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1. IDEIAS EVOLUCIONISTAS – 2ª LEI DE MENDEL 

A segunda lei de Mendel, também chamada de LEI DA SEGREGAÇÃO INDEPENDENTE, foi formulada após 

análise da herança de mais de uma característica em ervilhas (Cor – Verde/Amarela e Formato – Liso/Rugoso). 

Para estudar a hereditariedade, Mendel analisou ervilhas 

 

A Segunda Lei de Mendel, também chamada de Lei da Segregação Independente, estabelece que “os fatores 

(alelos) para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas 

e se combinam ao acaso”. Gregor Mendel foi capaz de realizar essas afirmações após estudar dois caracteres 

ao mesmo tempo. 

  

• EXPERIMENTOS DE MENDEL 

Gregor Mendel realizou seus experimentos utilizando ervilhas, as quais possuem várias características que 

podem ser analisadas. Inicialmente ele estudou apenas uma característica por vez, o que o ajudou na 

formulação da primeira lei. Posteriormente, ele analisou duas características ao mesmo tempo. 

Utilizaremos como exemplos para explicar o experimento de Mendel a cor e o formato das ervilhas.  

A cor da semente pode ser amarela ou verde, e seu formato pode ser liso ou rugoso.  

A cor amarela será representada pela letra V, enquanto a verde será representada por v. Já o formato liso será 

representado por R, e o formato rugoso, por r.  

AMARELO – V     e    VERDE – v                                                                                        LISO – R    e     RUGOSO - r 

A cor amarela é dominante sobre a cor verde, e o formato liso é dominante sobre o rugoso. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/gregor-mendel.htm


Com base nessas informações, Mendel realizou o cruzamento de duas variedades puras com características 

diferentes: um indivíduo amarelo e liso e outro verde e rugoso.  

 

Ao cruzar esses indivíduos, Mendel obteve na geração F1 indivíduos heterozigotos para as duas 

características VvRr. Esses indivíduos eram, portanto, di-híbridos. 

 

Mendel então realizou o cruzamento das plantas da geração F1 (Autofecundação) para compreender como 

ocorria a transmissão das características. Ele pretendia descobrir se os alelos V e R eram herdados sempre 

juntos ou de forma independente. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/homozigoto-heterozigoto.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/genes.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/hereditariedade.htm


Ao realizar o cruzamento entre os indivíduos da F1, ele percebeu que, na descendência F2, obteve resultados 

que estavam próximos à proporção fenotípica 9:3:3:1. Com essa proporção, ele compreendeu que os alelos se 

segregavam de maneira independente, uma vez que surgiram mais variações que o esperado se a segregação 

fosse dependente (observe a figura a seguir). 

 

Mendel testou as várias características das ervilhas, obtendo sempre algo em torno da proporção de 9:3:3:1. 

Esses vários experimentos foram fundamentais para Mendel compreender que os alelos se segregam de 

maneira independente durante a formação do gameta. 

ATENÇÃO: Essa lei é aplicada apenas para aqueles genes que estão localizados em cromossomos não 

homólogos ou ainda para aqueles que estão distantes uns dos outros. 

 

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

 

I. A Segunda Lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para 
duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e 
recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo 
BBCc terá gametas: 

A) B, C e c. 

B) BB e Cc. 

C) BC e Bc. 

D) BB, BC, Bc e Cc. 

 

Resposta: Alternativa “C”. Sabemos que, para formar o gameta, precisamos de um alelo de cada gene, como 

aprendemos na Primeira Lei. Sendo assim, um gameta deve ter um alelo B e outro que pode ser C ou c. Temos, 

portanto, os gametas BC e Bc. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/segunda-lei-mendel.htm


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 - De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos 

A) AaBb produzem gametas A, B, a e b. 

B) AaBB produzem gametas AB e aB. 

C) Aa produzem gametas AA, Aa e aa. 

D) AA produzem gametas AA. 

 

Exercício 02 - Um indivíduo com genótipo AabbCcDd apresenta quantos tipos diferentes de gametas? 

A) 10. 

B) 9. 

C) 8. 

D) 7. 

 

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: Alternativa “B”. Nesse caso, teremos um alelo A ou a, que se combinará com um alelo 
B. Sendo assim, AB ou aB. 

Exercício 02. Resposta: Alternativa “C”. Há oito gametas diferentes. Observe a seguir como podem ser 
calculados os tipos de gametas através do sistema de chaves: 

 
Observe os gametas formados por um indivíduo com genótipo AabbCcDd 

 


