
 

 

Tarefa 8 professor Hélcio 
Biologia 1. 

 

Conteúdo:  Núcleo e Cromossomos 
 
Gabarito:   
 
01. A 

A maioria das células animais possui DNA (ácido desoxirribonucleico) no núcleo de suas células, molécula 
que contém as informações genéticas, formadas por genes.   

 
02. C 

As células somáticas humanas com cariótipo normal contêm, no núcleo, 46  cromossomos e, portanto, 46  
moléculas de DNA.   

 
03. B 

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

 
04. O texto faz referência às células procarióticas e às células eucarióticas. A diferença mais marcante entre 

esses dois tipos celulares é a presença, apenas nas células eucarióticas, de carioteca, a membrana nuclear 
que envolve o material genético e permite a existência de um núcleo organizado. 
Todas as células somáticas de um indivíduo possuem o mesmo genoma, ou seja, o mesmo conjunto de 
genes, porém, cada tipo celular expressa apenas alguns desses genes, o que permite sua especialização e 
o desempenho de funções específicas. Nessa questão, a expressão “código genético” foi usada com o 
sentido “informação genética” ou “genoma”. O código genético, na verdade, é o mesmo para todos os 
seres vivos e refere-se à relação que existe entre uma trinca de nucleotídeos de um RNAm e um 
aminoácido.   

 
05.  

a) O número diploide do Homo sapiens é de 46 cromossomos (figura 2); o número diploide de Canis 
familiaris é de 78 cromossomos (figura 1); e o número diploide de Felis catus é de 38 cromossomos 
(figura 3). A característica que permite afirmar que os cromossomos estão em metáfase é que estão 
duplicados e muito condensados, facilitando sua visualização. 

b) O que define as diferenças fenotípicas entre os bois e os bodes são as diferenças entre os genes 
presentes nos cromossomos e suas expressões.   

 
06. A 

A herança autossômica não discrimina o sexo, porque os cromossomos autossômicos são os mesmos em 
homens e mulheres.   

 
07.  

a) A espécie de mamíferos identificada é 2N 26.  Em suas células somáticas diploides encontram-se 26  
cromossomos no núcleo. Nos óvulos e espermatozoides – células haploides – são verificados N 13  
cromossomos. 

b) O espécime que teve o cariótipo analisado é macho, porque apresenta cromossomos sexuais diferentes 
entre si, sendo um cromossomo X  e o outro, o Y.  

c) Nos gametas dessa espécie são verificados 13  cromossomos e 13  moléculas de DNA, porque cada 
cromossomo é formado por uma molécula de DNA de cadeia dupla.    

 
08. E 

[A] Incorreta. As mitocôndrias têm origem materna, pois as dos gametas masculinos se degeneram logo 
após a fecundação. 
[B] Incorreta. O pai contribui com o cromossomo Y quando o descendente é masculino e a mãe com o 
cromossomo X, portanto, não há como o filho, obrigatoriamente, ter o mesmo alelo recessivo do pai no 
cromossomo X. 
[C] Incorreta. As mitocôndrias da filha e do filho são da mesma linhagem genética, a materna. 
[D] Incorreta. As mitocôndrias da filha e do filho são de linhagens genéticas diferentes da do pai, já que 
ambos receberam as mitocôndrias da mãe. 
[E] Correta. O pai contribui com um dos cromossomos X da filha e outro vem da mãe (XX), portanto, se ele 
possui um alelo recessivo para um gene no cromossomo X, sua filha possui o mesmo alelo.   
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09. D 
[I] Correta: os cromossomos são formados por material genético, sendo DNA mais proteínas.  
[II] Incorreta: os nucléolos não são delimitados por membrana e formados por RNA, proteínas e 
sequências de DNA.  
[III] Correta: a carioteca é formada por dupla camada, contendo vários poros.  
[IV] Incorreta: o nucleoplasma é constituído basicamente por água e proteínas.   

 
10. B 

Os cromossomos observados durante o processo de divisão celular correspondem aos filamentos da 
cromatina duplicados e espiralizados.   

 
 


