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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Divisão Celular - Mitose. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre o principal objetivo da mitose em animais.

ROTEIRO DA AULA
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O que é divisão celular?

É o processo através do qual uma 
célula, denominada célula-mãe, se 
divide em duas células filhas.
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O cromossomo é a estrutura que contém uma longa molécula de DNA 
associada a proteínas histonas, visível ao microscópio óptico em células 
metafásicas.

Proteína
histona

Condensação

Cromossomo 

DNA

Cromatina

Introdução ao estudo do núcleo
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Cromossomo Simples  Cromossomo Duplicado

Centrômero

Braço

Braço

• 1 Cromátide;
• 1 Centrômero;
• 2 Braços;

• 2 Cromátides;
• 1 Centrômero;
• 4 Braços;

Introdução ao estudo do núcleo
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Critério: Quanto à posição do centrômero.

Metacêntrico Submetacêntrico Acrocêntrico Telocêntrico

Classificação dos cromossomos
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São cromossomos semelhantes na forma e no tamanho presentes aos 
pares em células diplóides (2n)

Cromossomos homólogos
Célula diplóide

(2n)s

Cromossomos homólogos
Célula diplóide

(2n)d

Não há homólogos
Célula haplóide

(n)d

Não há homólogos
Célula haplóide

(n)s

Haplóides

Diplóides

Cromossomos homólogos
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O CICLO CELULAR

• G1 : pré-síntese (cromossomos simples).
• S    : Síntese de DNA.
• G2 :  Pós-síntese (cromossomos duplos).
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Nd

Ns Ns

2Nd

2Ns 2Ns

Célula mãe

Células filhas

Tipo de divisão em que a célula mãe haplóide (n) ou diplóide (2n), origina duas 
células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe.
• Pode ocorrer com células (n) ou (2n)
• Não altera o número de cromossomos da célula mãe
•  Mitose: Divisão Equacional e simbolizada por E!

Divisão Celular: Mitose
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A mitose ocorre  nas células para:

• Crescimento e regeneração de tecidos
• Cicatrização
• Formação de gametas em vegetais
• Formação de gametas em animais por partenogênese
• Divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário

Objetivos da meiose (E!)
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• Início da espiralização do material genético;
• Duplicação do centríolo (formação do 2º par);
• Rompimento e degeneração da carioteca;
• Desestruturação do nucléolo;
• Migração dos centríolos para os pólos da célula;

A Prófase
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• Máxima espiralização dos cromossomos (visível ao M.O.);
• Formação da placa equatorial;
• Centríolos dispostos nos polos opostos da célula;

A Metáfase
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• Divisão longitudinal do centrômero;
• Encurtamento das fibras do fuso;
• Os cromossomos simples são puxados para os polos da célula;
• Início da desespiralização dos cromossomos;

A Anáfase
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• Reestruturação do nucléolo;
• Reestruturação da carioteca;
• Desespiralização dos cromossomos e desestruturação do fuso;
• Ocorre a citocinese/citodierese;
• Formação das células filhas (cromossomos simples);

A Telófase
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar sobre Meiose
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