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Núcleo e divisão celular  

 

Resumo 

 

Núcleo interfásico 

A interfase é um período no qual a célula não está se dividindo, isto é, entre duas divisões celulares, 

exercendo sua função específica nos tecidos.  

 

Carioteca 

O núcleo da célula nesse período é formado por um envoltório conhecido como Carioteca, uma dupla 

membrana com a presença de poros que comunicam o núcleo e o citoplasma. Ocorre a saída do RNA 

mensageiro do núcleo para ser traduzido no citoplasma, por exemplo. A carioteca está presente apenas nos 

seres eucariontes. As células bacterianas não possuem esse envoltório nuclear, assim, não procariontes 

 

Cariolinfa 

Assim como o citoplasma celular, o interior do núcleo possui uma substância fluida rica em proteínas, RNA 

e nucleotídeos.  

 

Cromatina 

A cromatina é classificada em Eucromatina e Heterocromatina, de acordo com o grau de condensação. A 

eucromatina é mais facilmente transcrita, ao passo que a heterocromatina, por estar mais condensada, torna 

mais difícil o acesso para a enzima RNA polimerase.  

 

 

Nucléolo 

O nucléolo é fundamental para a síntese de proteínas pois dá origem ao RNA ribossomal presente nos 

ribossomos. Essa estrutura desaparece na divisão celular.  

 

Mecanismos básicos de divisão celular: Mitose e Meiose 

Mitose: Célula em divisão (célula-mãe) origina duas células-filhas idênticas a ela e entre si, com mesma 

carga genética. Divisão equacional. 

Meiose: Célula em divisão (célula-mãe) 2n gerará quatro células n (metade da carga genética), diferentes da 

célula-mãe. Divisão reducional. 
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Período pré-divisonal 

 

A mitose é precedida de um período conhecido como intérfase, composta pelos períodos G1, S e G2. 

 

G0: Célula exercendo seu papel normal, não focando em divisão. G0 é válido para células que não estão se 

dividindo.  

G1: Célula sofre aumento de tamanho e tem imensa síntesse proteica. 

S: Duplicação das cromátides (filamentos de DNA) dos cromossomos que se unirão em pares por uma 

porção conhecida como centrômero. Esses pares são chamados cromátides-irmãs. 

G2: Multiplicação de centríolos, fundamentais a divisão celular. 

 

 
Gráfico da variação da quantidade de DNA em função do tempo. 
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Mitose 

 

Dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. 

• Prófase: Espiralização dos cromossomos e desaparecimento do nucléolo. Centrossomos originam o 

fuso mitótico ao redor do núcleo, formado por microtúbulos. As fibras que se situam ao redor de cada 

par de centríolos opostas ao fuso constituem o áster. 

• Metáfase: Cromossomos permanecem na região equatorial da célula, já espiralizados e condensados. 

Centrossomos migram aos polos da célula, e ao fim da metáfase ocorre a duplicação dos centrômeros. 

• Anáfase: Fibras do fuso mitótico, aderidas aos cromossomos, começam a se encurtar, puxando as 

cromátides-irmãs aos polos da célula. 

• Telófase: Cromossomos começam a se desenrolar, reaparecimento dos nucléolos, carioteca começa a 

se reorganizar e centrossomos já em local definitivo nas células filhas. A citocinese conclui a separação 

das células-filhas através da divisão citoplasmática. 

 

Na célula vegetal, não há centríolos e, portanto, não há formação do áster. É dito que a divisão celular vegetal 

é anastral (an = prefixo de negação).  

A citocinese vegetal é centrífuga, ocorrendo do centro da célula até a periferia. 

Na telófase, forma-se um conjunto de microtúbulos chamado fragmoplasto. Esses microtúbulos orientam a 

deposição de uma placa de material oriundo de vesículas fundidas do Complexo Golgiense no centro da 

célula, que vai crescendo em direção a periferia, e no interior dessas vesículas, são depositadas substâncias, 

como a pectina e a hemicelulose. De cada lado desta placa celular, as membranas contribuem para a 

formação das novas membranas plasmáticas das duas células-filhas, conectando-se com a membrana 

plasmática da célula-mãe. Neste momento, é formada a lamela média, uma camada que forma a linha de 

união entre paredes celulares de células vegetais contínuas. Cada célula-filha faz depósitos de uma parede 

de celulose externa a membrana, que se estende por todo o perímetro da célula, enquanto a parede celular 

da célula mãe é desfeita, permitindo o crescimento e separação das células-filhas, já dotadas da própria 

parede celular. 

 

Observa-se então, nesta ordem: Citoplasma > Membrana Plasmática > Parede Celular > Lamela média. 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

 

 

Mitose é típica da reproduçao assexuada, mas tem diversas funções no organismo até de seres com 

reprodução puramente sexuada, como uma possível reparação de tecidos lesionados, reposição de células 

mortas, entre outros fatores. 

Quanto mais especializada é uma célula, mais difícil é a sua divisão celular. Células pouco especializadas, 

como epiteliais, sofrem alta taxa de mitose, enquanto células musculares ou neurônios, com alto grau de 

especialização, sofrem baixíssima taxa de mitose. 

 

Meiose 
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Meiose I: Fase reducional. 

Meiose II: Fase equacional. 

Também dividida em prófase, métafase, anáfase e telófase. 

 

Prófase I: Pareamento dos cromossomos homólogos, sendo possível que partes das cromátides se quebrem 

e troquem pedaços, constituindo o Crossing-Over. Este fenômeno traz grande variabilidade genética. 

Os centríolos migram para os polos da célula e a carioteca vai se desfazendo ao fim desta fase. 

Metáfase I: Os cromossomos estão presos cada um às fibras de um único polo, e estarão dispostos na região 

equatorial da célula. 

Anáfase I: Fibras do fuso se encurtam, puxando cromossomos para polos opostos da célula, sem que haja 

separação das cromátides. Isso reduz o número de cromossomos. 

Telófase I: Fase nem sempre obrigatória, podendo não ocorrer. Ao final dela, os cromossomos se 

descondensam e desaparecem os fusos acromáticos. Ocorre a citocinese, separando as novas células 

haploides. 

 

A Meiose II se assemelha a mitose, mas apresenta apenas um lote de cromossomos duplicados. 

Prófase II: Centríolos se multiplicam e carioteca se desfaz, caso esteja presente. 

Metáfase II: Cromossomos se prendem às fibras do fuso acromatico e vão para a porção equatorial da célula. 

Anáfase II: SEPARAÇÃO DAS CROMÁTIDES IRMÃS! Elas são puxadas para os polos da célula. 

Telófase II: Desaparece o fuso acromático, reaparecem os nucléolos, há formação da carioteca e ocorre a 

citocinese. 

 

 

 

  



 
 

 

 

6 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. A mitose e a meiose ocorrem no organismo humano e possibilitam a formação de diferentes células. 

A primeira ocorre em células somáticas e a segunda em células germinativas. Existem vários eventos 

que acontecem de forma semelhante nas duas divisões celulares; dentre eles, pode-se citar: 

a) Duplicação do DNA, separação dos cromossomos homólogos e duplicação dos centríolos. 

b) Separação das cromátides-irmãs, duplicação dos centríolos e permutação. 

c) Condensação cromossômica, duplicação do DNA e desaparecimento do envoltório nuclear. 

d) Citocinese, duplicação dos centríolos e separação dos cromossomos homólogos. 

e) Separação das cromátides-irmãs, pareamento dos homólogos e formação das fibras do fuso. 

 
 

2. Uma das formas de se tratar um indivíduo com câncer é a quimioterapia. Após a aplicação do 

medicamento não há formação de novas células tumorais. Com base nessa informação, podemos 

dizer que os agentes quimioterápicos vão atuar sobre: 

a) Os receptores de membrana tornando as membranas plasmáticas impermeáveis a qualquer 

substância. 

b) Algum ponto do ciclo celular fazendo cessar as mitoses. 

c) As mitocôndrias impedindo que realizem respiração aeróbica. 

d) Sobre as histonas, impedindo a formação da cromatina. 

e) O ciclo celular acelerando as mitoses. 

 
 

3. A fase da divisão mitótica em que os cromossomos ficam totalmente espiralados e se organizam no 

plano equatorial da célula, e em cujo final as cromátides se separam, é a: 

a) Anáfase. 

b) Prófase. 

c) Interfase. 

d) Metáfase. 

e) Telófase. 

 
 

4. Um cientista, examinando ao microscópio células somáticas de um organismo diploide 2n = 14, 

observa nos núcleos que se encontram na fase G1 da interfase um emaranhado de fios, a cromatina. 

Se fosse possível desemaranhar os fios de um desses núcleos, o cientista encontraria quantas 

moléculas de DNA: 

a) 14  

b) 7 

c) 1 

d) 28 

e) 2 
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5. Analise as figuras a seguir. 

 
Fonte: JUNQUEIRA, L. C.& CARNEIRO, J. “Biologia Celular e Molecular”. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 184 

As figuras I, II, III e IV dizem respeito, respectivamente, às seguintes fases da mitose: 

a) Anáfase, metáfase, início da prófase, fim da prófase. 

b) Início da prófase, fim da prófase, metáfase, anáfase. 

c) Início da prófase, fim da prófase, anáfase, metáfase. 

d) Metáfase, início da prófase, fim da prófase, anáfase. 

e) Metáfase, anáfase, início da prófase, fim da prófase. 

 
 

6. Pesquisadores da Fundação Osvaldo Cruz desenvolveram um sensor a laser capaz de detectar 

bactérias no ar em até 5 horas, ou seja, 14 vezes mais rápido do que o método tradicional. O 

equipamento, que aponta a presença de microrganismos por meio de uma ficha ótica, pode se tornar 

um grande aliado no combate às infecções hospitalares. 
Adaptado de Karine Rodrigues. http:www.estadão.com.br/ciência/notícias/2004/julho/15. 

As bactérias se reproduzem por divisão binária, que: 

a) É equivalente à mitose dos eucariotos. 

b) É idêntica a uma mitose, em todas as sua etapas. 

c) É equivalente à primeira divisão de meiose. 

d) Produz células filhas recombinantes. 

e) É comparável à reprodução sexuada. 

 
 
 
 
 
 
 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/08/172.jpg
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7. O gato doméstico (Felis domestica) apresenta 38 cromossomos em suas células somáticas. No 

núcleo do óvulo normal de uma gata, são esperados: 

a) 19 cromossomos simples e 19 moléculas de DNA. 

b) 19 cromossomos duplicados e 38 moléculas de DNA. 

c) 38 cromossomos simples e 38 moléculas de DNA. 

d) 38 cromossomos simples e 19 moléculas de DNA. 

e) 19 cromossomos duplicados e 19 moléculas de DNA. 

 
 

8. O ciclo celular envolve a interfase e as divisões celulares, que podem ser mitose ou meiose. Durante 

as fases de divisões celulares, ocorrem vários eventos importantes que envolvem o material genético, 

as organelas e as estruturas celulares. O ciclo celular mitótico garante a reposição celular, o 

crescimento dos organismos multicelulares e a reprodução assexuada, enquanto o ciclo celular 

meiótico é um processo importante para a reprodução sexuada. Com base no texto e em seus 

conhecimentos, é correto afirmar que: 

a) A interfase é um período do ciclo celular que apenas antecede a mitose ou a meiose; nela não 

ocorrem eventos importantes para a geração de novas células. 

b) Ocorre, tanto na anáfase mitótica quanto na anáfase I meiótica, a separação das cromátides- 

irmãs, as quais são puxadas para os polos opostos da célula. 

c) São formadas duas células diploides no final da mitose masculina, enquanto que, no final da 

meiose, são formadas quatro células diploides, considerando a espécie humana. 

d) Todas as células animais e vegetais iniciam a citocinese (divisão do citoplasma) da mesma 

forma, pela invaginação da membrana plasmática (movimento centrípeto). 

e) Na fase da telófase mitótica, ocorre a reorganização do envoltório nuclear e do nucléolo, que 

foram desorganizados no início do processo de divisão. 

 
 

9. A segunda fase da meiose (meiose II) é semelhante à mitose em vários aspectos. Em cada núcleo 

produzido pela meiose I, os cromossomos se alinham na placa equatorial na metáfase II, as 

cromátides se separam, e os novos cromossomos filhos movem-se para os polos na anáfase II. No 

entanto, alguns aspectos são distintos entre as duas divisões, em células de um mesmo indivíduo. 

São diferenças entre meiose II e mitose, exceto: 

a) O DNA se replica antes da mitose, mas não entre meiose I e meiose II. 

b) Na mitose, as cromátides irmãs são sempre idênticas, mas na meiose II podem diferir entre si. 

c) O número de cromossomos na placa equatorial da meiose II é a metade do número de 

cromossomos na placa equatorial mitótica. 

d) A recombinação gênica pode acontecer no final da prófase da meiose II e em qualquer uma das 

etapas da mitose. 

 
 
 



 
 

 

 

9 

Biologia 
 

10. No processo de divisão celular por mitose, chamamos de célula-mãe aquela que entra em divisão e 

de células-filhas, as que se formam como resultado do processo. Ao final da mitose de uma célula, 

têm-se: 

a) Duas células, cada uma portadora de metade do material genético que a célula-mãe recebeu de 

sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada. 

b) Duas células, uma delas com o material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a 

outra célula com o material genético recém-sintetizado. 

c) Três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, essas últimas com metade do material 

genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada. 

d) Três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, essas últimas contendo material 

genético recém-sintetizado. 

e) Quatro células, duas com material genético recém-sintetizado e duas com o material genético 

que a célula-mãe recebeu de sua genitora. 
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Gabarito 

 

1. C 
Tanto na mitose quanto na meiose ocorrem condensação cromossômica, duplicação do DNA e 

desaparecimento do envoltório nuclear para que ocorre o processo divisional. 

  

2. B 
Ao cessar a mitose, as células tumorais não se reproduzem mais e assim fica mais fácil controlar o 
câncer. 
  

3. D 
Na metáfase os cromossomos espiralizados ficam na placa equatorial da célula e são estruturados pelo 
fuso acromático. 
 

4. A 
Na fase G1, ainda não houve a duplicação do material genético, portanto o número de moléculas não se 
alteraria e continuaria 14. 
 

5. B 
No início da prófase há a condensação das cromatinas em cromossomos e os centríolos migrando para 

os pólos. Já no fim da prófase há a ruptura do envoltório nuclear seguindo para a metáfase onde há os 

cromossomos na placa equatorial e os microtúbulos se ligando aos cinetócoros. Por fim, na anáfase há 

a separação das cromátides irmãs. 

 
6. A 

A cissiparidade é similar a mitose nos eucariotos, pois duplica o seu material genético para depois 
dividi-lo em duas células idênticas. 

 

7. A 
O DNA óvulo do gato doméstico sofrerá meiose, então seus cromossomos reduzirão a metade na 
formação deste gameta, possuindo 19 cromossomos e 19 moléculas de DNA. 

 
8. E 

No fim da divisão celular, na telófase ocorre o reaparecimento da carioteca, do nucléolo e o cromossomo 
se desespiraliza formando a cromatina. 
  

9. D 
A recombinação gênica só ocorre na prófase da meiose I.  

 
10. A 

Devido a replicação ser semiconservativa, no processo mitótico, metade do DNA é original da célula 

progenitora e a outra metade é recém sintetizada. 

 
 


