
 

 

Tarefa 9 professor Hélcio 
 

Produtivo 9º ano Divisão Celular, Mitose e Meiose. 
 
Gabarito:   
 
01. 01 + 08 = 09. 

[02] Incorreta. O ovócito primário (2n)  inicia a meiose I, originando um corpúsculo polar e um ovócito 
secundário com 14  cromossomos, que entra em meiose II, originando também um corpúsculo polar e um 
óvulo viável com sete cromossomos. 
[04] Incorreta. Na figura, há 14  cromossomos; após a meiose I, a célula continuará sendo diploide, com 
14  cromossomos e só originará células haploides, com sete cromossomos, após a meiose II. 
[16] Incorreta. A duplicação do material genético ocorre na interfase, especificamente durante a fase S, e o 
DNA aprece totalmente condensado na metáfase.   

 
02. B 

[I] Correta. A meiose significa diminuição e designa a divisão celular em que o número de cromossomos é 
reduzido à metade nas células-filhas, originando os gametas. 
[II] Correta. A mitose é a divisão celular em que o número de cromossomos se mantém nas células-filhas, 
idênticas à célula-mãe; ocorre durante o crescimento dos seres vivos, na reprodução assexuada de alguns 
seres vivos e na reparação de tecidos. 
[III] Incorreta. Na mitose, ocorre apenas uma prófase, etapa marcada pela condensação dos 
cromossomos, desaparecimento do nucléolo e início da formação do fuso mitótico. 
[IV] Incorreta. Na anáfase I, durante a meiose I, ocorre a separação dos cromossomos homólogos 
duplicados. 
[V] Incorreta. Na metáfase II, durante a meiose II, os cromossomos duplicados, não homólogos, associam-
se ao fuso mitótico e alinham-se na região equatorial da célula para que ocorra a separação das 
cromátides-irmãs na etapa seguinte.   

 
03. B 

A redução de ploidia ocorre durante a meiose I, quando ocorre a segregação dos cromossomos homólogos. 
O crossing-over ocorre durante a prófase I da meiose.   

 
04. A 

O número diploide da célula em divisão é de 8  cromossomos (2n 8),  pois esses cromossomos separam, 
na meiose I, os cromossomos homólogos (A) e na meiose II, as cromátides-irmãs (B). 

 
 
05. D 

A figura ilustra a metáfase I da meiose de uma célula 2N 4,  porque os cromossomos pareados se situam 
na região mediana do fuso acromático.   

 
06.  

a) A célula humana que está na prófase da mitose possui 46 cromossomos duplicados, 92 cromátides e 
92 fitas de DNA cromossômico. A duplicação do material genético ocorreu durante o período S da 
interfase e cada cromossomo duplicado é formado por duas cromátides-irmãs, as quais se constituem 
em duas moléculas de DNA idênticas. 

b) A célula humana que sofreu meiose origina quatro células filhas haploides com 23 cromossomos 
simples que correspondem a 23 moléculas de DNA. As cromátides aparecem durante a divisão I e 
durante a divisão II até a metáfase II. 

c) O homem com genótipo AaBb  forma quatro tipos de gametas com genótipos AB, Ab, aB  e ab.  Seus 
gametas contarão 23 cromossomos.   



Arte 

 

 
2

07. D 
A células 2n 8  está em anáfase I da meiose I, pois os cromossomos homólogos estão se separando 
nessa etapa da divisão.   

 
08. D 

A segregação dos cromossomos homólogas, apresentando permutações (crossing-over) indica o período da 
anáfase I da meiose. Esse fenômeno, em animais, resulta na formação das células reprodutoras 
denominadas gametas.   

 
09. 43. 
 

 
 
10. C 

Nos organismos unicelulares, a mitose é responsável por produzir duas células-filhas idênticas 
geneticamente à célula-mãe. 

 

 
 
 


