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Nós estudamos os mecanismos de variedade 
genética.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:
- Conteúdo: 1ª Lei de Mendel
- Recursos: Slides.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação

ROTEIRO DA AULA
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Primeiro cruzamento das ervilhas-de-
cheiro realizado por Mendel neste 
experimento.

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).

Em seus estudos de cruzamento de plantas, Mendel utilizou ervilhas da espécie Pisum
sativum (ervilha-de-jardim ou ervilha-de-cheiro).

MENDEL E AS ERVILHAS
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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.

MENDEL E AS ERVILHAS
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• 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.

INTERPRETAÇÕES DE MENDEL
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INTERPRETAÇÃO ATUAL DA 1ª LEI DE MENDEL

O enunciado da 1ª lei de Mendel pode ser apresentado assim: “Cada caráter é definido por um par de fatores que se separam
quando um gameta é formado, indo um fator para cada gameta, sendo então, um caráter puro”.

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).

A explicação de Mendel para herança dos sete caracteres de ervilha foi confirmada por outros pesquisadores que deram origem à
Primeira Lei de Mendel ou Lei de Monoibridismo .



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.

Gabarito – C
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QUESTÃO 02

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 locus 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 locus nestes cromossomos
são chamados genes alelos.

Das afirmações acima está (estão) correta (s):

a) I, apenas d) II, apenas
b) II e III, apenas e) I, II e III.
c) III, apenas

Gabarito – B
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QUESTÃO 03

Indique a proposição que completa, de forma correta, a afirmativa abaixo:

Por meiose, uma célula ________ com ________ cromossomos formará _______ células

________________, com _________ cromossomos cada uma.

a) 2n, 20, 02, 2n, 20.

b) Diploide, 10, 04, haploides, 05.

c) Diploide, 46, 04, haploides, 23.

d) n, 10, 02, 2n, 05.

e) Haploide, 05, 04, n, 20.

Gabarito – C
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QUESTÃO 04

O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material
escolhido para sua pesquisa: ervilhas. Analise as alternativas abaixo e marque a
única que não representa uma vantagem do uso dessa espécie.

a) Fácil cultivo.
b) Produz poucos descendentes.
c) Ciclo de vida curto.
d) Facilidade de polinização artificial.
e) Possui muitas variedades.

Gabarito – B
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