
 

 

Tarefa 8 professor Hélcio 
Biologia 1. 

 

Conteúdo:  Núcleo e Cromossomos 
 

01. Para estudar como ocorreu a expansão da humanidade ao longo do tempo, os cientistas têm investigado o 
DNA presente em uma organela, a mitocôndria, que é passada de mãe para filhos(as).  
Na maioria dos tipos de células animais, além de estar presente na mitocôndria, o DNA é encontrado 
no(a):   
a) núcleo.     
b) citoplasma.     
c) citoesqueleto.     
d) membrana plasmática.     

  
02. Cada pessoa tem um padrão de DNA particular. Um filho herda 50%  de suas moléculas de DNA da mãe e 

50%  do pai. No núcleo de cada célula somática (célula dos tecidos que constituem o corpo) há 23  pares 
de cromossomos homólogos: 23  desses cromossomos vieram do óvulo e os outros 23,  do 
espermatozoide. A união do óvulo com o espermatozoide deu origem ao zigoto. Esse zigoto originou o 
embrião e depois o feto. Como cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas, há 
em cada célula somática __________ de DNA.  
Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço acima.  
a) 23  moléculas    
b) 92  moléculas    
c) 46  moléculas    
d) 69  moléculas    
e) 56  moléculas    

  
03. (Cefet MG 2014)  O DNA apresenta diferentes níveis de condensação, conforme representado na figura. 

 

 
 

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.    
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04. (Ufscar 2010)  A edição n.º 76 da revista Scientific American Brasil, de 2008, noticiou que pesquisadores 
da Harvard Medical School, nos Estados Unidos, conseguiram construir um modelo da célula primitiva, que 
surgiu há, aproximadamente, 3,5 bilhões de anos e que deu início à jornada da vida na Terra. A partir 
dessa célula primitiva surgiram os dois tipos fundamentais de células: um, presente em bactérias e 
cianobactérias e o outro, presente em todos os demais seres vivos conhecidos atualmente, exceto vírus. 
Esse feito científico é de extrema importância, pois pode fornecer informações mais precisas de como esse 
processo de diversificação aconteceu. 
a) Quais são os dois tipos celulares a que o texto faz referência, e qual é a diferença mais marcante entre 

eles, visível com o auxílio do microscópio óptico? 
b) Em um organismo pluricelular, podemos observar células com um mesmo código genético 

desempenhando funções muito diferentes, por exemplo, um neurônio e uma célula muscular. Como 
isso é possível?  

  
05. (Unesp 2020)  As figuras de 1 a 3 apresentam os conjuntos cromossômicos (cariótipos) de machos de três 

espécies de mamíferos: Homo sapiens (homem), Canis familiaris (cão) e Felis catus (gato), não 
necessariamente nessa ordem. As figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, os cariótipos de machos de 
Bos taurus (boi) e de Capra hircus (bode). 
Para a elaboração de cariótipos, os cromossomos em metáfase são fotografados e organizados lado a lado, 
segundo seus pares homólogos. Nessa sequência (de 1 a 5), os cariótipos estão em escalas diferentes. 
 

 
 
a) Sabendo-se que o gato tem um número cromossômico menor que o do cão, qual o número diploide do 

Homo sapiens, do Canis familiaris e do Felis catus, respectivamente? Cite uma característica, evidente 
nos cariótipos, que permite afirmar que os cromossomos apresentados são metafásicos. 

b) As espécies Bos taurus e Capra hircus apresentam cariótipos muito parecidos, com a mesma ploidia e, 
à exceção do cromossomo X, têm cromossomos de mesma morfologia. Como se explica o fato de 
conjuntos cromossômicos tão semelhantes determinarem características fenotípicas tão diferentes 
quanto aquelas que distinguem os bois dos bodes?  

  
06. (Uerj 2020)  Um indivíduo do sexo masculino deseja investigar informações genéticas recebidas de ambos 

os seus avós maternos. 
Essas informações podem ser encontradas no seguinte material genético:  
a) autossomos    
b) cromossomo Y    
c) DNA mitocondrial    
d) corpúsculo de Barr    
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07. (Ufpr 2018)  Uma nova espécie de mamífero foi identificada e a análise do cariótipo mostrou a existência 
de 12  pares de cromossomos homólogos, além de mais dois cromossomos de tamanhos diferentes, 
identificados como o par sexual. Considere que essa espécie de mamífero tem o mesmo sistema de 
determinação sexual presente em humanos e responda:  
a) Quantos cromossomos existem nas células somáticas, nos óvulos e nos espermatozoides dessa nova 

espécie de mamífero?  
b) O espécime que teve o cariótipo analisado é macho ou fêmea? Justifique sua resposta.  
c) Quantas moléculas de DNA cromossômico existem nos gametas dessa espécie de mamífero? Justifique 

sua resposta.  
  
08. O ônibus chega, Júlia embarca. Ela senta do lado da janela e vê o coletivo deslizando em sua faixa 

preferencial enquanto os carros ficam retidos pelo engarrafamento tão comum naquele horário. Na rádio, 
Nando Reis canta “Espatódea” (que ele compôs para sua filha Zoé). Júlia sorri. Ela acha fofinho o 
relacionamento do cantor com os filhos. Além de “Espatódea”, ele compôs uma música para o seu filho 
Sebastião (“O mundo é bão Sebastião”). 
Além das músicas, Nando Reis compartilha com os filhos algumas informações genéticas. Sabendo disso, é 
correto afirmar que   
a) as mitocôndrias de Sebastião são da mesma linhagem genética das mitocôndrias do cantor. Já as 

mitocôndrias de Zoé são da mesma linhagem genética das mitocôndrias da mãe.     
b) se o músico possuir um alelo recessivo para um gene que se encontra em seu cromossomo X, 

obrigatoriamente seu filho Sebastião possui aquele alelo recessivo.     
c) as mitocôndrias de Zoé e Sebastião são da mesma linhagem genética das mitocôndrias do cantor.     
d) as mitocôndrias de Zoé são da mesma linhagem genética das mitocôndrias do cantor. Já as 

mitocôndrias do Sebastião são da mesma linhagem genética das mitocôndrias da mãe.     
e) se o músico possuir um alelo recessivo para um gene que se encontra em seu cromossomo X, 

obrigatoriamente sua filha Zoé possui aquele alelo recessivo.    
  
09. O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas 

a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. 
 
I. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. 
II. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. 
III. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa. 
IV. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos e material genético. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas:  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) III e IV.    
d) I e III.    
e) II e IV.    

  
10. O núcleo celular é o local que abriga o material genético nas células eucariontes. No núcleo interfásico, fase 

em que a célula não se encontra em divisão, a cromatina aparece imersa na cariolinfa, como um 
emaranhado de filamentos longos e finos. Ao iniciar o processo de divisão celular, esses filamentos 
começam a se condensar em espiral, tornando-se mais curtos e grossos, passando a ser chamados de  
a) cromonema.     
b) cromossomo.    
c) carioteca.     
d) DNA.     
e) genes.    

 


