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MÓDULO:08    FRENTE:B 
GENÉTICA: 1º LEI DE MENDEL 

PRIMEIRA LEI DE MENDEL 

01.A primeira Lei de Mendel é baseada na herança 
de uma característica em que o monge cruza plantas 
pertencentes a linhagens puras, isto é, produzem 
descendentes com características que não variam de 
uma geração a outra. Considere a imagem a seguir. 

 

 

Disponível em: 
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/ 

primeira-lei-mendel.htm> Acesso em: 16 out. 2017. 
(Adaptado). 

 

Analise as afirmativas abaixo. 

 

1) Na geração F1, 100% dos indivíduos são de 
fenótipos dominantes. 

2) Na geração F2, a proporção dos genótipos são 
25% VV, 25% vv e 50% Vv. 

3) A geração parental está em homozigose. 

4) Na geração F2, 2:4 são indivíduos 
heterozigóticos. 

5) Os gametas resultantes da geração parental são 
VV. 

 

Estão corretas, apenas: 

 

a) 1 e 4. 

b) 2, 3 e 5. 

c) 1, 2, 3 e 4. 

d) 2, 3, 4 e 5. 

e) 4 e 5. 

 
02.Um cientista realizou uma prática de cruzamentos 
de moscas das frutas, a Drosophila melanogaster. Ele 
cruzou moscas normais com mutantes de asas 
vestigiais. O esquema abaixo ilustra o experimento 
realizado em duas etapas: primeiro o cruzamento de 
moscas selvagens com mutantes e obtenção da 
primeira prole (F1). Em seguida, indivíduos de F1 
foram cruzados entre si, para obter F2. Os números 
na Figura mostram a quantificação de indivíduos 
selvagens ou mutantes em cada etapa do 
cruzamento. 

 

 

 

Esse cientista concluiu que o gene responsável pelas 
asas vestigiais era autossômico recessivo. 

A partir dos resultados do cruzamento, verifica-se, em 
relação ao gene que determina essa característica 
das asas, que os indivíduos 

 

a) parentais são heterozigotos. 

b) F1 têm fenótipo mutante. 

c) F1 são homozigotos. 

d) F2 são homozigotos dominantes. 

e) F2 têm três genótipos diferentes. 

 
03.Com relação à primeira lei de Mendel, analise as 
proposições abaixo.  

 

1) Cada característica de um organismo é 
condicionada por dois fatores (genes alelos), um 
proveniente do pai e outro da mãe.  

2) Os dois fatores do par (ou alelos) são 
transmitidos para cada gameta, no momento da 
sua formação.  

3) Com a união dos gametas na fecundação, o par 
de alelos para cada característica é 
reconstituído.  
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4) No momento da formação dos gametas, os 
alelos se separam indo apenas um para cada 
gameta.  

5) Um alelo do par é transmitido, dependente da 
sua manifestação.  

 

Estão corretas, apenas:  

 

a) 2, 3 e 4.  

b) 3, 4 e 5.  

c) 1, 3 e 4.  

d) 1, 4 e 5.  

e) 1, 2 e 3. 

 
04.Um homem, polidáctilo(característica dominante) e 
de pigmentação normal da pele, casa-se com uma 
mulher albina(recessiva) e não polidáctila. A primeira 
filha do casal tem o mesmo fenótipo de sua mãe. A 
probabilidade de que uma segunda filha do casal seja 
normal para ambos os caracteres é de 

 

a) 1/4 

b) 1/2 

c) 1/6 

d) 1/8 

e) 1 

 

05.O albinismo é considerado uma anomalia genética 
provocada pela ausência total ou parcial de 
pigmentação da pele, dos olhos e cabelos. No ser 
humano, o albinismo é um caráter hereditário 
recessivo. Considere uma situação em que 
progenitores com pigmentação normal tenham um 
filho albino e analise atentamente as proposições 
abaixo. 

 

I. Os progenitores são portadores do alelo 
recessivo. 

II. O genótipo do indivíduo albino é heterozigoto 
para tal característica. 

III. Os descendentes do filho albino serão sempre 
albinos. 

 

Marque abaixo a alternativa correta: 

 

a) Somente o item I é correto. 

b) Somente o item II é correto. 

c) Somente o item III é correto. 

d) Somente os itens I e II são corretos. 

 
06.O albinismo do tipo I na espécie humana é 
condicionado por um alelo recessivo. Pessoas com 
genótipo (aa) são albinas, com pele, cabelos e olhos 
muito claros, em virtude da ausência do pigmento 
melanina. Pessoas com pelo menos um alelo A no 
genótipo (AA e Aa) têm pigmentação normal. 

Pedro e Lucia têm pigmentação normal e desejam ter 
um filho, mas são primos, e cada um deles possui um 
dos genitores albinos. A probabilidade de nascer uma 
criança albina é de 

 

a) Zero. 

b) 25%. 

c) 50%. 

d) 75%. 

e) 100%. 

 07.  Observe a figura abaixo que representa algumas 
conclusões de Mendel. 

 

 

Fonte:http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica 

A primeira lei de Mendel concluiu que “cada 
característica é determinada por um par de fatores 
que se separam na formação dos gametas e voltam a 
se combinar na formação do novo indivíduo”. Pode se 
afirmar que o fenômeno crucial para garantir a pureza 
dos gametas descrita por Mendel é a (o): 
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a) meiose. 

b) clivagem. 

c) crossing-over ou permutação. 

d) mitose. 

e) recombinação gênica. 

 

GABARITO: 

Questão 01)    

Gab: C 

1.todos são Vv, portanto dominantes 

2.cruzamento de dois heterozigotos (Vv xVv): 25%vv; 
50%Vv; 25%VV 

3.geração parental: vv  x  VV todos homozigotos 

4. cruzamento de dois heterozigotos (Vv xVv): 25%vv; 
50%Vv; 25%VV 

 

Questão 02)    

Gab: E, cruzamento de F2: Aa  x  Aa = 
AA25%;Aa50%;aa25% 

 

Questão 03)    

Gab: C, primeira lei de mendel: 

→ Cada ser vivo é único e possui um par de genes 
para cada característica; 

 → As características hereditárias são herdadas 
metade do pai e metade da mãe; 

→ Os genes são transmitidos através dos genes; 

→ Os descendentes herdarão apenas um gene de 
cada característica de seus pais, ou seja, para 
uma determinada característica, haverá apenas 
um gene do par, tanto da mãe quanto do pai. 

 

Questão 04)    

Gab: D 

Pai: PpAa 

Mãe: ppaa 

Pp  x  pp = pp normal ½ 

Aa  x  aa = aa normal ½ 

Filha: ½ 

Total ½ x1/2 x/1/2 = 1/8 

 

Questão 05)    

Gab: A 

Progenitores: Aa  x  Aa (normais) filho albino (aa) 

 

Questão 06)    

Gab: B 

Pedro =  Aa  / Lúcia = Aa 

Aa  x Aa = AA25%; Aa50%;aa25% 

  

Questão 07)    

Gab: A, divisão celular no qual ocorre a formação dos 
gametas 

 
 


