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Conteúdo:  Divisão celular (Introdução a mitose e meiose) 
 
Resolução 
 
01. C 

Durante a divisão celular meiótica, as células germinativas diploides com 46 cromossomos formam células 
gaméticas haploides com 23 cromossomos.   

 
02. C 

A separação dos cromossomos homólogos é um fenômeno observado apenas durante a primeira divisão 
celular meiótica.   

 
03. A 

Durante os processos de divisão celular, os microtúbulos de tubulina são responsáveis pela organização do 
fuso mitótico.   

 
04. C 

A mitose forma células geneticamente idênticas à célula-mãe.   
 
05. D 

A mitose é um tipo de divisão celular que origina células-filhas com o mesmo número de cromossomos da 
célula-mãe.   

 
06. D 

Caso a célula 2n = 2 estivesse em metáfase meiótica I, o arranjo cromossômico seria diferente e os 
cromossomos homólogos estariam pareados. Se estivesse em metáfase meiótica II, o número de 
cromossomos seria diferente. Nesse caso, observaríamos apenas um cromossomo duplicado preso à região 
meridiana do fuso de microtúbulos.   

 
07. C 

Um tumor se forma a partir das sucessivas mitoses que ocorrem de modo descontrolado em um tecido. A 
mitose ocorre com a participação dos centríolos e origina duas células diploides.   

 
08. B 

Durante o processo de multiplicação celular o material genético (DNA) encontra-se duplicado e 
condensado.   

 
09. E 

A primeira fase da mitose é a prófase (2), quando se inicia a condensação dos cromossomos e ocorre a 
fragmentação da carioteca. A fase seguinte é a metáfase (4), quando os cromossomos condensados 
migram para a região equatorial da célula, formando a placa equatorial ou metafásica. Logo após a 
metáfase inicia-se a anáfase (1), fase em que ocorre a separação das cromátides-irmãs, puxadas para 
polos opostos pelo encurtamento dos microtúbulos do fuso do centrossomo. Na telófase (3), última fase da 
mitose, os cromossomos se descondensam, as fibras do fuso mitótico desaparecem, uma nova carioteca 
organiza-se ao redor de cada conjunto de cromossomos e ocorre a divisão citoplasmática (citocinese) para 
a formação de duas células-filhas.   

 
10. A 

A redução do número cromossômico de 2N para N, durante a meiose, compensa a união dos gametas 
garantindo a constância da ploidia da espécie ao longo das gerações sucessivas.   

  
 


