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Lista 03 

 
01. O cariograma a seguir foi obtido a partir do linfócito de um indivíduo cromossomicamente normal, 

cuja mitose foi bloqueada utilizando-se a colchicina. 
 

 
 

a) Qual o sexo biológico do indivíduo representado no cariograma? Quantos cromossomos foram 
herdados de cada um dos pais desse indivíduo? 

b) Cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e não são idênticos. Em termos 
moleculares, o que faz os cromossomos serem diferentes entre si? De que forma a colchicina 
bloqueia uma mitose? 

 
02. O código genético dos seres vivos já foi completamente desvendado. A partir da informação da 

sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro (mRNA) é possível deduzir a sequência de 
aminoácidos da proteína sintetizada. Sabe-se que, dos 20 aminoácidos, apenas a metionina e o 
triptofano são codificados por somente um único códon. 
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A sequência de nucleotídeos, mostradas abaixo, representa um mRNA. 
mRNA 

5’GGCTCAAUGGCCAGAAGUAGUUUAGCCGGCCAUUUAAGGCAUUAGUUACUAA 3’ 
 
Dados: Códon de iniciação: AUG 

Códons de terminação: UAA, UAG e UGA 
 
a) Usando as informações da tabela de códons e tendo como base que a tradução iniciará com o 

códon de iniciação e terminará com um dos códons de terminação, determine a sequência de 
aminoácidos desse trecho. 

b) A partir da estrutura primária de um peptídeo (proteína) qualquer, que não tenha sofrido 
modificações pós-traducionais, seria possível deduzir a sequência codante do mRNA que foi 
traduzido durante a síntese dessa molécula? Justifique sua resposta. 

 
03. O esquema a seguir representa cinco fases do ciclo celular de um organismo diploide. 

 

 
 
Com base no esquema, responda ao que se pede: 
a) A célula representada na figura é animal ou vegetal? Justifique sua resposta identificando duas 

características que permitam chegar a essa conclusão. 
b) Qual o número de cromossomos em uma célula haploide do organismo em? 

 
04. O gráfico representa o ciclo celular que ocorreu em uma célula de um animal vertebrado. 

 

 
 

a) Em que intervalo (O, P, R ou T) pode-se afirmar que ocorreu a ação da enzima DNA polimerase? 
Justifique sua resposta. 

b) Ao final desse ciclo celular, quantas células foram produzidas a partir da célula inicial e qual seria 
a constituição genética das células-filhas? 

 
05. Uma célula somática, em início de interfase, com quantidade de DNA nuclear igual a X, foi colocada 

em cultura para multiplicar-se.  Considere que todas as células resultantes se duplicaram 
sincronicamente e que não houve morte celular. 
a) Indique a quantidade total de DNA nuclear (considerando todas as células) ao final da 1ª, da 2ª 

e da 3ª divisões mitóticas. 
b) Indique a quantidade de DNA por célula na fase inicial de cada mitose. 
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06. A colchicina é uma substância de origem vegetal, que provoca inibição na formação das fibras do 
fuso sem, entretanto, impedir a condensação dos cromossomos.  
 
Responda:  
a) Em que fase da divisão celular ocorre essa inibição?  
b) Se, em vez da colchicina fosse aplicado um inibidor na síntese de DNA, em que fase ocorreria a 

inibição? 
 
07. O gráfico a seguir mostra as alterações no conteúdo de DNA durante o ciclo de vida da maioria das 

células:  

 
 

Considerando que no tecido nervoso dos adultos não há reprodução celular (divisão celular), 
construa o gráfico que representa a quantidade de DNA no ciclo celular dessas células. Justifique sua 
resposta. 

 
08. Considere a representação esquemática do ciclo celular. 

 

 
 

Baseando-se nas informações apresentadas na figura, responda as questões abaixo. 
a) Qual letra caracteriza a etapa do ciclo celular em que seria mais adequado usar investigações de 

um cariótipo, tendo em vista a necessidade de se obter maior nitidez dos cromossomos?  
b) A que etapa do ciclo celular mitótico corresponde às letras A e D, respectivamente? 
c) Se a quantidade de DNA de uma célula somática na etapa B é 2x, as células do mesmo tecido, 

nas fases G1 e G2 da interfase, apresentam, respectivamente, qual quantidade de DNA? 
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09. A figura abaixo mostra um corte histológico de um tecido vegetal em que estão assinaladas células 
em diferentes momentos do ciclo celular. 

 

 
 

O que faz com que, em mitose, ocorra a separação das cromátides–irmãs de forma equitativa para 
os pólos das células? Indique em qual das células numeradas na figura está ocorrendo essa 
separação e o nome dessa fase.  

 
10. O ciclo celular é o nome dado ao conjunto de processos realizados entre duas divisões celulares, 

numa célula viva, e está representado pela figura abaixo. Analise-a. 
 

 
 

Considerando a figura e o assunto a ela relacionado, INDIQUE as etapas do ciclo apresentado, de 
acordo com o evento CORRESPONDENTE. 
a) Mitose: 
b) G2: 
c) Síntese de DNA: 
d) G1: 

 
11. Na mitose, após a divisão nuclear, o citoplasma é dividido. O processo de divisão do citoplasma é 

igual se compararmos a célula animal e vegetal? Explique. 
 
12. Em certa linhagem celular, o intervalo de tempo entre o fim de uma mitose e o fim da mitose 

seguinte é de 24 horas. Uma célula dessa linhagem gasta cerca de 12 horas, desde o início do 
processo de duplicação dos cromossomos até o início da prófase. Do fim da fase de duplicação dos 
cromossomos até o fim da telófase, a célula gasta 3 horas e, do início da prófase até o fim da 
telófase, ela gasta 1hora. 
 
Com base nessas informações, determine a duração de cada uma das etapas do ciclo celular (G1, S, 
G2 e mitose) dessas células.  

 


