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Nós estudamos a 2ª Lei de Mendel.

NA AULA ANTERIOR
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ROTEIRO DA AULA

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

• Conteúdo: REVISÃO SOBRE AS LEIS DE MENDEL.
• Recursos: Slides.
• Atividades em sala: Exercícios de fixação.
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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
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O EXPERIMENTO DA 2ª LEI DE MENDEL

PROPORÇÃO 
FENOTÍPICA
9 : 3 : 3 : 1 PROPORÇÃO 

GENOTÍPICA
1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1
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QUESTÃO 01
Gabarito – C

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.
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QUESTÃO 02
Gabarito – B

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
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QUESTÃO 03
Gabarito – D

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.
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NA PRÓXIMA AULA

IREMOS ESTUDAR OS PRINCÍPIOS DA 
PROBABILIDADE.


