
MEIOSE E GAMETOGÊNESE 

1 Leia as págs. 1 e 2. COMPLETE corretamente as 
lacunas. 

A meiose possibilita, ao longo do seu processo, a 
_______________ de informações entre cromossomos 
_______________, processo conhecido como 
_______________. Assim, surgem novas _______________ 
gênicas e, consequentemente, há _______________ na da 
variabilidade _______________ de uma espécie, fato que 
possibilita _______________ sobrevivência de uma 
população frente a _______________ ambientais que 
poderiam representar _______________ evolutivas. 

2 Observe a imagem da pág. 2. Em um animal, 
QUAIS células são originadas a partir das células 

2.1 germinativas? 

2.2  somáticas? 

3 Leia da pág. 3 à pág. 7. QUAIS são os principais 
eventos em cada uma das etapas da Meiose I e da 
Meiose II? 

4 REFAÇA a questão 3 da prova discursiva do 4o 
período. 

5 Observe as imagens das págs. 3 e 8. do cap. 
MEIOSE E GAMETOGÊNESE e da pág. 18 do cap. 
CICLO CELULAR. DIFERENCIE a meiose da 
mitose. 

6 Observe as imagens das págs. 9 e 11 (à direita). 
DIFERENCIE a gametogênese feminina da 
masculina. 

7 REFAÇA os itens C e D da questão 4 da prova 
discursiva do 4o período. 

8 Leia as págs. 12 (tópico 4) e 13. DETERMINE as 
causas e as consequências desses defeitos. 

9 Assista a apresentação sobre MUTAÇÕES. 
DIFERENCIE a mutação  

9.1 gênica da cromossômica. 

9.2 cromossômica estrutural da numérica. 

9.3 cromossômica numérica aneuplóidica da 
euplóidica. 

10 Ao observar um cariótipo,  

10.1 IDENTIFIQUE a mutação apresentada. 

10.2 ASSOCIE essa mutação a termos 
pertinentes, tais como trissomia, monossomia, 
autossomia ou heterossomia. 

10.3 LISTE características da mutação 
apresentada. 

11 REFAÇA o PSA e a lista complementar sobre 
mutações genéticas e gametogênese. 

 

FOTOSSÍNTESE 

1 Leia o tópico 1, da pág. 1 à pág. 3. APRESENTE a 
importância da fotossíntese para autótrofos, 
heterótrofos e cadeias alimentares. 

2 Observe as imagens das págs. 4 e 5. 

2.1 O QUE elas retratam em comum? 

2.2 QUAL é a importância das estruturas 
retratadas para a fotossíntese? 

3 Observe a imagem da pág. 6 (à esquerda). QUAIS 
são os reagentes e os produtos de cada uma das 
etapas da fotossíntese? 

4 Observe as imagens das pág. 6 (à direita) e 8. 

4.1 LISTE os pigmentos participantes da 
fotossíntese. 

4.2 QUAIS são os comprimentos de onda mais 
absorvidos pelos pigmentos principais? 

5 Observe as imagens das págs. 10 e 11.  

5.1 IDENTIFIQUE o processo de fotofosforilação 
representado. 

5.2 DESCREVA o processo de fotofosforilação 
representado. 

5.3 ESBOCE o outro processo de fotofosforilação 
oxidativa. 

6 Observe a imagem da pág. 12.  

6.1 EXPLIQUE o nome dado à fase 1. 

6.2 RENOMEIE a fase 2. 

6.3 EXPLIQUE a importância da fase 3. 

7 Observe a imagem da pág. 15, refaça o PSA 11 da 
pág. 30 de FOTOSSÍNTESE e o PSA 4 da pág. 15 de 
RESPIRAÇÃO E FERMENTAÇÃO. COMO 
cloroplastos e mitocôndrias se relacionam? 

8 Leia o tópico 5, da pág. 16 à pag. 20. 

8.1 COMO casa fator interfere na regulação da 
fotossíntese? 

8.2 DIFERENCIE ponto de saturação luminoso 
de ponto de compensação fótico. 

8.3 COMPARE o ponto de compensação fótico 
com o ponto de compensação de CO2. 

9 Observe a imagem da pág. 18. COMO as 
estruturas retratadas interferem na regulação da 
fotossíntese? 

10 Leia o SAIBA MAIS! da pág. 9 e o tópico 6 da pág. 
20. COMPARE a fotossíntese com os demais 
processos autotróficos. 

11 REFAÇA as demais questões do PSA e as questões 
5, 9, 12, 13, 17 e 20 da lista complementar sobre 
metabolismo energético. 


