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Genética Mendeliana - 1ª Lei de Mendel 9º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 30 – Atividades 

 
01. Mencione se os genes alelos são de indivíduos homozigotos ou heterozigotos: 

a) MM: 
b) Jj: 
c) Aa: 
d) Bb: 
e) CC: 
f) Ee: 
g) FF: 

 
02. Quais os tipos de gametas formados pelos indivíduos de genótipo: 

a) LL: 
b) Aa: 
c) ss:  
d) CC: 
e) KK: 
f) Vv: 
g) Tt: 

 
03. Indique se é fenótipo ou genótipo: 

a) Cabelo claro: 
b) Jj: 
c) Destro: 
d) Míope: 
e) AA: 
f) Pelagem marrom: 
g) Tipo Sanguíneo B+: 

 
04. Um gato preto heterozigoto foi cruzado com uma gata branca. Sabendo-se que o gene para a cor 

preta é dominante sobre o gene para a cor branca, como será o provável genótipo e fenótipo da 
prole? 

 
05. No ser humano o gene para a habilidade manual é condicionado por um par de alelos. O gene para a 

habilidade com a mão direita (destro) domina sobre o gene para a habilidade da mão esquerda 
(canhoto). Qual(is) o(s) possível(is) genótipo(s) e fenótipo(s) resultará(ão) de um casal em que 
ambos são destros e heterozigotos? 

 
06. No ser humano, a pigmentação da pele é condicionada por um gene dominante, já o seu alelo para o 

albinismo é condicionado por um gene recessivo. Um homem de pigmentação normal, filho de mãe 
albina, casa-se com uma mulher de pigmentação normal homozigota. Como poderá ser o provável 
genótipo e fenótipo dos filhos?  

 
07. O gene A determina a pelagem para coloração marrom em coelhos e o gene a determina a pelagem 

albina. Um coelho albino cruza com uma coelha heterozigota de pelagem marrom. Qual é a 
probabilidade deste cruzamento gerar descendentes albinos? 

 
08. O gene B determina a flor de cor roxa em uma planta e o gene b determina a flor de cor branca. Um 

cruzamento entre uma planta de flor roxa homozigota e uma planta de flor roxa heterozigota foi 
realizado. Quais são as proporções genotípica e fenotípica dos descendentes desse cruzamento? 

 
09. Em uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta é dominante sobre o caráter planta baixa. Pelo 

cruzamento de plantas altas heterozigóticas, obtiveram-se 160 descendentes. Qual o número 
provável de plantas baixas entre esses descendentes? Obs: Alelo B = Planta alta; Alelo b = Planta 
baixa. 
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10. Qual o resultado fenotípico do cruzamento entre plantas de ervilhas hastes longas (puras) com 
plantas de hastes curtas (puras) na 1ª geração (F1)? E na 2ª geração (F2)?  
 

Obs: Alelo C = Haste longa; Alelo c = Haste curta. 
 
11. Em coelhos a pelagem branca é dominante, enquanto que a pelagem cinza é recessiva. Do 

cruzamento de vários casais heterozigotos nasceram 360 filhotes. 
a) Qual seria o número esperado de filhotes brancos? 
b) Qual seria o número esperado de filhotes heterozigotos? 

 
12. O gene que condiciona sementes de milho enrugadas é recessivo em relação ao gene para sementes 

lisas. Do cruzamento entre heterozigotos, originaram-se 840 sementes, das quais 630 são lisas. 
Entre essas sementes lisas, qual o número esperado de sementes heterozigotas? 
 
Obs: Alelo E = Semente lisa; Alelo e = Semente enrugada. 


