
 
1) Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a: 
(A) Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no 
equador da célula em maior grau de condensação 
(B) A célula mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos 
(C) As células filhas são idênticas às células mãe 
(D) Ocorre nas células somáticas, tanto de animais como de vegetais 
 
2)  Em organismos unicelulares, a divisão por mitose significa: 
(A) Crescimento  (B) Regeneração  (C) Recombinação  (D) Reprodução 
 
3) Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou 
que a quantidade de DNA na célula duplicou: 
(A) Entre as fases G1 e G2 do ciclo celular (B) Entre a prófase e a anáfase da mitose 
(C) Durante a metáfase do ciclo celular  (D) Entre a prófase I e a prófase II da meiose 
 
4) Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a. 
(A) É um processo muito importante para o crescimento dos organismos 
(B) Ocorre nas células somáticas tanto de animais como de vegetais 
(C) A célula-mãe dá origem a duas células-filhas com metade do número de cromossomos 
(D) Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no 
equador da célula em maior grau de condensação 
 
5) Uma célula somática, que tem quatro cromossomos, ao se dividir, apresenta na metáfase: 
(A) Quatro cromossomos distintos, cada um com duas cromátides 
(B) Quatro cromossomos distintos, cada um com uma cromátide 
(C) Quatro cromossomos, pareados dois a dois, cada um com duas cromátides 
(D) Quatro cromossomos, pareados dois a dois, cada um com uma cromátide 
 
6) No processo de divisão celular denominado meiose, durante o crossing-over, ocorre(m): 
(A) Fusão de material proveniente de espécies diferentes 
(B) Perda de parte dos cromossomos 
(C) Trocas de partes entre cromossomos homólogos 
(D) Formação da parede celular 
 
7) O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e 
microrganismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande 
variedade de ecossistemas. 
O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de 
segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. 
Essa troca de segmentos é determinante na: 
(A) Produção de indivíduos mais férteis 
(B) Transmissão de novas características adquiridas 
(C) Recombinação genética na formação dos gametas 
(D) Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes 
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8) Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as células cancerosas multiplicam-se de 
maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, 
invadindo-o. Geralmente, elas têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as 
nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células 
forma os tumores malignos. Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástases 
mais rápidas e mais precocemente, outros o fazem bem lentamente ou até não o fazem. 
O processo de multiplicação dessas células se dá por: 
(A) Mitose  (B) Metástase  (C) Meiose  (D) Disseminação 
 
9) No nosso corpo ocorrem dois tipos de divisão celular: a mitose, nas células do corpo em 
geral, e a meiose, nas células germinativas. Com relação à mitose e à meiose no corpo 
humano, é correto afirmar que: 
(A) Na mitose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com a 
metade do número de cromossomos 
(B) A mitose é a divisão celular que forma os espermatozoides e os óvulos 
(C) Na meiose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com 23 
cromossomos 
(D) A meiose é a divisão celular que permite o crescimento dos organismos e a substituição 
das células que envelhecem e morrem 
 
10) Uma determinada espécie de animal possui célula 2n = 6 cromossomos. Qual alternativa 
apresenta a ilustração de uma célula dessa espécie na metáfase da segunda divisão por 
meiose? 
 
 
 
 
 
11) Conceitue corretamente as situações a seguir: 
a) Crescimento:    b) Regeneração:  c) Recombinação:   
d) Reprodução:    e) Mitose:   f) Meiose: 
 
12) A figura ilustra a mitose de uma célula:  

(A) Vegetal; 2n = 4 
(B) Animal, n = 4 
(C) Animal, 2n = 4 
(D) Animal, 2n = 2 
 
 

13) Após uma aula sobre divisão celular, em células eucariontes, o professor projeta a imagem 
de uma célula que representa uma das etapas estudadas, e pergunta a seus alunos qual fase e 
divisão celular estão sendo representadas. 

Observe a imagem da representação projetada e assinale, das 
alternativas abaixo, qual a resposta correta para a questão 
proposta pelo professor: 
(A) Metáfase da Mitose  (B) Anáfase da Mitose 
(C) Anáfase I da Meiose        (D) Metáfase II da Meiose 
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