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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 – As mutações gênicas determinam alterações cromossômicas devido à mudança no número 

de cromossomos, sendo que essas mudanças são decorrentes de interferências durante a divisão celular. 

Questão 02 – Sobre os cromossomos humanos, as fêmeas são diploides com 2 cromossomos sexuais; 

e os machos, haploides com somente 1 cromossomo sexual.     

Questão 03 – Um trecho da molécula de DNA cromossômico que contém informações para sintetizar a 

cadeia de aminoácidos de uma proteína é definido como gene. Enquanto que cromossomos homólogos 

são os dois representantes de cada par cromossômico presente em células diploides, provenientes 

originalmente do par de gametas.    

Questão 04 – A posição do centrômero serve de critério para classificar os cromossomos em apenas três 

tipos: metacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico.    

 

Imagem para as questões 05 e 06 

 

 
 

Questão 05 – Na espécie humana, os cromossomos são classificados em 7 grupos, compreendendo 22 

pares de cromossomos autossômicos, e mais um par de cromossomos sexuais que, no homem, é XY, 

totalmente homólogos, e, na mulher, XX, parcialmente homólogos.    

Questão 06 – A partir da análise de cariótipos, informações valiosas podem ser obtidas, tais como a 

existência de cromossomos extras, auxiliando no diagnóstico de certas síndromes genéticas.    

Questão 07 – A seleção natural age sobre a variabilidade dos indivíduos de uma população, promovendo 

a modificação de várias características hereditárias daqueles mais bem adaptados ao ambiente. 

Questão 08 – O neodarwinismo ou teoria sintética da evolução considera que um órgão se desenvolvia 

com o seu uso e atrofiava-se com o seu desuso. Por exemplo, a girafa atual poderia ter adquirido um 

pescoço comprido como resultado do uso constante e do esforço de um ancestral, de pescoço menor, 

para alcançar as folhas do alto das árvores.    

Questão 09 – Um fato marcante na evolução humana foi o desenvolvimento da agricultura e da 

agropecuária. Acredita-se que mamíferos foram domesticados como fonte de reserva de carne e leite. 

Uma mutação genética teria tornado o adulto humano “tolerante” ao leite, sendo tal mutação selecionada 

ao longo de gerações, permitindo assim seu consumo e sua digestão pelos adultos. Esse processo seria 

uma interpretação da teoria sintética da evolução, onde uma modificação casual foi selecionada e mantida 

na população.    

Questão 10 – As mutações, as alterações cromossômicas e a recombinação geram a variabilidade 

genética. Sendo assim, as mutações ocorrem de forma dirigida para formar fenótipos mais aptos nas 

populações naturais.     

Questão 11 – Mutação gênica e seleção natural geram variabilidade genética, enquanto a recombinação 

genética é a força responsável pelo direcionamento do processo evolutivo.    

Questão 12 – A teoria sintética foi proposta por Darwin como aperfeiçoamento da teoria da evolução, 

evidenciando que recombinações e mutações genéticas causam variabilidade nos organismos, tornando 

uns mais aptos e outros menos aptos.    
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