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Resumo 

Este trabalho apresenta algumas possibilidades 
para a melhoria do ensino e aprendizagem de 
Biologia, específico ao estudo de Genética na 3ª 
série do Ensino Médio. Desse modo, destaca-se a 
alfabetização científica que propicia leitura e 
entendimento do discurso científico, vocabulários e 
conceitos que são importantes ferramentas para 
entendimento e posicionamento do aluno frente a 
questões relacionadas com os avanços científicos. 
Neste sentido esta proposta tem como objetivo o 
uso de várias estratégias didáticas, todas 
planejadas de forma clara e concreta a fim de 
possibilitar situações que estimulem a participação 
dos educandos e favoreça assimilação e 
compreensão dos conceitos. Por fim, buscar 
indicadores ao longo do trabalho que demonstrem 
que as ações desenvolvidas tornaram os conceitos 
científicos mais significativos para o aluno. 

Palavras-chave Genética, ensino médio, alfabetização científica. 

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alvo Alunos da 3ª série do Ensino Médio.  Período Matutino. 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta proposta de intervenção pedagógica surgiu a partir da necessidade da 

investigação de conceitos que são de suma importância na área da Biologia, 

específico ao estudo da Genética. Por serem muitos conceitos novos ao aluno e por 

apresentarem alto grau de abstração, é oportuno refletir sobre uma possível maneira 

de torná-los mais significativos para o ensino e aprendizagem. 

O ensino de Genética representa uma das áreas mais investigadas 

atualmente, tanto pela sua importância social e econômica, quanto pelas questões 

tecnológicas e éticas envolvidas. 

A vivência no meio escolar mostra que os tópicos no ensino de Genética são 

considerados entre os mais difíceis tanto de aprender quanto de ensinar. E ainda de 

acordo com Vilela (2007), os iniciantes do mundo das ciências consideram a 

linguagem científica quase incompreensível, desvinculadas da sua realidade. 

Diante de tais reflexões torna-se propício a aplicação desta prática, 

Alfabetização Científica no Ensino de Genética, no período matutino, em horário 

normal das aulas, para alunos da 3ª série do Ensino Médio, no Colégio Estadual 

Carlos Silva. Através do formato de Material Didático escolhido Unidade Didática, 

pretende-se com atividades mediadas pelo professor, propor várias estratégias 

didáticas, como forma de diminuir a abstração do aluno em relação à molécula do 

DNA, bem como, contribuir para compreensão dos conceitos básicos da Genética.  

 

 

MÓDULO 1 - Atividade Investigativa. 

 

OBJETIVOS 

Investigar através da sondagem, o nível de conhecimento dos alunos em relação 

aos conceitos básicos de Genética; 

Verificar os conceitos que representam maior dificuldade para o aluno; 

Mobilizar a atenção dos alunos para o tema proposto. 

 

CONTEÚDOS 

Estruturas básicas das células 



Ciclo celular 

Divisão Celular 

Conceitos fundamentais da Genética. 

 

ESTRATÉGIAS 

Será proposta uma atividade individual aos alunos, na qual serão orientados a lerem 

e responderem com atenção as questões abaixo. 

 

ATIVIDADE INVESTIGATIVA 

1. Descreva o que você pensa quando se depara com o termo Genética. 

2. Relacione a Genética com alguma situação vivenciada no seu cotidiano. 

3. Represente através de um desenho a sua visualização de estrutura do DNA. 

4. Inserir através de desenho, no interior da célula, a estrutura que representa o 

material genético: 

                                  membrana citoplasmática 

 

       núcleo 

 

                                                                                     material genético 

                                                      citoplasma 

5. Como os gametas humanos são formados? 

6. Normalmente, quantos cromossomos apresentam um homem e uma mulher? 

7. Quantos cromossomos os gametas apresentam em relação às células 

somáticas? 

8. Que tipo de divisão celular reduz à metade o número de cromossomos nas 

células filhas? Que tipo de divisão celular mantém o mesmo número de 

cromossomos nas células filhas? 

9. O que você entende por hereditariedade? 



10. Quando se afirma que Pedro apresenta genes responsáveis pela informação 

coloração de seus olhos azuis. Isso significa que os genes responsáveis por esse 

caráter são encontrados: 

a. Em todas as suas células sanguíneas. 

b. Em todas as células que formam a sua íris. 

c. Em todas as células que formam o seu globo ocular. 

d. Em todos os seus gametas. 

e. Em todas as células do seu organismo. 

 

RECURSOS 

Folha impressa. 

 

AVALIAÇÃO 

Registro individual dos conhecimentos prévios que o aluno possui do assunto novo 

que será tratado, para comparação com avanços alcançados ao longo do 

desenvolvimento da intervenção.  

 

Tempo: 2 horas aulas. 

 

 

MÓDULO 2 – A molécula de DNA. 

 

OBJETIVOS 

Identificar a constituição química da molécula de DNA; 

Visualizar o aspecto tridimensional da molécula de DNA; 

Estabelecer relações entre nucleotídeos, gene, proteínas e características; 

Construir um modelo de molécula de DNA. 

 

CONTEÚDOS 

Histórico: a natureza química do material genético 

O que são e como atuam os genes? 

Duplicação do DNA 

Síntese de RNA 



Mutações. 

 

ESTRATÉGIAS 

Atividade 1 – Apresentação dos conteúdos. 

Os conteúdos serão apresentados aos alunos na forma de aula expositiva, 

dialogada e com apresentação de slides. 

 

 

 

 

Tempo: 6 horas aulas. 

 

 

Atividade 2 - Confecção do Modelo da Molécula Tridimensional do DNA 

Na sala de aula como atividade prática confeccionar o modelo da estrutura 

tridimensional da molécula de DNA, a duplicação semiconservativa, caracterizando 

as duas fitas originais e as duas fitas sintetizadas, e ainda, representar a síntese de 

RNA. Esta prática deve ser realizada pelos alunos em grupos, para que possam 

comparar as semelhanças e diferenças entre os modelos construídos, em termos de 

sequências de nucleotídeos, estrutura do gene, divisões celulares e mutações. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CONFECÇÃO DO MODELO 

 

1- Dividir a sala em 3 grupos de 9 alunos. 

2- Definir os grupos que representarão a molécula de DNA, a duplicação e a 

transcrição. 

3- Distribuir as bolinhas de isopor de acordo com o modelo a ser confeccionado: 

estrutura do DNA: 30 bolinhas; duplicação: 48 bolinhas e síntese do RNAm: 45 

bolinhas. 

4- Organizar a legenda: cores das bases nitrogenadas, pontes de hidrogênio (A=T; 

C≡G) e grupos fosfato. 

Fonte de pesquisa - textos utilizados para preparação das aulas: 

LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. v. 2. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva. 2013. p. 140-156. 



5- Pintar as bolinhas de isopor com as cores que representam as bases 

nitrogenadas A, T, C, G e U de acordo com a legenda definida para todos. 

6-  Recortar os canudinhos que representam as ligações entre C≡G e A=T com 

comprimento de 4 cm. 

7- Recortar os canudinhos que representarem os grupos fosfatos com comprimento 

de 1 cm. 

8-  Recortar os arames e moldar enrolando em tubo de PVC. 

9- Encaixar os arames em uma base de madeira 16cmX12cm com os furos. 

10- Iniciar o encaixe das bolinhas de isopor atento aos pares formados C≡G e A=T. 

11- Cada equipe apresenta o seu modelo. 

 

 

RECURSOS 

Materiais necessários para confecção do modelo: base de madeira 16X12 cm, 

bolinhas de isopor com 3,5 cm de diâmetro, arames, tubo de PVC, canudinhos de 

refrigerante, espetinhos de madeira, cartolina, tinta acrilex, tesoura sem ponta, 

alicate, cola, pincel e canetas coloridas. 

 

Tempo: 4 horas aulas. 

 

 

Atividade 3 - Apresentação de trecho do filme The Human Genome Project 

<https://www.youtube.com/watch?v=Bu6rbC2cnTM>. 

O filme será apresentado na sala de aula utilizando a tv pendrive ou na sala de 

vídeo, com duração de 3 minutos e 31 segundos. O conteúdo retrata uma breve 

introdução da estrutura do DNA e o código genético. Após apresentação do filme 

algumas questões como sugestão para discussão. 

 

SUGESTÃO DE QUESTÕES PARA NORTEAR A DISCUSSÃO 

 

1. Com que intenção o filme inicia com dois meninos com características tão 

diferentes? 

2. O que chamamos de alfabeto da vida? 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu6rbC2cnTM


3. Que relação existe entre: 

     Nucleotídeos – DNA – RNA – Proteínas – Características 

4. Todas as células de um mesmo organismo apresentam a mesma informação 

genética. Como se explica as células apresentarem formas e funções tão 

diferentes? 

5. Que relações podemos estabelecer entre: o modelo de DNA confeccionado e o 

modelo de DNA representado no filme? 

 

 

RECURSOS 

Tv pendrive ou sala de vídeo. 

 

Tempo: 2 horas aulas. 

 

 

Atividade 4 – Exercícios de fixação  

Na sala de aula com orientação do professor resolver questões em folha impressa, 

como estratégia de auxiliar a assimilação dos conteúdos trabalhados.  

 

Questão – 1. 

 

Em um experimento, foi observado que no DNA de um determinado organismo, o 

conteúdo de citosina era de 28%. É possível saber os percentuais de guanina, 

adenina e timina? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembrete: 

A=T e C≡G 

Resolução: 
C igual a G → Citosina = 28% e Guanina = 28%. 
100% - 56% = 44% → % restante conteúdo de A + T. 
44 : 2 = 22% → Adenina = 22% e Timina = 22%. 
 



Questão – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: auxílio na construção da atividade <http://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/>. 

Resolução: 
Horizontal: 1-Miescher; 5-Franklin; 7-Mutação; 8-DNA; 
12-Nucleotídeo; 13-Desoxirribose. 
Vertical: 2-Crick; 3-Cromossomo; 4-Timina; 6-Núcleo; 
9-Polimerase; 10-Guanina; 11-Gene. 
 

http://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/


Questão – 3. 

 

Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já 

ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da 

maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do 

modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra 

de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick 

descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula 

deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando 

isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para 

avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram 

o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o 

rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. GRIFFITHS, A. 

J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio 

na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da 

replicação dessa molécula levaram à conclusão de que: 

A) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e 

o filamento parental é conservado. 

B) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-

sintetizados e parentais em cada uma das fitas. 

C) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita 

parental e uma recém-sintetizada. 

D) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas 

de DNA parental. 

E) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde 

e uma fita codificadora. 

 

Fonte: questão 61 - <http://educacao.globo.com/provas/enem-2011/questoes/61.html>. 

 

 

 

 

 

Resolução: O processo de replicação do DNA é semiconservativo. Isso 
quer dizer que, em cada nova molécula, uma das fitas é parental 
(oriunda da molécula-mãe) e a outra é recém-sintetizada.        
Resposta correta: C 



RECURSOS 

Folha impressa. 

 

Tempo: 2 horas aulas. 

 

SUGESTÃO DE OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MÓDULO 

 

 Atividade prática: Uma receita caseira para extração de DNA de morango. 

Fonte de pesquisa - <http://geneticanaescola.blogspot.com.br/2009/03/uma- receita-caseira-para-

extracao-de.html>. 

 

 

 Assista ao filme GATTACA – Experiência Genética, dirigido por Andrew Niccol e 

lançado em 1997. O nome do filme vem das iniciais das bases nitrogenadas do 

DNA. Esse filme relata o drama de uma sociedade do século 21 dominada pela 

Engenharia genética, que tornou possível a criação de seres humanos “superiores” 

que atingiam posições de poder e prestígio. Essas pessoas contrastam com os 

humanos “inferiores” nascidos sem a interferência da Engenharia genética. 

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua, diagnóstica e concomitante. No decorrer de todas as 

atividades espera-se que o aluno: 

 Compreenda a estrutura química, a dimensão e organização da molécula do 

DNA; 

 Perceba a importância do processo de duplicação e transcrição do DNA na 

transmissão da hereditariedade; 

 Demonstre superação da abstração em relação às estruturas e conceitos 

estudados. 

 

Instrumento de avaliação: questionamentos orais e prova escrita. 

 

 

http://geneticanaescola.blogspot.com.br/2009/03/uma-%20receita-caseira-para-extracao-de.html
http://geneticanaescola.blogspot.com.br/2009/03/uma-%20receita-caseira-para-extracao-de.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE PESQUISA 

 

<http://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/> acessado em: 28 set. 2014. 

 

<http://geneticanaescola.blogspot.com.br/2009/03/uma- receita-caseira-para-extracao-de.html> 

acessado em: 27 ago. 2014. 

 

<http://geneticanaescola.com.br/vol-ix1-artigo-05/> acessado em: 30 ago. 2014. 

 

<http://educacao.globo.com/provas/enem-2011/questoes/61.html> acessado em: 27 set. 2014. 

 

<https://www.youtube.com/watch?v=Bu6rbC2cnTM> acessado em: 24 ago. de 2014. 

 

O ser humano possui cerca de 100 trilhões de células... 

Dentro das células encontramos o núcleo... No interior do 

núcleo, os cromossomos... Nos cromossomos 

encontramos os genes... Os genes são responsáveis por 

tudo que somos: influenciam o funcionamento e o 

desenvolvimento dos nossos órgãos, a produção de 

proteínas, nos conferem características como cor da pele, 

cor dos cabelos, tamanho dos dentes, tipo sanguíneo... 

o Você já parou para pensar como a Genética faz 

parte do nosso cotidiano? 

o Quem nunca se olhou e ficou procurando alguma 

semelhança que lembrasse seus pais ou parentes? 

o Qual o segredo da vida? 

o Que incrível alfabeto a escreve? 

 

http://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/
http://geneticanaescola.blogspot.com.br/2009/03/uma-%20receita-caseira-para-extracao-de.html
http://geneticanaescola.com.br/vol-ix1-artigo-05/
https://www.youtube.com/watch?v=Bu6rbC2cnTM


PAIVA, W. J. M. Ferramentas Dinâmicas para o Ensino da Biologia. 1. ed. Londrina: Editora Kan. 

2013. 

 

 

MÓDULO 3 – Conceitos fundamentais de Genética. 

 

OBJETIVOS 

Reconhecer genes, cromossomos homólogos, autossomos e sexuais; 

Estabelecer relações entre fenótipo e genótipo, dominância e recessividade, 

homozigoto e heterozigoto; 

Confeccionar painéis contendo cariótipos feminino e masculino; 

Discutir as alterações cromossômicas na espécie humana; 

Confeccionar e utilizar o jogo da memória como meio de auxiliar a fixação de 

conceitos básicos de Genética e manter o interesse nas aulas. 

 

CONTEÚDOS 

Conceitos básicos em Genética 

Os conceitos de fenótipo e genótipo 

Herança mendeliana na espécie humana 

Heredogramas. 

 

ESTRATÉGIAS 

Atividade 1 – Apresentação dos conteúdos. 

Os conteúdos serão apresentados aos alunos na forma de aula expositiva, 

dialogada e com apresentação de slides. 

 

 

 

 

 

 

Tempo: 6 horas aulas. 

 

Atividade 2 – Jogo da Memória 

Fonte de pesquisa - textos utilizados para preparação das aulas: 

  

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia em contexto.  v. 2. 1. ed. São Paulo: Editora 

Moderna. 2013. p. 85-90. 



Na sala de aula após a abordagem dos conteúdos teóricos, dividir a sala em grupos 

e confeccionar o jogo da memória utilizando os conceitos até então trabalhados, 

uma estratégia auxiliar, para fixar conceitos e promover o prazer de aprender, bem 

como, possibilitar interação e troca de experiências entre os alunos e professor. 

O professor pode destacar e sugerir os conceitos trabalhados para confecção do 

material: DNA, RNA, Duplicação Semiconservativa, Transcrição, Genes Alelos, Loco 

Gênico, Cromossomos Homólogos, Cromossomos Sexuais, Mutação, Heredograma, 

Homozigoto, Heterozigoto, Fenótipo, Genótipo, Dominante, Recessivo, Meiose e 

Mitose. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO JOGO DA MEMÓRIA 

 

1. Na sala de aula organizar 4 grupos de 7 alunos. 

2. Definir 11 conceitos que serão utilizados. 

3. Para cada conceito confeccionar 3 cartões 4cmX6cm em cartolina com cores 

diferentes (branca, amarela e azul), produzindo no total 33 cartões. 

4. As brancas possuem o nome relacionado ao conceito; as amarelas possuem 

figuras relacionadas com o conceito e as azuis possuem a função/conceito, 

como exemplificado abaixo. 

5. Revestir as cartas com papel contact. 

6. Após a confecção das cartas, estas serão embaralhadas separadamente, e 

colocadas com a inscrição para baixo, formando três colunas diferentes, uma 

para cada cor. 

7. É possível jogar de 2 a 4 alunos cada vez. 

8. O jogo consiste a cada jogada virar uma carta de cada cor (a carta branca, a 

carta amarela e por fim a carta azul). 

9. Caso seja correspondente formará uma trinca, que deverá ser retirada pelo 

jogador. Caso não forme a trinca correta deverá ser recolocada no lugar com a 

inscrição para baixo. 

10. Ganha o jogo quem formar maior número de trincas. 

 

Adaptado de: Genética na Escola – “Jogo da Memória: Onde está o gene?” < 

http://media.wix.com/ugd/b703be_67ca419865624f489625a1443a500558.pdf >. 

 



Exemplo do modelo: 

 

 

 

 

 

  

Fonte: imagem do DNA - <http://adaemebiologia.blogspot.com.br/2012/04/cientistas-criam-polimero-que-substitui.html> 

acessado em: 21 set. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem de cromossomos homólogos - <http://djalmasantos.wordpress.com/2011/04/15/testes-sobre-cromossomos-

22/> acessado em: 21 set. 2014. 

 

RECURSOS 

Laboratório de informática com acesso a internet e impressora. 

Materiais necessários para confecção do jogo da memória: cartolinas, tesoura sem 

ponta, cola, papel contact e figuras impressas. 

 

Tempo: 4 horas aulas. 

 

 

Atividade 3 – Confecção de Painéis de Cariótipos  

No laboratório de ciências como atividade prática confeccionar painéis que 

representam os cariótipos de células femininas e masculinos. 

Utilizar quatro características de herança mendeliana simples para ser representada 

em cada cariótipo pelos seus pares de genes alelos com a indicação específica dos 

fenótipos. 

Destacar o domínio dos conceitos da aula anterior para realização da atividade: 

genes, genes alelos, fenótipo, genótipo, dominante, recessivo, cromossomos 

homólogos, cromossomos sexuais, cromossomos autossomos, cariótipo, 

 

DNA 

Ácido 

desoxirribonucléico 

 

CROMOSSOMOS 

HOMÓLOGOS 

CROMOSSOMOS HOMÓLOGOS 

 

CROMOSSOMOS 

FORMADORES DO 

MESMO PAR. 

http://adaemebiologia.blogspot.com.br/2012/04/cientistas-criam-polimero-que-substitui.html
http://djalmasantos.wordpress.com/2011/04/15/testes-sobre-cromossomos-22/
http://djalmasantos.wordpress.com/2011/04/15/testes-sobre-cromossomos-22/


homozigoto, heterozigoto e outros. É importante que a atividade seja realizada em 

grupos para que possam comparar a variabilidade das características dos indivíduos 

representados em seus modelos. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CONFECÇÃO DOS PAINÉIS 

 

1- Organizar os alunos em quatro grupos de 7 integrantes e distribuir os materiais. 

2- Iniciar a montagem dos painéis, dois dos grupos confeccionarão um painel em 

cartolina contendo um indivíduo do sexo masculino e os dois outros um indivíduo 

do sexo feminino. 

3- Utilizando molde em cartolina recortar em folha de EVA dois lotes de 46 

cromossomos humanos. 

4- Em cada painel será estruturado um cariótipo de célula somática (2n) e um 

cariótipos de célula gamética (n). 

5- Colar na cartolina um dos lotes de cromossomos organizando os pares de 1 a 

23. 

6- Escolher de forma aleatória uma variação de cada caráter para inserir nos 

cromossomos homólogos de acordo com a tabela abaixo. 

CARÁTER FENÓTIPO/GENÓTIPO 

Forma do lobo da orelha Solto = SS ou Ss; Aderente = ss 

Capacidade de enrolar a língua em U Enrola = EE ou Ee; não enrola = ee 

Albinismo  Não albino = AA ou Aa; Albino = aa 

Bico de viúva Projeção em V = VV ou Vv; Ausência de projeção = vv 

7- Observar os locos correspondentes de cada caráter nos cromossomos 

homólogos e colar os genes alelos no cariótipo da célula somática. 

8- Descrever no painel as características do indivíduo, sexo masculino ou feminino, 

de acordo com os fenótipos correspondentes ao conjunto de pares de alelos 

escolhidos. 

9- Cortar e separar os pares de cromossomos homólogos com os pares de alelos 

colados formando dois conjuntos de células germinativas (n). 

10- Colar um dos lotes no painel. 

11- Trocar o segundo conjunto de células n entre grupos, cariótipos de células 

gaméticas masculino com feminino. 



12-  Utilizar os dois conjuntos para realizar a fecundação. 

13- Verificar qual o genótipo e o fenótipo da célula fecundada. 

14- Apresentar seu painel aos outros grupos. 

15- Discutir a variabilidade dos descendentes entre os grupos. 

 

Adaptado de: CARVALHO, W. Biologia em Foco. v. 3. 1. ed. São Paulo: Editora FTD. 1998. p. 130. 

 

RECURSOS 

Laboratório de ciências. 

Materiais necessários para confecção do modelo de cariótipo: cartolina, canetas 

coloridas, cola, tesoura sem ponta, folhas em EVA coloridas. 

 

Tempo: 4 horas aulas. 

 

 

Atividade 4 – Exercícios de fixação  

Na sala de aula com orientação do professor resolver questões em folha impressa, 

como estratégia de auxiliar a assimilação dos conteúdos trabalhados.  

 

Questão – 1. 

 

Observe a figura e assinale as alternativas verdadeiras: 

  
                  A              a            C              C 
 
                                     b              b             d              d          

 
 
a. Cromossomos homólogos estão representados pela mesma cor. X 

b. O gene alelo A ocupa o mesmo lócus gênico que o gene alelo b. 

c. Os genes alelos C e C ocupam o mesmo lócus gênico. x 

d. O par de alelos Aa é heterozigoto. x 

e. O par de alelos aa é heterozigoto. 

f. O gene alelo d é recessivo. x 

g. O gene alelo A é dominante. x 



h. O primeiro par de cromossomos homólogos é submetacêntrico, e o segundo par 

de cromossomos homólogos é metacêntrico. x  

 

 

Questão – 2. 

 

Analisando a genealogia. Os indivíduos representados em preto são albinos, 
enquanto os outros têm pigmentação normal. Responda as questões abaixo: 

a. Qual o caráter recessivo e o caráter dominante? Justifique. 
b. Represente o genótipo dos indivíduos de 1 a 13. 

                              1            2                      3               4 

 

 

 

                      5            6           7             8             9           10 

 

                                      

                                            11         12        13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão – 3. 

Resolução:  

a. Para descobrir com segurança absoluta, deve-se encontrar na genealogia um 
casal que o mesmo fenótipo e que tenha um filho com fenótipo diferente deles. 
Observando o casal 7-8, percebe-se que ambos têm pigmentação normal; 
mesmo assim uma de suas filhas (12) é albina. Isso mostra que o alelo do 
albinismo está presente no casal, apesar de não se manifestar. Conclui-se então 
que o alelo dominante é o que condiciona a pigmentação normal, enquanto o 
recessivo é responsável pelo albinismo. 

b. Considerando A, o alelo que condiciona a pigmentação normal da pele, e a, o 
alelo que condiciona o albinismo. É possível determinar os genótipos: 1 – aa; 2 – 
A_; 3 – A_; 4 – aa; 5 – Aa; 6 – Aa; 7 – Aa; 8 – Aa; 9 – Aa; 10 – Aa; 11 – A_; 12 – 
aa e 13 – A_. Os indivíduos 2, 3, 11 e 13, faltam dados para sabermos se são 
homozigotos ou heterozigotos, por isso, representamos A_. 



Leia com atenção o texto informativo, “DNA”, e localize no caça-palavras os termos 

em destaque. 

 

Hoje, desvendando os códigos secretos do DNA, é possível inocentar um 

indivíduo condenado injustamente, bem como reconhecer, com precisão, uma 

paternidade duvidosa. Para atingir estes objetivos usa-se a técnica do “DNA 

fingerprinting” ou “identificação genômica”, descoberta pelo geneticista britânico Alec 

Jeffreys. Essa impressão digital permite, ainda, determinar se dois gêmeos são 

realmente idênticos. Essa informação é imprescindível nos casos de transplantes, 

além de fornecer dados em questões relacionadas aos enxertos de medula óssea, 

pois muitas vezes ocorrem mutações tão pequenas e imperceptíveis, o que não vem 

a acarretar uma anomalia. 

Mas, a técnica do DNA fingerprinting além dos fins de identificação pode 

revelar inúmeros outros segredos genéticos, tais como: genes para fibrose cística, 

anemia falciforme, entre outras.  

Em casos de grandes tragédias, como a queda de um avião ou um 

bombardeio, fica praticamente impossível identificar os corpos das vítimas. 

Novamente a identificação genômica vem solucionar a questão. Além disto, esta 

técnica tem auxiliado na recuperação de crianças desaparecidas, ou ilegalmente 

adotadas. 

O grande avanço biotecnológico conquistado e acumulado historicamente 

tem possibilitado encontrar “erros” da molécula da vida que vem acarretando 

grandes malefícios à humanidade. Além das doenças relacionadas ao sexo, já se 

têm avanços na identificação e compreensão de doenças genéticas autossômicas, 

usando o método do DNA recombinante, que consiste em restringir e assim localizar 

o gene defeituoso. Resta à ciência corrigir esses erros gênicos e proporcionar uma 

vida com qualidade às populações, indistintamente. 

Muitas outras patologias são relacionadas aos genes, entre elas podemos 

citar: a hipertensão arterial, a diabetes, as doenças cardíacas congênitas, a 

depressão, o câncer, entre outras. Essas enfermidades se tornam evidentes quando  

interadas com o meio. No caso do câncer, em especial, os genes podem ainda, ser 

danificados por fatores mutagênicos, cabendo a cada um de nós minimizarmos 

esses agravos mediante opções pessoais e sociais conscientes. 



Fonte: texto na íntegra - PARANÁ. Secretaria de Estado de Educação. Biologia – Ensino Médio. 2.  

ed.  Curitiba: SEED.  2007. p. 141-143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: auxílio na construção da atividade <http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?criarcacapalavras>. 

 

RECURSOS 

Folha impressa. 

 

Tempo: 2 horas aulas. 

 

SUGESTÃO DE OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MÓDULO 

 

 Atividade prática: Simulando a transmissão de algumas características humanas. 

Fonte de pesquisa - AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia em contexto.  v. 2. 1. ed. São Paulo: 

Editora Moderna. 2013. p. 110-111. 

 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?criarcacapalavras


 Na sala de aula com orientação do professor, cada aluno organizará o 

heredograma de sua família. Para resolver a atividade, serão necessárias as 

informações prévias sobre os membros de sua família, o nome de seus pais, dos 

avós maternos e paternos, e também, dos irmãos. Os alunos que são pais, 

representar seu cônjuge e filhos. Após terminarem a atividade pode-se inserir algum 

caráter marcante da família, dentre os trabalhados nos conteúdos, por exemplo, 

olhos claros, cabelos ruivos, lobo da orelha aderente ou solto, ou algum outro 

caráter.  

a. Comparar a simbologia dos heredogramas. 

b. A partir do caráter destacado, classificar os indivíduos da família como 

dominante ou recessivo, e se possível representar os pares de alelos. 

Modelo como referência: 

 

                 I 

 

                 II 

 

                 III                                                                                  → cabelos ruivos 

             

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua, diagnóstica e concomitante. No decorrer de todas as 

atividades espera-se que o aluno:  

 Compreenda os conceitos básicos relacionados à Genética; 

 Demonstre superação da abstração em relação aos conceitos estudados; 

 Reconheça através da simbologia do heredograma: a herança envolvida, os 

fenótipos e os genótipos dos indivíduos representados.  

 

Instrumento de avaliação: questionamentos orais e prova escrita. 

 

Aparece no filho, 

mas não está 

presente nos 

pais é recessivo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE PESQUISA 

 

<http://adaemebiologia.blogspot.com.br/2012/04/cientistas-criam-polimero-que-substitui.html> 

acessado em: 21 set. 2014. 

Ainda que toda característica genética seja determinada por 
genes, nem sempre ela é hereditária. Uma característica é 
hereditária quando, além de ser determinada por genes, é 
transmitida aos descendentes. A forma do lobo da orelha é 
uma característica genética e hereditária; a maior parte dos 
tipos de câncer é genética, mas não hereditária, ou seja, 
esses tipos de câncer são causados por mutações 
somáticas nos genes e por isso não são transmitidos aos 
descendentes. 

Uma característica é congênita quando está presente por 
ocasião do nascimento, independente da causa genética ou 
ambiental. Por exemplo, uma mulher que adquire rubéola 
durante a gravidez, o vírus pode atingir o embrião e provocar 
surdez na criança. Mas a surdez pode ser causada também 
por alteração em um gene transmitido dos pais para os 
filhos. 

 

Pensando nisso: 

o Toda característica genética é hereditária? 
o Uma mutação somática não dissemina 

para os descendentes? 
o Características genéticas, hereditárias e 

congênitas: qual a diferença? 
o De que maneira o heredograma e a 

representação de cruzamentos podem 
contribuir para o aconselhamento 
genético?  

 

http://adaemebiologia.blogspot.com.br/2012/04/cientistas-criam-polimero-que-substitui.html


<http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?criarcacapalavras> acessado em: 28 set. 2014. 

 

<http://djalmasantos.wordpress.com/2011/04/15/testes-sobre-cromossomos-22/> acessado em: 21 

set. 2014. 

 

<http://geneticanaescola.com.br/wp-home/wp-content/uploads/2012/10/Genetica-na-Escola-42-Artigo-

05.pdf> acessado em: 21 set. 2014. 

 

<http://geneticanaescola.com.br/wp-home/wp-content/uploads/2012/10/Genetica-na-Escola-72-Artigo-

07.pdf> acessado em: 31 ago. 2014. 
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