
RIBOPS: um Modelo de Meiose 

Objetivos: Examinar como caracteres são herdados; Mostrar uma das razões pela qual 

a meiose é responsável pela grande variabilidade na prole de espécies que se 

reproduzem sexualmente. 

Introdução 

Ribops são animais imaginários que possuem 16 cromossomos (em oito pares 

homólogos) nas suas células. É importante entender o que acontece na formação de 

gametas, as células sexuais. Dê uma olhada nos pais ribop. Veja suas características 

como número de segmentos, antena, etc. Os dois possuem as mesmas características, 

mas um é macho e o outro fêmea. Siga as instruções abaixo para descobrir o que 

acontece quando estes organismos cruzam. 

Procedimento 

1. Pegue os envelopes dos cromossomos da mãe e do pai. 

2. Tire as cartas dos envelopes com a face virada pra baixo e não misture os 

cromossomos maternos com os paternos. 

3. Separe cada grupo de cromossomos em pares homólogos, por tamanho. 

4. Pegue aleatoriamente um cromossomo materno de cada par para formar os 

gametas maternos. 

5.Faça o mesmo com os cromossomos paternos. 

Criar os gametas assim é uma forma de meiose em que metade do número de 

cromossomos está em cada gameta, fazendo com que após a fertilização obtenha-se 

o número correto de gametas. 

6. Fertilize os gametas misturando os cromossomos dos gametas materno e paterno. 

Essa é sua seleção de ge es do filhote , ou o grupo de ro osso os do zigoto. 

7. Organize os cromossomos de seu novo indivíduo em pares homólogos. 

Você misturou uma seleção de metade dos cromossomos da mãe com metade dos 

cromossomos do pai, cada pai doou oito cromossomos para formar uma nova 

combinação em um indivíduo com 16 cromossomos. 

8. Es reva as letras o tidas para o filhote ri op a ta ela Ge ótipo e Fe ótipo . Por 
exemplo, se você tem uma carta com a letra A e outra com a letra a, seu genótipo é 

Aa. 



9. Use a chave decodificadora para determinar quais os fenótipos dos genótipos 

formados. Por exemplo, se você tem o genótipo BB, o fenótipo será três segmentos 

corporais. 

10. Pegue as peças necessárias para montar seu filhote ribop e monte-o, unindo as 

partes com palitos ou arame. (ver figura 1) 

11. Coloque seu filhote na enfermaria junto com os outros recém-nascidos! 

Figura 1 

 

Perguntas 

1. O que você notou sobre as características dos bebês? 

2. Alguns dos bebês são idênticos? 

3. Quantos deles são iguais a um dos pais? São iguais ao pai ou a mãe? 

4. Quanto material genético cada pai fornece? 

5. Onde se localiza esse material genético nos pais? 

6. Escreva um parágrafo explicando como a reprodução sexual está relacionada 

com a variação genética na prole. 
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