
 

 

Professor Lúcio – Lista 03 
 
01. (Unicamp 2020) Células imortalizadas são capazes de proliferar em cultura. A imortalização ocorre 

quando mecanismos de morte celular são desativados, permitindo a manutenção das células. Por meio de 
técnicas específicas, é possível isolar uma ou mais células e deixá-las proliferarem em cultura, dando 
origem a outras células com características semelhantes. As células HeLa foram isoladas de um câncer 
uterino e são as primeiras células humanas a se estabelecerem como linhagem imortalizada. 
a)  Utilizando células HeLa, um experimento avaliou os efeitos antitumorais do nocodazol, um agente que 

interfere na polimerização dos microtúbulos. Os gráficos abaixo apresentam a quantidade de DNA no 
grupo HeLa controle (painel A) e no grupo HeLa na presença de nocodazol (painel B). Explique por que 
no painel B há concentração de células estacionadas na fase 2G M.  

 

 
 

b)  As células do painel A são originárias de células somáticas. Considerando que sejam células 
germinativas, qual seria a quantidade de DNA no final da meiose? Justifique sua resposta.  

  
02. (Ufu 2018) Considere a representação esquemática do ciclo celular. 
 

 
 

Baseando-se nas informações apresentadas na figura, responda as questões abaixo. 
a)  Qual letra caracteriza a etapa do ciclo celular em que seria mais adequado usar investigações de um 

cariótipo, tendo em vista a necessidade de se obter maior nitidez dos cromossomos? Qual letra 
representa a etapa em que o nucléolo desaparece, os cromossomos se tornam menos condensados e 
os microtúbulos remanescentes do fuso desaparecem? 

b)  A que etapa do ciclo celular mitótico corresponde às letras A e D, respectivamente? 
c)  Se a quantidade de DNA de uma célula somática na etapa B é 2x, as células do mesmo tecido, nas 

fases G1 e G2 da interfase, apresentam, respectivamente, qual quantidade de DNA?  
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03. (Ufu 2015) O gráfico a seguir mostra variações da quantidade de DNA por núcleo durante o ciclo celular 
de uma célula animal. 

 

 
 

Em qual dos períodos encontramos o cromossomo constituído por duas cromátides-irmãs, cada uma 
contendo uma molécula de DNA, e a ocorrência da migração das cromátides-irmãs para os polos da célula, 
respectivamente?  
a)  T2 e T3.    
b)  T1 e T3.    
c)  T3 e T4.    
d)  T1 e T4.    

  
04. (Unesp 2010) Apelo assexual – Caso único na natureza, espécie de formiga dispensou seus machos e 

descobriu que, ao menos para ela, sexo não vale a pena. 
 

Trata-se da Mycocepurus smithii, uma espécie de formiga que não tem machos: a rainha bota ovos que 
crescem sem precisar de fertilização, originando operárias estéreis ou futuras rainhas. Aparentemente, este 
mecanismo de reprodução traz uma desvantagem, que é a falta de diversidade genética que pode garantir 
a sobrevivência da espécie em desafios ambientais futuros.  
Duas hipóteses foram levantadas para explicar a origem destes ovos diploides: a primeira delas diz que os 
ovos são produzidos por mitoses e permanecem diploides sem passar por uma fase haploide; a segunda 
sugere que se formam dois ovos haploides que fertilizam um ao outro. 

(Unesp Ciência, novembro de 2009. Adaptado.) 
 

Considere as duas hipóteses apresentadas pelo texto. Cada uma dessas hipóteses, isoladamente, reforça 
ou fragiliza a suposição de que essa espécie teria desvantagem por perda de variabilidade genética? 
Justifique suas respostas.  

  
05. (Unicamp 2009) A figura a seguir mostra um corte histológico de um tecido vegetal em que estão 

assinaladas células em diferentes momentos do ciclo celular. 
 

 
 

a)  Em algumas das células mostradas na figura é esperado encontrar atividades de síntese de RNA 
mensageiro. Em qual das células, numeradas de 1 a 3, deve ocorrer maior atividade de síntese desse 
ácido nucleico? Justifique indicando a característica da célula que permitiu a identificação. 

b)  O que faz com que, em mitose, ocorra a separação das cromátides irmãs de forma equitativa para os 
polos das células? Indique em qual das células numeradas na figura está ocorrendo essa separação.  
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06. (Unicamp 2017) Considerando o esquema a seguir como uma representação simplificada da meiose, 
indique a alternativa correta. 

 

 
a)  A, B, D e F são diploides.    
b)  B, C, D e E são formados na telófase I.    
c)  A, B, D e G são células idênticas quanto ao seu material genético.    
d)  B, C, D e I são haploides.    

  
07. (Fuvest 2016) Considere o processo de divisão meiótica em um homem heterozigótico quanto a uma 

característica de herança autossômica recessiva (Hh).  O número de cópias do alelo h  nas células que 
estão no início da interfase (A),  nas células que estão em metáfase I (B)  e naquelas que resultam da 
segunda divisão meiótica (C)  é 

 
 A B C 
a) 1 1 1ou 0  
b) 1 2  1ou 0  
c) 1 2  1 
d) 2  2  1 
e) 2  1 1 

  
08. (Unifesp 2015) Charles Darwin explicou o mecanismo evolutivo por meio da ação da seleção natural 

sobre a variabilidade dos organismos, mas não encontrou uma explicação adequada para a origem dessa 
variabilidade. Essa questão, no entanto, já havia sido trabalhada anos antes por Gregor Mendel e, em 
2015, comemoram-se os 150 anos da publicação de seus resultados, conhecidos como Leis de Mendel. 
a)  A que se refere a Segunda Lei de Mendel? Por que ela explica o surgimento da variabilidade dos 

organismos? 
b)  Cite e explique um outro processo que também tenha como resultado a geração de variabilidade no 

nível genético.  
  

09. (Unifesp 2012) Durante a prófase I da meiose, pode ocorrer o crossing over ou permuta gênica entre os 
cromossomos das células reprodutivas. 
a)  Explique o que é crossing over e sua importância para as espécies. 
b)  Considerando que a maioria das células de um organismo realiza divisão celular mitótica para se 

multiplicar, justifique o fato de as células reprodutivas realizarem a meiose.  
  
10. (Fuvest 2011) A figura abaixo representa uma célula diploide e as células resultantes de sua divisão. 
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Nesse processo,  
a)  houve um único período de síntese de DNA, seguido de uma única divisão celular.    
b) houve um único período de síntese de DNA, seguido de duas divisões celulares.    
c)  houve dois períodos de síntese de DNA, seguidos de duas divisões celulares.    
d)  não pode ter ocorrido permutação cromossômica.    
e)  a quantidade de DNA das células filhas permaneceu igual à da célula mãe.    

 


