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Mutações cromossômicas 

 

Resumo 

 

As mutações são uma alteração nos genes, que ocorre de maneira aleatória. Elas podem ser classificadas 

como 

• Estruturais, onde há alteração na sequência de nucleotídeos. Mais de uma mutação estrutural pode 

ocorrer ao mesmo tempo em um cromossomo. São classificadas em  

o Deleção: há perda de nucleotídeo ou de parte de uma sequência deles 

o Adição: soma-se mais nucleotídeos à sequência genética 

o Duplicação: nucleotídeos em um cromossomo se duplicam 

o Inversão: nucleotídeos em um cromossomo trocam de ordem 

o Translocação: nucleotídeos de um cromossomo passam para outro cromossomo (homólogo ou 

não) 

 

 
Esquemas dos cromossomos, indicando as alterações estruturais que eles podem sofrer 

 

• Numéricas, onde há uma alteração no número de cromossomos. Neste caso, pode haver uma euploidia 

(mudança no número total de cromossomos que formam o genoma) ou uma aneuploidia (alteração no 

número de cromossomos dos indivíduos). Em humanos, euploidias são letais. As aneuploidias ocorrem 

quando há uma não disjunção dos cromossomos ou das cromátides irmãs durante a formação dos 

gametas. 

 
Esquema de como podem ocorrer aneuploidias nas diferentes etapas da gametogênese. 

 

As aneuploidias mais comuns apresentam uma pequena variação do número de cromossomos 



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

• Nulissomias (2n-2): Há perda de um par de cromossomos. Em seres diploides, como os humanos, esta 

aneuploidia é letal. 

• Monossomias (2n-1): Há perda de um cromossomo do par. 

• Trissomia (2n+1): Há um cromossomo a mais em determinado par (há três cópias do cromossomo). 

São mais comuns em humanos.  

 

 

Exemplos de aneuploidias em humanos 

• Super macho (47, XYY): Trissomia do cromossmo Y. Apresentam alta estatura e são férteis, costumam 

apresentar produção excessiva de testosterona, que leva a distúrbios comportamentais, e também 

podem apresentar leve retardo mental. 

• Super fêmea (47, XXX): Trissomia do cromossomo X. Apresentam fenótipo normal e são férteis, porém 

estas mulheres podem apresentar leve retardo mental. 

• Síndrome de Turner (45, X0): Há apenas um cromossomo sexual X, apresentando fenótipo feminino. 

 

 
Representação do fenótipo e características de uma pessoa com monossomia do cromossomo X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sindrome-klinefelter.htm
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• Síndrome de Klinefelter (47, XXY): Há uma cópia a mais do cromossomo X. Por conta da presença do 

cromossomo Y, indivíduos com esta síndrome apresentam fenótipo masculino. Não se trata de 

hermafroditismo, visto que não há desenvolvimento de gônadas femininas, porém em alguns casos 

pode aparecer como exemplo de pseudo-hermafroditismo, devido a algumas caracteristicas femininas 

presentes em um indivíduo com genótipo masculino (cromossomo Y). 

 

 
Representação do fenótipo e características de uma pessoa com trissomia nos cromossomos sexuais. 

 

• Síndrome de Patau (47, XX + 13 ou 47, XY +13): Há uma cópia a mais do cromossomo 13 (trissomia). É 

uma trissomia rara, que provoca deficiência mental grave e deformidades físicas características. 

 
Características de um indivíduo com síndrome de Patau.  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sindrome-klinefelter.htm
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• Síndrome de Edwards  (47, XX + 18 ou 47, XY +18): Apresenta um cromossomo 18 a mais (trissomia). 

Esta trissomia também é rara, e é considerada uma doença letal, podendo levar a morte da criança com 

menos de um ano de vida. 

 
Características de um indivíduo com síndrome de Edwards.. 

 

• Síndrome de Down (47, XX + 21 ou 47, XY +21): Há uma cópia a mais do cromossomo 21 (trissomia). 

Esta síndrome também é chamada de trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down também pode 

ocorrer por outros tipos de mutação, como a translocação do cromossomo 21 ao cromossomo 14, 

porém neste caso não há alteração no número de cromossomos (os indivíduos se mantém 2n = 46). 

São características desta trissomia um desenvolvimento mais lento, capacidade intelectual reduzida, 

rosto arredondado, cabelos finos e olhos, nariz e mãos pequenas. 

 

  
Esquema da translocação e características de um indivíduo com síndrome de Down. 
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Exercícios 

 

1. Denominamos de mutação as alterações que ocorrem na estrutura do material genético. Uma dessas 

alterações é a troca de uma base nitrogenada por outra, uma alteração estrutural no cromossomo 

conhecida por 

a) Deleção. 

b) Inserção.  

c) Adição.  

d) Substituição.  

e) Inversão. 

  
 

2. No início do desenvolvimento, todo embrião humano tem estruturas que podem se diferenciar tanto 

no sistema reprodutor masculino quanto no feminino. Um gene do cromossomo Y, denominado SRY 

(sigla de sex-determining region Y), induz a formação dos testículos. Hormônios produzidos pelos 

testículos atuam no embrião, induzindo a diferenciação das outras estruturas do sistema reprodutor 

masculino e, portanto, o fenótipo masculino. Suponha que um óvulo tenha sido fecundado por um 

espermatozóide portador de um cromossomo Y com uma mutação que inativa completamente o gene 

SRY. Com base nas informações contidas no parágrafo anterior, pode-se prever que o zigoto 

a) será inviável e não se desenvolverá em um novo indivíduo. 

b) se desenvolverá em um indivíduo cromossômica (XY) e fenotipicamente do sexo masculino, 

normal e fértil. 

c) se desenvolverá em um indivíduo cromossômica (XY) e fenotipicamente do sexo masculino, mas 

sem testículos. 

d) se desenvolverá em um indivíduo cromossomicamente do sexo masculino (XY), mas com 

fenótipo feminino. 

e) se desenvolverá em um indivíduo cromossômica (XX) e fenotipicamente do sexo feminino. 

 

 

3. A síndrome de Down é causada por uma anomalia cromossômica em que o portador apresenta células 

com três cromossomos do número 21. Os afetados apresentam geralmente baixa estatura, pescoço 

relativamente curto, olhos oblíquos, mãos curtas e largas, entre outras características. Essa síndrome 

é um exemplo de: 

a) Euploidia. 

b) Aneuploidia. 

c) Deleção. 

d) Duplicação. 

e) Translocação. 
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4. A síndrome de Down, que afeta um em cada mil recém-nascidos, não é uma doença, mas a mais 
comum das alterações cromossomiais. Trata-se de uma condição genética que vem acompanhada 
de algumas peculiaridades para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. 
A pessoa com síndrome de Down faz parte do universo da diversidade humana e tem muito a contribuir 
com desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. Assinale a alternativa que representa, 
corretamente, um cariótipo de portador da Síndrome de Down. 
a) 45, X. 

b) 46, XX. 

c) 47, XXY. 

d) 47, XY +21. 

e) 47, XY+18. 

 
 

5. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão 

cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de 

cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com alguma alteração 

cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, com alterações 

morfológicas e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47, XY, 

+18. 

A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como: 

a) estrutural, do tipo deleção. 

b) numérica, do tipo euploidia. 

c) numérica, do tipo poliploidia. 

d) estrutural, do tipo duplicação. 

e) numérica, do tipo aneuploidia. 
 
 

6. As anomalias cromossômicas são bastante frequentes na população humana. Cada espécie 

apresenta um cariótipo típico, isto é, um conjunto de cromossomos caracterizado e identificado em 

número, forma e tamanho. Alterações no material genético, quantitativas ou qualitativas, podem 

ocorrer durante os processos de preparação para duplicação. Mesmo durante as divisões mitóticas 

ou meióticas acontecem irregularidades (aberrações) na divisão celular ou ocorrem ação de agentes 

externos como as radiações que podem cortar cromossomos. Como os cromossomos são os 

depositários dos genes, qualquer alteração numérica ou estrutural é capaz de modificar a expressão 

gênica, originando organismos anormais ou inviáveis. Qual das seguintes síndromes humanas 

apresenta uma monossomia? 

a) Síndrome de Edwards. 

b) Síndrome de Klinefelter. 

c) Síndrome de Turner. 

d) Síndrome de Patau. 

e) Síndrome de Down. 
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7. Um dos fatores mais importantes para que a evolução ocorra é a mutação, uma vez que esse processo 

está relacionado com mudanças no material genético do indivíduo. As mutações garantem::  

a) que a seleção natural selecione os organismos mutantes. 

b) que a variabilidade genética aumente em uma população. 

c) que as características sejam passadas de um descendente para outro. 

d) que os organismos adquiram apenas características vantajosas para sua sobrevivência. 

e) que os organismos consigam sobreviver no ambiente.. 

 
 

8. Uma criança foi encaminhada a um Serviço de Genética por apresentar sinais clínicos sugestivos de 
síndrome de Down. Por meio de cultura de linfócitos de sangue periférico e coloração para banda G, 
foi realizada uma análise de cariótipo incluindo 97 metáfases desse paciente que revelaram uma 
proporção de 60 metáfases com cariótipo 45,X e 37 metáfases com cariótipo 47,XY,+21. 
O resultado dessa análise indica que o paciente em questão apresenta: 
a) mosaicismo, caracterizado por apresentar células com aneuploidia de cromossomo autossômico 

ou sexual. 

b) mosaicismo, caracterizado por apresentar a totalidade das células somáticas com trissomia do 

cromossomo 21 e as células do tecido gonadal com monossomia do X. 

c) translocação entre um cromossomo autossômico e um cromossomo sexual. 

d) inversão entre um cromossomo autossômico e um cromossomo sexual. 

e) a totalidade de suas células somáticas com trissomia do cromossomo 21. 

 
 

9. Um cientista realizou uma pesquisa para compreender o aparecimento de uma alteração no tamanho 

diminuído de uma das asas de um lote de insetos polinizadores. O pesquisador constatou que 

cromossomos não homólogos dos animais com a asa modificada apresentavam um rearranjo, 

indicando uma troca mútua de segmentos, sugerindo, portanto, que essa alteração era a causa 

provável do aparecimento da asa menor. A alteração estrutural, que incidiu nesses cromossomos, 

denomina-se:  

a) Deficiência.  

b) Inversão.  

c) Translocação.  

d) Crossing-over.  

e) Deleção. 
  
 

10. Assinale a alternativa correta.  

a) Os indivíduos com síndrome de Klinefelter possuem cariótipo 47, XXY, e o cromossomo a mais 

pode ter sido herdado da mãe ou do pai.  

b) Por meio da observação de hemácias da corrente sangüínea, é possível determinar se um 

indivíduo tem número normal de cromossomos.  

c) Os indivíduos com síndrome de Down apresentam um par de cromossomos nº 21 a mais.  

d) As aberrações cromossômicas só podem ser diagnosticadas após o parto.  

e) Desde que um indivíduo da espécie humana tenha 46 cromossomos em suas células, ele será 

normal. 
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Gabarito 

 

1. D 

Quando se troca uma base nitrogenada por outra, temos uma mutação do tipo substituição.  

 

2. D 

Sem a ativação do gene SRY, não haverá o processo de diferenciação fenotípica masculina, e o embrião 

se desenvolverá com fenótipo feminino.  

 

3. B 

A síndrome de Down caracteriza-se como uma aneuploidia, uma alteração numérica que modifica pouco 

o número de cromossomos.  

 

4. D 

A síndrome de Down é uma aneuploidia do tipo trissomia, onde há três cópias de um determinado 

cromossomo. No caso, o cromossomo triplicado é o 21, fazendo com que o cariótipo possa ser escrito 

como 47, XX + 21 (em mulheres) ou 47, XY + 21 (em homens). 

 

5. E 

Edwards é uma alteração numérica, a trissomia do cromossomo 18, e pode ser classificada como uma 

aneuploidia, pois é a adição de apenas um cromossomo.  

 

6. C 

A Síndrome de Turner trata-se de uma monossomia, ela ocorre quando a mulher carrega apenas um 

cromossomo X, sendo então X0.  

 

7. B 

As mutações ocorrem aleatoriamente, e isso aumenta a diversidade de genes em uma população, sejam 

essas características vantajosas ou não. A seleção natural que irá determinar se a característica se 

mantém na população.   

 

8. A 

Vemos que há diferença no número de células com alterações cromossomicas, onde parte delas 

apresentam aneuploidia no cromossomo autossômico (47,XY,+21) e outra parte no cromossomo sexual 

(45,X), o que caracteriza um mosaicismo. Importante reparar que todas as células analisadas foram 

células somáticas (linfócitos – glóbulos brancos). 

 

9. C 

A troca de fragmentos entre cromossomos não-homólogos é chamada translocação.  

 

10. A 

Klinefelter é uma aneuploidia na qual o indivíduo apresenta um cromossomo X a mais. Esse cromossomo 

X pode ter vindo da mãe, em um óvulo XX, ou do pai, em um espermatozoide XY.  

 


