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ESTUDAMOS A 2ª LEI DE MENDEL.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

• Conteúdo: REVISÃO SOBRE AS LEIS DE MENDEL.
• Recursos: Slides.
• Atividades em sala: Exercícios de fixação.



4

AS CARACTERÍSTICAS ESTUDADAS POR MENDEL

Ervilha de Cheiro: Pisum sativum
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O EXPERIMENTO DA 1ª LEI DE MENDEL

PROPORÇÃO 
FENOTÍPICA

3 : 1

PROPORÇÃO 
GENOTÍPICA

1 : 2 : 1
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AS CARACTERÍSTICAS ESTUDADAS POR MENDEL

Toda característica está condicionada a um par de “fatores” (modernamente chamados “genes”) 

que se separa (segregação) com a mesma probabilidade, durante a formação dos gametas, indo 

apenas um fator para cada gameta. Por esse motivo, os gametas são puros. Após a fecundação, 

os fatores se juntam, formando novamente o par.

As conclusões de Mendel levaram à elaboração de uma das 

mais importantes generalizações da Biologia

1.ª Lei de Mendel ou Lei da Segregação



7

O EXPERIMENTO DA 2ª LEI DE MENDEL

PROPORÇÃO 
FENOTÍPICA
9 : 3 : 3 : 1 PROPORÇÃO 

GENOTÍPICA
1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1



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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QUESTÃO 06

A Segunda Lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que

os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente,

distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei,

podemos concluir que um indivíduo de genótipo BBCc terá gametas:

a) B, C e c.

b) BB e Cc.

c) BC e Bc.

d) BB, BC, Bc e Cc.

Gabarito C
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QUESTÃO 07

Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal (CcMm) case-se com um homem de olhos claros e

míope (ccmm). Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes (C e M),

marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal.

a) ½

b) 1/3

c) ¼

d) 1/5

e) 1/6

Gabarito C
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QUESTÃO 08

Um indivíduo com genótipo AabbCcDd apresenta quantos tipos diferentes de gametas?

a) 10.

b) 9.

c) 8.

d) 7.

e) 6.

Gabarito C
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QUESTÃO 09

De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos

a) AaBb produzem gametas A, B, a e b.

b) AaBB produzem gametas AB e aB.

c) Aa produzem gametas AA, Aa e aa.

d) AA produzem gametas AA.

e) AABB produzem dois tipos de gametas.

Gabarito B
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QUESTÃO 10

Um homem albino casou-se com uma mulher normal também. O casal pretende

ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino,

sabendo-se que a mãe é normal heterozigótica para albinismo?

a) 1/8.

b) 1/4.

c) 1/2.

d) 1/12.

e) 1/16.

Gabarito B
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IREMOS ESTUDAR SOBRE AS NOÇÕES DE 

PROBABILIDADE.


