
 

 

Professor Lúcio – Lista 03 
Gabarito: 

 
01.  

a)  O painel B mostra que há concentração de células estacionadas em 2G M  pois o nocodazol interfere 
na polimerização dos microtúbulos, assim, não são formadas as fibras do fuso, responsáveis pela 
separação das cromátides-irmãs durante a mitose, estacionando a divisão celular em metáfase. 

b)  Caso as células fossem germinativas, ocorreria a meiose, uma divisão celular reducional, em que 
ocorrem duas divisões que geram quatro células-filhas com a metade de DNA da célula-mãe, portanto, 
se a quantidade de DNA inicial é 40, a quantidade de DNA final em cada célula será 20.   

 
02. 

a)  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, seria B (metáfase). 
Com relação ao segundo momento desse item, que questiona “qual letra representa a etapa em que o 
nucléolo desaparece, os cromossomos se tornam menos condensados e os microtúbulos 
remanescentes do fuso desaparecem?”, esse foi ANULADO, haja vista que no esquema não existe uma 
única fase/letra que engloba as três características simultaneamente. 

b)  As letras A e D correspondem respectivamente à prófase e à telófase. 
c)  Nas fases G1 e G2 da interfase, a quantidade de DNA que as células apresentam é, respectivamente, X 

e 2x.   
 
03. c 

O período em que a célula animal possui cromossomos duplicados e constituídos por duas cromátides-
irmãs, cada uma formada por uma molécula de DNA de cadeia dupla é o T3. A migração das cromátides-
irmãs ocorre em T4.   

 
04. A hipótese de que ovos diploides surgem por divisões mitóticas de células precursoras diploides reforça a 

suposição de que essa espécie de formiga apresenta desvantagem por perda de variabilidade genética, pois 
a mitose produz células cromossômica e geneticamente idênticas. 
A hipótese de que os ovos diploides são resultantes da fusão de células haploides pressupõe que essas 
células haploides foram formadas por divisões meióticas, nas quais ocorrem fenômenos que ampliam a 
variabilidade genética: o crossing-over (permutação), a segregação independente dos cromossomos 
homólogos e a união de células recombinadas. Essa hipótese fragiliza a suposição de perda de variabilidade 
genética na população de formigas.   

 
05. 

a) Célula 3. A célula esta na intérfase. 
b)  Encurtamento das fibras do fuso mitótico. A célula 1 ( anáfase ).   

 
06. d 

No esquema simplificado do processo de divisão celular meiótico, a célula A é diploide (2N),  enquanto B, 
D, E, F, G, H e I são células haploides (N).    

 
07. b 

Observe o esquema adiante: 
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O número de cópias do alelo h  nas células no início da interfase (A)  é igual a 1.  Nas células que estão em 
metáfase I (B)  é igual a 2  e naquelas que resultam da segunda divisão da meiose será igual a 1 ou 0.    

 
08: 

a) A segunda Lei de Mendel refere-se à segregação independente dos pares de genes não alelos e situados 
em pares de cromossomos diferentes. A produção da variabilidade genética acontece porque os genes 
situados em cromossomos distintos se segregam e se combinam de todas as formas possíveis nas 
células reprodutoras e nos descendentes. 

b) A variabilidade genética também ocorre pelo crossing-over (permutação) que envolve a troca de 
segmentos cromossômicos homólogos, mutações gênicas que atingem os genes contidos no DNA e 
cromossômicas que podem alterar o número e (ou) a estrutura dos cromossomos de uma espécie. 

   
09. 

a)  O crossing-over (ou permutação gênica) corresponde à troca de segmentos entre cromossomos 
homólogos. Esse fenômeno produz recombinação gênica que será transmitida à descendência. A 
permuta gênica é uma das formas pelas quais é produzida a variabilidade genética entre indivíduos de 
uma mesma espécie. 

b)  A meiose reduz o número cromossômico pela metade. Dessa forma, a meiose compensa a fecundação 
de gametas e garante a constância do número cromossômico ao longo das gerações.   

 
10.b 

A figura representa o processo de divisão celular denominado meiose. Para a ocorrência da meiose há um 
único período de síntese de DNA, o período S da interfase, e duas divisões celulares sucessivas, gerando 
quatro células-filhas, cada uma contendo a metade do número de cromossomos da célula-mãe.   

 
 
  
 
 


