
 

 

BIOLOGIA III
AULAS 29 E 30: DIVISÃO CELULAR – 

MITOSE E MEIOSE

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
ANUAL

VOLUME 6

OSG.: 101439/16

01. Durante a metáfase da mitose serão observados 8 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides-irmãs unidas pelo centrômero.

 Resposta: B

02. Falhas nos mecanismos de controle do ciclo celular podem desencadear a formação de tumores. A proliferação celular descontrolada 
que caracteriza o câncer é exclusivamente mitótica. O desenvolvimento do câncer é infl uenciado por diversos fatores ambientais, tais 
como: tabagismo, radiação UV, oncovírus, entre outros. A indução da apoptose das células tumorais é mais um dos recursos para o 
tratamento do câncer.

 Resposta: B

03. O crossing-over amplia a variabilidade genética através da permuta de genes alelos entre cromátides homólogas.

 Resposta: B

04. O diplóteno da prófase I é caracterizado pelo aparecimento dos quiasmas, isto é, pontos de contato nos locais onde ocorreram trocas 
de segmentos entre as cromátides internas dos cromossomos homólogas duplicados, fenômeno conhecido como crossing-over ou 
permutação.

 Resposta: A

05. A divisão equacional do material genético durante a anáfase da mitose só é possível devido à replicação semiconservativa do DNA no 
período S da interfase precedente.

 Resposta: C

06. Mitose; metáfase.
 Neurônios são células somáticas que normalmente não sofrem divisão. A presença de cromossomos duplicados, condensados e 

alinhados no interior das células indica que estão passando pela metáfase mitótica.

07. Hemácias maduras não possuem núcleo e, por esse motivo, são incapazes de sofrer divisão.

 Resposta: C

08. A permutação entre segmentos de cromossomos homólogos (crossing-over) ocorre durante a Prófase I da meiose. 
 A segregação independente dos cromossomos homólogos ocorre durante a anáfase I.

 Resposta: A

09. A fi gura representa o processo de divisão celular denominado meiose. Para a ocorrência da meiose há um único período de síntese 
de DNA, o período S da interfase, e duas divisões celulares sucessivas, gerando quatro células-fi lhas, cada uma contendo a metade 
do número de cromossomos da célula-mãe.

 Resposta: B

10. A hipótese de que ovos diploides surgem por divisões mitóticas de células precursoras diploides reforça a suposição de que essa espécie 
de formiga apresenta desvantagem por perda de variabilidade genética, pois a mitose produz células cromossômicas e geneticamente 
idênticas. A hipótese de que os ovos diploides são resultantes da fusão de células haploides pressupõe que essas células haploides foram 
formadas por divisões meióticas, nas quais ocorrem fenômenos que ampliam a variabilidade genética: o crossing-over (permutação), 
a segregação independente dos cromossomos homólogos e a união de células recombinadas. Essa hipótese fragiliza a suposição de 
perda de variabilidade genética na população de formigas.
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