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QUESTÕES 
 

Com base em seus conhecimentos, julgue cada questão abaixo como CERTA ou 

ERRADA. Justifique as questões que estiverem erradas. 
 
Questão 01 – Considerando uma espécie de marsupial da América do Sul que possui uma 

célula diploide com 14 cromossomos, os gametas dessa espécie também terão 14 cromossomos. 
Questão 02 – Os cromossomos duplos apresentam duas cromátides irmãs, sendo que a 

duplicação do material genético teve início na prófase da mitose, juntamente com a condensação 
do DNA. 
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Questão 03 – Durante a etapa (I), os cromossomos podem ser facilmente identificados ao 
microscópio, visto que os mesmos se apresentam em seu maior grau de compactação.     

Questão 04 – Em (I), ocorre a duplicação do DNA e a formação de duas cromátides idênticas, 
as cromátides-irmãs.     

Questão 05 – A etapa representada em (III) é a de meiose, visto que podemos perceber a 
diminuição pela metade da quantidade de DNA por célula (2x x).  

Questão 06 – G1 é uma fase da intérfase que antecede a duplicação do DNA. Em (II) está 
representada a fase G2, a qual compreende o intervalo entre a duplicação do DNA e o início da 

divisão celular.     
Questão 07 – Nos organismos pluricelulares, a mitose está relacionada com o crescimento do 

organismo, originando células diploides. Sendo que em todas as células, o ciclo celular inclui a 
interfase, uma fase de baixa atividade metabólica entre os períodos de mitose.     
Questão 08 – A meiose é a divisão celular que origina os gametas e que favorece a diversidade 

entre os organismos de uma espécie.     
Questão 09 – Durante a mitose animal, ocorre a divisão do citoplasma de forma centrípeta e 

a separação dos cromossomos homólogos durante a anáfase.     
Questão 10 – Na prófase ocorre o desaparecimento da carioteca, a condensação da cromatina 
e a formação das fibras do fuso e do nucléolo. 
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