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CROMOSSOMOS E DIVISÃO CELULAR – PARTE 2 9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 04 – Atividades 

 
01. Sobre a meiose, responda as questões propostas. 

a) Por que a meiose é conhecida como divisão reducional? 
b) Por que a meiose pode ser considerada uma fonte de variabilidade genética? 

 
02. A figura representa uma célula animal com os pares de cromossomos homólogos na região mediana 

durante a meiose I. 

 
 

a) Quantas cromossomos existem na célula representada?  
b) Explique o conceito de cromossomos homólogos. 

 
03. Da observação da imagem e com base nos conhecimentos do processo reprodutivo: 

 

 
 

a) Identifique o processo representado na imagem. 
b) Identifique a etapa do ciclo celular em que o processo ocorre. 
c) Descreva a importância desse processo. 

 
04. Um pesquisador determinou as variações nos números de cromossomos e de moléculas de DNA, ao 

longo do tempo, em células vegetais em reprodução sexuada e assexuada. As variações na 
quantidade de moléculas em cada célula, nos dois casos, estão representadas nas figuras A e B. 
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(Figuras A e B. Mudanças do número de cromossomos e de moléculas de DNA durante o ciclo 
celular. O número de cromossomos por célula é igual ao número de centrômeros e o número de 
moléculas de DNA por células é igual ao número de cromátides.) 
 
Que tipo de divisão celular está caracterizado na figura A? E na figura B? Qual tipo corresponde às 
células em reprodução sexuada? Qual tipo corresponde às células em reprodução assexuada? 
Justifique suas respostas. 

 
05. A figura representa uma anáfase de uma célula diploide animal. 

 

 
 

Essa célula está em mitose ou em meiose? Justifique, informando o número diploide de 
cromossomos em uma célula somática desse animal. 

 
06. Os gráficos I e II representam o conteúdo de DNA durante divisões celulares. 

 

 
 

Considerando-se apenas um cromossomo, quantas cromátides estão presentes no início da fase M 
do gráfico I? E ao final da fase M2 do gráfico II?  
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07. Observe o esquema que representa, de forma resumida, uma célula animal germinativa produzindo, 
após o término da meiose, quatro gametas com suas respectivas combinações gênicas. 

 

 
 
Explique por que ocorreu a produção de gametas com essa combinação gênica, dando o nome do 
processo e em que momento da meiose ele ocorre. 

 
08. Considere a figura abaixo. 

 

 
 

a) A célula de um animal, esquematizada acima, encontra-se na anáfase da primeira divisão da 
meiose. O que permite essa conclusão? 

b) Represente por desenhos duas células desse animal: uma, em anáfase II da meiose e a outra, 
em anáfase da mitose. 

 
09. Escreva um texto explicando o que é permutação gênica (crossing-over). Em seu texto, todos os 

conceitos abaixo devem estar relacionados de forma coerente: 
– Cromátides-homólogas 
– Materno 
– Alelo 
– Paterno 
– Recombinação gênica 
– Diversidade 
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10. O gráfico representa a variação no conteúdo de DNA em uma célula animal durante um ciclo celular. 
 

 
 

a) Qual é o processo de divisão do ciclo celular representado no gráfico e o que ocorre na fase 
representada em 2? 

b) Qual fase do ciclo está representando a Meiose II? 
c) Cite o nome das fases em que ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos durante a 

divisão representada no gráfico. 
 
11. O ciclo celular pode ser dividido nas seguintes fases: 

 

 
 

Sobre as fases, resolva as questões: 
a) A interfase é composta por quais fases? 
b) Qual a importância de o DNA estar altamente compactado formando os cromossomos na fase M? 
c) A maioria das células especializadas (como os neurônios) se encontra em qual fase deste ciclo? 

Justifique sua resposta. 
 
12. A Mitose e a Meiose são importantes processos biológicos. Com relação aos eventos e aos resultados 

destes dois processos, julgue as afirmações abaixo em CERTO ou ERRADO: 
01. ao contrário da Mitose, que ocorre em todas as células, a Meiose restringe-se àquelas da linha 

germinativa, que produzirão gametas. 
02. nos dois processos, ocorre a compactação da cromatina, fenômeno este que, além de facilitar a 

divisão correta dos cromossomos, impede que o material genético seja atacado por enzimas, 
presentes no citoplasma, que destroem o DNA. 

04. uma mutação que ocorra em uma das cromátides de uma célula somática será transmitida a 
todas as suas células-filhas, através da divisão mitótica. 

08. a Mitose é o sistema de reprodução dos organismos nos quais não existe a presença de sexo 
nem a formação de células germinativas. 

16. se considerarmos, em uma mesma espécie, duas células-filhas, uma originada por Mitose e a 
outra por Meiose, a primeira conterá metade do número de cromossomos da segunda. 

32. na Meiose, existe a possibilidade de ocorrer o fenômeno de recombinação, que é a troca de 
segmentos entre quaisquer dois cromossomos, gerando, com isso, alta variabilidade genética 
para os indivíduos envolvidos. 

64. a Meiose compreende duas etapas de divisão cromossômica, sendo que, após a primeira, o 
número de cromossomos das células-filhas é metade do das células-mães. 


