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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 

● Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este 
tempo em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 

● Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois 
sabemos o quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que 
estamos vivendo hoje. 

● Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
● Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os 

professores e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
● Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e 

vídeos que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do 
Volume como complementação do seu estudo. 

● Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital 
através do link antes de cada Atividade. Se a dúvida persistir, contate o professor. 

● Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos 
links correspondentes. 
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BIOLOGIA – VOLUME 3 – UNIDADE 2 
 
Divisão celular 
 
Tema 1 – O ciclo celular 

 
● Divisões celulares 
● A interfase e a divisão celular 

 
Divisões celulares 
 
Uma célula pode se dividir de duas formas:  
Por meio da mitose, em que cada célula origina duas novas células idênticas à inicial. 
E pela meiose, em que ocorre a formação de células com a metade da quantidade de material 
genético (DNA) da célula inicial.  
A mitose está relacionada com a multiplicação das células do corpo que podem sofrer divisão 
celular. 
E a meiose, com a produção das células de reprodução, conhecidas como gametas (óvulos e 
espermatozoides, no caso da espécie humana e de outros animais). 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15my7SUOPPLTgaWGdnGOGbTo0PAS9L0TW/view?usp=sharing 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CU0Al6FHYiU 
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A interfase e a divisão celular 
 
O ciclo celular corresponde ao período entre o final da divisão de uma célula e o início de uma 
nova divisão.  
Na maior parte do tempo, a célula está desempenhando suas funções vitais, em uma fase chamada 
de interfase.  
É nela que uma célula do pâncreas produz o suco pancreático.  
Essa fase prepara as condições da célula para iniciar uma divisão celular propriamente dita, a 
mitose ou a meiose. 
 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15xwsuoTUAJcTDFcAu28W1qVHIeW9cIYI/view?usp=sharing 
 
A interfase e a divisão celular 
 
Nessa fase, cada cromossomo se duplica.  
No caso do ser humano, há 46 cromossomos, portanto, depois da multiplicação, têm-se 46 
cromossomos duplicados.  
Após essa preparação, a célula, com seu material genético duplicado, finaliza algumas atividades 
e prepara-se para a divisão celular (fase G2) e inicia a divisão propriamente dita, conhecida como 
mitose. 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=O-P0SKQguwc 
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Tema 2 – Mitose 

 
● Mitose 
● As fases da mitose 
● Prófase e metáfase 
● Anáfase e telófase 

 
Mitose 
 
O termo mitose corresponde ao processo de divisão do núcleo e, ao final, também de divisão do 
citoplasma (fenômeno chamado de citocinese).  
Esse processo de divisão celular ocorre a partir de uma célula em que se originam duas células 
com a mesma composição genética.  
Para alguns organismos unicelulares, é a forma de reprodução assexuada. 
Para os multicelulares, uma forma de repor células perdidas em lesões e uma forma de 
crescimento. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T225C_yKadQ 
 
As fases da mitose 
 
A cicatrização, o crescimento das crianças e a reposição de células velhas acontecem graças a 
um tipo de divisão celular: a mitose.  
Esse tipo de divisão celular apresenta quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. 
O material genético (os cromossomos) já foi duplicado na interfase.  
Agora, ocorrerá a separação desse material em duas células-filhas, de forma igual. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=e4cQw70owYA 
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Prófase e metáfase 
 

 
 
Anáfase e telófase 
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Tema 3 – Meiose 

 
● As células reprodutivas 
● Para que serve a Meiose? 
● Gametogênese 

 
As células reprodutivas 
 
Na reprodução sexuada, ocorre a fecundação (união) de duas células reprodutivas, os gametas, 
provenientes dos pais.  
A união dos gametas forma uma célula única, chamada de célula-ovo ou zigoto.  
Normalmente, os gametas de machos e fêmeas são diferentes. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BP3SG8YZ2m4 
 
As células reprodutivas 
 
Na espécie humana, por exemplo, os gametas masculinos são os espermatozoides, produzidos 
no homem em seus testículos; e os gametas femininos, os óvulos, produzidos na mulher em seus 
ovários.  
A produção das células de reprodução – óvulos e espermatozoides – ocorre graças a um tipo de 
divisão celular chamado meiose. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CwfoUqrGbXI 
 
A meiose apresenta semelhanças com a mitose, porém é mais longa. Tal como a mitose, existe o 
período de interfase, no qual se dá a duplicação do material genético (fase S). 
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Mitose e meiose 
 

● Durante a divisão meiótica, os pares de cromossomos são separados primeiro e, depois, os 
cromossomos duplicados se dividem. 

● No final, de uma célula diploide, que contém 46 cromossomos, nos ovários da mulher ou 
nos testículos do homem, são formados gametas haploides, com 23 cromossomos, os 
óvulos e os espermatozoides, respectivamente. 

● Ao se juntarem na formação da célula-ovo, refazem-se os 46 cromossomos, ou seja, 23 
pares de cromossomos. A célula-ovo vai sofrer divisões celulares mitóticas sucessivas até 
formar o embrião; portanto, todas as células do corpo terão os 46 cromossomos, número 
comum à espécie humana. 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JzvBnjQJRKs 
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Ciclos mitóticos e meióticos no desenvolvimento da vida humana. 
 

 
 

Gametogênese 
 
Dá-se o nome de gametogênese à formação dos gametas.  
No final da meiose, formam-se quatro células iguais. 
Na gametogênese humana, isso é um pouco diferente entre homens e mulheres  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1B-LFDOrHks 
 
Gametogênese Masculina 
 
No caso dos espermatozoides, ao final serão formadas quatro células com a metade do número 
de cromossomos (23), que sofreram uma especialização, perdendo boa parte do citoplasma e 
desenvolvendo um flagelo, que será utilizado para a locomoção até atingir o óvulo. 
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Gametogênese Feminina 
 
Na gametogênese feminina, ao término da meiose, quatro células-filhas são formadas. Entretanto, 
três dessas células, chamadas de células (ou corpúsculos) polares, são menores e não servem 
para a fecundação.  
Assim, apenas um óvulo permanece. Geralmente, um óvulo é liberado para fecundação a cada 
ciclo menstrual da mulher. A menstruação só ocorrerá se esse óvulo não for fecundado. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MpqkpzV6-7k 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 
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ENSINO MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR – BIOLOGIA 

LIVRO 3 – UNIDADE 2 

ATIVIDADES 

NOME: RM: DATA: 

 
Uma das propriedades fundamentais das células é a reprodução.  
Analise o esquema da reprodução celular. 
 

 
 

1. IDENTIFIQUE a divisão celular que ocorre no esquema. 
 
 
 
2. REORDENE as etapas do esquema corretamente. 
 
 
3. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, estas células 
tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, que podem 
espalhar-se para outras regiões do corpo. 
 
O processo de divisão celular que multiplica células tumorosas é chamado: 
 

a) Meiose 
b) Metástase 
c) Mitose 
d) Citocinese 
e) Proliferação 
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O desenho esquemático representa a gametogênese de um vertebrado que possui 40 
cromossomos nas suas células nervosas. De acordo com o desenho esquemático e com as 
informações dadas, faça o que se pede. 
 

 
 

4. Cite o número de cromossomos das células presentes em 1 e 4. 

 

 

 

5. Na etapa 4 está havendo divisão celular? Justifique sua resposta. 

 

 

 

6. O processo de divisão representado em 1 possui qual objetivo? 

 

 

Leia o texto a seguir. 

 

Sabe-se que todas as células de nosso corpo se originaram de uma única célula ovo através de 

divisões consecutivas nomeadas “mitose”. A célula ovo ou zigoto, por sua vez, surge a partir da união 

de duas células especializadas conhecidas como gametas. Essa união permite que os cromossomos 

paternos originem uma prole com o patrimônio genético diferenciado. 

 

Em um experimento de laboratório foram observadas algumas fases da divisão de uma célula que 

estão representadas a seguir. 
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7. O tipo de divisão celular observado no experimento é 

 

a) Mitose, pois no final do processo temos 2 células filhas idênticas a célula mãe 

b) Meiose, pois no final do processo temos 2 células filhas com metade do material genético da 

célula mãe 

c) Mitose, pois no final do processo temos 4 células filhas idênticas a célula mãe 

d) Meiose, pois no final do processo temos 4 células filhas com metade do material genético da 

célula mãe 

 

8. Ainda que na base esteja o mesmo processo – a mitose –, as formas de reprodução 

assexuada diferem com relação a certos aspectos. Analise o esquema da reprodução de 

um protozoário a seguir. 

 
Esse tipo de reprodução pode ser explicado como 

 

a) a formação de duas células, organismos iguais ao parental, que se dividem por mitose. 

b) o surgimento de pequenas excrescências celulares que geram miniaturas do ser original. 

c) a produção de esporos de cuja germinação surgem indivíduos completos idênticos à mãe. 

d) a divisão em fragmentos capazes de regenerar, crescer e se diferenciar em um indivíduo. 

e) o desenvolvimento de um indivíduo a partir de um tecido (gomo) do ser original. 
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9. Associe as colunas 

 

1 Crescimento   

1. Meiose 2 Gametogênese masculina  

3 Reposição celular  

4 Tumor  

2. Mitose 5 Cicatrização  

6 Gametogênese feminina  

 

10.  Classifique os tipos celulares em haploides (n) ou diploides (2n) 

 

1 Neurônios  

2 Espermatozoide  

3 Zigoto  

4 Tecido epitelial  

5 Óvulos  

 


