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Cromossomos e Divisão Celular 9° Ano – Biologia – Feresin 
 

Lista 03 – Gabarito 
 
01. a) O indivíduo pertence ao sexo feminino, pois apresenta dois cromossomos X. Ela recebeu 23 

cromossomos (22 autossomos e 1 sexual) de cada um dos pais. 
b) A sequência dos nucleotídeos de DNA varia entre os cromossomos. A colchicina inibe a formação 

do fuso mitótico, bloqueando a metáfase, e consequentemente a divisão celular. 
 
02. a) Peptídeo (proteína): 

Metionina(1) Alanina(2) Arginina(3) Serina(4) Serina(5) Leucina(6) Alanina(7) Glicina(8) 
Histidina(9) Leucina(10) Arginina(11) Histidina(12) 

b) Não, pois o código genético é degenerado. Alguns aminoácidos podem ser codificados por 
diferentes códons e não seria possível saber qual dos códons estava presente no mRNA que foi 
traduzido. 

 
03. a) A célula representada é de um animal, pois as características que podem ser observadas são 

citocinese centrípeta e ausência de parede celular. 
b) O número de cromossomos na célula haploide do organismo em questão é 2 (n=2). Na anáfase 

é possível observar a separação das cromátides irmãs de 4 cromossomos. 
 
04. a) No intervalo P. A enzima DNA polimerase atua quebrando as ligações de hidrogênio adicionando 

nucleotídeos à fita de DNA. No intervalo P, ocorre a replicação ou duplicação de DNA, pois 
corresponde à fase S da INTERFASE. 

b) Ao final desse ciclo celular serão formadas duas células. A constituição genética das células-filhas 
será idêntica à da mãe. O ciclo celular representado pelo gráfico é de uma célula em mitose, a 
qual se dividir formará duas células idênticas à célula mãe e idênticas entre si. 

 
05. a) A quantidade total de DNA no final da 1ª mitose é 2X, sendo X para cada célula-filha. No final da 

2ª mitose, teremos um total de 4X de DNA, sendo X para cada célula-filha. No final da 3ª mitose 
teremos 8X de DNA, e X para cada célula-filha. 

b) A quantidade de DNA por célula na fase inicial de cada mitose é 2X. 
 
06. a) Metáfase. 

b) Fase S da Interfase. 
 
07. Não havendo reprodução celular (divisão celular) nos neurônios, não ocorre duplicação do DNA; não 

havendo, portanto, a fase S da duplicação do DNA; como consequência, também não existirão as 
fases G2 e M. Nessas células, há a manutenção da fase G0. 

 

 
 
08. a) 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, seria B (metáfase). 
b) As letras A e D correspondem respectivamente à prófase e à telófase. 
c) Nas fases G1 e G2 da interfase, a quantidade de DNA que as células apresentam é, 

respectivamente, X e 2x. 
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09. A separação das cromátides ocorre pelo encurtamento de microtúbulos do fuso mitótico, que se 
ligam ao centrômero de cada cromátide, de tal forma que as cromátides-irmãs sejam levadas para 
pólos opostos da célula no momento da anáfase. A célula em questão é a de número 1, em que está 
ocorrendo a anáfase. 

 
10. a) IV. 

b) III. 
c) II. 
d) I. 

 
11. Não; na célula animal a citocinese é centrípeta e na célula vegetal é centrífuga (com formação, 

inclusive, de pontes citoplasmáticas). 
 
12. A duração das várias etapas do ciclo celular é G1 – 11 horas; S – 10 horas; G2 – 2 horas e mitose – 

1 hora. 

 


