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BIOLOGIA – VOLUME 3 – UNIDADE 1 
 
A célula como unidade morfológica e funcional dos seres vivos 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima das 
imagens correspondentes. 
 
Tema 1 - A organização celular dos seres vivos 
 

• Os organismos unicelulares 

• Organismos procarióticos e eucarióticos 

• Os cloroplastos 

• Os organismos multicelulares 
 
 

Os primeiros seres vivos: os organismos unicelulares 
 
Segundo a hipótese mais aceita atualmente pelos cientistas, os primeiros seres vivos eram 
autotróficos, ou seja, capazes de produzir o próprio alimento por meio de reações químicas, 
realizadas com substâncias inorgânicas existentes no meio. 
Esses seres eram muito simples. Estavam separados do meio externo por uma membrana 
plasmática e eram capazes de produzir novos seres iguais a eles mesmos, graças a um material 
genético, os ácidos nucleicos.  
Acredita-se que esses seres eram semelhantes às atuais bactérias. 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/open?id=15M34uM-5zpyClgWpPIl_EqgnToEg5Oro 
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Organismos procarióticos e eucarióticos 
 
As bactérias são organismos com célula procariótica, cujo material genético (DNA) fica espalhado 
no citoplasma, sem estar delimitado por um envoltório, ou seja, não existe um núcleo organizado. 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15RTt8WgrmZoCyIvZYJ9Yfw-8FF7UrM4n/view?usp=sharing 
 
Organismos procarióticos e eucarióticos 
 
Já as células eucarióticas são aquelas que têm o material genético separado do citoplasma e 
localizado no interior de um núcleo.  
Segundo esse modelo, é provável que as células eucarióticas tenham se originado de células 
procarióticas. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Rhv97Bm5ZUA 
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Os cloroplastos 
 
Presentes apenas nas células vegetais e nas algas, os cloroplastos são responsáveis pela 
fotossíntese, processo de produção de energia. Eles são verdes por causa da presença de 
clorofila. 
São delimitados por uma estrutura formanda por membranas lipoproteicas (compostas por lipídios 
e proteínas) e, em seu interior, há um líquido denominado estroma. Uma célula vegetal geralmente 
possui 40 a 50 cloroplastos. 

 

 
Assista o  vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ow4IrB5lkpM 
 
Células Eucariontes 

 
Na figura abaixo, estão representadas duas células eucarióticas atuais, com algumas de suas 
principais estruturas internas. 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15WThR5s-BNkDbqf60cO8fit3rBLsW_JI/view?usp=sharing 



 

C.E.E.J.A. “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
ROTEIRO DE BIOLOGIA – ENSINO MÉDIO 

VOLUME 3 

 

Roteiro elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2020  

Diferenças entre as células animal e vegetal 
 

 
 
Os organismos multicelulares 
 
Essa alga é formada por 500 a 50 mil células, que estão dispostas ao redor de uma esfera oca.  
Cada célula liga-se às mais próximas por prolongamentos do citoplasma. 
Nessa alga colonial, há uma divisão de trabalho.  
As colônias-filhas estão voltadas para a reprodução, e as demais, para a obtenção de nutrientes 
e locomoção (os flagelos são estruturas em forma de chicote que movimentam essa colônia no 
meio aquoso). 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9LvKrPx3uIU 
 
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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Atividade 1 

 
Após estudo científico sobre a organização celular de uma bactéria, num rato e numa roseira, foi 
elaborado um quadro indicando com sinais (+) e (-), respectivamente, a presença ou ausência dos 
componentes citoplasmáticos em cada tipo de célula. 
 

 
APONTE os erros cometidos nessa pesquisa. 
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Tema 2 – O funcionamento das células 

 

• As principais estruturas de uma célula 

• Organelas citoplasmáticas 

• Representação de célula animal 

• Células secretoras do pâncreas 
 
As principais estruturas de uma célula 
 

• membrana plasmática, que envolve a célula; 

• núcleo, que é a figura circular em destaque, mais ou menos no meio da célula;  

• citoplasma, que é o espaço localizado entre a membrana e o núcleo, corresponde ao 
“recheio”, isto é, o citosol, e as organelas que estão nele mergulhadas. 

 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tBn0MQa7A6Q 
 
Membrana plasmática 
 
A membrana plasmática é composta de fosfolipídios e proteínas. Além desenvolver e oferecer 
proteção à célula, ela controla, até certo ponto, a entrada e saída de substâncias.  
Algumas substâncias conseguem passar diretamente pela membrana, como ocorre com os gases 
oxigênio e carbônico e, em parte, como acontece com a água; outras são mediadas por proteínas 
presentes na estrutura, com ou sem gasto de energia. 
Bactérias, fungos, algas e plantas têm mais um envoltório externo permeável, além da membrana 
plasmática, chamado parede celular. No caso de algas e plantas, esse envoltório é constituído, 
principalmente, de celulose. 
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hNbzWFJfTNw 
 
Núcleo 
 
O núcleo contém o material genético, o DNA.  
As informações genéticas que resultam em todas as características físicas e fisiológicas de um 
organismo estão contidas nas moléculas de DNA.  
Fatores ambientais como alimentação, exposição ao Sol e tabagismo podem interferir nessas 
características. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nu8-RegX4S4 
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Organelas citoplasmáticas 
 

• Ribossomo: síntese de energia 

• Retículo endoplasmático liso: síntese de lipídios e transporte de substâncias 

• Mitocôndria: produção de energia   

• Retículo endoplasmático rugoso: síntese e transporte de proteínas 

• Complexo golgiense: empacota substâncias produzidas pela célula 

• Peroxissomo: neutraliza substâncias tóxicas 

• Lisossomo: digestão intracelular 

• Centríolo: participam da divisão celular 
 
Células secretoras do pâncreas 
 
O pâncreas é uma glândula responsável por duas funções: produzir e lançar dois hormônios no 
sangue (insulina e glucagon, os quais controlam os níveis de açúcar no sangue) e produzir 
algumas das enzimas que agem na digestão, no intestino delgado. 
Para produzir as enzimas as células do pâncreas precisam de matéria-prima, os aminoácidos.  
Os aminoácidos chegam ao pâncreas através do sangue.  
Para conseguir entrar nas células, eles são “ajudados” por certas proteínas que existem na 
membrana plasmática.  
Uma vez dentro das células, alguns aminoácidos permanecem no citoplasma, mas outros chegam 
ao retículo endoplasmático rugoso, onde serão utilizados na produção de proteínas. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-SqlIkO4pgs 
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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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Atividade 1 

 
A imagem mostra uma célula eucariota com suas respectivas organelas numeradas. 
 

 
Associe as funções ao nome correto da organela e seu respectivo número. 
 

1. A organela responsável pela produção de 
proteínas. 

 2 - Núcleo 

2. A organela cuja função é a secreção celular. 
 

 5 - Retículo endoplasmático granuloso 

3. A organela que participa da produção de ATP 
para o bom funcionamento da célula. 

 6 - Complexo golgiense 

4. A organela participante da divisão celular. 
 

 8 - Retículo endoplasmático liso 

5. A organela responsável pelo processo de 
desintoxicação celular. 

 9 - Mitocôndria 

6. A estrutura controladora dos processos 
metabólicos da célula. 

 13 - Centríolo 
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BIOLOGIA – VOLUME 3 – UNIDADE 2 
 
Divisão celular 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima das 
imagens correspondentes. 
 
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. 
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=O-P0SKQguwc 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 
 
Atividade 1 

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

 
a) IDENTIFIQUE a divisão celular que ocorre no esquema. 

 

 

 
b) REORDENE as etapas do esquema corretamente. 
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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 
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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 
  
Prófase e metáfase 
 

 
 
Anáfase e telófase 
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Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 
 
Atividade 1 

 
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 

 
 
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 
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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 

 
Ciclos mitóticos e meióticos no desenvolvimento da vida humana. 
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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. 

 

 
 
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. 
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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 
 
Atividade 1 

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

 

 

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

 

 

 

 

c) O processo de divisão representado em 1 possui qual objetivo? 

 

 

 

d) Cite o nome do órgão onde as células formadas em 4 irão ficar estocadas e adquirir capacidade 

de movimentação. 
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BIOLOGIA – VOLUME 3 – UNIDADE 3 
 
Fundamentos da hereditariedade, genética humana e saúde 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima das 
imagens correspondentes. 
 
Tema 1 – Fundamentos da hereditariedade 
 

• Hereditariedade e concepções pré mendelianas 

• Mendel e os fatores hereditários 

• Os resultados de Mendel 

• Genes 

• Genes e o ambiente 

• Genes nos cromossomos 

• Cromossomos sexuais e autossomos 

• Herança de genes em cromossomos sexuais 

• Daltonismo na espécie humana 
 

 
 
Hereditariedade e concepções pré mendelianas 
 
As características são passadas dos progenitores (como os pais) para os descendentes (como 
os filhos), ou seja, as características são herdadas, constituindo a hereditariedade. 
 Por exemplo, o filósofo grego Hipócrates (460-377 a.C.), considerado o “pai da Medicina”, 
acreditava que as características eram herdadas de pais para filhos por meio de fluidos do corpo, 
como sangue e sêmen, explicação conhecida como pangênese. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16C1ZXMJMZc3ZKYVvs1w9EQuuoXFSmE_b/view?usp=sharing 
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Mendel e os fatores hereditários 
 
Em 1865, um monge austríaco chamado Gregor Mendel (1822-1884), com os novos 
conhecimentos da época, fez experimentos com cruzamentos de ervilhas e chegou ao que hoje 
se considera a base da Genética.  
O cruzamento programado de algumas variedades de ervilhas e a contagem de seus 
descendentes permitiram a formulação de duas leis, as famosas 1ª e 2ª leis de Mendel.  
Mendel acreditava que os organismos carregavam em suas células fatores hereditários 
provenientes de seus progenitores, pois estes se originavam do pai e da mãe (no caso das 
plantas, das partes feminina e masculina). 
 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16HYgqGR994-6IWh_3kPLeVqWZJV8Ijo6/view?usp=sharing 

 
A primeira Lei de Mendel 
 
Mendel propôs uma lei que ficou conhecida como a 1ª lei de Mendel ou lei da segregação: cada 
caráter é determinado por um par de fatores hereditários que se separam (segregam) durante a 
formação dos gametas; e apenas um fator hereditário vai para cada gameta. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bxTsEeQ2amE 
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Os resultados de Mendel 

 
 
 

• Mendel partia sempre de cruzamentos entre indivíduos 
que ele chamava de puros, ou seja, de indivíduos que, se 
fossem cruzados entre si, dariam sempre a mesma 
descendência. 
 

• Ele cruzava indivíduos puros (denominados parentais – 
P) para determinada variedade (quanto à textura da 
semente da ervilha, por exemplo), só que de estados 
diferentes (por exemplo, lisa ou rugosa).. 
 

• Quando fazia isso, a primeira geração de descendentes 
(F1) aparecia apenas com uma forma da variedade, ou 
seja, uma das variedades “desaparecia” na primeira 
descendência. 
 

Assista o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=O9tjxDX3Vb0 

 
Mendel explicou seus resultados da seguinte maneira:  
Como os fatores hereditários estavam aos pares nos 
indivíduos, e os parentais eram puros, ao formarem os 
gametas para a geração seguinte, cada um dos parentais 
contribuiu com um fator hereditário de um tipo.  
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Em F1, esses fatores hereditários dos pais se juntaram na formação dos filhos e, conforme o 
exemplo, um fator informava a textura lisa e o outro informava a rugosa, e os filhos apresentavam 
os dois fatores diferentes, ou seja, esses filhos eram híbridos para esses fatores. Atualmente, os 
híbridos são chamados heterozigotos e os indivíduos puros, homozigotos.  
No exemplo, a textura rugosa não aparece na geração F1 e só volta a aparecer na geração F2.  
Por isso, Mendel considerou esse fator hereditário recessivo (entrou em recesso em uma 
geração), e o fator que apareceu em todas as gerações (a textura lisa), dominante. 
 
Os resultados de Mendel 
 
Por exemplo, no caso das ervilhas da geração parental, os gametas formados têm apenas os 
fatores R (pai com ervilhas lisas) e r (pai com ervilhas rugosas), assim, os filhos só podem ser Rr.  
No caso dos filhos de F1, os pais podem formar gametas com R ou com r, e é dessas combinações 
que resultam as proporções encontradas em F2. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1zPX94UBJNc 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16JjFA0fBeeSGkth2nuFD7Z75cLAZdIfm/view?usp=sharing 

 



 

C.E.E.J.A. “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
ROTEIRO DE BIOLOGIA – ENSINO MÉDIO 

VOLUME 3 

 

Roteiro elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2020  

Genes 
 
Os genes são estruturas responsáveis pelas características hereditárias, ou seja, por todas as 
características que um indivíduo herda dos pais ou antecessores.  
Esses genes podem ter variações. Por exemplo, no caso das ervilhas que Mendel estudou, as 
sementes poderiam apresentar dois tipos de textura: lisa (condicionada por uma forma dominante) 
ou rugosa (condicionada por uma forma recessiva do gene).  
O conjunto de genes de um ser vivo é conhecido como genoma. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=W4kiJ3V2Z04&t= 

 
Genes e o ambiente 
 
A constituição genética de um indivíduo para uma característica é chamada de genótipo. No caso 
das ervilhas de Mendel, o genótipo para ervilhas rugosas foi representado por rr, e o genótipo para 
as ervilhas lisas, por RR ou Rr.  
As características observáveis nos indivíduos, que resultam da interação entre genótipo e 
ambiente, são denominadas fenótipo. No caso das ervilhas de Mendel, o tipo de textura da 
semente – lisa ou rugosa – constitui o fenótipo. 
Pode parecer, então, que determinado genótipo vai gerar um fenótipo específico, mas nem sempre 
é assim. Os cientistas perceberam que existe, em muitos casos, outro elemento fundamental na 
manifestação dos genes: o ambiente. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16KbDDJAGA1nIbVst045r25jiN_IE4Clm/view?usp=sharing 
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Genes nos cromossomos 
 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/16O11QYxG8O6fDICZYpthTjcawmIuyy2V/view?usp=sharing 

 
Cromossomos sexuais e autossomos 
 
Na espécie humana existem 23 pares de 
cromossomos presentes em células não reprodutivas 
(células somáticas).  
Esses pares de cromossomos apresentam formas e 
tamanhos diferentes.  
No entanto, cada par possui dois cromossomos de 
tamanho e forma iguais, com exceção de um par, em 
que os cromossomos possuem formas diferentes.  
Esse par de cromossomos está relacionado, entre 
outras características, com a determinação do sexo 
(par de cromossomos sexuais).  
Os demais pares de cromossomos, chamados 
cromossomos autossômicos (ou autossomos), estão 
relacionados com outras características. 
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Cromossomos sexuais e autossomos 
 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/16O4WI_dvOJOYPnZU7qD75W8Py5cmqVe4/view?usp=sharing 

 
Herança de genes em cromossomos sexuais 
 
Na espécie humana e nos mamíferos de modo geral, um par de cromossomos está relacionado 
com as características sexuais.  A composição desse par de cromossomos determina de qual sexo 
será o indivíduo. 
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Daltonismo na espécie humana 
 
O daltonismo é um distúrbio em que o indivíduo é incapaz de enxergar determinadas cores. A 
visão de cores (comum à maioria das pessoas) depende da presença de pigmentos nas células 
receptoras da retina do olho: vermelho, verde e roxo. A não produção dos pigmentos causa 
cegueira para essas cores. 
 

 
 
Heredograma 
 
Os heredogramas são esquemas que representam a genealogia familiar. Eles são usados para 
analisar a ocorrência de alguma característica genética em uma família, o que facilita o 
entendimento de heranças, como o daltonismo, por exemplo. 
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Heredograma – Daltonismo  
 
Os casos mais comuns de daltonismo são aqueles em que não há produção dos pigmentos 
vermelho e verde.  Nesse caso, o gene responsável pelo daltonismo é  recessivo e está localizado 
no cromossomo X. 
 

 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 
 
Atividade 1  

 
Daltonismo [...] Trata-se da incapacidade relativa na distinção de certas cores que, na sua forma 
clássica, geralmente cria confusão entre o verde e o vermelho. É um distúrbio causado por um 
gene recessivo localizado na porção heteróloga do cromossomo X, o gene Xd, enquanto o seu 
alelo dominante XD determina a visão normal. [...] 
Pela análise do texto, 
 

a) o daltonismo depende do fenótipo racial das condições ambientais. 
b) o daltonismo, embora de caráter genético, é influenciado pelo ambiente. 
c) o número de homens daltônicos é maior do que de mulheres daltônicas. 
d) o número de homens e mulheres daltônicas é aproximadamente o mesmo. 
e) o número de mulheres daltônicas é maior do que de homens daltônicos. 
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Atividade 2  

 
Em um experimento foram cruzadas plantas duplo heterozigotas. Como resultado, obteve-se a 
proporção de 75% de plantas heterozigóticas e 25% de plantas homozigóticas recessivas. 
O resultado do cruzamento demonstra que 
 

a) os genes para essas características se encontram no mesmo lócus. 
b) as plantas cruzadas formaram quatro tipos distintos de gametas. 
c) os cromossomos homólogos envolvidos pertencem a pares diferentes. 
d) os gametas formados sofreram influência do crossing-over na meiose. 
e) os dois pares de alelos estão no mesmo par de cromossomos homólogos. 

 
 
Tema 2 - Genética humana e saúde 

 

• Grupos sanguíneos (ABO e Rh): transfusão e incompatibilidade 

• A genética do sistema ABO 

• O sistema Rh 

• O albinismo: um caso de herança mendeliana 

• O albinismo e a expressão de genes 

• Transplantes 

• Importância e acesso ao aconselhamento genético 
 
Grupos sanguíneos (ABO e Rh): transfusão e incompatibilidade 
 
O chamado sistema ABO de grupos sanguíneos abrange quatro grupos: A, B, AB e O.  
Nas transfusões de sangue, as incompatibilidades sanguíneas decorrem de uma reação entre os 
glóbulos vermelhos do sangue doador com os anticorpos existentes no plasma sanguíneo do 
receptor.  
Nas transfusões, o princípio é o mesmo. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=97Sx0KiExZM 
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Sistema ABO 
 
No sistema ABO, há dois tipos de antígenos: o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, proteínas 
presentes na superfície dos glóbulos vermelhos.  
Os anticorpos, presentes no plasma, que reagem a esses aglutinogênios são, respectivamente, 
a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B.  
Esses anticorpos são chamados de aglutininas e são anticorpos naturais, isto é, a pessoa que 
os possui nasce com eles, pois são determinados geneticamente. 
 

 
 
Sistema ABO 
 

 
 
A genética do sistema ABO 
 
Os tipos sanguíneos do sistema ABO (A, B, AB e O) correspondem a quatro fenótipos. Essa 
característica é determinada por um único gene com três variações: 
IA, IB e i. Assim, as possibilidades para a formação de pares de genes, ou genótipos, são: IA IA, IA 

i, IB IB, IB i, IA IB, ii. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=E_imZ2KmlTE 
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O sistema Rh 
 
Outro sistema de grupos sanguíneos muito utilizado é o sistema Rh. Nesse caso, há dois tipos de 
grupos sanguíneos: Rh+ (Rh positivo) e Rh– (Rh negativo). 
A genética do sistema Rh é relativamente simples.  
Trata-se de um par de genes, que podem ser R e r, sendo R dominante sobre r.  
Assim, as pessoas Rh+, ou seja, que possuem uma proteína chamada de fator Rh em seus 
glóbulos vermelhos, podem ter os genótipos RR ou Rr, e as pessoas Rh– são rr e não possuem 
o fator Rh.  
Em uma transfusão sanguínea, as pessoas Rh+ podem receber sangue tipo Rh+ e Rh–.  
No entanto, quem é Rh– só pode receber sangue tipo Rh–; se receber Rh+, ocorrerá aglutinação 
de seus glóbulos vermelhos. 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c2seUlqQaog 

 
O albinismo: um caso de herança mendeliana 
 
O albinismo manifesta a ausência de pigmentação nos indivíduos.  
O pigmento ausente é a melanina, produzida no próprio organismo e responsável pela cor da pele, 
dos cabelos e dos olhos.  
A ausência de produção de melanina leva os indivíduos a ter uma pele muito clara, pelos e cabelos 
amarelados e olhos muito sensíveis à luz, por causa da falta de pigmento na íris. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xFCmwdLnEa4 

 
Transplantes 
 
Os transplantes são cada vez mais comuns como procedimentos médicos. Trata-se de implantar 
um órgão, tecido ou parte deles de uma pessoa doadora em um paciente, o receptor. 
Importância e acesso ao aconselhamento genético 
Esses transplantes muitas vezes são feitos para tentar recuperar a função perdida por algum órgão 
ou tecido. São exemplos os transplantes de rim, de fígado, de coração, de medula óssea, entre 
outros. 
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WaT9Xx6KKgc 

 
Um casal que deseja ter filhos pode mapear certas doenças genéticas preexistentes em suas 
famílias, por meio do aconselhamento genético.  
Trata-se de uma consulta feita com especialistas, geralmente biólogos, médicos ou biomédicos, 
que analisam o heredograma do casal.  
Ao analisar estes esquemas, a equipe de especialistas consegue estimar a chance de o casal ter 
um filho com determinada doença. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=65kkggIUwXQ 

 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 
 
Atividade 1  

 
O jogador Ronaldo, 33 anos, deve apresentar, na sexta-feira (2/10), a defesa da acusação de 
reconhecimento de paternidade em que foi envolvido na semana passada. A acusação partiu de 
Michele Umezu, 27 anos, que diz ter tido um caso com o atacante do Corinthians em 2004, em 
Tóquio, no Japão, durante uma turnê do Real Madrid. Da aventura, Michele teria engravidado do 
suposto filho de Ronaldo, hoje com 4 anos. 
 
Considere que, hipoteticamente, Ronaldo pertence ao grupo sanguíneo B, Michele Umezu ao 
grupo A e o suposto filho de Ronaldo pertence ao grupo sanguíneo O.  DETERMINE o parecer 
jurídico considerando apenas o fator genético apresentado. 
 

a) O filho é sem dúvidas de Ronaldo, o fenômeno. 
b) Ronaldo pode ser o pai caso seja heterozigoto. 
c) Ronaldo pode ser o pai caso seja homozigoto. 
d) O filho pertence a Michele e outro homem. 
e) O filho pertence a outro pai caso seja homozigoto. 

 
Atividade 2 

 
A tabela foi elaborada a partir de testes para determinação dos grupos sanguíneos de seis pessoas 
de uma academia de ginástica. O sinal positivo (+) significa "aglutina" e o sinal negativo (–) significa 
"não aglutina". 
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Cite os grupos sanguíneos de todas as pessoas envolvidas quanto aos sistemas ABO e Rh. 
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BIOLOGIA – VOLUME 3 - UNIDADE 4 
 
DNA: Linguagem da vida e biotecnologia 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima das 
imagens correspondentes. 
 
Tema 1 - O DNA em ação: estrutura e função 
 

• Estrutura química do DNA 

• Modelo de duplicação do DNA 

• Duplicação semiconservativa 

• O código genético e a síntese de proteínas 

• Tradução 
 
Estrutura química do DNA 
 
Em 1920, já se sabia que o ácido nucleico é formado por açúcar, ácido fosfórico e bases 
nitrogenadas (certos compostos ricos em nitrogênio).  
Nessa época, foram descobertos dois tipos de ácido nucleico, diferenciados pelo tipo de açúcar 
presente em sua estrutura.  
O ácido nucleico com o açúcar desoxirribose foi chamado de ácido desoxirribonucleico (ADN, ou 
em inglês DNA, sigla de deoxyribonucleic acid).  
Já o ácido nucleico com o açúcar ribose recebeu o nome de ácido ribonucleico (ARN, ou em inglês 
RNA, sigla de ribonucleic acid). 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16RHTkrJePvLK1NAq0RkwooUptsLOI7Nm/view?usp=sharing 
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DNA e RNA 
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DNA e RNA 
 

 
 
Estrutura química do DNA 
 
Apenas em 1953 o modelo definitivo para a estruturação do DNA foi proposto pelo biólogo 
estadunidense James Watson (1928-) e pelo físico inglês Francis Crick (1916-2004): o modelo 
de dupla-hélice para a molécula de DNA.  
Esse modelo foi amplamente aceito por se ajustar perfeitamente aos dados que se conheciam na 
época a respeito do DNA. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ljd6Mn0IuFg 
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Modelo de duplicação do DNA 
 

 
 
 
Duplicação semiconservativa 
 
A duplicação do DNA se dá pelo desemparelhamento das cadeias de nucleotídeos (fitas) 
decorrente da ruptura das pontes de hidrogênio que as mantinham unidas.  
Esse rompimento permite que as duas fitas de DNA que compõem a molécula de dupla--hélice 
fiquem com suas bases nitrogenadas livres para ligação com nucleotídeos que estão soltos dentro 
da célula por meio de uma enzima, a DNA polimerase.  
A união desses nucleotídeos à fita-molde (cada uma das fitas iniciais) segue a regra de 
emparelhamento (A-T; C-G), de modo que as novas duplas-fitas que vão sendo formadas retenham 
uma das fitas iniciais, motivo pelo qual essa duplicação é chamada de semiconservativa. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T3RK7w0nfOc 
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O código genético e a síntese de proteínas 
 
A sequência de informações (sequência de nucleotídeos) contida em um trecho de uma fita de DNA 
correspondente a um gene é transcrita para uma fita de RNA mensageiro (RNAm), nome dado 
justamente pelo fato de essa molécula carregar as informações transcritas do DNA.  
Isso quer dizer que a fita de DNA é “lida” e usada como um molde para construir uma nova fita, 
agora de RNAm. 
Essa fita de RNAm é complementar ao gene, ou seja, o trecho transcrito da molécula de DNA. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2mFppvchirU 
 
Síntese de proteínas 
 

 
 
Tradução 
 
A partir do DNA, com suas informações genéticas, ocorre uma transcrição dessas informações no 
RNAm e, a partir deste, ocorre, com a ação do ribossomo e do RNAt, a tradução do código 
genético (trincas de nucleotídeos) em proteínas formadas da união dos aminoácidos 
correspondentes a esse código.  
Foi assim que se decifrou a chave da hereditariedade para todos os seres vivos, já que, 
posteriormente, foi constatado que esse código era universal. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0KDQ3lQ2-2s 
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Atividade 1 

 
Uma das estruturas que compõe uma fita de DNA é o nucleotídeo, cuja base nitrogenada pode ser 
a Timina, Adenina, Citosina ou Guanina. Cada aminoácido é carreado por uma trinca de bases que 
compõe a fita de DNA. A trinca CAA que compõe parte de uma fita de DNA é responsável pela 
síntese de um aminoácido chamado valina. 
 
Nesta situação espera-se que o RNAm e o RNAt envolvidos nesta síntese sejam, respectivamente: 
 

a) CAA e GTT. 
b) CUU e CTT. 
c) GTT e CAA. 
d) GUU e CAA. 
e) GUU e GTT. 

 

Atividade 2 

Em 1953, Watson e Crick propuseram um modelo para o DNA e também sugeriram um 

mecanismo para sua replicação, como vimos na figura abaixo. 

 

O processo de replicação ocorre: 

a) antes do processo de transcrição e tradução para que ocorra a síntese proteica. 

b) de forma conservativa, formando duas novas fitas para moléculas de DNA novas. 

c) de forma helicoidal, gerando fragmentos de DNA que serão traduzidos em proteínas. 

d) apenas no citoplasma das células eucarióticas. 

e) de forma semiconservativa, cada nova molécula de DNA apresenta uma fita nova recém-

sintetizada e uma antiga.  
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Tema 2 – Biotecnologia 

 

• O que é Biotecnologia? 

• Aplicações da Biotecnologia 
 
O que é Biotecnologia? 
 
Biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos 
vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização 
específica. 
 

 
 
Aplicações da Biotecnologia 
 

• Identificação de pessoas pelo DNA (teste de DNA) 

• Tecnologias de Engenharia genética e DNA recombinante 

• Organismos transgênicos 

• Terapia gênica 

• Métodos de cultura de células e tecidos 

• Técnicas avançadas de separação e isolamento de produtos naturais 

• Técnicas de fertilização in vitro, transferência de embrião e clonagem 

• Melhoramento de espécies domesticadas por meio de cruzamentos e seleção 

• Utilização de microrganismos na fabricação e processamento de alimentos 

• Controle de doenças por meio de vacinas 

• Controle biológico 

• Promessas da Biotecnologia e questões polêmicas 

• Benefícios e riscos da Biotecnologia 
 
Teste de DNA 
 
Para exemplificar um teste de DNA, imagine que um criminoso deixou vestígios de seu sangue 
na cena do crime.  
Inicialmente, coletam-se as amostras de sangue encontradas no local do crime e, também, as dos 
suspeitos.  
Depois, o DNA dessas amostras é isolado e dele são feitas cópias (amplificação), caso a 
quantidade de DNA seja insuficiente para a análise.  
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Em seguida, as amostras de DNA são tratadas com enzimas de restrição e, posteriormente, 
submetidas à eletroforese.  As bandas formadas são, então, comparadas. 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/16VpBrHccrCKE3KjNPcmVu2EHvOHUTwj5/view?usp=sharing 
 
Teste de DNA 
 

 
 
DNA Recombinante – Organismos transgênicos 
 
Organismo transgênico ou organismo geneticamente modificado (OGM) é aquele que tem seu 
material genético alterado em laboratório, introduzindo-se nele um ou mais genes de outro 
organismo.  
Um dos primeiros exemplos de organismo transgênico é a bactéria Escherichia coli, que foi 
geneticamente transformada para produzir insulina humana. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=shJYZDzf4bg 
 
Terapia gênica 
 
É um método no qual se insere material genético em uma célula para modificar seu genoma com 
a finalidade de “curar” um defeito genético. 
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Fertilização in vitro 
 
A pecuária brasileira tem se modificado muito com essas técnicas.  
Hoje é possível, por exemplo, retirar de vacas abatidas ovócitos (células que dão origem ao óvulo) 
e fertilizá-los in vitro (fecundação fora do organismo materno, em condições de laboratório).  
Em seguida, os embriões formados, em seu estágio inicial, são bipartidos, dobrando a produção 
de embriões (clones).  
Estes, então, são implantados em vacas receptoras e nelas se desenvolvem. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=80pvW4RLTWw 
 
Controle de doenças por meio de vacinas in vitro 
 
Desde a primeira vacina contra a varíola, criada pelo médico inglês Edward Jenner (1749-1823) 
em 1796, as técnicas de obtenção de vacinas progrediram muito. 
Hoje, muitas delas são feitas utilizando trechos do próprio DNA de vírus, bactérias, fungos ou 
parasitas.  
Esse DNA é incorporado em bactérias, que passam a produzir trechos desse DNA. 
Como são apenas partes de DNA, não há perigo de ter produtos que causem algum mal.  
Esses produtos (proteínas não virulentas) são usados para fabricar as vacinas. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bwW_8N7rJ_w 

 

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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Atividade 1 

 

A Engenharia genética é um conjunto de técnicas de manipulação e recombinação dos genes, que 

agregam diferentes conhecimentos científicos como genética, biologia molecular, bioquímica, entre 

outros, que podem reformular, reconstituir e até reproduzir novos organismos vivos. Assim, sobre essa 

técnica responda: 

 

a) Explique como a engenharia genética pode atuar na melhoria de produtos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cite outros exemplos que a engenharia genética pode ser empregada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


