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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



DIVISÃO 
CELULAR

TÉRCIO 
CÂMARA

OFICINA 
DE CIÊNCIAS

03.07.2020



9

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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QUESTÃO - 01

Sabemos que o ciclo celular pode ser dividido em duas etapas distintas: a interfase e a 
divisão celular. Sobre a interfase, marque a alternativa correta.

a) Ela pode ser dividida em três etapas G1, G2 e G3.
b) Podemos definir essa etapa como um período entre duas divisões celulares.
c) Em G1 ocorre a duplicação do DNA.
d) A fase G3 caracteriza-se por uma elevada síntese de DNA.
e) G2 é a fase em que a célula passa a maior parte do seu tempo de vida.

B
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QUESTÃO - 02

Como reconhecimento de seus trabalhos pioneiros relacionados ao ciclo celular, Leland H. 
Hartwell, Tim Hunt e Paul Nurse receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 
2001. Com relação ao ciclo celular em eucariotos, assinale a alternativa CORRETA.

a) A célula em G1 perde as suas atividades metabólicas.
b) A síntese de DNA e RNA é mais intensa durante a fase G2.
c) A fase S caracteriza-se principalmente por intensa atividade nucleolar.
d) Em células totalmente diferenciadas o ciclo é suspenso em S.
e) A célula em G1 possui metade da quantidade de DNA comparada a G2.

E
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QUESTÃO - 03

A mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em quatro etapas. 
Marque a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que elas 
ocorrem.

a) Prófase, G1, S e G2.
b) G1, S, G2 e Metáfase.
c) Prófase, metáfase, telófase e anáfase.
d) Metáfase, prófase, anáfase e telófase.
e) Prófase, metáfase, anáfase e telófase.

E
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QUESTÃO - 04

Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e 
verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou:

a) entre as fases G1 e G2 do ciclo celular.
b) entre a prófase e a anáfase da mitose.
c) durante a metáfase do ciclo celular.
d) entre a prófase I e a prófase II da meiose.
e) entre a anáfase e a telófase da mitose.

A
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QUESTÃO - 05

Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-
a.

a) É um processo muito importante para o crescimento dos organismos.
b) Ocorre nas células somáticas tanto de animais como de vegetais.
c) A célula-mãe dá origem a duas células-filhas com metade do número de cromossomos.
d) Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no 
equador da célula em maior grau de condensação.
e) As células-filhas são idênticas às células-mãe.

C
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar sobre Meiose
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