
 

 

Tarefa 8 professor Hélcio 
 

Conteúdo:  Divisão celular (Introdução a mitose e meiose) 
 
01. (G1 - col. naval 2015)  No nosso corpo ocorrem dois tipos de divisão celular: a mitose, nas células do corpo 

em geral, e a meiose, nas células germinativas. Com relação à mitose e à meiose no corpo humano, é 
correto afirmar que  
a) na mitose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com a metade do 

número de cromossomos.    
b) a mitose é a divisão celular que forma os espermatozoides e os óvulos.    
c) na meiose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com 23 cromossomos.    
d) a meiose é a divisão celular que permite o crescimento dos organismos e a substituição das células 

que envelhecem e morrem.    
e) tanto na mitose quanto na meiose ocorre perda de cromossomos durante a divisão celular.    

  
02. (G1 - cftmg 2014)  Por intermédio das divisões celulares, os animais são capazes de produzir gametas 

(meiose), de crescer e regenerar tecidos lesionados (mitose). A diferença fundamental entre essas divisões 
é que apenas na meiose ocorre  
a) formação do fuso acromático.    
b) duplicação do material genético.    
c) segregação de cromossomos homólogos.    
d) espiralização do DNA ao redor de proteínas.    

  
03. (G1 - ifpe 2018)  Na doença de Alzheimer, as alterações na proteína “tau” levam à desintegração dos 

“microtúbulos” existentes nas células do cérebro, destruindo o sistema de transporte dos neurônios, ou 
seja, inicialmente provoca disfunções na comunicação bioquímica entre os neurônios e, numa fase 
posterior, a morte destas células. Na divisão celular os “microtúbulos” são responsáveis   
a) pela organização do fuso mitótico.     
b) pela contração muscular.     
c) pela atividade de endocitose.     
d) pela atividade de exocitose.     
e) pelo estrangulamento da célula na citocinese.    

  
04. (G1 - col. naval 2017)  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 que fazem esse tipo de divisão celular.    
e) ocorre tanto com células haploides quanto com células diploides.     

  
05. (G1 - ifce 2016)  É uma característica da mitose  

a) originar células-filhas com o dobro do número de cromossomos da célula-mãe.    
b) originar células-filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe.     
c) a divisão celular utilizada na formação dos gametas.    
d) originar células-filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe.    
e) a divisão celular utilizada apenas na formação dos espermatozoides.    
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06. (G1 - cftmg 2013)  Observe a fase do processo de divisão celular de uma célula, cuja ploidia é 2n = 2, 
conforme a figura. 

 

 
 

Conclui-se que a fase mostrada na figura refere-se à mitose, pois se fosse meiose  
a) as cromátides irmãs estariam afastando-se em direção aos polos da célula.    
b) a visualização dos cromossomos seria impossível.    
c) os cromossomos mudariam de formato.    
d) o número cromossômico seria diferente.    

  
07. (G1 - ifce 2011)  Quando ocorre a divisão celular descontrolada das células de determinada região do 

organismo, pode ocorrer a formação de um tumor. Nos tumores benignos, as células permanecem no local, 
prejudicando apenas o órgão onde se originou o tumor ou os tecidos vizinhos. O câncer é um tumor 
maligno prejudicial que se espalha para outras regiões do corpo. 
O processo celular envolvido nessa desobediência genética é chamado de  
a) meiose e origina células haploides.    
b) fissão e ocorre nas células eucarióticas dos animais evoluídos.    
c) mitose e tem participação dos centríolos.    
d) cromossômico e origina duas células diploides.    
e) mitose celular e origina células haploides.    

  
08. (Cefet MG 2014)  O DNA apresenta diferentes níveis de condensação, conforme representado na figura. 
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No momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizado no nível “F” de condensação, 
está ocorrendo o processo de  
a) síntese de proteínas.    
b) multiplicação celular.    
c) permutação cromossômica.    
d) produção de ácido ribonucleico.    
e) duplicação do material genético.    

  
09. (Udesc 2010)  Assinale a alternativa correta quanto à mitose na espécie humana, referente à fase da 

anáfase (1), da prófase (2), da telófase (3) e da metáfase (4), respectivamente:  
a) (1) Os cromossomos duplicados na interfase começam a se condensar. (2) Ocorre a separação das 

duas cromátides-irmãs. (3) Os cromossomos se deslocam em direção à região da placa equatoriana e 
há a formação do fuso mitótico. (4) Os cromossomos se descondensam e as fibras do fuso mitótico 
desaparecem.    

b) (1) Os cromossomos se deslocam em direção à região da placa equatoriana e há a formação do fuso 
mitótico. (2) Os cromossomos duplicados na interfase começam a se condensar. (3) Os cromossomos 
se descondensam e as fibras do fuso mitótico desaparecem. (4) Ocorre a separação das duas 
cromátides-irmãs.    

c) (1) Ocorre a separação das duas cromátides-irmãs. (2) Os cromossomos se descondensam e as fibras 
do fuso mitótico desaparecem. (3) Os cromossomos duplicados na interfase começam a se condensar. 
(4) Os cromossomos se deslocam em direção à região da placa equatoriana e há a formação do fuso 
mitótico.    

d) (1) Os cromossomos duplicados na interfase começam a se condensar. (2) Ocorre a separação das 
duas cromátides-irmãs. (3) Os cromossomos se descondensam e as fibras do fuso mitótico 
desaparecem. (4) Os cromossomos se deslocam em direção à região da placa equatoriana e há a 
formação do fuso mitótico.    

e) (1) Ocorre a separação das duas cromátides-irmãs. (2) Os cromossomos duplicados na interfase 
começam a se condensar. (3) Os cromossomos se descondensam e as fibras do fuso mitótico 
desaparecem. (4) Os cromossomos se deslocam em direção à região da placa equatoriana e há a 
formação do fuso mitótico.    

  
10. (Cefet MG 2014)  Analise o processo de divisão celular representado de forma simplificada. 
 

 
 

A diferença numérica de cromossomos entre o início e o fim desse processo objetiva  
a) manter a ploidia da espécie.    
b) impedir o surgimento de trissomias.    
c) diminuir o tempo do próximo ciclo celular.    
d) facilitar a duplicação do material genético.    
e) favorecer a eliminação de genes indesejáveis.    

  


