
EXERCICIOS GAMETOGENESE, MITOSE E MEIOSE – BIOLOGIA II 
1.  Em relação ao esquema a seguir, que representa o processo de espermatogênese humana, responda: 

 

2. Em relação à gametogênese humana, responda:  
a) Quais as diferenças observadas nos períodos de crescimento e de maturação nos processos de espermatogênese e 
de ovulogênese?  
b) A partir de 100 espermatócitos II quantos espermatozóides serão formados?  
c) Quantos ovócitos I são necessários para a formação de 2 óvulos?  
d) Qual é o período em que ocorre a recombinação genética (crossing-over)? 

3. O esquema a seguir representa a gametogênese humana em um indivíduo normal: 
 

 
4. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação abaixo.  
Durante a gametogênese, quando ocorre a primeira divisão meiótica (anáfase I),  
a) as cromátides separam-se, dirigindo-se para pólos opostos do fuso, resultando em uma divisão 
equacional que origina duas novas células, no caso da espermatogênese.  
b) as cromátides separam-se, sendo desigual a divisão do citoplasma, no caso da ovogênese, o que dá 
origem a um ovócito e dois corpúsculos polares.  
c) os cromossomos homólogos separam-se, dirigindo-se para pólos opostos do fuso, resultando em uma 
divisão reducional que origina, no caso da espermatogênese, duas novas células.  
d) formam-se quatro novas células, cada uma com um cromossomo de cada par de homólogos, no caso da 
ovogênese.  

e) formam-se quatro novas células, cromossomicamente idênticas, que, no caso da espermatogênese, sofrerão 

transformações estruturais originando quatro espermatozóides. 

5. Partindo-se de 15 espermatócitos de 1• ordem e 15 ovócitos de 1• ordem, os números de 

espermatozóides e de óvulos serão:  
 
a) 15 e 15  
b) 15 e 60  
c) 30 e 15  
d) 60 e 15  

e) 60 e 60 

6. As figuras a seguir representam os processos de gametogênese em animais. 

 a) Como são denominadas as etapas I, II, III e IV, 
respectivamente?  

b) Considerando-se que a célula 1 seja 2n=32, quantos cromossomos 

terão as células numeradas de 2 a 6, respectivamente? 

 a) Quantos cromossomos têm as células indicadas pelos 
números?  
I _________ III __________ V ___________  
b) Qual o nome das células indicadas pelos números?  

II _______________________ IX ______________________________ 



 

7. O esquema a seguir mostra um processo de multiplicação celular em humanos. 

 

Analisando o esquema de acordo com seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar:  
 
a) Na figura acima, estão representadas divisões mitóticas e meiótica da gametogênese feminina.  
b) A multiplicação das ovogônias ocorre durante a fase intra-uterina de desenvolvimento fetal.  
c) Cada célula que entra em meiose produz quatro gametas funcionais com dois diferentes conjuntos 
genômicos.  

d) Hormônios produzidos pela hipófise e o processo da fecundação controlam progressões da meiose acima 

esquematizada. 

8. O esquema a seguir representa etapas do processo de gametogênese no homem. 

 

9. No esquema abaixo, os números 1, 2, 3 e 4 indicam os períodos da gametogênese. 

Supondo que se trate da gametogênese humana, é correto 
concluir que  
a) células com 46 cromossomos existem somente no período 
1.  
b) as divisões meióticas ocorrem nos períodos 2 e 3.  
c) a partir de uma espermatogônia, formam-se dois 
espermatócitos primários.  
d) cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário.  

e) a fertilização ocorre durante o período 4. 

Sobre esse processo, assinale a alternativa correta.  
a) A célula A é diplóide e as células B, C e D são 
haplóides.  
b) A separação dos homólogos ocorre durante a 
etapa 2.  
c) As células A e B são diplóides e as células C e D 
são haplóides.  
d) A redução no número de cromossomos ocorre 
durante a etapa 3.  

e) A separação das cromátides-irmãs ocorre durante a 

etapa 1. 



 

 

 

 

 

10. Usualmente, denomina-se a célula liberada pelas mulheres durante a ovulação de 'óvulo', mas o termo 
correto é 'ovócito secundário', pois a meiose ainda não foi completada. Sobre o assunto, considere o relato 
a seguir.  
Quatorze dias após a última menstruação de Maria, um ovócito secundário foi liberado de um de seus 
ovários, seguindo pela tuba uterina. Como Maria tivera relação sexual há alguns minutos, havia uma 
quantidade considerável de espermatozóides no interior da tuba uterina.  
Considerando que o ovócito e os espermatozóides não apresentam nenhum tipo de alteração morfológica 
ou genética, assinale a alternativa correta.  
a) Poderia ocorrer fecundação, havendo a fusão dos núcleos diplóides do ovócito secundário e do 
espermatozóide, formando um zigoto triplóide.  
b) Poderia ocorrer fecundação, formando o zigoto, que iniciaria uma série de divisões mitóticas, 
denominadas clivagens, para formar um embrião multicelular.  
c) Não ocorreria a fecundação, pois isso só acontece quando óvulo e espermatozóides se encontram no 
útero.  
d) Não ocorreria fecundação, pois o ovócito secundário não está ainda pronto para receber o 
espermatozóide.  

e) Poderia ocorrer a fecundação, se o espermatozóide penetrasse completamente no ovócito secundário e seu flagelo 

fosse a seguir digerido pelos lisossomos do ovócito para a formação do zigoto. 

11. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo.  
A menina, ao nascer, já realizou as fases de multiplicação e crescimento do processo denominado 
gametogênese, possuindo um grande número de .......... em processo interrompido de .......... . Essas 
últimas células são ............ .  
a) óvulos - meiose - haplóides  
b) ovócitos I - mitose - haplóides  
c) ovócitos II - meiose - haplóides  
d) ovócitos I - meiose - diplóides  

e) corpúsculos polares - mitose – diploides 

12. Os processos de formação dos gametas masculinos e femininos são denominados espermatogênese e 
ovogênese, respectivamente. Sobre estes processos é INCORRETO afirmar que:  
a) a espermiogênese é o processo de transformação das espermátides em espermatozóides.  
b) durante a gametogênese ocorre um processo reducional de número de cromossomos.  
c) o número de gametas viáveis resultantes da espermatogênese é maior que o da ovogênese.  
d) na fase de crescimento, as ovogônias aumentam em número por sucessivas divisões meióticas.  

e) as espermatogônias e os espermatócitos primários possuem o mesmo número de cromossomos. 

13. Numere relacionando corretamente:  
( ) Ciclo celular  
( ) Nucléolo  
( ) Espermatogênese  
( ) Centrômero  

Numere os parênteses, relacionando o número indicado no 
esquema à respectiva descrição do período da gametogênese.  

Descrição de cada período da gametogênese 

( ) Divisões celulares que duram quase toda a vida com produção 

permanente de novas espermatogônias. 

( ) Cada espermátide sofre modificações e dá origem ao gameta 
masculino.  
( ) Cada espermatogônia se modifica para originar os 
espermatócitos primários.  
( ) Após a primeira divisão meiótica, cada espermatócito I dá 
origem ao espermatócito II que, em seguida, sofre a meiose II 
dando origem às espermátides.  
Assinale a opção que apresenta a seqüência correta da 
numeração.  
a) 1, 2, 3, 4  
b) 1, 4, 2, 3  
c) 2, 1, 4, 3  
d) 3, 4, 1, 2  

e) 4, 1, 2, 3 



( ) Espermiogênese  
1. Desaparece na prófase.  
2. Modificação morfológica nas espermátides.  
3. Gametogênese masculina.  
4. Prende os cromossomos ao fuso  
5. Intérfase seguida de divisão  
A seqüência numérica correta de cima para baixo é:  
a) 5 - 1 - 2 - 3 - 4.  
b) 5 - 1 - 3 - 4 - 2.  
c) 3 - 4 - 1 - 2 - 5.  
d) 1 - 5 - 3 - 4 - 2.  

e) 5 - 1 - 2 - 4 - 3. 

14.  


