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BIOLOGIA

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

Capítulo 12

Divisão celular – Mitose
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Agora é com você 

01  Há mais de uma resposta para esta questão, e uma delas 
seria:
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 1 = Interfase; 2 = Prófase; 3 = Metáfase; 4 =  Anáfase.
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 Segundo as informações do enunciado, não ocorre a mul-
tiplicação celular, por isso não será observada a ocorrência 
dos estágios G1, S e G2 da interfase, pois estes são estágios 
preparatórios para a divisão celular por mitose ou meiose, 
portanto não haverá alteração da concentração de DNA 
na célula, permanecendo esta no estágio G0.

02  a) A célula vegetal possui as características apresentadas.
b) As células anastrais são desprovidas de centríolos ou 

áster, característica própria dos vegetais.

03  a) A melhor fase da mitose para se observar os cromosso-
mos é a metáfase, pois nessa etapa os cromossomos se 
alinham no plano equatorial da célula, o que permite 
sua visualização.

b) A divisão celular por mitose forma células-� lhas com 
a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. 
Portanto, cada uma das células resultantes da divisão 
deverá conter também 32 cromossomos.

04  A
 As células embrionárias possuem capacidade de se espe-

cializar em diferentes funções devido à ativação diferen-
ciada dos genes que ocorre em cada tipo de célula. Nas 
primeiras divisões celulares sofridas pelo embrião, as célu-
las são todas idênticas, portanto essa diferenciação não 
ocorre durante a mitose do zigoto. Além disso, a mitose 
não causa modi� cação do DNA nem alteração do número 
de cromossomos nas células-� lhas. Pelo contrário, as 
células produzidas por mitose apresentam, geralmente, 
a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. 
Desse modo, não há diferença de genes existente entre 
tais células; o que ocorre é que determinados genes são 
ativados em algumas delas e em outras não.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  D

 Durante a fase G1 da interfase, a célula apresenta a mesma 
quantidade de DNA inicial de uma célula somática. Por-
tanto, se fosse possível desemaranhar as moléculas de 
DNA, seriam encontradas 14 delas.

02  A

 Na interfase, a fase S corresponde ao período em que 
a célula duplica o material genético. Por outro lado, a 
síntese de proteínas e outros componentes celulares 
é maior durante o período G1. Na mitose, as células-� -
lhas são idênticas à célula-mãe, apresentando o mesmo 
número de cromossomos.

03  B

 A imagem V mostra o material genético desorganizado e 
ainda dentro do núcleo, o que marca o início da duplica-
ção dos cromossomos na interfase. Em III, é possível ver as 
cromátides-irmãs sendo puxadas para os polos opostos da 
célula pelo fuso de divisão celular, fenômeno que caracte-
riza a anáfase, na qual os centrômeros são rompidos. 

04  E

 Durante a divisão celular, na prófase, ocorre a desorgani-
zação da carioteca, a condensação dos cromossomos e a 
formação do fuso mitótico. Na metáfase, os cromossomos 
alinham-se na região central da célula (plano equatorial). 
Já na anáfase, o centrômero se prende ao fuso mitótico, 
e as cromátides-irmãs são puxadas para os polos opostos 
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da célula. Por � m, na telófase há a desespiralização dos 
cromossomos e a reorganização da carioteca.

05  A

 Na imagem 1, observa-se que a divisão do citoplasma 
ocorre de fora para dentro da célula (como indicam as 
setas). Esse tipo de divisão, chamada de centrípeta, é 
típica das células animais, como as humanas. Ao contrário 
do esquema 2, que representa a divisão do citoplasma de 
dentro para fora, chamada de centrífuga, característica de 
células vegetais, como as de uma banana.

06  D

 O desaparecimento da carioteca – membrana nuclear – 
marca o � nal da fase prófase da mitose. Assim, é possível 
que, na metáfase, os cromossomos sejam movidos e posi-
cionados no meio da célula, ou seja, na placa equatorial.  
Em seguida, há a quebra dos centrômeros, permitindo a 
separação das cromátides-irmãs. Então, tais cromátides 
migram para os polos da célula.

07  A

 O período de 1 a 4 corresponde à interfase, pois é neste 
intervalo de tempo que a quantidade de DNA da célula é 
duplicada. Após essa etapa, inicia-se a mitose, na qual o 
DNA duplicado é dividido entre duas células-� lhas. Por-
tanto, cada célula passa a ter a mesma quantidade de DNA 
da célula inicial, o que pode ser observado no período de 
4 a 6 do grá� co.

08  B

 Na tira, está representada a bipartição, ou divisão binária, 
realizada por seres procariontes. Esse processo consiste 
em um tipo de reprodução assexuada, distinto da gemu-
lação e da partenogênese. Tal processo não gera variabili-
dade genética, pois produz células-� lhas idênticas à célula 
inicial. Assim, não há produção de gametas nem troca de 
material genético nesse tipo de reprodução.

09  A

 Ao � nal da mitose em células vegetais, é o complexo gol-
giense que forma as bolsas membranosas, as quais cons-
tituirão a placa celular e formarão a membrana plasmática 
das células-� lhas resultantes da divisão.

10  C

 É possível concluir que em 60 minutos (1 h) a população de 
bactérias foi multiplicada por oito. Logo, após passadas 4 h, 
a população será de 100 · 8 · 8 · 8 · 8 = 100 · 84 = 409 600.

MERGULHANDO FUNDO

01  a) A mitose se processaria, normalmente, até a metáfase, 
porque a colchicina impede a associação das subunida-
des de tubulina que formam o fuso mitótico, sem afetar 
a separação das cromátides.

b) A célula tratada com colchicina torna-se poliploide, 
ou seja, como não se divide, permanece com todos os 
seus cromossomos duplicados.

02  a) 3 e 4. c) 6
b) 8 d) 8

03  a) Ao � nal das 1a, 2a e 3a divisões mitóticas sofridas pela 
célula somática, a quantidade de DNA nuclear em cada 
célula-� lha é igual a X.

b) A quantidade de DNA nuclear observada no início da 
mitose de todas as células é igual a 2X.

04  A não disjunção foi pós-zigótica, decorrente de uma divi-
são mitótica anômala. Se a não disjunção tivesse ocorrido 
antes da fecundação, o cariótipo com 47 cromossomos 
seria detectado em todas as células pesquisadas.


