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RESUMO 

 

SILVA, Viviane Duarte. Ensino da estrutura da molécula DNA e de sua replicação com o 

uso de aula teórica e de aula prática. 2018. 30 f. Produto Acadêmico Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina Biologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tema presente na sociedade de diversas maneiras e 

abordar esse assunto nas aulas de Biologia do Ensino Médio é fundamental. Por se tratar de 

uma molécula, portanto substância de nível microscópico, um possível melhor método de 

ensino desse tema, assim como o de outros temas inseridos na biologia molecular, envolve 

grande debate. Parte dessa discussão aborda a questão da eficácia das metodologias de aulas 

teóricas e de aulas práticas no ensino da biologia molecular. No âmbito desse debate, nesse 

trabalho foi desenvolvida uma atividade prática, denominada simulação da formação da 

molécula DNA, e uma aula teórica sobre o mesmo tema, aplicadas em três turmas do 1º ano 

do Ensino Médio regular do Colégio Estadual Deputado Pedro Fernandes. Para examinar a 

adequação das duas diferentes metodologias no ensino da estrutura da molécula DNA, foi 

analisada a pertinência da referida atividade prática como complemento da aula teórica, 

essencialmente expositiva, através dos resultados obtidos nas avaliações realizadas após a 

aplicação de ambas as metodologias. Foi verificado que a aula prática atuou, em geral, como 

complemento satisfatório à aula teórica. Além disso, verificou-se que a aula teórica também 

demonstrou ser apropriada no ensino da estrutura da molécula DNA.  

 

Palavras-chave: Aula teórica. Atividade prática. Ensino de biologia molecular. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Biologia está inserida no cotidiano da sociedade de múltiplas maneiras, 

abrangendo os mais variados conceitos. Dentre tais conceitos está o DNA (ácido 

desoxirribonucleico), uma molécula citada em diversas reportagens, como as relativas 

aos alimentos transgênicos, à clonagem e aos testes de paternidade, por exemplo. 

Dada a sua importância para a vida e para a hereditariedade, repensar estratégias 

para melhor ensinar sobre o DNA se tornou a motivação inicial deste trabalho. 

Contudo, por ser uma molécula e, consequentemente, um conceito abstrato, surge 

certa dificuldade em seu ensino e aprendizagem na Educação Básica, mais precisamente 

durante o Ensino Médio. Para minimizar tal dificuldade, os professores podem recorrer 

a atividades que utilizem o lúdico e o concreto como ferramentas para despertar o 

interesse dos alunos e facilitar sua compreensão sobre essa molécula. Dentre essas 

atividades estão os modelos e jogos didáticos. 

Seguindo esta linha de pensamento, o presente trabalho visou à elaboração e à 

aplicação de modelo associado a jogo didático para buscar aperfeiçoar o ensino do 

presente tópico. 

Este trabalho foi realizado no Colégio Estadual Deputado Pedro Fernandes, 

localizado no Bairro Jardim América, Rio de Janeiro. Embora com excelente 

infraestrutura, contando com um laboratório de Ciências, por exemplo, o referido 

Colégio sofre com a violência do bairro onde está localizado.   
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2 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral 

 

Comparar a pertinência de distintas metodologias, aula expositiva teórica, 

complementada ou não por atividade prática, no ensino sobre a estrutura da molécula 

DNA. 

 

1.2 Objetivo Específico 

 

Elaborar atividade prática sobre a estrutura da molécula DNA e analisar os 

resultados obtidos nas avaliações realizadas após a aula expositiva teórica e a atividade 

prática. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Elaborar novas práticas pedagógicas é fundamental em qualquer nível de ensino, 

especialmente, na educação básica, uma vez que as crianças e adolescentes representam 

claramente as mudanças que ocorrem com frequência na sociedade.  

O ensino sobre DNA na disciplina Biologia possui grande relevância, sendo 

importante para outros temas da área como Evolução, por exemplo. Além disso, por 

estar presente em temas atuais do cotidiano, como os transgênicos, por exemplo, é 

importante que os jovens concluam o Ensino Básico conscientes do que é e de qual é a 

importância do DNA para a vida.  

Dessa forma, criar uma nova estratégia de ensino sobre a estrutura do DNA, que 

envolva a participação direta dos alunos de forma lúdica, o que pode facilitar seu 

aprendizado, é importante para atender às demandas de um processo de ensino que se 

pressupõe em constante busca de novas abordagens metodológicas.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A disciplina Biologia, presente no currículo do Ensino Médio, é fundamental para 

a formação de cidadãos conscientes do entendimento e funcionamento da vida. De 

acordo com o documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio, assuntos 

relacionados à Biologia estão cada vez mais presentes em meios de comunicação como 

internet, jornais e revistas (Brasil, 2006).  

Ainda nesse viés, o texto Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ Ensino Médio, área de conhecimento 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 2007) – afirma que, 

nos recentes anos, os conhecimentos relacionados à Biologia estão presentes em nossas 

vidas de modo atípico, em virtude de progressos alcançados em determinadas áreas 

desse estudo. 

Os PCN+, supracitados, também afirmam que o linguajar científico está cada vez 

mais presente no vocabulário da sociedade; expressões como DNA, cromossomo e 

genoma não são inteiramente ignorados por pessoas com o mínimo de instrução. 

O documento PCN+ sintetiza as principais áreas de interesse da Biologia em seis 

temas estruturadores, organizados em unidades temáticas; esses temas são sugestões de 

eixos temáticos em Biologia e estão listados a seguir: 

1. Interação entre os seres vivos; 

2. Qualidade de vida das populações humanas; 

3. Identidade dos seres vivos; 

4. Diversidade da vida; 

5. Transmissão da vida, ética e manipulação gênica; 

6. Origem e evolução da vida. 

O tema estruturador Identidade dos seres vivos aborda integralmente o assunto 

DNA, em suas unidades temáticas, DNA: a receita da vida e seu código, e Tecnologias 

de manipulação do DNA. Esse tema estruturador apresenta as características que 

definem os sistemas vivos, como por exemplo, todas as atividades indispensáveis à vida 

são intracelulares e coordenadas por um programa genético; características como essas 

diferenciam os sistemas vivos dos sistemas inanimados. 

Na unidade temática DNA: a receita da vida e seu código, presente nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2007, p. 47), uma das competências a serem desenvolvidas pelos alunos é: “Identificar 
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a natureza do material hereditário em todos os seres vivos, analisando sua estrutura 

química para avaliar a universalidade dessa molécula no mundo vivo”. 

Deste modo, se torna evidente que, o DNA, sua estrutura e função, são temas 

presentes no currículo escolar de Biologia do Ensino Médio. Entretanto, é preciso 

refletir se a presença desse tema no currículo garante que seu ensino seja efetivo, 

interessante ou, ainda, relevante, na opinião dos alunos. 

Fourez (2003) afirma que os jovens de hoje, comparados aos de sua geração, 

parecem não admitir participar de uma atividade da qual se deseja forçá-los, sem que 

antes sejam convencidos da relevância que ela tenha para eles ou para a sociedade. 

Embora o DNA, como tema do currículo de Biologia, atenda a esses pré-requisitos, uma 

vez que é frequente na mídia, esse conteúdo pode ser transmitido aos alunos de modo 

pouco dinâmico, fazendo-o parecer irrelevante. 

A utilização de recursos diferenciados para o ensino, como os modelos e jogos 

didáticos, por exemplo, pode tornar as aulas sobre o DNA mais interessantes para os 

alunos. Jann e Leite (2010) afirmam que determinadas propriedades da molécula DNA 

são facilmente demonstradas por meio da utilização de imagens, enquanto outras 

demandam modelos mais aprimorados e maior subjetividade dos alunos. 

As atividades lúdicas proporcionam uma aprendizagem significativa, uma vez que 

tornam concretos, conceitos abstratos. Ademais, as atividades lúdicas promovem um 

estímulo natural ao raciocínio dos alunos, pois, nesse caso, eles não são apenas 

receptores de conhecimento, como nas aulas teóricas expositivas, eles são parte ativa, 

atuante do aprendizado, construindo seu próprio conhecimento.  

As atividades lúdicas também promovem a construção do conhecimento de forma 

integrada e compartilhada entre os alunos de uma turma ou grupo, enriquecendo ainda 

mais o aprendizado, pois, nesse caso, a aprendizagem não é individual, como nas aulas 

teóricas, a aprendizagem é coletiva. As atividades lúdicas também proporcionam maior 

interação entre professor e alunos. 

De acordo com Campos et al (2003), a aprendizagem significativa e a apropriação 

de conhecimentos tornam-se facilitadas quando são apresentados os conteúdos de forma 

lúdica, pois é proposto aos alunos aprenderem de modo mais divertido e interativo, 

possibilitando maior entusiasmo. 

Segundo Pedroso (2009), uma opção possível e vantajosa para aperfeiçoar a 

relação entre professor, aluno e conhecimento, são as atividades lúdicas, 

especificamente, os jogos didáticos. A autora também afirma que as atividades lúdicas 
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possuem, dentre outros benefícios, a propensão de despertar o interesse dos alunos a 

participarem de modo espontâneo das aulas. 

Os jogos e modelos didáticos utilizados para ensino de genética, mais 

especificamente de DNA, incluem atividades diversas, com metodologias e materiais 

variados. Entretanto, todas essas atividades possuem em comum o fato de terem como 

principal objetivo facilitar a compreensão sobre as características dessa molécula 

essencial à vida, como sua estrutura e função. 

Há diversos artigos que apresentam exemplos de tais atividades, como um jogo 

desenvolvido para alunos do Ensino Médio, no qual esses estudantes devem montar as 

estruturas que representam as moléculas DNA e de RNA, e a síntese proteica. Esse 

jogo, descrito no artigo de Jann e Leite (2010), foi confeccionado com material E. V. A. 

(etil vinil acetato).  

Há também, como exemplo, o Modelo de compactação de DNA eucarioto, 

produzido com materiais de fácil alcance, confecção, execução e resistência, como 

isopor e madeira. Esse modelo, descrito no artigo de Justina e Ferla (2006), e aplicado a 

alunos do Ensino Médio, facilitou o entendimento desses alunos sobre a compactação 

do DNA eucarioto, sua posição física e o modo de transmissão das características 

hereditárias. 

Outros exemplos de atividades diferenciadas que envolvem o ensino sobre a 

molécula DNA para alunos do Ensino Médio, estão presentes em livros didáticos. O 

livro didático de Catani et al. (2010), com conteúdo de Biologia para o 1º ano do Ensino 

Médio, apresenta, por exemplo, a prática Modelo de cromatina e cromossomo. Um dos 

objetivos dessa atividade é entender a diferença estrutural existente entre as fibras de 

cromatina e os cromossomos condensados. Essa prática utiliza como materiais 

chumaços de lã de cores variadas. 

A montagem da molécula de DNA na forma de um jogo didático envolvendo os 

estudantes como peças da estrutura, como proposto neste trabalho, tem como uma das 

suas fontes de inspiração os jogos sobre cadeias e teias alimentares, em que os seres 

envolvidos nos diferentes níveis tróficos são representados pelos próprios estudantes. 

Exemplos da utilização de tal metodologia estão presentes em diversas publicações, 

como nos trabalhos de Santos (2013) e de Iturres e Ferrer (2015). 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho utilizou abordagem quantitativa ao realizar sua pesquisa-ação. 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram avaliações objetivas, cujos resultados 

serviram de base para a interpretação de dados.   O trabalho foi aplicado aos estudantes 

de três turmas de 1º ano do Ensino Médio regular, 1009, 1010 e 1012, do Colégio 

Estadual Deputado Pedro Fernandes, localizado no Bairro Jardim América, Rio de 

Janeiro, no ano de 2017. 

Foram comparadas a pertinência de duas metodologias distintas, aula teórica e 

atividade prática, em relação ao ensino sobre a estrutura da molécula DNA. 

A execução do presente trabalho foi dividida em duas etapas, realizadas em dois 

dias: durante a primeira etapa foi ministrada uma aula teórica, basicamente expositiva, 

seguida da realização de uma avaliação (avaliação A). A aula teórica teve duração de 

uma hora, e a realização da avaliação durou quarenta minutos.  

Na segunda etapa foi aplicada uma atividade prática, com a simulação da 

formação da molécula DNA, também seguida da realização de avaliação (avaliação B). 

A avaliação B continha as mesmas questões da avaliação A, dispostas em ordem 

diferente, sendo ambas as avaliações sobre a estrutura do DNA. A atividade prática teve 

duração de uma hora, e a realização da avaliação durou quarenta minutos. 

Sobre a avaliação, ao dividir o número de minutos pelo número de questões (oito), 

encontra-se a média de cinco minutos para a realização de cada questão. A duração da 

avaliação foi considerada suficiente ao utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio 

2017 - ENEM (Brasil, 2017) como parâmetro. Considerando o segundo dia de aplicação 

do ENEM, e que o candidato utilize trinta minutos para o preenchimento do cartão-

resposta, obtém-se uma média de dois a três minutos para a realização de cada questão. 

A aula teórica teve como tema central a estrutura da molécula DNA, enfatizando 

características como a dupla cadeia que a compõe em forma de hélice, a união dessas 

duas cadeias por pontes ou ligações de hidrogênio, e os nucleotídeos que a constituem. 

A aula também deu ênfase à composição desses nucleotídeos, e à complementariedade 

entre as bases nitrogenadas adenina e timina, que se unem por duas ligações de 

hidrogênio, e citosina e guanina, que se unem por três ligações de hidrogênio. 

Durante a aula teórica o livro didático foi utilizado como apoio para a visualização 

de imagens relacionadas à estrutura do DNA, como o nucleotídeo e a dupla cadeia em 

forma de hélice.  
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Após a aula teórica, os alunos realizaram a avaliação A (apêndice A), a qual, 

conforme supracitado, continha oito questões objetivas; tal número pode ser 

considerado apropriado para cálculos envolvendo percentual, pois oito é divisor de mil. 

Dentre as oito questões, cinco são oriundas de vestibular e as demais foram extraídas 

dos portais educacionais brasilescola.uol.com.br e mundoeducacao.bol.uol.com.br.  

Neste trabalho foi considerado satisfatório o resultado de quatro acertos, ou seja, a 

metade, em consonância com a portaria SEEDUC/SUGEN nº 419 de 27 de setembro de 

2013, que estabelece normas de avaliação do desempenho escolar e dá outras 

providências. Em seu artigo 4º, parágrafo 3º, a portaria estabelece que é considerado 

aprovado o aluno que obtiver vinte pontos ao longo de um ano letivo (Rio de Janeiro, 

2013). Logo, como o ano letivo é dividido em quatro bimestres, é necessário que o 

aluno alcance no mínimo cinco, de um total de dez pontos, por bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - Aula teórica sobre a estrutura da molécula DNA 

Fonte: fotografia da autora. 

Foto 2 – Realização da Avaliação A 

Fonte: fotografia da autora. 
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Na segunda etapa, para a simulação da construção da estrutura da molécula de 

DNA, os próprios alunos representaram os componentes desse ácido nucleico: fosfato 

(P), desoxirribose (D) e bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), citosina (C) e 

guanina (G). Para isso, os participantes foram identificados com as iniciais dos 

componentes fixados em uma espécie de crachá feito de TNT (tecido não tecido). 

A atividade foi desenvolvida no pátio da escola, por ser um espaço mais amplo, 

comparado às salas de aula. Dividida em fases, a simulação teve início com os alunos 

sendo deixados livres para formarem nucleotídeos, exceto quando houve a necessidade 

de ser feita alguma correção. As ligações entre os componentes de cada nucleotídeo 

foram representadas pelas mãos dadas entre os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida foi selecionada, pela professora, a metade do número de nucleotídeos 

formados para compor uma das cadeias da molécula, através das ligações entre o fosfato 

de um nucleotídeo e a desoxirribose do nucleotídeo adjacente. Essas ligações foram 

caracterizadas pelo braço esquerdo dos alunos que representavam o fosfato tocando o 

ombro dos alunos que representavam a desoxirribose do nucleotídeo à frente. 

 Após a formação da primeira cadeia, foi formada a segunda cadeia da molécula 

DNA. A metade restante dos nucleotídeos foi orientada a descobrir com qual 

nucleotídeo da primeira cadeia deveria se ligar. Enquanto um nucleotídeo, por vez, se 

ligava ao seu nucleotídeo correspondente, foi ressaltada a existência da 

complementariedade entre as bases nitrogenadas e do antiparalelismo das cadeias. 

Desse modo, ao fim da simulação, as cadeias ficaram uma de “ponta-cabeça” em 

relação à outra. 

Foto 3 - Formação dos nucleotídeos  

Fonte: fotografia da autora. As iniciais escritas, manualmente, no TNT 

ficaram pouco visíveis na fotografia. Por isso estão sob iniciais digitais. 

P 
D T 
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Encerrando a simulação, foi feita a representação das ligações de hidrogênio 

realizadas entre os nucleotídeos das duas cadeias. Tal representação foi feita por fitas 

amarradas nos pulsos dos participantes que estavam representando as bases 

nitrogenadas. Estas fitas estavam em números diferenciados: três fitas para representar 

as três ligações de hidrogênio entre citosina e guanina, e duas fitas para representar as 

duas ligações entre adenina e timina. Antes de iniciar cada ligação, os alunos foram 

indagados sobre o número correto de fitas que se deveria amarrar. 

Concluída a simulação, os alunos se encaminharam para a sala de aula, onde 

realizaram a avaliação B (apêndice B).  

 

 

 

 

Fonte: fotografia da autora. 

Foto 5 - Formação da molécula DNA, com destaque as duplas e triplas ligações 

entre suas cadeias 

Foto 4 - Formação da molécula DNA, com destaque ao antiparalelismo de suas  

cadeias 

Fonte: fotografia da autora. 

P 

P 

D 

D 

BN 

BN 

P = Fosfato 
D = Desoxirribose 
BN = Base 

Nitrogenada 



19 
 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

A partir dos resultados obtidos nas avaliações A e B pelos alunos das turmas 

1009, 1010 e 1012, foi possível determinar a média de acertos alcançada pelos 

estudantes, como indicado no gráfico 1. Dados provenientes da análise de 53 avaliações 

A e de 53 avaliações B. 

 

O gráfico 1 revela que a média de acertos obtida pelos alunos foi maior que 

quatro, ou seja, a metade, após ambas as avaliações - A e B. Entretanto, é possível notar 

um leve aumento na média de acertos obtidos na avaliação B, comparada à avaliação A. 

Esses resultados sugerem que as duas metodologias para o ensino sobre a estrutura do 

DNA – aula teórica e aula prática – foram satisfatórias, e que a simulação da formação 

da molécula DNA pode ter atuado como um complemento da referida aula. 

Para examinar detalhadamente a média de acertos obtidos pelos alunos nas 

avaliações A e B, esta foi calculada separadamente por cada turma (1009, 1010 e 1012), 

e os resultados estão representados no gráfico 2, a seguir. Dados provenientes da análise 

de 53 avaliações A, sendo 12 avaliações da turma 1012, 26 da turma 1009 e 15 da turma 

1010. Os números se repetem para a avaliação B. 
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O gráfico 2 indica, primeiramente, que todas as turmas obtiveram média de 

acertos de, no mínimo, quatro, a metade, ou acima de quatro para ambas as avaliações, 

A e B. Esse resultado reflete a pertinência das metodologias teórica e prática para o 

ensino sobre a estrutura da molécula DNA para as três turmas analisadas. 

Além disso, foi possível verificar que, para todas as turmas, a média da avaliação 

B foi mais elevada comparada à média da avaliação A, mesmo em se considerando a 

sutileza do resultado na turma 1009 (aumento de 4,23 para 4,35, da avaliação A para a 

avaliação B). Esses dados sugerem que a aula prática pode ter complementado a aula 

teórica, ilustrando-a. 

O gráfico também revela que o melhor desempenho, em ambas as avaliações, foi 

obtido pela turma 1012. A referida turma também apresentou o maior aumento da média 

de acertos da avaliação A para a avaliação B seguida, respectivamente, pelas turmas 

1010 e 1009.  

Para uma análise ainda mais detalhada do desempenho de cada turma, o 

percentual de acertos obtidos nas avaliações A e B está apresentado no gráfico 3. Dados 

provenientes da análise de 53 avaliações A, sendo 12 avaliações da turma 1012, 26 da 

turma 1009 e 15 da turma 1010. Os números se repetem para a avaliação B. 
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Os dados supracitados corroboram o que já havia sido observado: a turma 1012 

obteve o melhor desempenho em ambas as avaliações, A e B. Nesta turma, o maior 

percentual de alunos acertou entre seis e oito questões, ao passo que o menor percentual 

de alunos acertou entre zero e duas questões. Nas turmas 1009 e 1010 o maior 

percentual de alunos acertou entre três e cinco questões, e o menor percentual de alunos 

acertou entre zero e duas questões, nas avaliações A e B.  

Também foi possível comparar os resultados das avaliações A e B em cada turma. 

Da avaliação A para a avaliação B, a turma 1012 diminuiu seu percentual de alunos que 
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acertaram entre zero e duas questões, aumentou seu percentual de alunos que acertaram 

entre seis e oito questões e, praticamente, manteve o percentual de alunos que acertou 

entre três e cinco questões.  

A turma 1009 também diminuiu seu percentual de alunos que acertaram entre zero 

e duas questões; entretanto, diferentemente da turma 1012, o aumento ocorreu no 

percentual de alunos que acertaram entre três e cinco questões. Além disso, a turma 

1009 sofreu um decréscimo no percentual de alunos que acertaram entre seis e oito 

questões.  

Já na turma 1010, assim como na turma 1012, diminuiu o percentual de alunos 

que acertaram entre zero e duas questões e aumentou o percentual de alunos que 

acertaram entre seis e oito questões. Na turma 1010 também aumentou o percentual de 

alunos que acertaram entre três e cinco questões. 

Os resultados observados sugerem que, para as turmas 1012 e 1010, a simulação 

da formação da molécula DNA complementou a aula teórica sobre a estrutura da mesma 

molécula, sendo mais proveitosa. 

Por outro lado, para a turma 1009, a simulação da formação da molécula DNA 

não demonstrou a mesma pertinência observada nas turmas 1012 e 1010, uma vez que o 

percentual de alunos que acertou ente seis e oito questões diminuiu da avaliação A para 

a avaliação B. Em contrapartida, o percentual de alunos que acertou entre zero e duas 

questões diminuiu e o percentual de alunos que acertou entre três e cinco questões 

aumentou da avaliação A para a avaliação B. 

Uma possível explicação para o resultado supracitado reside no fato de a turma 

1009 ser, dentre as três turmas analisadas, a que possui o maior número de alunos, 26. 

Esse fato pode ter comprometido a concentração dos alunos durante a simulação da 

formação da molécula DNA, provocando uma possível confusão durante a assimilação 

dos conceitos abordados. 

O presente trabalho também analisou, individualmente, os resultados obtidos 

pelos alunos das turmas 1012, 1009 e 1010. Esta análise baseou-se na comparação das 

notas obtidas nas avaliações A e B – redução, inalteração ou aumento de nota. Os 

resultados estão apresentados no gráfico 4. Dados provenientes da análise de 53 

avaliações A, sendo 12 avaliações da turma 1012, 26 da turma 1009 e 15 da turma 1010. 

Os números se repetem para a avaliação B. 
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O gráfico indica que, em todas as turmas, o menor percentual de alunos teve sua 

nota reduzida da avaliação A para a avaliação B. Nas turmas 1009 e 1010 o maior 

percentual de alunos teve sua nota aumentada da avaliação A para a avaliação B. Na 

turma 1012 o percentual de alunos que manteve sua nota inalterada e que teve sua nota 

aumentada foi o mesmo. 

Os dados revelam que, ao analisar individualmente, todas as turmas obtiveram 

melhor desempenho na avaliação B, comparada à avaliação A. Esse resultado sugere 

que a simulação da formação da molécula DNA atuou como um complemento favorável 

à aula teórica. 

A análise individual do desempenho obtido pelos alunos nas avaliações A e B 

possibilitou também investigar o percentual de alunos que manteve, como nota 

inalterada, a nota máxima. Os dados estão apresentados no gráfico 5 e são provenientes 

da análise de 53 avaliações A, sendo 12 avaliações da turma 1012, 26 da turma 1009 e 

15 da turma 1010. Os números se repetem para a avaliação B. 



24 
 

 

 

Os dados revelam que nenhum aluno da turma 1010 manteve nota máxima 

inalterada, ao passo que a turma 1009 apresentou um pequeno percentual de alunos que 

mantiveram nota máxima inalterada. A turma 1012, diferentemente das demais turmas, 

apresentou um percentual significativo de alunos que mantiveram nota máxima nas 

avaliações A e B.  

Os resultados sugerem que, para a turma 1012, a aula teórica sobre a estrutura da 

molécula DNA demonstrou ser mais satisfatória do que para as turmas 1009 e 1010. 

Além disso, a manutenção da nota máxima na avaliação B sugere que a participação na 

aula prática de simulação da estrutura da molécula DNA não alterou a nota dos alunos 

da turma 1012 que já haviam obtido nota máxima após a aula teórica, não havendo 

impacto perceptível da atividade prática na aprendizagem desses estudantes em relação 

ao conteúdo tratado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos indicam que a aula prática, elaborada especificamente para 

este trabalho e denominada Simulação da formação da molécula DNA, foi 

complemento, em geral, adequado à aula teórica. Contudo, é fundamental evidenciar 

que a aula teórica isoladamente também foi satisfatória, pois na avaliação realizada após 

assistirem a essa aula, a média de acertos dos alunos ultrapassou a metade do total de 

questões utilizadas no instrumento de avaliação. 

Dessa forma, o uso da atividade prática em complementação à aula teórica é 

recomendado para o ensino da estrutura da molécula do DNA pela contribuição que este 

pode dar ao processo de ensino deste tópico do programa de Biologia. 

Para um próximo trabalho será importante que, diferentemente de crachás de 

mesma cor, os alunos utilizem coletes com cores que variam de acordo com o 

componente da molécula DNA que estão representando; tal mudança facilitará a 

identificação desses componentes e, consequentemente, a interação entre os alunos 

durante a aula prática. 

Conforme mencionado no tópico apresentação e discussão dos dados, a turma 

1009 apresentou resultados referentes ao percentual de alunos que acertou entre seis e 

oito questões, divergentes das outras duas turmas analisadas, 1010 e 1012: enquanto 

nestas duas turmas o percentual de alunos que acertou entre seis e oito questões 

aumentou da avaliação A para a avaliação B, na turma 1009 esse percentual foi 

reduzido.  

Por isso, também em um futuro trabalho, será pertinente investigar a causa de tal 

resultado. Tal investigação poderá ser feita através da realização de um questionário que 

contenha perguntas relacionadas às sensações dos alunos durante a participação nas 

diferentes metodologias. Os resultados poderão revelar, por exemplo, se o fato de a 

turma ser relativamente grande gerou certa confusão durante a aula prática. 
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO A 

 

 

 

 

 

 

1. (PUC-PR) No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 

representam, respectivamente: 

 

                                                         a)      Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato; 

                                                         b)      Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose; 

                                                         c)      Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada; 

                                                         d)      Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose; 

                                                         e)      Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada. 

 

 

2. (UERJ) “Testes genéticos: a ciência se antecipa à doença. Com o avanço no 

mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula 

(Projeto Genoma, iniciado em 1990, nos EUA), já é possível detectar por meio de 

exames de DNA (ácido desoxirribonucleico) a probabilidade de uma pessoa 

desenvolver doenças [...].” (O Globo, 10/08/1997). 

       Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de 

bases do DNA. O esquema abaixo que representa o pareamento típico de bases 

encontradas na molécula de DNA é: 

a)                                                              b) 

       

 

 

 

 

 

c)                                                              d)     

 

 

 

 

 

 

3. (PUC-RS 2005) A sequência de nucleotídeos ATGCACCT forma um segmento de 

DNA dupla hélice ao se ligar à fita complementar 

 

a) AUGCACCU. 
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b) UACGUGGA. 

c) TACGTGGA. 

d) TCCACGTA. 

e) ATGCACCT.                 

4. (UFMG) Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é 

igual a 240, e nela existirem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina 

será: 

a)48.                         

b)72.                       

c)120.                        

d)144.                        

e)168. 
 

5. (PUC-PR) Suponha que uma molécula de DNA seja constituída de 1400 

nucleotídeos e, destes, 20% são de citosina. Então, as quantidades dos quatro tipos 

de nucleotídeos nessa molécula serão: 

a) 280 de citosina, 280 de guanina, 420 de adenina e 420 de timina. 

b) 280 de citosina, 280 de timina, 420 de adenina e 420 de guanina. 

c) 280 de citosina, 280 de adenina, 420 de timina e 420 de guanina. 

d) 420 de citosina, 420 de timina, 280 de adenina e 280 de guanina. 

e) 420 de citosina, 420 de guanina, 280 de adenina e 280 de timina. 
 

6. As moléculas de DNA são polinucleotídeos formados por duas cadeias dispostas 

em forma de hélice. As duas cadeias estão unidas entre si por bases nitrogenadas, 

que se ligam por meio de: 

a) ligações metálicas.              

b) ligações de hidrogênio.                   

c) ligações iônicas. 

d) ligações polipeptídicas.       

e) ligação nucleica. 
 

7. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência: TCAAGT. Marque a alternativa 

que indica corretamente a sequência encontrada na fita complementar: 

a)AGTTCA          

b)AGUUCA         

c)ATAAUA          

d)UCTTGU          

e)AGUUGA 
 

8. Durante um processo de duplicação do DNA, nucleotídeos livres encontrados no 

núcleo da célula vão se emparelhando sobre a fita molde. O emparelhamento 

obedece a algumas regras, a base adenina, por exemplo, só se emparelha com: 

a) citosina.               

b) uracila.              

c) guanina.              

d) timina.              

e) adenina. 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO B 

 

 

 

 

 

 

 

1. (PUC-PR) Suponha que uma molécula de DNA seja constituída de 1400 

nucleotídeos e, destes, 20% são de citosina. Então, as quantidades dos quatro 

tipos de nucleotídeos nessa molécula serão: 

a) 280 de citosina, 280 de guanina, 420 de adenina e 420 de timina. 

b) 280 de citosina, 280 de timina, 420 de adenina e 420 de guanina. 

c) 280 de citosina, 280 de adenina, 420 de timina e 420 de guanina. 

d) 420 de citosina, 420 de timina, 280 de adenina e 280 de guanina. 

e) 420 de citosina, 420 de guanina, 280 de adenina e 280 de timina. 

 

2. Durante um processo de duplicação do DNA, nucleotídeos livres encontrados no 

núcleo da célula vão se emparelhando sobre a fita molde. O emparelhamento 

obedece a algumas regras, a base adenina, por exemplo, só se emparelha com: 

a) citosina.               

b) uracila.              

c) guanina.              

d) timina.              

e) adenina. 

 

3. (PUC-PR) No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 

representam, respectivamente: 

 

                                                            a)      Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato; 

                                                            b)      Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose; 

                                                            c)      Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada; 

                                                            d)     Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose; 

                                                            e)      Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada. 

 

 

 

4. As moléculas de DNA são polinucleotídeos formados por duas cadeias dispostas 

em forma de hélice. As duas cadeias estão unidas entre si por bases 

nitrogenadas, que se ligam por meio de: 

a) ligações metálicas.              

b) ligações de hidrogênio.                   

c) ligações iônicas. 

d) ligações polipeptídicas.       
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e) ligação nucleica. 

 

5. (UFMG) Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita 

dupla é igual a 240, e nela existirem 30% de adenina, o número de moléculas de 

guanina será: 

a)48.                         

b)72.                       

c)120.                        

d)144.                        

e)168. 

 

6.  (UERJ) “Testes genéticos: a ciência se antecipa à doença. Com o avanço no 

mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula 

(Projeto Genoma, iniciado em 1990, nos EUA), já é possível detectar por meio 

de exames de DNA (ácido desoxirribonucleico) a probabilidade de uma pessoa 

desenvolver doenças [...].” (O Globo, 10/08/1997). 

            Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência 

de bases do DNA. O esquema abaixo que representa o pareamento típico de 

bases encontradas na molécula de DNA é: 

a)                                                                 b) 

       

 

 

 

 

c)                                                                 d)     

 

 

 

 

7. (PUC-RS 2005) A sequência de nucleotídeos ATGCACCT forma um segmento 

de DNA dupla hélice ao se ligar à fita complementar 

a) AUGCACCU. 

b) UACGUGGA. 

c) TACGTGGA. 

d) TCCACGTA. 

e) ATGCACCT.                    
 

8. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência: TCAAGT. Marque a 

alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita 

complementar: 

a)AGTTCA          

b)AGUUCA         

c)ATAAUA          

d)UCTTGU          

e)AGUUGA 


