
LISTA DE EXERCÍCIOS PARA A 1ª PROVA DE MELHORAMENTO 
 

1. Quais são os principais objetivos do melhoramento de plantas? 
 
2. Comente como podemos aumentar a produção de alimentos sem expandir a área de 
plantio e como o melhoramento de plantas atua nesse processo.  
 
3. Quais são as necessidades futuras/desafios do melhoramento de plantas? 
 
4. O que são alimentos funcionais? Cite exemplos.  
 
5. Seleções artificiais e naturais seguem sentidos opostos. Durante o processo de 
domesticação houve seleção natural ou somente artificial?  
 
6. O milho é um bom exemplo de uma espécie em que ocorreu um processo intenso de 
domesticação. Defina o que é uma planta domesticada e cite algumas características 
presentes em plantas domesticadas e ausentes em parentais selvagens. 
 
7. Quais são os principais fatores genéticos envolvidos na domesticação de plantas? 
 
8. Explique o que é “Síndrome da Domesticação” e cite duas alterações que ocorreram 
durante esta síndrome.  
 
9. Defina mutação. Qual a sua importância no melhoramento de plantas?  
 
10. Quais os tipos de mutação? Explique-os. 
 
11. O que é germoplasma? Quais as principais fontes de germoplasma que podem ser 
utilizadas no melhoramento de plantas?  
 
12. Indique o centro de origem (segundo Vavilov) das seguintes espécies de plantas 
cultivadas no Brasil: 
Milho: 
Café: 
Batata: 
Maracujá: 
Soja: 
Trigo: 

Mandioca: 
Abacaxi: 
Feijão: 
Cana: 
Tomate: 
Amendoim: 

 
Banana: 
Cenoura: 
Laranja: 
Ervilha: 

 
13. Qual é a importância de se manter bancos de germoplasma? E quais são os tipos de 
bancos de germoplasma?  
 
14. Explique como o melhorista pode criar e ampliar a variabilidade genética de uma 
planta: 
 
15. Quais as principais atividades de um banco de germoplasma? 
 
16. Quais são as etapas a serem seguidas quando se deseja fazer a introdução de 
plantas no país? 
 
17. O que é um Pool Gênico? 



 
18. O que é uma variedade crioula? Qual a importância para o melhorista da conservação 
de variedades crioulas? Como se pode fazer a conservação dessas variedades? 
 
19. O que é apomixia? 
 
20. O que caracteriza uma planta autógama? Quais os mecanismos que favorecem a 
autogamia? 
 
21. O que caracteriza uma planta alógama? Quais mecanismos determinam a alogamia? 
 
22. O que é fluxo gênico? Existe um risco igual de fluxo gênico entre variedades 
transgênicas e convencionais de feijão, milho e algodão? Justifique sua resposta. 
 
23.  O que é cleistogamia? Qual a conseqüência da cleistogamia? Cite duas espécies que 
apresentam esta característica.  
 
24. Quais os mecanismos que incentivam e os que determinam a alogamia? 
 
25. Fale sobre as diferenças entre características qualitativas e quantitativas. De 
exemplos de cada uma. 
 
26. Defina herdabilidade. 
 
27. Para um gado criado a pasto, foram estimados as seguintes componentes de 
variância para cada característica. 

 Características 
Variância Comprimento da 

picanha 
Comprimento do 

pescoço 
Quantidade de 
gordura 

Fenotípica 310,2 730,4 106,0 

Ambiental 248,1 292,2 53,0 

Genética aditiva 46,5 73,0 42,4 

Genética dominância 15,6 365,2 10,6 

 
a- Estimar a h² e hr² para cada característica. 
b- Se for aplicada seleção nesta população, para qual característica os resultados da 
seleção seria mais previsível? Porque? 
 
28. Um melhorista de ervilha está tentando selecionar uma linhagem de maturação 
precoce. A população usada de base para a pesquisa tem média de maturação de 100 
dias. O melhorista selecionou pais que tinham média de maturação de 86 dias e criou 
uma nova população segregante. A média dessa população é 93. Pergunta-se: 
a- Qual seria a herdabilidade para dias de maturação dessa população de ervilhas. 
b- O melhorista agora deseja repetir a seleção e o ciclo de cruzamento e espera obter 
uma população cuja média de maturação seja de 87 dias. Assumindo que o valor 
estimado da herdabilidade na seção permaneça o mesmo, qual deve ser a média dos pais 
usada no novo ciclo de cruzamento para o melhorista chegar ao seu objetivo?  
 
29. Duas variedades de feijão foram cruzadas e o peso médio da população F1 é 311 mg 
e a variância é 1,5. A geração F1 foi autofecundada e o resultado médio da população F2 



é 303 mg e a variância é 6,1. Você possui dados suficientes para calcular a herdabilidade 
estimada? Se sim, qual é a herdabilidade estimada? Calcule o valor se possível.  
30. Uma população de girassóis tem média de 100 dias para florescimento. Dois pais 
foram escolhidos com média de 90 dias para florescimento. A característica tem 
herdabilidade de 0,2. Qual será a média de dias de florescimento da população 
melhorada?  
 
31. Defina linha pura. O que acontece se fizermos seleção dentro de uma linha pura? 
 
32.  Fale sobre o método de seleção massal e comente sobre sua utilização na produção 
de sementes. 
 
33. Fale sobre o método de seleção de linhas puras. Por que ele é mais eficiente que o 
método de seleção massal? 
 
34. Qual o objetivo do melhoramento de plantas por hibridação? Quais parâmetros devem 
ser utilizados para a escolha dos genitores dessas hibridações? 
 
35. Para que servem e como são feitos os ensaios comparativos de produção? 
 
36. Cite os métodos de condução de populações segregantes na hibridação de plantas 
autógamas e suas principais características? Qual é o método mais utilizado? 
 
37. No método de melhoramento por hibridação em autógamas, porque não podemos 
fazer seleção de linhas puras em F2? Quando devemos fazer a seleção de linhas puras? 
 
38. Um pesquisador abriu uma Empresa de melhoramento de soja em Londrina. Ele 
pretende fazer as hibridações e o avanço das populações segregantes em Londrina, mas 
testar as linhagens em vários ambientes, desde o Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. 
Qual método de condução de populações segregantes ele deve usar e por quê? 
 
39. Qual é o objetivo do melhoramento através do método dos retrocruzamentos? Qual a 
diferença deste método para a transferência de características dominantes e recessivas? 
 
40. Descreva sobre o método de melhoramento duplo haplóide. Qual a vantagem na 
utilização deste método? Cite uma espécie de planta comercial em que ele é utilizado. 


