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Genética Geral 
Importância e objetivos da genética; genética na agricultura: Histórico, descobertas mais 
relevantes na genética, similaridade e variabilidade, inter‐relações entre genética, melhoramento e 
demais áreas da agricultura. 
Mendelismo I: Herança monogênica (1ª Regra da Genética), conceito de alelo e de interação alélica, 
segregação gamética e zigótica, teste de aderência (_2). Genes mendelianos em plantas, animais e 
microorganismos. Princípio da distribuição independente (2ª Regra da Genética), interações não 
alélicas (epsitasia), pleiotropia. 
Mendelismo II. Alelismo múltiplo, testes de alelismo, sistemas de incompatibilidade em plantas 
superiores; genes letais. 
Ligação gênica: (3ª Regra da Genética) – permuta e recombinação, testes de dois e três pontos, 
interferência. Mapas genéticos: metodologia clássica e molecular. Ligação, recombinação e 
mapeamento de genes por meio de cruzamento‐teste e em F2; QTL’s; mapeamento associativo. 
Mecanismos de determinação do sexo: mecanismo gênico e cromossômico da determinação do 
sexo em plantas e animais superiores. Herança ligada ao sexo. Genes limitados e influenciados pelo 
sexo. 
Herança extracromossômica: Base molecular da macho‐esterilidade em plantas; importância para 
o melhoramento. 
Herança poligênica e mecanismos de genética quantitativa. Base genética de caracteres 
quantitativos,ação gênica e distribuição de frequências, decomposição da variância fenotípica e suas 
relações com a seleção; coeficiente de herdabilidade e progresso esperado na seleção. Heterose, 
interação genótipo x ambiente. 
Princípios básicos de experimentação. ANOVA, testes de comparação de médias, delineamentos 
experimentais. 
Genética de populações: Estrutura genética de populações, endogamia, frequências gênicas e 
genotípicas em populações panmíticas, expressão de Wright, equilíbrio de Castle‐Hardy‐Weinberg, 
fatores que alteram o equilíbrio, seleção contra o homozigoto recessivo. Marcadores genéticos. 
Diversidade genética; germoplasma. 
Evolução: Conceito, fatores evolutivos. Moderna Teoria Sintética da Evolução. 
Mutação: Conceito e importância, mecanismo molecular, mutação de ponto; mutações estruturais. 
Metodologia de análise de dados de Ômicas (Genômica, Transcriptômica, Proteômica, 
Metabolômica): bioinformática e técnicas de estudo de genomas e transcriptomas – análise de dados 
de sequenciamento de nova geração. Alinhamento de sequências biológicas. 
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