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MEIOSE – REVISÃO 9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. Por que uma célula progenitora que sofre meiose produz, ao final do processo, quatro células 

haploides? 
 
02. Explique de que maneira o processo meiótico favorece a variabilidade genética. 
 
03. Descreva resumidamente a prófase I da meiose. 
 
04. Qual o evento que não ocorre na prófase I da meiose? 

a) Permutação ou crossing-over. 
b) Redução do número de cromossomos. 
c) Condensação dos cromossomos. 
d) Pareamento dos cromossomos homólogos. 

 
05. A respeito da meiose pode-se afirmar que: 

a) sua primeira divisão é reducional. 
b) dá origem a quatro células diploides. 
c) na metáfase II ocorre o pareamento dos homólogos. 
d) é o processo de divisão das células somáticas. 
e) os cromossomos estão sempre desespiralizados. 

 
06. Nos esquemas abaixo temos a representação de um cromossomo em duas fases sequenciais (A e B) 

da divisão celular: 

 
 

As fases A e B em questão são observadas 
a) exclusivamente na mitose. 
b) exclusivamente na meiose. 
c) na mitose e na primeira divisão da meiose. 
d) na mitose e na segunda divisão da meiose. 
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07.  
DIVISÃO CELULAR - MEIOSE I 

 

 
 

Todas as afirmativas abaixo confirmam o fato de o esquema acima tratar-se da primeira divisão da 
meiose, EXCETO: 
a) Presença de Tétrades. 
b) Duplicação dos cromossomos. 
c) Não separação das Cromátides Irmãs. 
d) Pareamento dos Cromossomos homólogos. 

 
08. As figuras representam três diferentes fases ou etapas (A, B e C) de possíveis divisões celulares. 

 
 

É INCORRETO afirmar que: 
a) C, A e B não podem ocorrer como fases da mesma meiose. 
b) A célula inicial da divisão meiótica possui 2 n = 4. 
c) As figuras A e B podem ocorrer tanto na mitose como na meiose. 
d) A permutação gênica pode já ter ocorrido em C. 
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09. Entre as diferentes formas de reprodução, ocorre a formação de células haploides a partir de células 
diploides femininas e masculinas. Acerca da divisão celular especial, julgue os itens a seguir. 
00. Essa divisão é conhecida como meiose ou divisão reducional e ocasiona formação de esporos no 

ciclo reprodutivo das plantas. 
01. Durante essa divisão, uma célula diploide dá origem a quatro células haploides. 
02. Nos animais, essa divisão dá origem aos gametas. 
03. Nesse tipo de reprodução, não há ocorrência de permutação. 
04. A meiose é responsável pela constância do número de cromossomos, porém não garante 

variação cromossômica em razão da ausência de recombinações. 
 
10. A meiose é um tipo de divisão celular que se caracteriza pela formação de células haploides a partir 

de células diploides. A figura representa a meiose, evidenciando a meiose I (reducional) e a meiose 
II (equacional). 

 
 
Com relação ao processo da meiose, é correto afirmar que 
a) a segregação dos cromossomos homólogos ocorre na etapa equacional. 
b) a divisão do centrômero ocorre na etapa equacional. 
c) a duplicação do DNA ocorre na prófase I, logo no início da meiose. 
d) a separação das cromátides irmãs ocorre na etapa reducional. 
e) os cromossomos homólogos formam as tétrades na etapa equacional. 
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11. Analise o gráfico abaixo, que representa a Meiose. 

 
 

Com base no gráfico, pode-se afirmar que 
a) a meiose II se inicia no tempo 3. 
b) a replicação do DNA na fase S da intérfase tem início no tempo zero. 
c) entre os tempos 5 e 6, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. 
d) no tempo 5, a célula apresenta uma quantidade duplicada de cromossomos. 
e) no tempo 2 e antes do tempo 3, ocorre permuta ou crossing-over entre os cromossomos 

homólogos. 
 
12. Considerando o valor diploide das espermatogônias, de um homem, igual a 46 cromossomos. 

Durante a sua metáfase II da meiose, existem: 
a) 46 cromossomos duplos. 
b) 46 cromossomos simples. 
c) 23 cromossomos cada um com duas cromátides. 
d) 23 pares de cromossomos homólogos. 

 


