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CROMOSSOMOS E DIVISÃO CELULAR – 
PARTE 2 

9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 04 – Gabarito 

 
01. a) Porque as células filhas possuem a metade do número de cromossomos da célula–mãe. 

b) A relação existente entre meiose e variabilidade é baseada principalmente na ocorrência de 
crossing-over. O crossing-over é um fenômeno que envolve cromátides homólogas. Consiste na 
troca de segmentos correspondentes das cromátides em certos pontos. 

 
02. a) 6 cromossomos duplicados. 

b) Cromossomos homólogos são aqueles que apresentam a mesma forma, tamanho, posição do 
centrômero e têm os genes para as mesmas características posicionados na mesma região. 
Portanto, os dois cromossomos que formam um par do mesmo tipo, são ditos homólogos. 
Nesses cromossomos, os genes para a mesma característica encontram-se na mesma posição 
relativa, chamada locus gênico.  

 
03. a) O processo denomina-se crossing-over. 

b) Esse processo é iniciado na prófase I da meiose.  
c) O crossing-over é importante, pois promove trocas de segmentos (recombinação) entre 

cromossomos homólogos, gerando novas combinações de alelos e variabilidade entre os 
gametas. 

 
04. A Figura A corresponde à mitose, típica da reprodução assexuada porque, após divisão mitótica, a 

célula mantém o número de cromossomos e moléculas de DNA; 
A Figura B corresponde à meiose, típica da reprodução sexuada porque, após a divisão meiótica, a 
célula reduz à metade o número de cromossomos e de moléculas de DNA formando os gametas. 

 
05. A célula representada está em anáfase II da meiose, pois observa-se a separação de 3 cromátides-

irmãs, indicando que o número diploide dessa espécie é igual a 6 (2n = 6). Chega-se a essa 
conclusão pois uma célula diploide não pode (normalmente) apresentar um número ímpar (no caso 
3) de cromossomos. 

 
06. No início da mitose, o cromossomo está duplicado, portanto, apresenta duas cromátides-irmãs. No 

final da fase M2 (meiose), não apresenta nenhuma cromátide, pois o cromossomo não está 
duplicado. 

 
07. A produção de gametas com essa combinação gênica caracteriza a ocorrência de crossing-over ou 

permutação. É a permuta de segmentos entre cromossomos homólogos, que ocorre no início da 
primeira divisão da meiose, na prófase I. 

 
08. a) O esquema indica a separação de cromossomos homólogos, fenômeno que caracteriza uma 

divisão reducional, ou seja, a anáfase da primeira divisão da meiose. 
b)  
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09. A permutação gênica (“crossing over”) é a troca de pedaços equivalentes de partes de cromátides 
homólogas, permitindo que alelos de origem materna e paterna, localizados em cromossomos 
homólogos, sejam reunidos em um mesmo cromossomo. É por meio da recombinação que alelos se 
organizam em novas combinações, aumentando a diversidade entre os indivíduos, sobre os quais 
atua a seleção natural. 
OU 
É por meio da recombinação que os alelos se organizam em novas combinações aumentando a 
diversidade de gametas produzidos por um indivíduo. 

 
10. a) Meiose. Na fase representada em 2 temos a duplicação dos cromossomos (DNA). 

b) Fase 5 – Meiose II (Prófase II, metáfase II, anáfase II e a telófase II). 
c) O emparelhamento dos cromossomos homólogos ocorre na metáfase I e II. 

 
11. a) A interfase é composta por 3 fases que são: G1, S e G2. 

b) Facilitar a separação das fitas de DNA pelas fibras do fuso. 
c) A maioria das células especializadas se encontram na fase G0. Esta fase seria o local onde o 

processo de mitose e meiose são congelados não seguindo para a fase S. 
 
12. 01. CERTO 

02. CERTO 
04. ERRADO 
08. CERTO 
16. ERRADO 
32. ERRADO 
64. CERTO 


