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Exercícios – Primeira Lei de Mendel 

 
 
1) (UFMT – mod.) 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 lócus 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 lócus nestes cromossomos 
são chamados genes alelos. 
Das afirmações acima está (estão) correta (s): 
a)      I, apenas 
b)      II e III, apenas 
c)       III, apenas 
d)      II, apenas 
e)      I, II e III. 
 
2) (FUC-MT) 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. 
 
3) Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, 
estava a de que fatores se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que 
Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos (as): 
a) cromossomos. 
b) genes. 
c) RNA. 
d) espermatozoides. 
e) fenótipos. 
 
4) (UNIFOR) Um estudante, ao iniciar o curso de Genética, anotou o seguinte: 
I. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e, como estes se 
separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. 
II. Cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo 
que cada célula haploide só recebe um alelo do par. 
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III. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e, na mitose, 
as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. 
A primeira lei de Mendel está expressa em: 
a) I, somente. 
b) II, somente. 
c) I e II, somente. 
d) II e III, somente. 
e) I, II e III. 
 
5) (SUPREMA) Observe o que se lê no rótulo de uma garrafa de Coca-Cola: 

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina 
A fenilcetonúria (PKU) é uma doença hereditária transmitida por herança 
autossômica de um par de alelos, que impede o metabolismo do aminoácido 
fenilalanina, provocando seu acúmulo nos tecidos, inclusive no tecido nervoso. Em 
consequência, surge uma deficiência mental acentuada e incurável. Assim, crianças 
fenilcetonúricas, nos primeiros anos de vida, devem evitar alimentos que contêm 
fenilalanina, para não se tornarem deficientes mentais. Se um casal normal tiver um 
filho com esta doença pode-se concluir que: 
a) O gene causador da doença é dominante. 
b) Os pais deste doente são homozigotos. 
c) Há uma probabilidade de 50% para nascer outra criança doente. 
d) Em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes. 
 
6) Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo 
portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um 
rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém 
que possui mãe albina, qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino? 
a) 100%. 
b) 75%. 
c) 50%. 
d) 25%. 
e) 0%. 
 
7) Um gato da cor marrom foi cruzado com duas fêmeas. A primeira fêmea era da 
cor preta, e teve 7 filhotes da cor preta e 6 filhotes da cor marrom.  Já a outra fêmea, 
também era da cor preta, e teve 14 filhotes, sendo todos eles da cor preta. A partir 
desses cruzamentos marque a opção que contém os genótipos do macho, da primeira 
e da segunda fêmea respectivamente. 
a)      Aa, aa, aa. 
b)      AA, aa, aa. 
c)       aa, AA, aa. 
d)      aa, Aa, AA. 
e)      Aa, AA, Aa. 
 
8) (FUVEST) Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma 
planta: A, dominante, determina a cor púrpura e a, recessivo, determina a cor 
amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com 
diversas linhagens dessa planta: 
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Apresentam genótipo Aa as linhagens: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
d) I e IV. 
e) III e IV. 
 
9) Imagine que, no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta (característica 
dominante), nasceu um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos 
afirmar que: 
a) Os pais do rato branco são heterozigotos. 
b) Os pais do rato branco são homozigotos. 
c) O rato branco é heterozigoto. 
d) O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais, diferindo apenas no fenótipo. 
e) É impossível que o rato branco seja filho dos ratos de pelagem preta. 
 
10) (FUVEST) Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par 
de alelos. Plantas de flores vermelhas cruzadas com plantas de flores brancas 
produzem plantas de flores cor-de-rosa. 
Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, resultam plantas com flores 
a) das três cores, em igual proporção. 
b) das três cores, prevalecendo as cor-de-rosa. 
c) das três cores, prevalecendo as vermelhas. 
d) somente cor-de-rosa. 
e) somente vermelhas e brancas, em igual proporção. 
 
 
 
 
 
 
Gabarito 
1. b 
2. c 
3. b 
4. c 
5. d 
6. c 
7. d 
8. c 
9. a 
10. b 

 


