
A impressão deste material não é obrigatória. 

MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS  9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 22 – Gabarito 

 
01. Alternativa correta: Letra D. 
 
02. Alternativa correta: Letra D. 
 
03. 01. ERRADO. 

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

 
04. a) 

             
 
b) 

 
 

05. a) 4. 
b) Mutação cromossômica estrutural do tipo translocação. 

 

06. Existem quatro tipos básicos de alterações cromossômicas estruturais. 
→ Deleções 

As deleções são alterações cromossômicas em que parte do cromossomo é perdida, 
consequentemente, ocorre a perda de material genético. Pode ocorrer na porção terminal dos 
braços cromossômicos ou ainda em porções mais internas (deleções intersticiais). É um processo 
que ocorre com frequência durante o processo de meiose. 

→ Duplicações 
A duplicação acontece quando um cromossomo perde uma porção de seu material genético, e 
essa porção liga-se a uma cromátide-irmã, formando um segmento extra. O cromossomo, 
assim, fica com uma porção repetida. Esse processo ocorre mais frequentemente no processo de 
permutação durante a meiose. 

→ Inversões 
As inversões, como o próprio nome sugere, são alterações que ocorrem quando uma porção do 
cromossomo se separa, mas se une novamente ao cromossomo de maneira invertida. O material 
genético continua o mesmo, entretanto, a disposição das informações ocorre de maneira 
trocada. 
Podemos classificar a inversão em dois tipos: 
– Pericêntrica: a inversão pericêntrica acontece quando a região que sofre a inversão envolve o 
centrômero. 
– Paracêntrica: A inversão paracêntrica acontece quando a região invertida não envolve o centrômero. 

→ Translocações 
Nas translocações, uma porção do cromossomo é passada para outro cromossomo não 
homólogo. Podemos citar dois tipos principais de translocação: Translocação recíproca e não 
recíproca. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

07. 00. CERTO. 
01. ERRADO.  
02. ERRADO. 
03. CERTO. 

 
08. 01. CERTO 

02. ERRADO. 
04. ERRADO.  
08. CERTO. 
16. CERTO. 

 
09. Paula apresenta número diploide de cromossomos 2N = 45, X0, enquanto Marisa é 2N = 47, XXX. 
 
10. 01. CERTO. 

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

 
11. Alternativa correta: Letra E. 
 
12. Alternativa correta: Letra C. 
 


