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BIOLOGIA

Capítulo 13

Divisão celular – Meiose e gametogênese

Agora é com você – Pág. 25

01  B

 O processo de divisão celular por meiose produz quatro 
células haploides devido às duas divisões que ocorrem: uma 
na meiose I e outra na meiose II. Ou seja, a célula citada 
originará 4 outras células com 4 cromossomos, cada.

Agora é com você – Pág. 31

01  D

 A célula inicial do período 2 é diploide, ou seja, possui 
46 cromossomos. Essa célula entrará em meiose, pro-
cesso compreendido no período 3. Durante o período 2, 
na espermatogênese, cada espermatogônia origina um 
espermatócito I. Já na ovogênese, cada ovócito II desen-
volve-se de um ovócito I. Isso ocorre ao � nal da meiose 
II, após a fecundação. Para que haja a fertilização, é pre-
ciso que sejam formados os gametas feminino (ao � nal do 
período 3) e masculino (após o período 4).

01  a) Cada célula germinativa produzirá quatro células-� lhas 
ao � nal da meiose. Logo, ao todo, serão 12 células-� lhas.

b) As células resultantes da meiose são haploides (n). 
Desse modo, cada uma deverá conter 8 cromossomos.

02  a) O emparelhamento dos cromossomos homólogos.
b) Na mitose, são formadas células-clone, tendo a célu-

la-� lha o mesmo número de cromossomos da célula-
-mãe. Já na meiose, ocorre a redução do número de 
cromossomos à sua metade, portanto células diploides 
originam células haploides.

03  a) Ocorre a mitose, pois não é observado o emparelha-
mento dos cromossomos homólogos, tampouco a 
redução do seu número de cromossomos.

b) Ocorrerá o encurtamento das � bras do fuso, o que 
garante a separação das cromátides-irmãs.

c) Espera-se, como resultado, a formação de duas células-
-� lhas com o número de cromossomos 2n = 4.

04  O ovário é um órgão no qual ocorre a formação dos óvu-
los por meio da divisão celular de células germinativas por 
meiose, que reduz a quantidade de DNA à metade. O grá-
� co que representa a redução do DNA ao longo da divisão 
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celular é o representado na � gura 2. O epitélio intestinal 
é constituído por células somáticas que se dividem por 
mitose, processo que garante a formação de células-clone, 
ou seja, sem variação da quantidade de DNA. O grá� co 
compatível com a mitose é o representado na � gura 1.

01  A

 Na meiose, o número de cromossomos é reduzido à 
metade (de 2n para n), para permitir que, após a união 
dos gametas, a célula resultante volte a ter o número de 
cromossomos total da célula diploide, garantindo a ploidia 
da espécie ao longo das gerações.

02  a) A célula da � gura encontra-se na anáfase I. Isso pode 
ser identi� cado devido à separação dos cromossomos 
homólogos.

b) Três cromossomos, pois a célula é 2n = 6. Logo, ao sofrer 
meiose, essa célula produz células haploides n = 3.

03  C

 Cada célula da tartaruga produz duas células-� lhas somáti-
cas, as quais apresentam o conjunto completo de cromos-
somos da espécie em questão (550  cromossomos). Porém, 
uma célula germinativa, ao passar pela meiose, forma qua-
tro células sexuais, metade do total de cromossomos, isto 
é, 275 cromossomos, cada.

04  D

 O esquema A representa a separação dos cromossomos 
homólogos durante a anáfase I da meiose I. Já no esquema 
B, observa-se a separação de cromátides irmãs em uma 
célula haploide, o que é característico da anáfase  II da 
meiose II.

05  02 + 04 + 16 + 64 = 86
 O crossing-over realmente ocorre na fase prófase I, porém, 

esse processo consiste na permuta entre os segmentos 
das cromátides-irmãs de cromossomos diferentes, mais 
precisamente, entre os cromossomos homólogos. Após 
esse evento, a meiose I segue e, ao � nal da primeira divi-
são, forma duas células com metade do conjunto cro-
mossômico da espécie (haploides). Portanto, a meiose I é 
reducional, enquanto a meiose II é equacional, pois cada 
célula proveniente da meiose I gera duas células com o 
mesmo número cromossômico da célula que as originou. 
Na anáfase I, não há separação das cromátides-irmãs dos 
cromossomo, o que ocorre é a separação dos cromosso-
mos homólogos. Já na anáfase II os centrômeros se divi-
dem, e as cromátides de cada díade migram para polos 
opostos da célula.
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06  D
 A imagem mostra o início da desorganização da carioteca, 

a formação do fuso de divisão celular e o pareamento dos 
cromossomos homólogos. Esta última característica é mar-
cante da meiose I, pois, devido ao pareamento, há a redu-
ção do número de cromossomos ao � nal da divisão e a 
permutação entre os homólogos.

07  E
 A divisão celular ocorre em seres de reprodução sexuada 

e assexuada, uni ou pluricelulares. A mitose é caracteri-
zada por formar duas células com mesmo padrão genético 
da célula-mãe, o que reduz a possibilidade de produção 
de variabilidade genética. A troca de pedaços entre os 
cromossomos homólogos acontece na meiose  I, o que 
garante a variabilidade genética da espécie. Em seres 
pluricelulares, a mitose é importante para que haja o 
aumento de células do corpo do organismo (crescimento), 
e a meiose é importante para a formação de gametas nas 
espécies de reprodução sexuada.

08  V, F, V, V, F
 (V) Nos seres pluricelulares, a mitose garante o aumento 

do número de células e a manutenção do número de 
cromossomos celulares, o que permite o crescimento e 
a reparação dos tecidos.

(F) Na mitose, não ocorre recombinação de genes. 
Nesse tipo de divisão celular, são formadas duas 
 células-� lhas com o mesmo número de cromossomos 
da  célula-mãe (2n).

(V) As células são classi� cadas de acordo com o poten-
cial de multiplicação e o tempo de vida. Assim, células 
lábeis são as que se multiplicam por toda a vida (como 
as células epiteliais). As estáveis se  dividem, porém, o 
intervalo entre as divisões pode levar anos (por exem-
plo, osteoblastos e � broblastos). Já as permanentes 
perderam a capacidade de se dividir (inclui neurônios e 
células cardíacas).

(V) A meiose apresenta duas fases. A meiose I caracteriza-
-se pela separação dos cromossomos homólogos, e a 
meiose II, pela separação das cromátides-irmãs. Para as 
duas etapas, ocorre apenas uma duplicação cromossô-
mica, antes da meiose I.

(F) Durante a meiose I, os cromossomos homólogos são 
separados na anáfase I. Já as cromátides-irmãs são 
separadas na anáfase II da meiose II.

09  C
 Na prófase I da meiose I, na subfase paquiteno, inicia-se a 

formação dos quiasmas, região em que os cromossomos 
homólogos trocam pedaços entre si (processo denomi-
nado permutação ou crossing-over), o que garante a varia-
bilidade genética da espécie. A terminalização dos quias-
mas ocorre na fase de diacinese.

10  B
 A imagem E representa a célula antes da duplicação das 

cromátides dos cromossomos. Em A, pode-se observar 
cromossomos já duplicados. D representa a metáfase I, na 
qual os cromossomos homólogos encontram-se pareados 
na região do plano equatorial da célula. C indica a metá-

01  D

 No esquema simpli� cado da meiose, estão representadas 
algumas células. A célula A é a célula inicial, que sofrerá 
meiose, portanto é diploide (2n). Após a primeira divisão, 
o número de cromossomos é, geralmente, dividido de 
modo igual entre as células-� lhas, logo B e C são haploi-
des (n). Estas passam por uma fase de maturação, origi-
nando as células D e E que, portanto, são também haploi-
des. Em seguida, há mais uma divisão (meiose II), a qual 
mantém o número de cromossomos. Desse modo, F, G, H 
e I são haploides.

02  a) A fase em que ocorre é a prófase I da meiose I. Consiste 
na troca de segmentos entre cromátides-irmãs de cro-
mossomos homólogos.

b) Na metáfase I, há o emparelhamento dos cromossomos 
homólogos na região da placa equatorial da célula. A 
posição em que eles � cam é determinada aleatoria-
mente; assim, a separação deles para polos opostos da 
célula se dá ao acaso, o que permite diferentes combi-
nações genéticas.

03  D

 A célula cujo ciclo vital aparece representado no grá� co 
apresentava, antes das divisões, o conjunto total de cro-
mossomos da espécie (período 1 do grá� co). Durante o 
ciclo celular, seu material genético foi duplicado (período 
2), seguindo-se a disjunção cromossômica na anáfase I 
(período 4) e a disjunção de cromátides-irmãs na anáfase II 
(período 7) do processo meiótico.

04  A

 A distribuição anormal dos cromossomos ocorre durante a 
primeira divisão da meiose. Isso se deve, provavelmente, 
aos erros no pareamento dos cromossomos homólogos e, 
consequentemente, durante a disjunção na anáfase I, pro-
duzindo organismos triploides (3n).

fase II onde os cromossomos duplicados e já separados de 
seus homólogos encontram-se na região equatorial celu-
lar. Finalmente, B representa uma célula haploide após a 
telófase II, com apenas metade do número de cromosso-
mos da espécie.


