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1 [ 189990 ]. (Fuvest)  Analise o esquema de uma célula adulta. 
 

 
 
As estruturas I, II, III e IV caracterizam‐se pela presença, respectivamente, de  
a) glicídeo, lipídeo, água e ácido nucleico.     
b) proteína, glicídeo, água e ácido nucleico.     
c) lipídeo, proteína, glicídeo e ácido nucleico.    
d) lipídeo, glicídeo, ácido nucleico e água.     
e) glicídeo, proteína, ácido nucleico e água.     
  
2 [ 189103 ]. (Uerj)  Um indivíduo do sexo masculino deseja investigar informações genéticas recebidas de ambos os seus avós 
maternos. 
 
Essas informações podem ser encontradas no seguinte material genético:  
a) autossomos    
b) cromossomo Y    
c) DNA mitocondrial    
d) corpúsculo de Barr    
  
3 [ 190671 ]. (Unesp)  As figuras de 1 a 3 apresentam os conjuntos cromossômicos (cariótipos) de machos de três espécies de 
mamíferos: Homo sapiens (homem), Canis familiaris (cão) e Felis catus (gato), não necessariamente nessa ordem. As figuras 4 e 5 
apresentam, respectivamente, os cariótipos de machos de Bos taurus (boi) e de Capra hircus (bode). 
Para a elaboração de cariótipos, os cromossomos em metáfase são fotografados e organizados lado a lado, segundo seus pares 
homólogos. Nessa sequência (de 1 a 5), os cariótipos estão em escalas diferentes. 
 



 
 
a) Sabendo-se que o gato tem um número cromossômico menor que o do cão, qual o número diploide do Homo sapiens, do Canis 

familiaris e do Felis catus, respectivamente? Cite uma característica, evidente nos cariótipos, que permite afirmar que os 
cromossomos apresentados são metafásicos. 

b) As espécies Bos taurus e Capra hircus apresentam cariótipos muito parecidos, com a mesma ploidia e, à exceção do cromossomo 
X, têm cromossomos de mesma morfologia. Como se explica o fato de conjuntos cromossômicos tão semelhantes determinarem 
características fenotípicas tão diferentes quanto aquelas que distinguem os bois dos bodes?  

  
4 [ 190783 ]. (Famema)  O ciclo celular corresponde ao conjunto de transformações que ocorre em uma célula desde sua formação 
até o momento em que sofre mitose e origina duas células-filhas idênticas. Esse ciclo celular é composto por duas etapas: a 
interfase e a mitose. A interfase é dividida em três fases, G1, S e G2, e a mitose é dividida em quatro fases: prófase, metáfase, 
anáfase e telófase. 
 
a) Em qual das sete fases do ciclo celular a célula sofre intenso crescimento? Em qual das sete fases é possível verificar 

cromossomos condensados ao máximo? 
b) No início do desenvolvimento embrionário de muitos animais, o ciclo celular normalmente consiste na fase S e na divisão celular. 

Que fenômeno marcante ocorre na fase S do ciclo celular? A partir do zigoto, quantas mitoses são necessárias para gerar um 
embrião com 16 células? 

  
  
5 [ 189813 ]. (Unicamp)  Na construção de tecidos biológicos, as células se ancoram em uma rede de microfibras tridimensional 
(3D), em uma matriz extracelular. Interessados em recriar tecidos biológicos em laboratório utilizando técnicas de engenharia 
genética e de tecidos, cientistas confirmaram divisões e ligações celulares nas construções 3D obtidas a partir de proteínas de seda 
recombinantes. Ao observarem células interfásicas e em divisão, formação de actina filamentosa e pontos de adesão focal, os 
cientistas verificaram que o conjunto de células e matriz extracelular apresentou viabilidade e força biomecânica muito semelhantes 
às da parede arterial humana. 
 

(Fonte: https://phys.org/news/2019-04-ecm-like-fibers-bioactive-silk-d.html. Acessado em 20/05/ 2019.) 
 
 
Considerando as informações referentes ao estudo mencionado, e as relações entre célula e seu ambiente, é correto afirmar que as 
condições experimentais permitiram  
a) a respiração aeróbica e anaeróbica para conservar as trocas gasosas e as fases do ciclo celular durante a formação da parede 

arterial humana.    
b) a síntese, o transporte e o armazenamento de macromoléculas no citoplasma para fortalecer a estrutura celular, como na parede 

arterial humana.    
c) a presença de cromossomos alinhados na placa equatorial das células estacionadas na fase interfásica, tal como na parede arterial 

humana.    
d) a adesão e a proliferação celular para sustentar o metabolismo e a funcionalidade semelhantes aos das artérias humanas.    
  



6 [ 189066 ]. (Uerj)  Os microtúbulos, produzidos pelos centríolos, costumam ser comparados a trilhos, já que é por meio deles que 
o material genético se desloca durante a divisão celular. A imagem abaixo ilustra essas estruturas. 
 

 
 
Durante o processo de divisão mitótica, os microtúbulos são responsáveis pelo processo de:  
a) espiralização do DNA    
b) recombinação dos alelos    
c) duplicação das cromátides    
d) organização dos cromossomos    
 

 


