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ESTUDAMOS A INTRODUÇÃO

À GENÉTICA.



3

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: 1ª LEI DE MENDEL.
- Recursos: Slides.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação



4

A 1ª LEI DE MENDEL
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utilizando  o Quadrado 

de Punnett.

A proporção fenotípica foi de (3:1) três amarelas para uma
verde.

A proporção genotípica encontrada foi de (1:2:1), ou

seja, 1/4 homozigoto dominante (VV), 2/4 heterozigoto

(Vv) e 1/4 homozigoto recessivo (vv).

Mendel supôs que, se uma planta tinha semente amarela, ela deveria possuir algum “elemento” ou “fator”

responsável por essa cor. O mesmo ocorria com a planta de semente verde.

Com ervilhas puras, Mendel fez um cruzamento, usando a parte
masculina de uma planta de semente amarela e a feminina de
uma de semente verde. Observe :
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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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A 1ª LEI DE MENDEL
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CRUZAMENTO TESTE
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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).
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Se obtivermos apenas um tipo de
descendente, esse indivíduo de genótipo
duvidoso, é dominante puro (VV), ou seja, é
HOMOZIGOTO.
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DOMINÂNCIA INCOMPLETA

• Chamamos dominância incompleta quando o indivíduo heterozigoto apresenta um
fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos.

• Ex.: Na cor da flor
• da planta boca-de-leão.
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CODOMINÂNCIA

• Ex.: Cor da pelagem em bovinos da raça Shorthon:

 AA pelagem vermelha;

 BB pelagem branca;

 AB pelos brancos e pelos vermelhos

• alternadamente distribuídos.

A codominância denomina um padrão de herança no qual não há dominância
de um alelo sobre o outro, ou seja, os dois se expressam igualmente em
indivíduos heterozigóticos, produzindo, assim, um terceiro fenótipo.
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GENES LETAIS

Quando um gene causa a morte do indivíduo ou sua inviabilidade embrionária.

Exemplo: cor da pelagem dos camundongos.

A - determina pelagem amarela, e é letal em dose dupla (AA). Os embriões com esse
genótipo não chegam a nascer.
a - pelagem "selvagem", que pode ser preta ou cinza escuro.

Cruzamento: Aa x Aa
2/3 amarela
1/3 aguti
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GENES LETAIS



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

Em um experimento, ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores

brancas, obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1. Levando em consideração que

o experimento obedece à Primeira Lei de Mendel, espera-se que em F2 as flores roxas e

brancas apresentem-se em uma proporção de:

a) 5:3.

b) 1:1.

c) 2:3.

d) 3:1.

e) 2:5.

Gabarito D
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QUESTÃO 04

Os alelos letais foram descobertos por Lucien Cuénot, que estudava cruzamentos em

camundongos. Ao cruzar indivíduos cinza, todos os descendentes nasciam cinza,

entretanto, ao cruzar indivíduos amarelos, a proporção encontrada foi:

a) 1:1

b) 2:1

c) 3:1

d) 2:3

e) 3:2

Gabarito B
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QUESTÃO 05

A maravilha (Mirabilis jalapa) é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e

rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota e caracteriza-se por

ser uma coloração intermediária. A maravilha é, portanto, um exemplo clássico de:

a) Alelos letais.

b) Dominância completa.

c) Dominância incompleta.

d) Epistasia.

e) Codominância.

Gabarito C
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IREMOS ESTUDAR A 2ª LEI DE MENDEL.


