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MUTAÇÕES 

 
Mutação Cromossômica: toda modificação que interfira no número ou estrutura dos cromossomos. 
 
1.  Númericas: alteração no número dos cromossomos. 
 

- aneuploidia: aumento ou perda de um ou mais cromossomos. Erro na distribuição dos cromossomos 
durante a divisão celular. 

- euploidia: aumento ou perda no genoma. EXEMPLO: 4n, 6n, 9n, etc. Exemplo: zangões (n), endosperma 
(3n).  

 
2.  Estruturais: alteração na forma ou tamanho dos cromossomos. 

 
- Deleção 

 
 

- Duplicação 
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- Inversão 

 
- Translocação 

 
 
Mutação Gênica: alteração na sequencia dos nucleotídeos da fita de DNA. 

- Adição 
- Eliminação 
- Substituição 

 
EXERCÍCIOS 

 
01. (UFSE) Considere o esquema abaixo. 

 

 
 

A mutação cromossômica representada é um caso de: 
a)  inversão. 

b)  trissomia. 
c)  translocação. 
d)  duplicação. 
e)  deficiência. 



Exercícios Complementares 
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02. A síndrome de Down é causada por uma anomalia cromossômica em que o portador apresenta células com 

três cromossomos do número 21. Os afetados apresentam geralmente baixa estatura, pescoço 
relativamente curto, olhos oblíquos, mãos curtas e largas, entre outras características. Essa síndrome é um 
exemplo de: 
a)  Euploidia. 
b)  Aneuploidia. 
c)  Deleção. 
d)  Duplicação. 

e)  Translocação. 
 
03. Nas aneuploidias, um tipo de aberração cromossômica numérica, ocorrem alterações no número de um ou 

mais pares de cromossomos. Um exemplo de aneuploidia é a síndrome de Turner, em que o indivíduo 
apresenta apenas um cromossomo X, sendo, portanto, sempre do sexo feminino. Nesse caso ocorre uma 
pessoa com baixa estatura, ovários atrofiados, pescoço alado, deficiência hormonal, entre outras 

características. Esse tipo de aneuploidia recebe o nome de: 

a)  Nulissomia. 
b)  Monossomia. 
c)  Trissomia. 
d)  Tetrassomia. 

 
04. (Enem -2015) A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu 

padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de 
cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com alguma alteração 
cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, com alterações morfológicas 
e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47, XY, +18. 
 
A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como: 
a)  estrutural, do tipo deleção. 

b)  numérica, do tipo euploidia. 
c)  numérica, do tipo poliploidia. 

d)  estrutural, do tipo duplicação. 
e)  numérica, do tipo aneuploidia. 

 
05. (FCM-PB) As anomalias cromossômicas são bastante frequentes na população humana. Cada espécie 

apresenta um cariótipo típico, isto é, um conjunto de cromossomos caracterizado e identificado em 
número, forma e tamanho. Alterações no material genético, quantitativas ou qualitativas, podem ocorrer 
durante os processos de preparação para duplicação. Mesmo durante as divisões mitóticas ou meióticas 
acontecem irregularidades (aberrações) na divisão celular ou ocorrem ação de agentes externos como as 
radiações que podem cortar cromossomos. Como os cromossomos são os depositários dos genes, qualquer 
alteração numérica ou estrutural é capaz de modificar a expressão gênica, originando organismos anormais 
ou inviáveis. Qual das seguintes síndromes humanas apresenta uma monossomia? 

a)  Síndrome de Edwards. 
b)  Síndrome de Klinefelter. 
c)  Síndrome de Turner. 
d)  Síndrome de Patau. 

e)  Síndrome de Down. 
 
06. A síndrome de Turner trata-se de uma aneuploidia, cujo indivíduo é do sexo feminino e apresenta ovário 

rudimentar, pouco desenvolvimento das mamas e baixa estatura. Essa síndrome é um tipo de 
monossomia, que pode ser representado pela fórmula cariotípica: 
a)  47, XX +21 
b)  47, XX +18 
c)  45, Y0 
d)  45, X0 

e)  45, 00 
 
07. A síndrome de Down é um caso de alteração cromossômica bastante conhecido. Essa alteração é causada 

pelo aumento de um cromossomo 21. Assim sendo, trata-se de: 
a)  Monossomia. 
b)  Diploidia. 

c)  Trissomia. 

d)  Triploidia. 
e)  Monoploidia. 
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08. Denominamos de mutação as alterações que ocorrem na estrutura do material genético. Uma dessas 

alterações é a troca de uma base nitrogenada por outra, uma alteração estrutural no cromossomo 
conhecida por: 

a)  Deleção. 
b)  Inserção. 
c)  Adição. 
d)  Substituição. 
e)  Inversão. 

 

 
 
 


