
 

 

Tarefa 9 professor Hélcio 
 

Produtivo 9º ano Divisão Celular, Mitose e Meiose. 
 
01. Na figura abaixo, há uma foto dos cromossomos, em metáfase mitótica, de uma marmosa (Marmosa sp), 

um marsupial da América do Sul. 
 

 
 

Sobre os cromossomos representados na figura e a divisão celular, é correto afirmar que:  
01) o número diploide dessa espécie é de 14 cromossomos.     
02) na meiose de uma fêmea Marmosa sp, um ovócito primário gera quatro óvulos viáveis, sendo que cada 

um deles apresentará 14 cromossomos.     
04) na figura há 28 cromossomos homólogos; após uma meiose, haverá células haploides com 14 

cromossomos.     
08) na meiose de um macho Marmosa sp, um espermatócito primário gera quatro espermatozoides, com o 

número haploide de sete cromossomos cada.     
16) os cromossomos apresentam duas cromátides, o que significa que estão duplicados; a duplicação do 

material genético teve início na prófase da mitose, juntamente com a condensação do DNA.     
  
02. Considere os processos de divisão celular classificados como mitose e meiose para avaliar as afirmativas 

abaixo.  
I. A meiose ocorre no processo de formação dos gametas, o que contribui para a redução do número de 

cromossomos nas células-filhas.  
II. A mitose ocorre durante o crescimento dos seres vivos, multiplicando o número de células e originando 

células idênticas.  
III. Podemos observar, durante o processo de mitose, duas etapas denominadas, respectivamente, prófase 

I e prófase II, onde ocorrerá a duplicação dos centríolos.  
IV. Na anáfase I, podemos observar a separação das cromátides irmãs.  
V. Na metáfase II, ocorre o pareamento dos homólogos na região equatorial da célula, seguido da 

cariocinese.  
 
Estão CORRETAS apenas as proposições   
a) II e III.    
b) I e II.     
c) IV e V.     
d) III e V.     
e) I e IV.     

  
03. 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.  
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04. Apenas as células diploides podem sofrer meiose, dado que as células haploides têm um conjunto único de 
cromossomos que não pode mais ser reduzido. A figura abaixo representa a anáfase II da meiose de uma 
célula animal. 

 
O número diploide da célula que se está dividindo por meiose é igual a  
a) 8 cromossomos    
b) 12 cromossomos    
c) 4 cromossomos    
d) 16 cromossomos    
e) 2 cromossomos    

  
05. Durante a aula de biologia de uma escola, certo professor esquematizou na lousa (desenho abaixo) uma 

das fases pertencentes a um específico tipo de divisão celular, tema que os alunos estavam estudando 
naquele momento. 

 
Em seguida, o professor pediu a seus alunos que escrevessem no caderno se a ilustração representava 
uma fase da meiose ou uma fase da mitose. Deveriam, também, identificar o nome da fase escolhida e 
justificar.  
Cinco alunos diferentes, indicados na tabela, atenderam ao pedido do professor e escreveram em seus 
cadernos as seguintes informações: 
Nome do 

aluno Fase escolhida Justificativa 

Maria Metáfase Mitótica Cromossomos com alto grau de 
espiralização. 

Roberto Metáfase II Meiótica Cromossomos com alto grau de 
espiralização. 

Denise Anáfase I Meiótica Separação das cromátides-irmãs devido ao 
encurtamento das fibras do fuso. 

Carlos Metáfase I Meiótica Pareamento dos Cromossomos homólogos 
na região mediana da célula. 

Marcelo Telófase Mitótica Pareamento das Cromátides-irmãs na 
região mediana da célula. 

 
O processo ilustrado foi melhor descrito por  
a) Maria.    
b) Roberto.    
c) Denise.    
d) Carlos.    
e) Marcelo.    
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06. Células eucarióticas que estão se dividindo ativamente passam por uma série de estágios, conhecidos 
conjuntamente como ciclo celular, e a quantidade de DNA contido nessas células pode variar ao longo 
desses estágios. 
a) Uma célula humana diploide que está na prófase da mitose tem quantos cromossomos, quantas 

cromátides e quantas fitas de DNA cromossômico? Justifique sua resposta. 
b) Uma célula humana que sofreu meiose dá origem a células-filhas. Cada célula-filha contém quantos 

cromossomos, quantas cromátides e quantas fitas de DNA cromossômico? Justifique sua resposta. 
c) Um homem tem genótipo AaBb,  sendo que os genes A  e B  têm segregação independente. Quais 

serão os genótipos possíveis dos seus gametas? Quantos cromossomos contém cada gameta?  
  
07. Uma célula animal foi analisada ao microscópio, o que permitiu visualizar 4  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.     

  
08. Considere a ilustração abaixo, de uma célula animal com padrão diploide de seis cromossomos, ou seja, 

2n 6,  em divisão celular.  

 
A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo:   
a) reposição de células mortas    
b) multiplicação celular assexuada     
c) produção de células totipotentes     
d) formação de células reprodutoras    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
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09. Caso ocorresse a não disjunção cromossômica, na meiose II, em 43 células P2, qual a quantidade de 

gametas que apresentariam nulissomia? Transcreva a resposta obtida.  
  
10. Mitose e meiose são processos de divisão celular que, apesar de suas diferenças, podem estar relacionados 

à reprodução. De maneira geral, essa é a função da meiose em organismos pluricelulares, e, da mitose, em 
organismos unicelulares. 
Dessa forma, nos organismos unicelulares, a mitose será responsável por  
a) formar gametas de alta fecundidade.    
b) estimular o crescimento do organismo.    
c) gerar descendentes geneticamente iguais.     
d) produzir número equivalente de células da meiose.     


