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DIVISÃO CELULAR

Ploidia e Quantidade de DNA

Existem dois tipos básicos de divisão celular: a mitose e a meiose.

MITOSE MEIOSE

Número de células-filhas

produzidas
2 4

Quantidade de 

cromossomos em

cada célula-filha

Igual ao número de 

cromossomos da célula-

mãe.

Metade do número de 

cromossomos da célula 

mãe.

Importância

Crescimento

Reposição celular

Reprodução assexuada

Produção de gametas

(Reprodução sexuada)
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Durante o ciclo celular, ocorrem modificações na quantidade de DNA da célula, duplicado no 

período S, mas não na quantidade de cromossomos.

Uma forma de expressar a quantidade de cromossomos é a ploidia, número de lotes n de 

cromossomos de uma célula:

▪ Célula n = haploide

▪ Célula 2n = diploide

▪ Célula 3n = triploide etc.

A mitose pode ocorrer com células de qualquer

ploidia. Todas originarão duas células-filhas com o

mesmo número de cromossomos.

MITOSE

Célula haploide
com quantidade C de DNA

3 cromossomos simples
3 moléculas de DNA

Célula diploide
com quantidade 2C de DNA

6 cromossomos simples
6 moléculas de DNA

Célula diploide
com quantidade 4C de DNA

6 cromossomos duplicados
12 moléculas de DNA

n = 3 2n = 6 2n = 6

MITOSE
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Separação das
cromátides-irmãs

Duplicação do
material genético

A quantidade de DNA tem comportamento diferente da ploidia, durante o ciclo celular:

MITOSE

▪ A separação dos cromossomos homólogos, na meiose I, origina células haploides.

▪ Na meiose II não há redução na ploidia.

Separação dos cromossomos homólogos

MEIOSE
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Com a disjunção (separação dos cromossomos homólogos), na meiose I, a quantidade de

DNA é reduzida à metade. Novamente, na meiose II, ela é dividida pela separação das

cromátides-irmãs:

Separação dos cromossomos homólogos

Separação das cromátides-irmãs

MEIOSE

Sobre a divisão celular, é correto afirmar:

a) Ao final da mitose ocorre redução da ploidia da célula por meio da separação das cromátides-irmãs.

b) Os gametas haploides são originados por meio da separação dos cromossomos homólogos que ocorre na
meiose I.

c) A segregação dos cromossomos homólogos ocorre durante a mitose I, originando gametas haploides.

d) A meiose origina gametas haploides por meio da separação das cromátides-irmãs.

e) O crossing over ocorre durante a mitose, podendo produzir gametas recombinantes.

Questão 01 (UFPR)
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Sobre a divisão celular, é correto afirmar:

a) Ao final da mitose ocorre redução da ploidia da célula por meio da separação das cromátides-irmãs.

b) Os gametas haploides são originados por meio da separação dos cromossomos homólogos que ocorre na
meiose I.

c) A segregação dos cromossomos homólogos ocorre durante a mitose I, originando gametas haploides.

d) A meiose origina gametas haploides por meio da separação das cromátides-irmãs.

e) O crossing over ocorre durante a mitose, podendo produzir gametas recombinantes.

Questão 01 (gabarito)

Uma célula animal foi analisada ao microscópio, o que permitiu visualizar cromossomos duplicados se

deslocando para cada um dos polos da célula. Sabendo que a ploidia do animal é 2n = 8, a célula analisada

encontra-se em:

a) anáfase II da meiose.

b) metáfase da mitose.

c) anáfase da mitose.

d) anáfase I da meiose.

e) metáfase I da meiose.

Questão 02 (Albert Einstein)
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Uma célula animal foi analisada ao microscópio, o que permitiu visualizar cromossomos duplicados se

deslocando para cada um dos polos da célula. Sabendo que a ploidia do animal é 2n = 8, a célula analisada

encontra-se em:

a) anáfase II da meiose.

b) metáfase da mitose.

c) anáfase da mitose.

d) anáfase I da meiose.

e) metáfase I da meiose.

Questão 02 (gabarito)

Cada célula ao lado está em uma fase da divisão

celular. A célula que está se dividindo por mitose e

que se originou de uma célula-mãe cuja ploidia

era 2n = 4 está indicada em:

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

Questão 03 (UEFS)
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Cada célula ao lado está em uma fase da divisão

celular. A célula que está se dividindo por mitose e

que se originou de uma célula-mãe cuja ploidia

era 2n = 4 está indicada em:

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

Questão 03 (gabarito)
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