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QUESTÕES 
 

Questão 01 – O DNA apresenta diferentes níveis de condensação, conforme representado na figura. 

  

 
 

No momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizado no nível “F” de 

condensação, está ocorrendo o processo de   

 

a) morte celular.    

b) síntese de proteínas.    

c) multiplicação celular.    

d) produção de ácido ribonucleico (RNA).    

e) duplicação do material genético.    

 

Questão 02 – Analise a figura 
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A figura representa um cromossomo duplo. Portanto, os números I e II correspondem a:  

 

a) cromátides não-irmãs, cada uma com uma molécula idêntica de DNA.    

b) cromátides-irmãs, cada uma com duas moléculas diferentes de DNA.    

c) cromátides-irmãs, com duas moléculas idênticas de DNA.    

d) cromossomos duplicados, com duas moléculas diferentes de DNA.    

 

 

Questão 03 – Em relação ao núcleo das células e seus constituintes, é CORRETO afirmar que:  

 

a) no núcleo eucariótico, o conjunto haploide de cromossomos é denominado cariótipo, enquanto o 

número, a forma e o tamanho dos cromossomos são denominados de genoma.    

b) o núcleo interfásico de células vegetais apresenta uma carioteca, cuja estrutura não permite a 

comunicação com o citoplasma.  

c) o nucléolo é uma estrutura intranuclear.   

d) em células procariontes, existem proteínas responsáveis pela condensação das fitas de DNA, 

denominadas histonas.    

e) a cromatina é uma estrutura presente, tanto no citoplasma, como no núcleo de células eucarióticas    

 

 

Questão 04 – Na montagem de um cariótipo encontramos 44, XX cromossomos. A qual organismo esse 

cariótipo, provavelmente, pertence?  

 

a) A uma cebola.    

b) A um homem.    

c) A uma mosca drosófila.    

d) A uma mulher.    

e) A um cavalo.    

 

Questão 05 - Acerca da relação entre os cromossomos de um menino e os de seus avós, fizeram-se as 

seguintes afirmações: 

 

I. Seu cromossomo Y é descendente do Y de seu avô paterno. 

II. Seu cromossomo X é descendente de um X de sua avó paterna. 

III. Entre seus cromossomos autossomos, há descendentes de cromossomos autossomos de seus avós. 

 

Dessas afirmações, está(ão) correta(s) APENAS  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) I e III.    

e) II e III.    

 

Questão 06 – Cada pessoa tem um padrão de DNA particular. Um filho herda 50%  de suas moléculas de 

DNA da mãe e 50%  do pai. No núcleo de cada célula somática (célula dos tecidos que constituem o corpo) 

há 23  pares de cromossomos homólogos: 23  desses cromossomos vieram do óvulo e os outros 23,  do 

espermatozoide. A união do óvulo com o espermatozoide deu origem ao zigoto. Esse zigoto originou o 

embrião e depois o feto. Como cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas, 

há em cada célula somática __________ de DNA.  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço acima.  
a) 23  moléculas    
b) 92  moléculas    
c) 46  moléculas    
d) 69  moléculas    
e) 56  moléculas    

 

Questão 07 – Mitose e meiose são processos de divisão celular que, apesar de suas diferenças, podem 

estar relacionados à reprodução. De maneira geral, essa é a função da meiose em organismos 

pluricelulares, e, da mitose, em organismos unicelulares. 

Dessa forma, nos organismos unicelulares, a mitose será responsável por  

a) formar gametas de alta fecundidade.    

b) estimular o crescimento do organismo.    



 

c) gerar descendentes geneticamente iguais.     

d) promover a regeneração dos tecidos.    

Questão 08 – A divisão celular é o processo que ocorre nos seres vivos por meio do qual uma célula, 

chamada célula-mãe, divide-se em células-filhas, com informações genéticas relativas à espécie. 

Dependendo do tipo de célula, esta se dividirá por mitose ou por meiose, eventos complexos que fazem 

parte do ciclo celular.  

A mitose é importante por diversos motivos, EXCETO porque  

a) substitui células mortas por outras novas.     

b) regenera as partes lesadas do organismo.     

c) as células-filhas são geneticamente diferentes da célula-mãe.     

d) são células somáticas (não gaméticas) que fazem esse tipo de divisão celular.    

e) ocorre tanto com células haploides quanto com células diploides.     

Questão 09 – Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as células cancerosas multiplicam-se de 

maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, invadindo-o. 

Geralmente, elas têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as 

atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células forma os tumores malignos. 

Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástases mais rápidas e mais precocemente, outros 

o fazem bem lentamente ou até não o fazem. 

O processo de multiplicação dessas células se dá por  

a) mitose.    

b) metáfase.    

c) meiose.    

d) disseminação.    

Questão 10 – A questão refere-se ao gráfico a seguir. 

 

 

 

Um pesquisador, com a finalidade de estudar a forma e o tamanho dos cromossomos de uma 

célula, interrompeu a divisão celular na fase em que eles se encontravam na máxima condensação. 

Analisando esse processo, pode-se deduzir, corretamente, que a fase em questão é a de número  

a) 1    

b) 2    

c) 3    

d) 4    



 

Questão 11 – Leia a seguinte descrição de uma fase componente da mitose celular: "Há formação da 

placa equatorial, ou seja, os cromossomos se dispõem na posição mediana da célula, possibilitanto a 

distribuição equitativa da informação genética. Os cromossomos estão bem individualizados e fortemente 

condensados." Essa descrição corresponde à:  

a) metáfase.    

b) interfase.  

c) anáfase.  

d) telófase.   

e) prófase.  

Questão 12 – A condensação dos cromossomos ocorre na fase ________ da mitose:  

a) intérfase.    

b) prófase.    

c) metáfase.    

d) anáfase.    

e) telófase.   

 


