
A impressão deste material não é obrigatória. 

GAMETOGÊNESE HUMANA 9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 05 – Atividades 

 
01. Em uma cidade brasileira, há treze anos, uma família constituída por um casal de mulheres escolheu 

um doador de sêmen dos Estados Unidos. No Brasil, tem-se pouca informação sobre o doador em si, 
enquanto nos Estados Unidos, o doador não é protegido por sigilo absoluto e a família pode ver fotos 
e outras características do homem para escolher o doador de sêmen.  

 
Com base nos conhecimentos de gametogênese: 
a) Explique como são produzidos os espermatozoides. 
b) Identifique as principais diferenças entre a produção de gametas humanos femininos e gametas 

humanos masculinos. 
 
02. Analise a figura que representa um tipo de gametogênese. 

 

 
 

a) Em que órgão humano ocorre a gametogênese representada na figura e que divisão celular a 
caracteriza? 

b) Em determinado momento dessa gametogênese ocorrem diferenciações celulares originando os 
gametas. Mencione duas dessas diferenciações celulares que garantem a formação adequada 
dos gametas. 

 
03. Nas mulheres, uma ovogônia diferencia-se em ovócito primário, que sofre a divisão I da meiose. 

Dessa divisão, resultam o ovócito secundário e outra célula, chamada primeiro corpúsculo polar. Ao 
final da divisão II da meiose, o ovócito secundário origina duas células – o óvulo e o segundo 
corpúsculo polar. 
a) Quantos cromossomos existem na ovogônia, no óvulo e no segundo corpúsculo polar? 
b) Quantos gametas resultam de uma ovogônia? 

 
04. Em relação à gametogênese humana, responda: 

a) Quantos espermatócitos primários se formam a partir de 150 espermatogônias? 
b) Quantos óvulos são formados a partir de 346 ovogônias? 

 
05. Na reprodução humana, a meiose é o processo básico para a ocorrência da espermatogênese e da 

ovulogênese. Considerando-se as diferentes etapas na produção dos gametas masculinos, responda 
ao que se pede: 
a) Se o espermatócito primário apresentar 40 cromossomos, quantos cromossomos serão 

encontrados em cada espermatozoide? Justifique sua resposta. 
b) Para produzir 300000 espermatozoides, quantas espermatogônias serão necessárias? Justifique 

sua resposta. 
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06. Nos animais a meiose é o processo básico para a formação dos gametas. Nos mamíferos há 
diferenças entre a gametogênese masculina e a feminina. 
a) Nos machos, a partir de um espermatócito primário obtêm-se 4 espermatozoides. Que produtos 

finais são obtidos de um ovócito primário? Em que número? 
b) Se um espermatócito primário apresenta 20 cromossomos, quantos cromossomos serão 

encontrados em cada espermatozoide? Explique. 
c) Além do tamanho, os gametas masculinos e femininos apresentam outras diferenças entre si. 

Cite uma delas. 
 
07. Analise o esquema a seguir que representa o processo de ovulogênese humana e responda 

 

 
 

a) Qual o nome das células indicadas pelos números 1 e 5, respectivamente? 
b) Qual é o mecanismo de divisão celular indicado em II? 

 
08. Os espermatozóides e os ovócitos são gametas altamente especializados, cada uma dessas células 

contém metade do número de cromossomos, presentes nas células somáticas. O número de 
cromossomos se reduz durante um tipo especial de divisão celular denominado meiose, que ocorre 
durante a gametogênese; nos homens esse processo recebe o nome de espermatogênese e nas 
mulheres de ovogênese. Caracterize os eventos genéticos que ocorrem durante a meiose. 
I. Durante a meiose o número de cromossomos das células germinativas é reduzido à metade, 

resultando em um número diploide de 23 cromossomos.  
II. Durante a primeira divisão meiótica, o número de cromossomos se reduz de diploide para 

haploide.  
III. Durante a meiose, os cromossomos homólogos formam pares durante a anáfase, separando-se 

durante a metáfase.  
IV. Ao final da primeira divisão meiótica, cada nova célula formada; espermatócito ou ovócito 

secundário, tem o número haploide de cromossomos, cada um com duas cromátides.  
V. A meiose permite a troca de segmentos dos cromossomos maternos e paternos, resultando em 
crossing-over, um mecanismo de recombinação, que resulta na variabilidade genética.  

 
É correto apenas o que se afirma em:  
a) I e III.  
b) III e V.  
c) II, IV e V.  
d) I, II e V.  
e) V apenas. 

 
09. Entusiasmado com as pesquisas no laboratório de genética humana, José estudava a gametogênese 

feminina e analisou dois tipos de óvulos: o primeiro deles obtido antes do nascimento e o segundo 
obtido após a ovulação. Ao observar a divisão celular no microscópio, José constatou que o primeiro 
apresentava formação de quiasmas, enquanto no segundo as cromátides encontravam-se no plano 
equatorial da célula. Sendo assim, as imagens que José observou foram respectivamente de: 
a) Prófase I, Metáfase II. 
b) Anáfase I, Telófase II. 
c) Interfase, Anáfase I. 
d) Anáfase, Metáfase. 
e) Prometáfase, Citocinese. 
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10. Em relação à gametogênese feminina, em experiências com células de 
camundongo, o tratamento com a substância química BPA, durante a 
ovogênese, atrapalhou determinadas fases do ciclo celular. 

 

As Figuras 1 e 2 ilustram, respectivamente, uma célula controle (sem 
BPA) e uma célula tratada com BPA, ambas na mesma fase do ciclo. 
Com base nas ilustrações, afirma-se que o BPA atrapalha o ciclo celular 
nessa fase da vida das fêmeas, atuando na 
a) prófase.   b) metáfase.   c) anáfase. 
d) telófase.   e) intérfase. 

 
11. Um menino e uma menina de 5 anos foram expostos a um agente que atua sobre células em 

meiose, destruindo-as. O efeito desta exposição será 
a) definitivo em ambos, pois suas células já estão determinadas. 
b) observado apenas na menina que já nasce com seus ovócitos. 
c) indiferente em ambos que ainda não entraram em puberdade. 
d) temporário em ambos já que a gametogênese é contínua. 
e) observado apenas no menino pois ele já apresenta testículos. 

 
12. As proposições abaixo referem-se ao processo da gametogênese esquematizado a seguir. Com 

relação aos eventos, julgue as afirmações abaixo em CERTO ou ERRADO: 
 

  

 

 
 

01. Todas as fases representadas na figura são originadas somente por meiose. 
02. Na espécie humana, as três fases começam e terminam na puberdade, mantendo-se os gametas 

resultantes durante a vida toda dos indivíduos. 
03. Na espermatogênese humana, masculina e feminina, cada célula diploide existente no final da 

fase de multiplicação origina quatro gametas haploides. 
04. A meiose na gametogênese compreende duas etapas de divisão cromossômica, sendo que, após 

a primeira, o número de cromossomos das células-filhas é o mesmo do das células-mães. 
05. Na gametogênese, não existe a possibilidade de ocorrer o fenômeno de recombinação, que é a 

troca de segmentos entre quaisquer dois cromossomos. 


