
                                                      
          ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA 

                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                                    DIREÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

           COORDENAÇÃO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA APOIO E COMPLEMENTAÇÃO 

AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA  

9º Ano do Ensino Fundamental 

 

1. IDEIAS EVOLUCIONISTAS – 1ª LEI DE MENDEL 

Um dos assuntos mais interessantes em Ciências é a Genética, porque você realmente pode ver como ela atua 
na sua vida. Todo mundo já viu alguém que tem pais de olhos castanhos, mas nasceu com olhos azuis; ou que 
tem cabelo loiro, mesmo sendo filho de pessoas com cabelo castanho. Quando você aprende Genética, pode 
entender porque isso acontece. Um dos temas mais importantes que vemos dentro desse assunto são as Leis 
de Mendel. 

 

GREGOR JOHANN MENDEL foi um monge, biólogo (botânico) e meteorologista austro-húngaro do século XIX. 
Ele realizou vários experimentos e elaborou leis que o levaram a ser conhecido como o “pai da genética”. Você 
já conhece a primeira lei de Mendel? Sabe o que ela diz? Se não, é por aí que precisa começar os estudos. 

 

LEI DE SEGREGAÇÃO DOS FATORES – 1ª LEI de MENDEL 

O enunciado da primeira lei de Mendel, que também é conhecida como Lei de Segregação dos Fatores, diz que: 
“Cada característica hereditária é devida a um par de genes que, durante a formação dos gametas, separam-
se, indo um gene da característica para cada um dos gametas”.  

Nós Seres Humanos assim como muitas outras espécies de seres vivos, temos um par de genes para determinar 
cada característica. Cor dos olhos: um par de genes; Tipo de cabelo: um par de genes; Tipo de nariz: um par de 
genes. Cor da pele: um par de genes. E assim por diante. 

Quando se formam as células gaméticas (reprodutivas), esses pares de genes se separam, através do processo 
de divisão chamado MEIOSE. Então, em cada gameta, aparece apenas um gene para cada característica. Esse 
gene vai se combinar com o gene do gameta do parceiro para formar, na fecundação, um novo ser vivo com um 
par de genes para cada característica. 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2019/09/19/genetica-o-que-e/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/04/10/criptogamas/
https://www.stoodi.com.br/resumos/biologia/ciclo-celular-divisao-celular-e-gametogenese/


 

 

PRIMEIRA LEI DE MENDEL: ERVILHAS 

Na sua pesquisa, Mendel realizou estudos com uma variedade de ervilhas, pois eram fáceis de cultivar e se 
reproduziam e desenvolviam com rapidez. O experimento realizado para confirmar a primeira lei de Mendel foi 
o cruzamento das plantas puras de ervilhas com características diferentes, para observar como cada 
característica aparecia nas plantas descendentes. Eram cruzadas, por exemplo, uma planta pura de sementes 
verdes com outra de sementes amarelas. Depois, ele cruzava entre si as plantas descendentes, para ver o 
resultado. Assim, realizou cruzamentos semelhantes observando outras características e, para cada uma delas, 
notou que havia uma versão dominante e outra recessiva. 

 

 

 



Podemos resumir a PRIMEIRA LEI DE MENDEL em algumas conclusões que ele extraiu de seus experimentos. 
Elas são: 

• Cada indivíduo de uma certa espécie reúne uma combinação de características que o torna único, e cada um 
desses traços é determinado por um par de genes; 

• As características são hereditárias, isto é, são herdadas da geração parental (o pai e a mãe), sendo 
transmitidas para os descendentes por meio dos genes;  

• A geração descendente herda apenas um gene do par do pai e um gene do par da mãe para cada 
característica. 

 

2. Exercícios Resolvidos:  Leia com atenção o texto acima e responda a questão que se segue: 

 

I. Quais foram as conclusões encontradas nos experimentos da Primeira Lei de Mendel? 

Resposta: Cada indivíduo de uma certa espécie reúne uma combinação de características que o torna único, e 
cada um desses traços é determinado por um par de genes; que as características são hereditárias, isto é, são 
herdadas da geração parental (o pai e a mãe), sendo transmitidas para os descendentes por meio dos genes; E 
que a geração descendente herda apenas um gene do par do pai e um gene do par da mãe para cada 
característica. 

 

3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

 

Exercício 01 - O que acontece com os pares de genes (alelos) quando se formam os gametas? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Exercício 02 - Em seus estudos, Mendel realizou diversos cruzamentos com ervilhas que tinham características 
diferentes para observar como cada característica aparecia nas plantas descendentes. Assim, após o cruzamento 
de várias gerações de descendentes, o que Mendel notou? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Exercício 03 - Nas conclusões do estudo de Mendel, ele percebeu que as características são hereditárias. O que 
isto quer dizer? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 
dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 
respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

 

Exercício 01. Resposta: Esses pares de genes se separam, através do processo de divisão chamado meiose. 
Então, em cada gameta, aparece apenas um gene para cada característica 

Exercício 02. Resposta: Que algumas características eram dominantes e outras eram recessivas 

Exercício 03. Resposta: Que as características são herdadas da geração parental (o pai e a mãe), sendo 
transmitidas para os descendentes por meio dos genes. 

 

https://www.stoodi.com.br/resumos/biologia/ciclo-celular-divisao-celular-e-gametogenese/

