelo só se expressa em homozigose (aa).

•

Genótipo = Conjunto de genes do indivíduo.

•

Fenótipo = Conjunto de características do indivíduo que resulta da expressão do genótipo e da ação do
ambiente.
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM GENÉTICA
•

Cromossomos = Molécula de DNA associada a proteínas.

•

Cromossomos homólogos = Cromossomos que possuem a mesma sequência de genes.

•

Cariótipo = Conjunto de cromossomos de uma determinada espécie.

•

Genoma: Conjunto haplóide de cromossomos de uma espécie.

•

Heterozigoto = Quando o indivíduo apresenta dois alelos diferentes de um mesmo gene (Aa).

•

Homozigoto = Quando o indivíduo apresenta dois alelos iguais de um mesmo gene (AA ou aa).

•

Lócus = Região em que cada gene é encontrado em um cromossomo.
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QUESTÃO 01
Observe a representação do perfil cromossômico de uma mulher:

A constituição cromossômica de um indivíduo é chamada de:
a) Genoma.

b) Genética.

c) Cariótipo.

d) Genótipo.

e) Cromossomia.
Gabarito C

QUESTÃO 02
Na figura seguinte observamos a presença de cromossomos que possuem o mesmo
comprimento e genes para mesma característica nos loci correspondentes. Esses
cromossomos são conhecidos como:
Observe atentamente a figura para responder a questão.

a) Cromátides irmãs. b) Homólogos. c) Heterozigotos. d) Híbridos. e) Di-híbrido.
Gabarito B

QUESTÃO 03
Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do
termo heterozigoto.
a) Heterozigotos são indivíduos que apresentam diferentes alelos.
b) Heterozigotos são indivíduos que possuem o mesmo alelo em um mesmo lócus e em
cromossomos homólogos.
c) Heterozigotos são indivíduos que apresentam alterações cromossômicas em todo o conjunto
cromossômico.
d) Heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo lócus e em
cromossomos homólogos.
e) Heterozigotos são indivíduos que apresentam genes que só se expressam aos pares.
Gabarito D

QUESTÃO 04
Sobre o vocabulário genético, associe corretamente:
I. genótipo;
II. fenótipo;
III. gene;
IV. heredograma.
A. É a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como
genealogia, mapa familiar ou pedigree.
B. Cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA.

QUESTÃO 04
C. É a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou
dos genitores.
D. São as características internas ou externas de um ser vivo, geneticamente determinadas.

Assinale a alternativa correta:
a) I-A ; II-B ; III-D ; IV-C
b) I-C ; II-D ; III-B ; IV-A
c) I-B ; II-A ; III-D ; IV-C
d) I-A ; II-C ; III-B ; IV-D
e) I-D ; II-B ; III-A ; IV-C

Gabarito B

IREMOS ESTUDAR A 1ª LEI DE MENDEL
E CASOS ESPECIAIS.
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01. Mendel é conhecido como:
a) Pai da evolução
b) Pai do Criacionismo
c) Fixista
d) Pai da Genética
e) Naturalista
02. O que Mendel utilizava para fazer seus experimentos?
a) Rosas
b) Ervilhas
c) Uvas
d) Animais
e) Ratos
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03. O que é autossômico?
a) Ligada ao sexo
b) Não ligado ao sexo
c) Uma síndrome
d) Nenhuma das alternativas

04. Quais alelos corresponde a um homozigoto dominante?
a) AA
b) Aa
c) aA
d) aa
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