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ATIVIDADES PROPOSTAS

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  a) O cromossomo é classi� cado como acrocêntrico, pois, 
a partir da observação da � gura, é possível notar que o 
centrômero localiza-se de tal forma que um dos braços 
do cromossomo é bem maior que o outro.

b) Em A, tem-se o telômero, e em B, o braço q.

02  A existência dos poros no envoltório nuclear permite o 
transporte de moléculas hidrossolúveis, como o RNA e 
também os ribossomos, do núcleo para o citoplasma e 
vice-versa.

03  As células somáticas (muscular e nervosa, por exemplo), 
assim como o zigoto, são células diploides, pois apresen-
tam 46 cromossomos; enquanto o espermatozoide, gameta 
masculino, é haploide, pois possui 23 cromossomos.

04  Analisando as � guras representadas no item, percebe-se 
que não existem alterações em relação ao número de cro-
mossomos. Assim, ambos apresentam 46 cromossomos. A 
determinação do sexo é possível a partir da identi� cação 
dos cromossomos sexuais, já que a presença dos cromos-
somos sexuais X e Y con� gura o sexo masculino, enquanto 
a presença apenas dos cromossomos X con� gura o sexo 
feminino. Dessa forma, tem-se a representação de um 
cariótipo masculino, na primeira imagem e, na segunda, um 
cariótipo feminino.

05  a) O núcleo é constituído pela carioteca ou membrana 
nuclear, os � lamentos de cromatina, um ou mais nucléo-
los, além da cariolinfa ou nucleoplasma.

b) Entre os elementos que constituem o núcleo, encon-
tram-se as bases nitrogenadas, enzimas, proteínas e 
fatores de transcrição.

01  B

 O envoltório nuclear (carioteca) é constituído por duas 
membranas com poros que permitem a ligação do nucleo-
plasma com o citoplasma, principalmente com o retículo 
endoplasmático.

02  D

 De acordo com a posição do centrômero, os cromossomos 
podem ser classi� cados de quatro formas: metacêntrico, 
quando o centrômero está na região central e o cromos-
somo aparenta ter dois braços de tamanhos iguais; submeta-
cêntrico, quando o centrômero encontra-se acima da região 
central e divide o cromossomo em braços de tamanhos 
diferentes; acrocêntrico, no qual o centrômero está próximo 
à extremidade e apresenta braços quase imperceptíveis; e 
telocêntrico, cujo centrômero ocupa toda a extremidade do 
cromossomo, sendo detectado apenas um único braço.

03  B

 O DNA contido nas células é composto por uma sequên-
cia de nucleotídios que, quando enrolada em proteínas 
chamadas histonas, forma uma estrutura visível ao micros-
cópio chamada de cromossomo. Um determinado seg-
mento dessa sequência que determina a formação de uma 
proteína é denominado gene. O conjunto dos genes de 
um ser vivo é chamado de genoma.

04  B

 Alterações na estrutura e na quantidade de cromossomos 
em uma célula são chamadas de estruturais e numéricas, 
respectivamente. Dentre as alterações numéricas do tipo 
aneuploidia destacam-se a síndrome de Down, caracteri-
zada pela trissomia no par de cromossomos 21, que pode 
afetar ambos os sexos; a síndrome de Turner, a qual afeta 
pessoas do sexo feminino pela perda de um cromos-
somo X (45, X0); e a síndrome de Klinefelter, cujos afetados 
são pessoas do sexo masculino que apresentam 1 cromos-
somo X a mais (47, XXY).

Capítulo 11

Núcleo

c) A carioteca é uma membrana porosa que delimita o 
núcleo e controla a passagem de substâncias para o 
citoplasma. Os � lamentos de cromatina (DNA) armaze-
nam as informações necessárias para o controle gênico. 
O nucléolo é responsável pela síntese de RNA e ribos-
somos. O nucleoplasma é a região em que se encon-
tram dispersos os � lamentos de cromatina e na qual 
ocorrem as reações de síntese.

Agora é com você 

01  C

 Ao cortar a parte superior da alga, a porção I � cou sem 
o núcleo, e a porção II, com o núcleo. Como o DNA, que 
comanda o metabolismo celular, está no núcleo, a parte 
II é capaz de se regenerar. Já a porção I morre, pois não 
apresentará atividade celular devido à ausência de núcleo.
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05  D

 No nucléolo, são produzidas as moléculas de RNA ribos-
sômico, as quais combinam-se às proteínas e formam as 
subunidades dos ribossomos. Isso acontece a partir dos 
cromossomos presentes no núcleo cujo DNA serve de 
molde para sintetizar as � tas de RNA ribossômico.

06  E

 O cariótipo feminino pode ser representado por 44A + XX 
(44 autossomos e 2 sexuais); 22A + XX (22 pares de autos-
somos e 2 sexuais) ou 46, XX (46 cromossomos no total, 
sendo 2 sexuais). Nos homens, o padrão é o mesmo, no 
entanto, o par de cromossomos sexuais é XY.

07  C

 Células que apresentam o número total de cromosso-
mos da espécie são consideradas diploides, como é o 
caso das células somáticas humanas. Entretanto, células 
com metade do número de cromossomos da espécie são 
denominadas haploides, o que ocorre nos gametas.

08  C

 Os cromossomos podem sofrer alterações estruturais 
como: deleção, em que um fragmento do cromossomo é 
perdido; inversão, na qual os nucleotídios de um  segmento 
do cromossomo invertem sua ordem; translocação, que 
consiste na troca de fragmentos entre cromossomos não 
homólogos; e duplicação, cuja característica é a repetição 
de um segmento de cromossomo.

01  Os termos cromossomo e cromatina referem-se ao mate-
rial genético, ou seja, aos � lamentos formados por DNA e 
proteínas que ocorrem no núcleo. Designa-se como cro-
mossomo o � lamento duplicado e condensado que pode 
ser observado durante o processo de divisão celular. Cro-
matina é o conjunto de � lamentos descondensados no 
núcleo da célula que não está se dividindo em interfase.

02  Uma das células será montada utilizando-se o núcleo com 
nucléolo bem desenvolvido e o citoplasma com grande 
quantidade de organelas. Essa célula tem uma intensa ati-
vidade metabólica com elevada síntese de proteínas, uma 
vez que o nucléolo desenvolve-se quando sintetiza grande 
quantidade de ribossomos.

 A outra célula será montada utilizando-se o núcleo com 
muita heterocromatina e o citoplasma com poucas orga-
nelas. Nesse caso, a célula tem baixa atividade metabólica 
devido ao fato de a heterocromatina ser inativa no que diz 
respeito à expressão gênica.

03  a) Os ovócitos e espermatozoides possuem apenas 11 
cromossomos, já as células musculares possuem 22 
 cromossomos.

b) O animal dessa espécie pertence ao sexo masculino, 
porque os dois cromossomos restantes, os sexuais, são 
de tamanhos diferentes (XY).

04  a) A cariotipagem consiste na análise numérica e estrutu-
ral dos cromossomos. É realizada pelo estudo dos cro-
mossomos de células presentes no líquido amniótico a 
partir da 16a semana de gestação.

b)  O exame em questão pode diagnosticar com segu-
rança várias anomalias, como as síndromes de Down, 
Turner, Klinefelter, Edwards, Patau etc., além de malfor-
mações congênitas, como microcefalia, macrocefalia e 
anencefalia.


