
 

 

 

Olá estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Biologia sobre Genética. Para ajudar em seus 

estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas 

e vamos tratar sobre: 

 

  

 

AULA 09 e 10 – GENÉTICA: 2ªLEI DE MENDEL 
 

Olá estudante! Nossas aulas da semana serão sobre Genética, 

onde estudaremos sobre a 2ª Lei de Mendel. Vamos relembrar 
quem foi Mendel e quais as contribuições dele para 
a Biologia? 

 

Gregor Mendel (1822 - 1884) foi um monge estudioso da 
genética a partir de experiências de cruzamento de ervilhas. No 
jardim do mosteiro de Brno, na República Tcheca, Mendel cultivava 
ervilhas e fazia o cruzamento dessas plantas, assim, observava a distribuição de características, como 
cor e rugosidade das sementes. Por razão de seus estudos, duas importantes leis foram atribuídas a 
Mendel: a Primeira Lei de Mendel e a Segunda Lei de Mendel.  

A Segunda Lei de Mendel diz respeito a alguns aspectos da genética estudados por Mendel. É 
conhecida por Lei da Segregação Independente e estabelece que alelos para duas ou mais 
características se distribuem no momento da formação dos gametas e que, além disso, se combinam de 
maneira completamente aleatória. Para postular isso, foi necessário que o pesquisador estudasse dois 
caracteres ao mesmo tempo.  

O objeto dessa lei envolve, portanto, dois ou mais caracteres - sendo, dessa forma, denominado 
diibridismo, triibridismo, ou poliibridismo, de acordo com a quantidade de caracteres envolvidos. 

Usando como exemplo o genótipo AaBb, e considerando a Segunda Lei de Mendel, é possível 
prever que esse genótipo gerará quatro diferentes gametas: AB, Ab, aB, ab. Cada um desses gametas, 
obrigatoriamente, terá um gene do primeiro genótipo e um gene do segundo genótipo.   

 

Agora vamos conhecer um dos experimentos de Mendel? 
 

Em um dos seus famosos experimentos, o pesquisador considerou, assim como na Primeira Lei de 
Mendel, ervilhas puras. Além disso, ele observou duas características: a cor das sementes, 
representada pelo genótipo Vv, e a textura delas, representada pelo genótipo Rr. Mendel observou que as 
ervilhas apresentavam variações de cor, amarela ou verde, e de textura, lisa ou rugosa, sendo que a cor 
amarela e a textura lisa eram as dominantes.  

Ao cruzar duas plantas homozigotas, uma com as características dominantes, amarela lisa (VVRR), 
e outra com as características recessivas, verde rugosa (vvrr), Mendel pôde verificar que todos os 
descendentes da geração F1 apresentavam cor amarela e textura lisa. Além disso, que eram heterozigotos 
(VvRr). 
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Quando experimentou a autofecundação da geração F1, uma segunda geração, F2, foi obtida, 

apresentando quatro tipos diferentes de semente: amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verdes 
rugosas.  

Observe o quadro de Punnett, exemplificando a Segunda Lei de Mendel. 
 

 
 
Na proporção fenotípica, pôde-se observar 9 sementes amarelas lisas, 3 sementes amarelas 

rugosas, 3 sementes verdes lisas e uma semente verde rugosa. Isso configura a proporção fenotípica 
padrão da Segunda Lei de Mendel, 9:3:3:1, no cruzamento entre heterozigotos. 

A conclusão de Mendel, com esses experimentos, foi que os fatores se segregam de maneira 
independente para características diferentes. Só após a separação é que são combinadas ao acaso. 

 

Resumindo... 

 
Para entendermos melhor vamos resolver um exercício? 



 

 

 

(Udesc) Se um indivíduo de genótipo AaBb for autofecundado, o número de gametas diferentes por ele 

produzidos e a proporção de indivíduos com o genótipo aabb na sua prole serão, respectivamente: 

a) 2 e 1/16             b) 2 e ¼         c) 4 e 1/16       d) 1 e 1/16          e) 4 e 1/4 
 
Resolução: Como o indivíduo apresenta o genótipo AaBb, ele poderá gerar os gametas: AB, Ab, aB e ab. 
Realizando a autofecundação, teremos: 
 

  AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

ab AaBb Aabb aaBb aabb 

 
Desse modo, temos a probabilidade de 1/16 para a geração de um indivíduo aabb. A resposta correta é a letra c. 
 

Estudante, e como será que Mendel fez para estudar 3 ou + caracteres 
(simultaneamente)? Vamos conhecer o POLIIBRIDISMO? 

 

Quando Mendel estudou simultaneamente 3 pares de características, conseguiu verificar a distribuição 
dos indivíduos da F2 em outra proporção padrão: 27:9:9:9:3:3:3:1. Dessa forma, pôde concluir que os genes 
para as 3 características estudadas se segregam independentemente dos indivíduos F1 e, então, originam 8 
tipos de gametas.  

Em um dos experimentos para 3 características, Mendel considerou, além da cor da semente (amarela 
ou verde), e da textura da casca (lisa ou rugosa), a cor da casca da semente (branca ou cinza). 

Sendo assim, foi possível perceber que, ao cruzar uma planta originada de semente homozigota 
dominante para as três características (cinza, lisa e amarela), e uma outra planta originada de traços recessivos 
(branca, rugosa e verde), obtém-se apenas ervilhas de fenótipo dominante, ou seja, amarelas, lisas e cinza. São 
indivíduos heterozigotos para os três pares de genes (VvRrBb). 

A combinação dos gametas produzidos pelas plantas da primeira geração F1 tem como resultado 64 
combinações possíveis e, portanto, origina 8 tipos diferentes de genótipos.  



 

 
 
 
Concluindo, quando o cruzamento envolve três ou mais caracteres, recebe o nome de Poliibridismo.  

Resumindo... 

Poliibridismo
 Estudo de 3 ou + caracteres (simultaneamente)

 Genes localizados em cromossomos ≠ 
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Para entendermos melhor vamos resolver um exercício? 
Uma mulher não albina, com sangue tipo A positivo, está grávida de um homem albino com sangue tipo AB 
negativo. Qual a probabilidade dessa criança ser albina com sangue tipo B negativo? (Considere que a mulher 
é heterozigota para as três características). 
 
a.1/2  b.1/4  c.1/8  d.1/16  e.1/64 

 

Resolução: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Desse modo, temos a probabilidade de: 
½ (albinismo)  
¼ (ABO) 
½ (Rh) 
½ x ¼ x ½ = 1/16. A resposta correta é a letra d. 



 

 

 
 

 

Exercícios Aulas 09 e 10 

Caro estudante, vamos praticar os conhecimentos adquiridos nesta aula realizando os exercícios a seguir: 
 

1. Suponha que, em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores com pétalas 

lisas sejam dominantes em relação a seus alelos que condicionam, respectivamente, bordas serrilhadas e 

pétalas manchadas. Uma planta diíbrida foi cruzada com uma de folhas serrilhadas e de pétalas lisas, 

heterozigota para esta característica. Foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas germinem, o número 

de plantas, com ambos os caracteres dominantes, será de 

a) 120.    

b) 160.   

c) 320.   

d) 80. 

e) 200. 
 

2. Um casal, ambos polidáctilos (com mais de 5 dedos) e de visão normal, tem uma criança normal para 

polidactilia, mas míope. Considerando-se que ambas as anomalias são autossômicas e os respectivos genes 

estão em cromossomos diferentes, então a probabilidade de o casal ter outra criança normal para as duas 

características é: 

a) 3/16   

b) 0   

c) 1   

d) 1/16   

e) 9/16 
 

3. Uma mulher pertencente ao grupo sanguíneo A, Rh-  casa-se com um homem filho de pai do grupo AB, 

Rh- e mãe O, Rh+. O casal tem uma criança tipo B, Rh+. A probabilidade de esse casal ter uma criança AB, Rh+ 

é de:  

a) 1⁄4     

b) 3⁄4     

c) 1⁄8     

d) 1⁄2     

e) 3⁄8  
 

4. Com base no heredograma a seguir, responda: 

 

a) Sabendo que o casal 5 e 6 teve um filho com eritroblastose  

fetal, qual o genótipo de todos os integrantes da família ( em 

relação aos sistemas ABO e Rh)? 

 

 

b) Quais indivíduos podem, em um caso de necessidade, doar 

sangue para: - Indivíduo 2:________________ 

- Indivíduo 4:_____________ - Indivíduo 6: _____________ 
 

c) Qual a probabilidade do casal 5 e 6 ter uma menina com  

sangue AB Rh+? 
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