
 

 

01. (Enem 2018)  No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína p53 é ativada em 
resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou 
induzindo a célula à autodestruição. 

ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2011 (adaptado). 
 

A ausência dessa proteína poderá favorecer a  
a) redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular.     
b) saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA.     
c) ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose.     
d) manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade.     
e) proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor.     

  
02. (Fuvest 2018)  Células de embrião de drosófila (2n 8),  que estavam em divisão, foram tratadas com uma 

substância que inibe a formação do fuso, impedindo que a divisão celular prossiga. Após esse tratamento, 
quantos cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá?  
a) 4  e 4.     
b) 4  e 8.     
c) 8  e 8.     
d) 8  e 16.     
e) 16  e 16.     

  
03. (Fgv 2018)  A figura ilustra a prófase do processo de divisão celular. 

 

 
 
Considerando que se trata de uma divisão equacional, os cromossomos estão  
a) duplicados, pareados e posicionados no plano equatorial da célula.    
b) não duplicados, pareados e posicionados no interior do núcleo em degeneração.    
c) duplicados, não pareados e posicionados no interior do núcleo em degeneração.    
d) não duplicados, não pareados e posicionados no plano equatorial da célula.    
e) duplicados, pareados e posicionados no interior do núcleo em degeneração.    

  
04. (Fuvest 2017)  O sulfato de vincristina é uma substância usada para o tratamento de tumores. Esse 

quimioterápico penetra nas células e liga-se à tubulina, impedindo a formação de microtúbulos. 
a) Que processo celular, importante para o tratamento, é bloqueado, quando não se formam 

microtúbulos? Como os microtúbulos participam desse processo? 
b) Para o tratamento, o quimioterápico pode ser colocado dentro de lipossomos, vesículas limitadas por 

bicamada de constituição lipoproteica. Que estrutura celular tem composição semelhante à do 
lipossomo, o que permite que ambos interajam, facilitando a ação do quimioterápico na célula?  
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05. (Fgv 2016)  O esquema a seguir ilustra um ciclo celular no qual a célula realiza uma divisão mitótica. 
 

 
 

Com relação aos eventos característicos ocorridos durante esse ciclo celular, é correto afirmar que  
a) a condensação dos cromossomos ocorre conjuntamente com o pareamento dos homólogos.    
b) a separação das cromátides ocorre imediatamente após a reorganização da membrana nuclear.    
c) a duplicação do DNA é condição obrigatória para a manutenção da ploidia celular original.    
d) o posicionamento dos cromossomos no plano mediano (equatorial) da célula ocorre durante a 

intérfase.    
e) a mitose é o período de maior atividade celular tendo em vista a expressão gênica nos cromossomos.    

  
06. (Enem 2ª aplicação 2016)  O paclitaxel é um triterpeno poli-hidroxilado que foi originalmente isolado da 

casca de Taxus brevifolia, árvore de crescimento lento e em risco de extinção, mas agora é obtido por rota 
química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de 
ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo 
na função dos microtúbulos. 

 

KRETZER, I. F. Terapia antitumoral combinada de derivados do paclitaxel e etoposídeo associados à nanoemulsão lipídica rica em 
colesterol – LDE. 

Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 
 

De acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel?  
a) Divisão celular.    
b) Transporte passivo.    
c) Equilíbrio osmótico.    
d) Geração de energia.    
e) Síntese de proteínas.    

  
07. (Enem 2015)  Um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres e à 

embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o 
nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um 
indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do 
cromossomo Y,  foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do 
histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa: apenas as mulheres que antes tiveram 
filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que 
existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. 

 
MUOTRI, A. Você não é só você: carregamos células maternas na maioria de nossos órgãos. Disponível em: 

http://g1.globo.com. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado). 
 

O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que  
a) o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente.    
b) a dominância genética determina a expressão de alguns genes.    
c) as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma.    
d) mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno.    
e) as nossas células corporais provêm de um único zigoto.    



Exercícios Complementares 
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08. (Fuvest 2013)  Na figura abaixo, está representado o ciclo celular. Na fase S, ocorre síntese de DNA; na 
fase M, ocorre a mitose e, dela, resultam novas células, indicadas no esquema pelas letras C. 
 

 
 
Considerando que, em G1, existe um par de alelos Bb, quantos representantes de cada alelo existirão ao 
final de S e de G2 e em cada C?  
a) 4, 4 e 4.    
b) 4, 4 e 2.    
c) 4, 2 e 1.    
d) 2, 2 e 2.    
e) 2, 2 e 1.    

  
09. (Fuvest 2009)  Considere um indivíduo heterozigoto Aa.  

a) O esquema abaixo representa o ciclo celular. 
 

 
Numa célula desse indivíduo heterozigoto, indique quantas unidades de cada alelo haverá ao final das 
fases: 

1G  (intervalo 1). 
S  (Síntese). 
M  (Mitose). 

 
b) No esquema abaixo, está representado o processo de divisão de um espermatócito desse mesmo 

indivíduo. Preencha as células esquematizadas, nas fases I e II, indicando o tipo e o número de alelos 
em cada uma delas. Considere que não tenha ocorrido permutação. 
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10. (Enem PPL 2017)  Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em que se encontram 
no ponto máximo de sua condensação. A imagem corresponde ao tecido da raiz de cebola, visto ao 
microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. 
 

 
 
Qual número corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível?  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    

 
Gabarito:   
 
01. E 

A ausência da proteína p53 impede que ocorra o sistema de reparo de danos no DNA, consequentemente, 
pode resultar em proliferação celular descontrolada e desenvolvimento de tumores.   

 
02. D 

As células embrionárias se multiplicam por mitose. Nesse caso, as células 2n 8  em divisão apresentarão 
8  cromossomos duplicados e, portanto, 16  cromátides; uma vez que a inibição da formação do fuso 
impede que a divisão prossiga além da metáfase.   

 
03. C 

A figura mostra uma célula em mitose na qual os cromossomos estão duplicados, não parecidos e 
posicionados no interior do núcleo em degeneração.   

 
04.  

a) O tratamento com o sulfato de vincristina bloqueia o processo de divisão celular mitótico. Os 
microtúbulos, formados pela proteína tubulina, prendem-se aos cromossomos duplicados pelos seus 
centrômeros e fracionam os cromossomos-filhos para os polos opostos da célula. Eles são os 
responsáveis pela correta separação das cromátides-irmãs durante a anáfase da mitose. 

b) A estrutura celular que apresenta a composição química semelhante ao lipossomo é a membrana 
plasmática. A fusão das vesículas com a membrana celular permite a introdução do quimioterápico no 
meio intracelular.   

 
05. C 

A síntese de DNA durante o período 5 da interfase determina a duplicação cromossômica, condição 
fundamental para a manutenção da ploidia das células- filhas.   

 
06. A 

O fármaco atua na divisão celular mitótica das células, pois interfere na função dos microtúbulos, evitando-
se a formação das fibras do fuso.   

 
07. E 

O texto cita a correlação entre mulheres que já tiveram filhos do sexo masculino e a presença de células 
portadoras do cromossomo Y em seus tecidos. Tal fato contesta o dogma de que todas as células de um 
indivíduo são provenientes do zigoto.   



Exercícios Complementares 
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08. E 
Durante o período S e no período G2 da interfase, os alelos B e b estão duplicados, apresentando, portanto, 
dois representantes de cada. Em C, ao final da mitose, cada célula filha possuirá um representante de cada 
alelo.   

 
09.  

a) Durante o período 1G  da interfase a célula-mãe possui dois alelos, sendo genotipicamente Aa.  No 
período S a célula apresentará duas cópias de cada alelo (AA  e aa). Ao final do processo mitótico 
formam-se duas células-filhas. Em cada uma ocorrerão dois alelos (Aa).  

b) Observe o esquema a seguir: 

   
 
10. C 

A melhor fase para se observar e estudar os cromossomos é a metáfase (3), porque nesse período, os 
cromossomos atingem o maior grau de condensação de sua cromátides irmãs.   

 
 
  
 


