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Ficha de Trabalho de Biologia e Geologia (ano 2)

GRUPO I

1. Reprodução é a capacidade dos seres vivos originarem descendentes permitindo a perpetuação da 
espécie.
1.1. Conhecem-se dois processos de reprodução. Identifique-os.

2. A maior parte das células de um organismo são substituídas e as suas características mantidas graças 
ao ciclo celular.
2.1. Podem-se considerar duas fases no ciclo celular. Indique-as.

2.2. As figuras que se seguem dizem respeito à 1ª fase.

2.2.1. Faça corresponder a cada imagem as afirmações que se seguem.

A. B.         C.

a) Caracteriza-se pela replicação de DNA em que cada cromossoma fica constituído por dois 
cromatídeos unidos pelo centrómero.

b) Caracteriza-se pela síntese de proteínas e RNA e pela formação de vários organelos. Ocorre 
crescimento celular.

c) Caracteriza-se pela síntese de biomoléculas. Ocorre crescimento celular.

2.2.2. Legende as figuras, identificando os períodos a que se referem.

2.3. A segunda fase do ciclo celular inclui duas subfases.
2.3.1. Atribua às afirmações que se seguem o seu valor lógico (V/F):

a) O período G1 ocorre durante a fase mitótica
b) A citocinese consiste na divisão do citoplasma
c) Da fase mitótica faz parte a interfase e a mitose
d) A mitose consiste na divisão do núcleo.

2.3.2. Corrija as afirmações que considerou falsas.
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3. Os esquemas que se seguem referem-se a um ciclo celular de 14 horas.

   |--------------------------------------------------|----------|---------- - - -
I                              II I

3.1. Identifique as fases representadas por A, B, C, D, E e F.

3.2. Indique as zonas do gráfico correspondentes aos momentos:
3.2.1. A a D.
3.2.2. E.

3.3. Refira quantos cromatídeos possui cada cromossoma em:
3.3.1. C.
3.3.2. F.

3.4. Indique a duração do período G1.

3.5. Com base no gráfico, assinale as afirmações verdadeiras e falsas.
a) I indica a interfase
b) No eixo das ordenadas, Q representa a quantidade de DNA por célula durante o ciclo celular.
c) No eixo das ordenadas, Q representa o número de cromossomas por célula.
d) O tipo de ciclo celular é característico das células somáticas.
e) II indica a meiose.
f) No final do ciclo celular, a quantidade de DNA em cada célula-filha é igual à quantidade de 

DNA da célula-mãe devido à duplicação do DNA durante o período 2 da fase I e à redução 
para metade do DNA durante a subfase 5 da fase II.

g) No eixo das ordenadas, Q representa a taxa de síntese de proteínas durante o ciclo celular.
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GRUPO II

1. A meiose é um processo de divisão nuclear, na qual se verifica redução no número de cromossomas.
1.1. Relativamente à meiose, assinale a letra que corresponde à opção correcta.

1.1.1. A meiose compreende duas divisões nucleares:
a) Estas divisões nucleares são precedidas de uma única replicação.
b) Na primeira divisão há separação de cromossomas homólogos.
c) Na segunda divisão há separação de cromatídeos recombinados.
d) Apenas a afirmação b) e c) estão correctas.
e) Todas as anteriores.
f) Nenhuma das anteriores.

2. Estabeleça as correspondências possíveis entre cada um dos números relativos à coluna I e as letras 
da coluna II.

COLUNA I COLUNA II
1 – Crossing-over
2 – Separação de homólogos
3 – Separação de cromatídeos
4 – Emparelhamento de homólogos
5 – Formação de quatro núcleos haplóides
6 – Localização dos pontos de quiasma no plano 
equatorial do fuso acromático
7 – Formação de dois núcleos haplóides

A – Profase I
B – Metafase I
C- Anafase I
D – Telofase I
E – Profase II
F – Metafase II
G – Anafase II
H – Telofase II

3. Observe as figuras que se seguem.

A    B       C    D E   F     G H

3.1. Identifique as fases da meiose representadas.

3.2. Ordene os esquemas de forma a obter a sequência correcta de acontecimentos.

4. Estabeleça as correspondências possíveis entre cada um dos números relativos às afirmações da 
coluna I e as letras da chave da coluna II.

AFIRMAÇÕES CHAVE
1 – Contribui para a diversidade dos indivíduos de uma espécie.
2 – Intervêm apenas divisões mitóticas.
3 – Assegura a continuidade da vida na Terra.
4 - É o processo mais eficiente para um aumento rápido da população.
5 – Contribui para a estabilidade genética dos indivíduos de uma espécie.
6 – Assegura a sobrevivência do progenitor.
7 – Intervêm os processos de meiose e de fecundação.

A – Reprodução assexuada

B – Reprodução sexuada

C – Ambos os processos

D – Nenhum dos processos
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