
 

 

Tarefa 13 – Professora Suzana 
 
01. Células de um mamífero com número diploide de cromossomos igual a 20 foram mantidas em um meio de 

cultura laboratorial. Posteriormente, foi realizada a fusão citoplasmática de uma célula A, que se 
encontrava na fase G1 da interfase, com uma célula B, que se encontrava em prófase da mitose. Os 
núcleos das duas células permaneceram independentes. Imediatamente após a fusão citoplasmática o 
núcleo da célula A iniciou a mitose. 
Neste momento, a quantidade de moléculas de DNA no núcleo A é igual a: 
a) 10.     
b) 20.     
c) 40.     
d) 80.    
e) 120. 

  
02. Cada célula a seguir está em uma fase da divisão celular. 
 

 
 

A célula que está se dividindo por mitose e que se originou de uma célula-mãe cuja ploidia era 2n 4  está 
indicada em: 
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    

 
03. Células de embrião de drosófila (2n 8),  que estavam em divisão, foram tratadas com uma substância que 

inibe a formação do fuso, impedindo que a divisão celular prossiga. Após esse tratamento, quantos 
cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá?  
a) 4  e 4.     
b) 4  e 8.     
c) 8  e 8.     
d) 8  e 16.     
e) 16  e 16.     

  



 

 

 
2

04. A figura a seguir ilustra o ciclo celular. 
 

 
 

Na célula somática de um organismo diploide em que 2n 20,  espera-se encontrar: 
a) 40  moléculas de DNA em 2G .     
b) 10  moléculas de DNA em C  e 1G .     
c) 20  moléculas de DNA na metáfase.    
d) mais moléculas de DNA em 1G  que em S.    

  
05. É uma característica da mitose: 

a) originar células-filhas com o dobro do número de cromossomos da célula-mãe.    
b) originar células-filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe.     
c) a divisão celular utilizada na formação dos gametas.    
d) originar células-filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe.    
e) a divisão celular utilizada apenas na formação dos espermatozoides.    

  
 


