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APRESENTAÇÃO 

 

Com base nos elementos estruturantes, criados por Bernie Dodge, e no princípio 

significante de aprendizagem relatado por Abar e Barbosa (2008), foi criada a WebQuest “As 

misteriosas Interações Gênicas”, disponível no google sites, e realizada no âmbito do 

Mestrado profissional do Programa de Pós-graduação de Ensino de Ciências e Educação 

Matemática (PPGECEM) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), campus Campina 

Grande, como pré-requisito do Mestrado Profissional. 

Conforme regulamentado pela portaria normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009, da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Mestrado 

profissional, basicamente, diferencia-se do acadêmico pela obrigatoriedade de um produto 

final. Em cumprimento à regulamentação, o objetivo geral desse Produto Dissertativo, é 

dinamizar o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de interação gênica com uso de 

Webquest, em comparação às aulas teóricas meramente expositivas, com foco na formação de 

professores para o ensino de biologia. 

O presente Produto Dissertativo é resultado de uma pesquisa-ação tipo experimental 

quantitativa, com uso de questionário semiestruturado contendo psicometria de Escala Likert. 

Duas turmas foram utilizadas para a coleta de dados: a 3ª Série do ensino médio na Escola 

Auzanir Lacerda, como sendo o grupo experimental, e o Cursinho Pró-Ativo preparatório para 

o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) representando o grupo controle, ambos 

localizados no município de Patos-PB. 

Os resultados demonstraram uma excelente confiabilidade alfa de Cronbach (0,92) e de 

estatística descritiva, para afirmar que o uso de WebQuest promoveu uma eficiente melhoria 

no processo de aprendizagem sobre interações gênicas em comparação à aula teórica expositiva. 

Assim, a WebQuest, como metodologia de ensino colaborativo, ativou competências 

intelectuais nos estudantes da 3ª Série envolvidos na resolução das tarefas propostas de forma 

satisfatória. 

 

 

 

Palavras chaves: WebQuest Gênica; Genética; Interação e Ligação Gênica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos constantes avanços tecnológicos e a globalização das informações, faz-se 

necessário ao professor repensar seu planejamento e sua gestão de sala de aula no sentido de 

direcionar sua prática pedagógica em vista de novas estratégias e recursos pertinentes ao âmbito 

educacional provindos de recursos multimídias, envolventes e integrados com o interesse do 

estudante (VILLAFAÑE, 2013). A internet tem-se apresentado como um elemento pedagógico 

profícuo nos últimos anos (VILLAFAÑE, 2013). Ao se considerar viável o uso de Webquest 

como parte integrante do material de apoio para o professor e para o educando desenvolverem 

ações cumulativas, é necessário pensar de que maneira essa nova metodologia de ensino deve 

ser incluída com o material didático adaptado em sala de aula. 

Abar e Barbosa (2008) retratam que, nesses novos tempos educacionais, os professores 

precisam simplesmente ser professor. As autoras sugerem que os professores utilizem o saber 

para aproveitar, de modo inteligente, a riqueza de informações disponíveis na Web. O que se 

espera desse tipo de proposta não é nenhum virtuosismo computacional, e sim sabedoria capaz 

de inventar modos de usar os atrativos da Web para que os estudantes elaborem conhecimentos 

consistentes, robustos, significativos. Essas estratégias didáticas demonstram o quanto Libâneo 

(1994) é assertivo sobre o conteúdo das aulas serem selecionadas com base nas situações 

biológicas, buscando integrar os programas de ensino com os interesses e capacidade de 

aprender do discente. O princípio básico de educação é favorecer a utilização dos 

conhecimentos adquiridos. Nesse modelo, professores e alunos funcionam como agentes de 

transformação em si mesmo e na comunidade em que atuam, trabalhando a própria realidade 

(LIBÂNEO, 1994). 

A tecnologia educacional WebQuest é uma técnica para aprendizagem que usa a 

internet, permitindo a criação de ambientes de aprendizagem. Tal tecnologia foi proposta em 

1995, por Bernie Dodge, professor da San Diego State University, e destina-se à educação 

presencial, com participação ativa dos alunos sob orientação do professor, cumprindo uma 

pesquisa guiada na Internet (VILLAFAÑE, 2013). De acordo com Abar e Barbosa (2008), trata-

se de uma metodologia de ensino, na qual o estudante se envolve em uma investigação, 

utilizando, preferencialmente, recursos da internet para resolver um problema significativo. 

Baseia-se em princípios de aprendizagem colaborativa e procura ativar competências 

intelectuais mais complexas e exigentes que a tradicional armazenagem de conteúdos. 

Para Abar e Barbosa (2008), o grande desafio da WebQuest é criar um ambiente em 

que o estudante possa descobrir potencialidades, adquirir autonomia, responsabilidade, 
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disciplina, respeito aos outros e autoconfiança. Barato (2007) retrata que há dois princípios na 

elaboração de uma atividade WebQuest: 

 

 

O primeiro é o da aprendizagem cooperativa. [...] O outro princípio é o da 

transformação das informações. A pessoa só aprende de fato quando as transforma, e 

não quando simplesmente as reproduz. Esses princípios são críticos em relação ao 
modo predominante de ensino. O que fazemos no ensino, de modo geral, é dar aulas, 

recomendar livros para os alunos e, nas provas, cobrar a reprodução dessas 

informações. O esquema de Bernie Dodge coloca o aluno para trabalhar. (BARATO 

apud ABAR E BARBOSA, 2008, p. 13) 

 

 

A WebQuest é concebida e construída, segundo uma estrutura lógica que contém os 

seguintes elementos estruturantes: introdução, tarefa, processo, recursos, orientações, avaliação 

e conclusão. Conforme Dodge (2004), em uma WebQuest, a INTRODUÇÃO deve provocar o 

interesse e despertar a curiosidade do estudante, muito mais do que do professor: o que dizer 

de uma WebQuest sobre interações gênicas? Por outro lado, se determinado assunto faz parte 

do plano de ensino e geralmente não desperta muito interesse, pode-se propor atividades de 

sensibilização antes de realizar a atividade WebQuest. A TAREFA da WebQuest é a sua alma: 

nesta parte, o estudante deve ser completamente seduzido e sentir necessidade de prosseguir. A 

WebQuest deve continuar com visual atraente e não pode ganhar aspecto de uma tarefa escolar, 

como uma lista de exercícios, Teles (2016). A WebQuest deve assemelhar-se ao 

desenvolvimento de um projeto e deve ter um resultado bem definido, real, construído. 

O passo seguinte dentro de uma WebQuest, para Abar e Barbosa (2008), é verificar se 

a navegação da escola é confortável e se o tempo necessário para a WebQuest ser desenvolvida 

é adequado para o contexto da classe. É preciso simular a atividade proposta, examinando cada 

passo apresentado no PROCESSO, conferindo cada link indicado nos RECURSOS. Algumas 

WebQuest têm a lista dos RECURSOS associada aos passos do PROCESSO. Se tiverem em 

tópicos separados, devem trazer indicações que mostram a associação. Um ponto importante 

para Dodge (2004) é o fato de que o professor deve estar presente durante a realização da 

WebQuest, com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas dos estudantes. Corroborando com 

essa preocupação, Abar e Barbosa (2008, p. 68) relatam: 

 

 

Deixar os alunos perdidos na Web é um convite ao turismo de aventuras e ao 
naufrágio; lembre-se que o desafio, nesse aspecto, é evitar que o aluno se encante pela 

navegação em si, deixando aos poucos que o rumo fique sob o estímulo do espetáculo 

da viagem. Se as orientações inseridas no processo foram cuidadosamente elaboradas, 

os alunos não terão dificuldades na navegação e no entendimento do desafio. No 

entanto, a presença do professor é fundamental tanto nos momentos de dúvida quanto 

para observá-los na execução da TAREFA. A atividade WebQuest não é uma 
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atividade virtual, a distância. O professor está presente no laboratório para orientar e 

apoiar os alunos nas pesquisas. 

 

 

Esse tipo de atividade serve de modelo para uma categoria educacional interessante no 

que se refere ao uso da internet em educação. A tarefa proposta, a organização da atividade e a 

dinâmica do trabalho levam os estudantes a um comprometimento especial com o resultado e 

com a construção do próprio conhecimento, tornando cada um responsável, especialista e 

colaborador de forma ativa, Teles (2016). A atividade WebQuest é como uma missão a cumprir, 

em que um grupo de estudantes se envolve com a realização de um projeto que deve extrapolar 

o espaço da sala de aula. 

A WebQuest é uma proposta pedagógica elaborada e demanda muito tempo de 

desenvolvimento e execução. Em qualquer caso, a busca, na internet, das informações para 

serem utilizadas pelos estudantes no cumprimento das tarefas, é essencial. Essa busca envolve 

algumas ações de caráter técnico que, se esclarecidas, permitem um trabalho de melhor 

qualidade pedagógica, Schurch e Rocha (2014). Para dirimir as eventuais dúvidas de execução 

de uma WebQuest, é preciso sempre indagar-se: Como devo efetuar uma busca inteligente na 

internet? Como achar páginas interessantes? Como salvar os dados ou imagens encontrados? 

Como efetuar cópia e reprodução de dados ou imagens respeitando os direitos autorais? Abar e 

Barbosa (2008). 

Para Alves e Maciel (2016), as tecnologias digitais educacionais incitam mudanças 

acentuadas na educação, quer presencial ou à distância. Na presencial, desenraizam a concepção 

de ensino-aprendizagem fixo e temporal. Podemos aprender a partir de vários lugares, 

simultaneamente, on-line e off-line, junto e separados. A educação à distância, favorece o 

equilíbrio entre a aprendizagem individual e a colaborativa, de modo que os estudantes de 

qualquer lugar possam aprender em grupo, em rede, da maneira mais flexível e condigna a cada 

educando. 

O professor, com o acesso a tecnologias digitais, pode se tornar um orientador do 

processo de aprendizagem, integrando, de forma equilibrada, a orientação intelectual, a 

emocional e a gerencial (TELES, 2016). Isso ajuda o estudante a acreditar em si, a sentir-se 

seguro, a valorizar-se como pessoa, a aceitar-se plenamente em todas as dimensões da sua vida, 

Moran, Masetto e Behrens (2000). Se o estudante acreditar em si, será mais fácil trabalhar os 

limites, a disciplina, o equilíbrio entre direitos e deveres, a dimensão grupal e social. 

Com base nesses elementos estruturantes, criados por Bernie Dodge, e no princípio 

significante de aprendizagem relatado por Abar e Barbosa (2008), foi criada a WebQuest “As 
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misteriosas Interações Gênicas” (Apêndice A), disponível no google sites e que tem como 

objetivo geral de elaborar e aplicar uma proposta educacional sobre genética, que se utiliza da 

WebQuest como uma ferramenta multimídia pedagógica. A construção desta WebQuest, tem o 

objetivo específico de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de interação 

gênica, em comparação às tradicionais aulas teóricas expositivas. 

Para avaliar a eficiência das metodologias de ensino desenvolvidas, foi aplicada a 

análise psicométrica de Likert e as medidas de tendências centrais. A escala Likert é um tipo 

de escala de resposta psicométrica usada comumente em questionários, e é a escala mais usada 

em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os 

perguntados especificam seu nível de concordância com a afirmação, na qual as opções de 

respostas variam em número de um a cinco ou mais. (LIKERT, 1932, apud BORGES et al, 

2011). Dalmoro e Vieira (2013) destacam que diversos autores têm argumentado a falta de 

atenção dada a certos aspectos no desenho de um questionário baseado no formato Likert, 

principalmente quanto à validade das alternativas de respostas. Para Maroco e Garcia-Marques 

(2006), o coeficiente de Cronbach é a melhor estatística para medir a confiabilidade de um 

questionário psicométrico. 

De acordo com Dalmoro e Vieira (2013), a validação de uma questão não se pode dar 

sem considerar as opções de respostas como um componente essencial na elaboração de um 

questionário Likert. Os autores relatam que as falhas na medição das informações, por meio de 

instrumentos de coleta de dados no questionário Likert, podem ocorre devido a diversos fatores: 

o primeiro fator passa pela escala de mensuração utilizada, por exemplo, o número de pontos 

na escala. Os autores citam que pesquisas realizadas na década de setenta por Jenkis e Taber 

(1977), Lissitz e Green (1975) concluíram, por meio de simulações, que escalas de cinco pontos 

são suficientes, visto que não foi observado um ganho de confiabilidade em escalas com mais 

que cinco pontos. 

O segundo fator centra-se no respondente (neste caso, os estudantes) e nas suas 

características, como por exemplo, necessidade de cognição, envolvimento, conhecimento. 

Dalmoro e Vieira (2013) descrevem que a complexidade na escolha do tamanho da escala surge 

em virtude de que, conforme aumenta o número de pontos na escala, aumenta a complexidade 

de escolha do respondente e a discriminação entre cada opção de respostas. Caso seja complexa, 

os respondentes tendem a simplificar a tarefa com o uso de decisões heurísticas (um dos 

modelos heurísticos é denominado status quo, em que a regra de decisão utilizada pelos 

respondentes é a de selecionar a opção de resposta que havia sido selecionada no item anterior). 
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Assim, o aumento no número de itens em uma escala de pontos tornaria a decisão mais 

complexa, aumentando a possibilidade de os respondentes decidirem com base no status quo. 

Em terceiro lugar, uma linha de pesquisa diferente das pesquisas que buscam encontrar 

uma quantidade de categorias de respostas ideal, estudos como o de Barnette (2000) testaram a 

mudança na ordem da questão, utilizando questões de ordem positiva e negativa no mesmo 

instrumento. O autor detectou que estes procedimentos confundem os respondentes e, desta 

forma, são desaconselhados. Ao inverter a ordem da questão, a percepção dos itens pode não 

ser exatamente o oposto, o que resulta na redução da confiabilidade e da validade dos 

resultados. Contudo, nos testes realizados pelo próprio Barnette (2000), a ordem da questão não 

resultou em perda de consistência interna e possibilitou detectar a consistência e o viés das 

respostas. Uma alternativa apontada por Dalmoro e Vieira (2013), para evitar a inversão da 

ordem de questões seria o uso de apenas uma só direção – todos positivamente orientados, sem 

a utilização de qualquer variação do “não”. 

Com base nos três fatores sugeridos por Dalmoro e Vieira (2013), para evitar falhas 

de medição psicométrica, esta pesquisa contém um questionário baseado na Escala Likert com 

cinco possibilidades (pontos) de respostas com afirmações corretas (ou positivas) e erradas (ou 

negativas) distribuídos em 05 questões orientadas no mesmo sentido. Assim sendo, tanto nas 

perguntas corretas quanto nas erradas, as afirmações são: 5 – concordo plenamente, 4 – 

concordo parcialmente, 3 – não concordo nem discordo; 2 – discordo parcialmente; 1 – discordo 

totalmente. 

E, para garantir a confiabilidade psicométrica dessa pesquisa, adotou-se o coeficiente 

α de Cronbrach. Para Maroco e Garcia-Marques (2006), o índice α estima a homogeneidade 

com que os itens contribuem para a soma não ponderada do instrumento, variando numa escala 

de 0 a 1. Esta propriedade é conhecida por consistência interna da escala; assim, o α pode ser 

interpretado como coeficiente médio de todas as estimativas de consistência interna que se 

obteriam se todas as divisões possíveis da escala fossem efetivadas. Quanto mais elevadas 

forem às covariâncias (ou correlações entre os itens), maior será a homogeneidade dos itens e 

maior será a consistência com que medem a mesma dimensão ou construto teórico. 

Para Maroco e Garcia-Marques (2006), de acordo com os critérios de recomendação 

de confiabilidade estimada pelo alfa de Cronbach, optou-se por seguir as orientações de 

confiabilidade de Nunnally, que considera um alfa de Cronbach aceitável quando está acima de 

0,7. Nesta pesquisa, para reforçar a análise do alfa de Confiabilidade, foram utilizadas as 

estatística descritiva das questões objetivas: a média, mediana, moda e o desvio padrão. Para 

Pocinho e Figueiredo (2000), as estatísticas descritivas são os indicadores de tendência central 
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capazes de nos mostrar como certa variável ou características do grupo estudado se distribui 

utilizando apenas um número.  
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa-ação é do tipo experimental quantitativa com uso de questionário 

semiestruturado com psicometria de Escala Likert. O questionário (Apêndice B) contém sete 

questões, sendo cinco questões psicométricas e duas questões subjetivas. 

 

2.2. POPULAÇÃO ESTUDADA / LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada com duas turmas, a 3ª Série D (com 35 estudantes 

matriculados) da Escola Estadual de Ensino Médio Auzanir Lacerda, situada na Rua Luís José, 

S/N, no bairro do Jardim Lacerda, Patos-PB, contém 549 estudantes, 29 professores no quadro 

ativo e 26 funcionários. A outra turma de refere-se ao Cursinho Pró-ativo (Cursinho 

preparatório para o ENEM/Vestibular), situada na Rua Rui Barbosa, nº 53, Centro, Patos-PB, 

contendo 48 estudantes matriculados. 

Em ambas as unidades estudantis, os professores de Biologia aceitaram 

voluntariamente envolver as turmas para realização da pesquisa. No primeiro contato com a 

Direção da Escola Auzanir, do Cursinho Pró-Ativo, professores de Biologia e estudantes, foram 

apresentados o Consentimento Livre Esclarecido, segundo normas regulamentadas por 

pesquisas com seres humanos – Resolução 466/2012, bem como a aprovação do comitê de ética 

de acordo com o parecer número 64749517.8.0000.5187. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados da pesquisa foi feita em dois dias diferentes. Para a turma do 

Cursinho, a coleta, por meio do questionário psicométrico (Apêndice B), foi realizada no dia 

08 de novembro de 2017, e para a 3ª Série D, na Escola Auzanir Lacerda, no dia 14 de novembro 

de 2017. Como relatado no parágrafo anterior, o método de pesquisa adotado é o experimental, 

contendo dois grupos de investigação. Um compreende o grupo experimental, a 3ª Série D da 

Escola Auzanir, e o outro grupo trata-se do controle, correspondendo ao Cursinho Pró-ativo. 

Com a finalidade de comparar o desempenho no processo de ensino e aprendizagem do 

conteúdo Interação Gênica, foram utilizadas duas estratégias de ensino, sendo que no grupo 

experimental o conteúdo foi ministrado com o uso de Webquest “As misteriosas interações 
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gênicas” (Apêncice A), e no grupo controle foram ministradas aulas expositivas com resolução 

de questões (Apêndice C). 

O referido questionário (Apêndice B), fundamentado na Escala Likert, contém cinco 

possibilidades de respostas com afirmações corretas e erradas distribuídas em 05 questões. Para 

a finalidade de análise, em cada pergunta correta as afirmações feitas são: 5 – concordo 

plenamente, 4 – concordo parcialmente, 3 – não concordo nem discordo, 2 – discordo 

parcialmente, 1 – discordo totalmente, e para as afirmações erradas temos: 1 – concordo 

plenamente, 2 – concordo parcialmente, 3 – não concordo nem discordo, 4 – discordo 

parcialmente, 5 – discordo totalmente. Vale ressaltar que no questionário todas as respostas 

foram mantidas em uma só direção sem variação da palavra âncora. 

Os alunos foram informados que deveriam responder discordo totalmente ou concordo 

plenamente somente se tivessem certeza de que a resposta estaria errada ou correta, 

respectivamente. Se não tivessem certeza de que a resposta estaria correta ou errada, deveriam 

responder não concordo nem discordo. 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise quantitativa da consistência interna do questionário, será calculado o 

Coeficiente Alfa de Cronbach, sendo esta a estatística mais usada para medir a confiabilidade 

de um questionário psicométrico, que, para Maroco e Garcia-Marques (2006), é o primeiro 

passo para confirmar sua validade. A análise dos dados para a criação do Coeficiente Alfa de 

Cronbach será realizada pelo programa Statistical Package for the Social Science – SPSS, v. 20 

para Windows. 

Nesta pesquisa, para a análise descritiva das questões objetivas, foram utilizados a 

média, mediana, moda e desvio padrão, que, para Pocinho e Figueiredo (2000), são os 

indicadores de tendência central capazes de nos mostrar como certa variável ou características 

do grupo estudado se distribui utilizando apenas um número. Para análise qualitativa do 

questionário da Webquest As misteriosas interações gênicas, foram feitas estatísticas 

descritivas simples com uso de porcentagem, baseada em classes de palavras.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Escola Auzanir, dos 35 estudantes matriculados na 3ª Série D à tarde, 24 estudantes 

participaram de todas as tarefas propostas referentes à WebQuest As misteriosas Interações 

Gênicas (Apêndice A). A média dos estudantes investigados é de 17 anos, sendo que a menor 

idade é de 16 anos e a maior, de 19 anos. A maioria dos estudantes investigados é do sexo 

feminino 62% (n=15), enquanto que 38% (n=09) são do sexo masculino. No Cursinho Pró-

Ativo, dos 48 estudantes matriculados, 23 participaram da aula expositiva com subsequente 

correção de questionário pertinente ao conteúdo de Interação Gênica. No Cursinho 48% (n=11) 

são do sexo feminino e 52% (n=12) são do sexo masculino, e 100% dos estudantes investigados 

haviam concluído o ensino médio. 

A análise foi realizada com os dados obtidos através da pesquisa com 47 estudantes 

amostrados. Como mencionado na metodologia, o intuito do índice alfa de Cronbach é a medida 

da confiabilidade do instrumento de coleta de dados. Para os dados gerais, obteve-se 0,95 como 

alfa de Cronbach nas turmas envolvidas. Analisando os dados coletados por grupos, conforme 

a Tabela 1, observam-se os seguintes resultados obtidos para o alfa de Cronbach nos 

questionários aplicados após as aulas teórica expositivas (no Cursinho Pró-Ativo) e na 

WebQuest As Misteriosas Interações Gênicas (na 3ª Série D). 

 

Tabela 1 - Comparação entre os coeficientes alfa de Cronbach dos questionários aplicados as 

turmas da 3ª Série e o Cursinho. 

Turmas 3ª Série D Cursinho 

Coeficiente Alfa de Cronbach 0,92 0,98 

 

Com base na análise da tabela acima, se concluiu que, com relação ao questionário 

aplicado, há dupla confiabilidade para o coeficiente de Cronbach (Freitas e Rodrigues, 2005), 

pois tanto a aula teórica expositiva do conteúdo de Interação Gênica, ministrada no Cursinho 

Pró-Ativo como a Dinâmica de Interatividade com a WebQuest As misteriosas Interações 

Gênicas na turma da 3ª Série D da Escola Auzanir Lacerda demonstraram serem eficientes na 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Vale ressaltar que a diferença entre os 

coeficientes de Cronbach alcançado é mínima, e a 3ª Série D por ser uma turma de estudantes 

concluintes, demonstraram estatisticamente uma grande desenvoltura na dinâmica aplicada. 

Isso reforça que, mesmo o conteúdo de interação gênica sendo visto pela primeira vez pelos 

estudantes da 3ª Série D, diferentemente dos alunos do cursinho, acionou, estatisticamente, a 

capacidade cognitiva. 
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Os valores para as tendências centrais (média, mediana, moda e desvio padrão) acima 

de 3 (três) são favoráveis e os valores inferiores a 3 (três) são desfavoráveis para cada questão 

(Ferrai e Tarumoto, 2009). Assim, de acordo com Ferrai de Tarumoto (2009), as afirmações 

devem ser classificadas em graus de favorecimento e desfavorecimento. São consideradas 

favoráveis as respostas obtidas entre os valores 4 e 5, pois estes valores indicam a resposta 

correta à questão; as respostas com valor 3 são consideradas neutras em um pré-teste, onde 

considera-se normal que o estudante não tenha opinião sobre o assunto, e desfavoráveis em um 

pós-teste, pois o estudante já teve contato com o conteúdo; então, acredita-se que este deva ter 

uma opinião sobre o mesmo. As respostas com valores 1 e 2 são consideradas desfavoráveis, 

pois indicam a resposta errada para a questão avaliada. 

A Tabela 2 apresenta uma estimativa para média, mediana, moda e desvio padrão das 

duas turmas investigadas, comparando os questionários para o grupo de perguntas em Escala 

Likert sobre Interações Gênicas com o uso das distintas estratégias de ensino adotadas. Nas 

linhas preenchidas, percebe-se que houve uma considerável contribuição para o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Tabela 2 - Estimativa da média, mediana, moda e desvio padrão do questionário para o grupo 

de perguntas em Escala Likert sobre Interação Gênica. 

 3ª SÉRIE D CURSINHO PRÓ-ATIVO 

 MÉDIA MEDIANA MODA DES. PAD. MÉDIA MEDIANA MODA DES. PAD. 

ITEM 1 2,29 1,5 1 1,60 3,00 3 1 1,04 

ITEM 2 4,83 5 5 0,40 4,52 5 5 1,08 

ITEM 3 4,63 5 5 0,97 4,65 5 5 0,65 

ITEM 4 3,42 3 3 1,41 2,74 2 2 1,45 

ITEM 5 2,79 2 1 1,80 2,09 2 1 1,20 

 

Procura-se aqui destacar as questões 2 e 3 para ambas as turmas, e as questões 1 (no 

Cursinho Pró-Ativo) e 4 (na 3ª Série D), que obtiveram valores de tendências centrais 

favoráveis de acordo com os parâmetros de Ferrai e Tarumoto (2005). Observa-se também que 

há uma boa redução no parâmetro de desvio padrão, indicando uma forte correlação entre as 

questões analisadas, por Vieira (2011). 

Para a questão de informação positiva número 1, “O gene que manifesta duas ou mais 

características físicas são denominados de pleiotrópicos”, verifica-se que os estudantes do 
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Cursinho Pró-Ativo mostraram uma média razoável referente ao conhecimento pleiotrópico, 

pois o valor ficou no limite mínimo da aceitação de Nunnaly, com média a 3,0. Todavia, Ferrai 

e Tarumoto (2005) consideram que o questionário pré-teste com valor de média 3, seja 

considerado neutro para configurar qualquer possibilidade de parâmetro estatístico de indicação 

de aprendizado. E, reforçando isto, presume-se que todos os alunos do Cursinho Pró-Ativo já 

tenham um bom conhecimento prévio de Interação Gênica, pois, todos já haviam concluído o 

ensino médio. 

A questão de informação positiva número 2, “Quando um traço (fenótipo) resulta da 

interação conjunta de dois ou mais genes, fala-se em interação gênica”, obteve um valor de 

tendência central para a média de 4,83 na 3ª Série D e 4,52 no Cursinho Pró-Ativo. Esses valores 

demonstram o quanto as duas modalidades de ensino são favoráveis à melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem das turmas. Destaque deve ser dado à 3ª Série D, pois os valores de 

tendência central foram os melhores possíveis, com o menor valor de desvio padrão, 

correspondente a 0,40 e a média 5 que se aproxima da perfeição. Assim, esses dados estatísticos 

vêm confirmar o uso da WebQuest como uma excelente ferramenta de complementação 

pedagógica no aprendizado dos estudantes. 

Dupla satisfação estatística para as tendências centrais nas duas turmas investigadas 

também foram alcançadas na questão positiva número 3, “Epistasia é um tipo de interação 

gênica em que um dos alelos de um gene inibe ou suprime a expressão de outro gene”; na 3ª 

Série D, a média alcançada foi de 4,63 e no Cursinho Pró-Ativo, de 4,65. Estes são parâmetros 

que, de acordo com Ferrai e Tarumoto (2005), são considerados favoráveis à homogeneidade 

dos dados analisados, pois indicaram, mais uma vez, que ocorreu aprendizado significativo para 

as duas modalidades de ensino utilizadas. 

A questão negativa de número 4 “A proporção fenotípica de 9:4:3 identifica uma 

epistasia dominante” apresentou valores de tendências centrais aceitáveis apenas para a 3ª Série 

D, com a média de 3,42. Embora tenha sido um aumento pouco considerável, está acima dos 

parâmetros de Ferrai e Tarumoto (2005). Essa é uma questão com grau de complexidade, pois, 

de acordo com Antunes (2014), a interdisciplinaridade com a matemática confunde muito a 

mente dos alunos no momento da interpretação dos dados. Provavelmente a hipótese de 

Antunes seja a explicação para os valores baixo obtidos pela turma do Cursinho Pró-Ativos. 

Para análise das questões abertas do questionário, as respostas foram agrupadas em 

quatro categorias, a saber: respostas corretas, incompletas, erradas e sem resposta. Para a 3ª 

Série D (Gráfico 01), com relação ao resultado da questão número 6 “Conceitue gene 

hipostático”, foram obtidos os seguintes dados: 42% (n=10) dos estudantes investigados 
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forneceram respostas erradas, 21% (n=5) responderam corretamente, 16% (n=4) afirmará de 

forma incompleta e 21% (n=5) não souberam responder. Para a sétima questão, “Qual a 

diferença entre a epistasia dominante e recessiva”, dos estudantes investigados, 29% (n=7) 

responderam corretamente, 26% (n=6) forneceram respostas incompletas, 16% (n=4) 

responderam erroneamente e 29% (n=7) ficaram sem responder. 

 

Gráfico 01 - Porcentagem referente às categorias de respostas das questões seis e sete da 3ª 

Série D da Escola Auzanir Lacerda. 

 
 

De acordo com o Gráfico 02, a turma do Cursinho Pró-Ativo obteve, como resultados 

para 6ª questão, zero de respostas corretas. E 17% (n=4) para respostas incompletas, 30% (n=7) 

para as erradas e 53% (n=12) dos estudantes investigados ficaram sem responder. Para questão 

de número 7, 9% (n=2) forneceram respostas corretas, e igual valor (9%) responderam de forma 

incompleta. As respostas erradas totalizaram 26% (n=6) e os que ficaram sem responder 

representam 56% (n=13). 

 

Gráfico 02: Porcentagem referente às categorias de respostas das questões seis e sete do 

Cursinho Pró-Ativo. 
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Comparando os resultados obtidos nos Gráficos 01 e 02 com as duas estratégias de 

ensino, observamos que o uso da WebQuest As misteriosas interações gênicas foi mais 

satisfatória na melhoria do ensino e aprendizado dos estudantes da 3ª Série D, do que os 

estudantes do Cursinho Pró-Ativo. Essa afirmação é comprovada pela estatística obtida a partir 

das análises feitas nos Gráficos 01 e 02. Se, nas duas turmas, agruparmos por média de 

porcentagem as classes de palavras criadas para as duas questões avaliadas, 28% dos estudantes 

da 3ª Série D acertaram ambas as questões, contra apenas 5% de acerto na turma do Cursinho 

Pró-Ativo. Podemos, respectivamente, citar aqui duas respostas corretas referentes à 6ª e 7ª 

questões, Aluno 2 responde “o gene inibido da interação gênica epistática” e o Aluno 16 afirma 

“Na epistasia dominante o gene dominante condiciona sua devida característica. Enquanto que 

na epistasia recessiva a presença do gene recessivo condiciona a sua própria característica, 

ou seja, inibindo a característica do gene dominante”. 

Esses dados vão de encontro com o que Teles (2016) afirma a respeito de uma bem 

planejada WebQuest. Uma boa WebQuest é capaz de mediar o processo de ensino-

aprendizagem através da pesquisa, uma vez que tira os estudantes e o professor da categoria de 

ouvintes e comunicador, respectivamente, colocando-os na categoria de protagonistas do 

processo (TELES, 2016, p. 61). 

Com relação às respostas de sentido incompleto, mais uma vez a estatística qualitativa 

demonstra que a 3ª Série D se sobressai sobre a turma do Cursinho Pró-Ativo, pois, 21% são os 

estudantes da 3ª Série D com respostas incompletas, apresentando uma diferença de 8% sobre 

os estudantes investigado no Cursinho Pró-Ativo. Exemplificando, observaram-se, na 3ª Série 

D, os seguintes depoimentos sobre respostas do tipo incompleta referentes à 6ª e 7ª questões 

respectivamente: Aluno 01 afirma que gene hipostático “é quando esse alelo é inibido”, 

segundo Burns (2014), o gene hipostático ocorre quando o seu efeito é anulado por gene não 

homólogo em cromossomos diferentes. Assim, podemos afirmar, de forma simplificada, que o 

gene hipostático tem seu efeito inibido pelo gene epistático; o aluno 07 responde que “epistasia 

dominante é quando o alelo dominante inibe os demais e a epistasia recessiva inibe o alelo 

dominante”. Burns (2014) afirma que na interação gênica epistática dominante o gene 

dominante suprime o efeito do gene não homólogo recessivo; já na epistasia recessiva, o gene 

epistático trata-se do alelo recessivo, que suprime o efeito do gene não homólogo dominante. 

A porcentagem de erros nas duas turmas foi equivalente, apresentando os respectivos 

valores agrupados referentes à 6ª e 7ª questões, 29% dos estudantes amostrados na 3ª Série D e 

28% nos estudantes amostrados na turma do Cursinho Pró-Ativo. Considerando que os 

estudantes amostrados na turma do Cursinho Pró-Ativo haviam concluído o ensino básico, isto 
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se torna um fator negativo, pois espera-se que os estudantes apresentem conhecimento prévio 

a respeito do conteúdo de interação gênica. A análise das perguntas sem respostas revela um 

fator preponderante: os estudantes do Cursinho Pró-Ativo, os quais foram submetidos à 

estratégia de ensino tradicional com subsequente resolução de exercício, em sua maioria 54,5% 

não responderam às questões 6ª e 7ª. 

Na média das porcentagens referentes às questões 6ª e 7ª, observa-se que a 3ª Série D 

apresenta uma margem de acerto para ambas de 28% contra apenas 5% da turma do Cursinho. 

Quando se avalia a média das porcentagens de respostas incompletas referentes às questões já 

citadas, o Cursinho demonstra valor de 13% contra 21% na 3º Série D. Esses valores vêm 

reforçar-nos que a estratégia de ensino on-line por meio de WebQuest, quando bem planejada, 

contribui para o aprendizado dos estudantes. Assim, Alves e Coutinho (2016) relatam que o 

mais importante para provocar motivação e afetar aprendizagem é provocar o engajamento 

ativo e colaborativo dos estudantes com essas estratégias de ensino on-line, em especial 

confirmação pelos valores aqui demonstrados pela pesquisa. 

Com a estratégia de ensino por meio da WebQuest As misteriosas interações gênicas 

(Apêndice A), observou-se que os estudantes desenvolveram habilidades socioafetivas, tanto 

interpessoal (alguns estudantes chegaram a citar que desenvolveram melhor a habilidade de 

trabalhar em equipe, cooperar, desenvolver mais o elo da amizade) como intrapessoal (os 

estudantes citaram que aprenderam a ter mais autoconfiança, perseverança e paciência); essas 

habilidades observadas vão de encontro com o ideal de ensino colaborativo estabelecido por 

Dodge (2004). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados estatísticos apontam que a metodologia WebQuest As misteriosas interações 

gênicas (Apêndice A) apresenta potencial para promoção da aprendizagem como elemento de 

mediação de ensino e aprendizagem à medida que possibilita aos estudantes ser agentes ativos 

no processo, além de construir um desafio ao professor para melhoria da performance docente. 

Percebe-se que a escola e os professores não estão fora do universo midiático, razão pela qual 

resolvemos refletir sobre o processo de construção e utilização da WebQuest, pois, percebemos, 

desde já, a grande dificuldade que vivenciamos no processo de ensino-aprendizagem com seus 

aparatos tecnológicos, como smartphones, tabletes, dentre outros. Assim, entendemos que esse 

processo vem causando sérias transformações na sociedade, quanto ao jeito de agir, de 

conversar, e de aprender dos estudantes. 

A escola ainda continua a exercer o seu papel disciplinar, de ordenar, ditando padrões 

pré-definidos, que devem ser seguidos por todos, gerando mais exclusão. Portanto, os 

estudantes e os professores que não estiverem conectados estarão desatualizados e, 

consequentemente, fora da rede que os interliga. A noção de que a escola e seus professores 

precisam passar pelo crivo das formações e atualizações constantes é uma necessidade 

eminente, pois a demanda é outra, o público é outro, e o mecanismo de ensino continua o 

mesmo. Os estudantes não suportam mais as salas de aulas enfileiradas, os livros didáticos com 

conteúdos extensos, com atividades descontextualizadas de sua realidade e docentes 

despreparados para atender a essa nova clientela, que não aprende apenas na Escola, mas que 

ingressa nela com suas inquietações e informações adquiridas na rede mundial de informação 

– a internet, como as mídias televisivas, livros, revistas, dentre outras. 

Com relação à WebQuest As misteriosas interações gênicas (Apêndice A), foi possível 

observar o interesse que os estudantes demonstraram em executar as tarefas propostas, 

cumprindo, assim, o papel de motivação sugerida por Dodge (2004). Verificou-se, 

estatisticamente, que os estudantes envolvidos nessa WebQuest, em comparação aos estudantes 

do Cursinho com a metodologia teórica expositiva de aula, demonstraram um desenvolvimento 

na capacidade cognitiva de analisar e sintetizar o conteúdo de forma satisfatória. 

Com relação aos processos e recursos utilizados na referida WebQuest, um fato que 

merece o devido destaque nessas considerações diz respeito à soma dos atributos midiáticos 

utilizados, que se estabelece entre si como um mecanismo de poder do professor, uma vez que 

o fato de conduzir os estudantes em uma proposta metodológica ainda que inovativa, porém 
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engessada pelo conteúdo, criou nos estudantes a capacidade (re)construir os recursos indicados 

pelo professor na WebQuest As misteriosas interações gênicas. 

Portanto, pode-se afirmar que o uso de WebQuest em contraposição apenas às aulas 

teóricas expositivas, possibilita uma aprendizagem enriquecedora à medida que provoca nos 

estudantes a busca pela informação e pelo compartilhamento de ideias autônomas, o que nem 

sempre ocorre em sala de aula tradicional, onde se prioriza o conteúdo, sem o seu 

desenvolvimento na construção do conhecimento. 
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APÊNDICE A – WebQuest “As Misteriosas Interações Gênicas” (disponível no site Google). 

 

AS MISTERIOSAS INTERAÇÕES GÊNICAS 

 

 

 

Bem vindo: As misteriosas interações gênicas. 

Descrição: Compreender as ações das interações gênicas não-epistática e epistática. 

Série: 3ª série do ensino médio. 

Palavras chaves: Interação gênica não-epistática; interação gênica epistática dominante e 

recessiva e William Bateson. 

Autor: Marinaldo Magalhães Dantas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Sejam bem vindo(a)s aventureiro(a)s da genética. 
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Vamos viajar pelo fascinante mundo das variações gênicas das interações epistáticas? Juntos 

descobriremos que diferente do que Mendel afirmava, dois ou mais genes interagem e afetam 

uma ou mais características fenotípicas. Utilizando o seu conhecimento prévio das Leis 

Mendelianas, será que ao final de nossa jornada vocês conseguiram identificar as diferentes 

variações gênicas de interações? Serão capazes de solucionar problemas de interações gênicas 

não-epistática e epistáticas? 

Desejo-lhes boa sorte aventureiro(a)s. 

 

TAREFAS 

 

Dando continuidade a nossa aventura pelo mundo das interações gênicas, vocês terão como 

tarefa a cumprir, a seguinte lista: 

1. Compilar dados sobre interações gênicas não-epistáticas e epistáticas; 

2. Criar um mapa conceitual das interações gênicas não-epistáticas e epistáticas. 

3. Confeccionar folhetos das referidas interações gênicas, que deverão ser entregue as 

demais equipes no dia da apresentação. 

4. Vocês, grandes aventureiros, deverão apresentar solução aos estudos de casos naturais 

contidos na nossa investigação. 

5. Toda essa aventura deverá ser apresentada em Slides (PowerPoint) no dia D. 

 

PROCESSOS: 
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 Inicialmente vocês deverão se organizar em equipes, com 4 (quatro) integrantes, 

preferencialmente duas meninas e dois meninos. Todos terão que acessar e ler os conteúdos dos 

links no item Recurso, para que ao compilar os dados, consigam se familiarizar com o conteúdo. 

 As informações importantes devem ser selecionadas e ordenadas. Pois, com essas 

informações a equipe deverá produzir um folheto sobre as interações gênicas não-epistática e 

epistática. 

 De forma democrática, ou seja, em consenso comum, cada integrante deverá escolher 

apenas uma tarefa a cumprir: 

1. Epitomista; 

2. Diapositivista; 

3. Begrifflich; 

4. Opusculista; 

5. Dirimista. 

 

 EPITOMISTA 

Parabéns aventureiro(a) epitomista, você foi selecionado(a) a sintetizar o que há de mais 

importante para a compreensão das interações gênicas não-epistática e epistática. 

Deverás utilizar os links no item Recurso como guia para facilitar a criação do resumo. E te 

desafio a responder todas as seguintes perguntas: 

1. Quando e quem descobriu as interações gênicas? 

2. Quais as semelhanças e diferenças das interações gênicas não-epistáticas e epistáticas 

com a 2ª Lei de Mendel? 

3. Quais são as interações gênicas? Descreva-as. 

4. Quais as diferenças entre as interações gênicas não-epistáticas e epistáticas (dominante 

e recessiva)? 

5. Quais as importâncias e desvantagens das interações gênicas? 

 

 DIAPOSITIVISTA 

Bem-vindo (a) aventureiro(a) diapositivista a esta nobre função. Tu és o(a) responsável por 

montar e apresentar os slides em PowerPoint. Deverás trabalhar em conjunto com o epitomista, 

pois, ele é o responsável pelo bom resumo das interações gênicas. 

Caro diapositivista, no dia da apresentação, terás quinze minutos para divulgar o que a equipe 

aprendeu sobre interações gênicas não-epistática e epistáticas. E na tua apresentação devem 

constar os seguintes itens: 
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1. Um pequeno histórico das interações gênicas; 

2. Conceitos de interações gênicas não-epistática, epistática dominante e epistática 

recessiva; 

3. Diferenças entre as interações gênicas não-epistática, epistática dominante e recessiva 

com a 2ª Lei de Mendel; 

4. Importância e desvantagens das interações gênicas. 

 

 BEGRIFFLICH 

É um prazer tê-lo(a) como o(a) aventureiro(a) begrifflich. Serás o encarregado de criar o mapa 

conceitual das interações gênicas não-epistática e epistática. Não te preocupes, existem links 

no item Recurso que te ajudará nessa jornada. Um mapa conceitual nada mais é do que uma 

representação esquemática das principais informações obtidas a partir da leitura do conteúdo 

de interações gênicas indicada nos links.  

Para criação desse mapa conceitual, existem software que facilitam e muito, tais como: o Word, 

PowerPoint e o CmapTools 

Esse mapa deverá iniciar com o título INTERAÇÃO GÊNICA, em direção às palavras mais 

específicas, sempre criando conexões possíveis entre uma palavra e outra. Se lembre 

aventureiro begrifflich, você faz parte de uma equipe. Então, trabalhe em conjunto com 

epitomista e diapositivista, o seu trabalho fluirá melhor. 

 

 OPUSCULISTA 

Parabéns por ter sido selecionado(a) o(a) aventureiro(a) responsável por cria o folheto sintético 

das interações gênicas não-epistática e epistática. Em seu folheto deverá constar as seguinte 

informações: 

1. Histórico resumido da descoberta das interações gênicas (Quem? Em que época?); 

2. Conceitos de interações gênicas não-epistática e epistática (dominante e recessivo), e 

você deverá também exemplificar essas interações; 

3. Semelhanças e diferenças das interações gênicas não-epistática e epistática com a 2ª Lei 

de Mendel; 

4. Importâncias de desvantagens das interações gênicas. 

Aventureiro(a) opusculista, no dia da apresentação deverás fazer cópias impressas dos folhetos. 

Assim, cada equipe receberá a cópia da sua obra magna. Para te ajudar nessa jornada criativa, 

existem editores de texto com os quais podes utilizar na montagem do folheto: Word, Publisher. 

E até software on-line como canva.com, em que você irá apenas inserir o seu texto, e o programa 
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automaticamente salva e imprimi na versão folheto. Todas essas dicas irás encontrar nos links 

do item Recurso. 

 

 DIRIMISTA 

Tua escolha para esta função foi excelente! Agora és o aventureiro dirimista, será encarregado 

de solucionar três casos reais da natureza. E como forma de provocação, duvido que encontres 

a solução! Como diga, peça ajuda aos demais integrantes da equipe! 

Após ler e entender os Estudos de Casos caberá a você dirimista, explicar para as demais 

equipes da sala a que solução chagastes. Lembre-se que essa solução é a essência do teu 

magnifico trabalho de pesquisa. A metodologia de apresentação é ao seu critério, porém, para 

que todos tenham conhecimento dos Casos, deverás ler em voz alta o enunciado de cada 

questão. 

 

RECURSOS: 

1. Epitomista: 

Ilustre aventureiro, aqui você encontra sequenciado os links que te ajudará entender melhor as 

interações gênicas não-epistática e epistática (dominante e recessiva). 

Aproveite! Leia, intenda e faça um texto resumido daquilo que você leu.  

Discuta com os demais aventureiros de sua equipe, quais seriam as melhores ideias e transcreva-

as para o papel. 

http://meaprove.com/resources/INTERA%C3%87%C3%83O%20G%C3%8ANICA.pdf 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/interacao-genica.htm 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/genesnaoalelos.php 

https://blogdoenem.com.br/biologia-genica-epistasia-poligenia/ 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/genesnaoalelos11.php 

 

2. Diapositivista: 

Grande amigo(a) diapositivista, há disponibilizado abaixo os links que te ajudaram a entender 

como criar uma boa apresentação em slides. Leia e assista, pois, tenho certeza que você irá 

gostar. 

Lembrando que você possui uma excelente ferramenta para criação de diapositivo – o programa 

PowerPoint. Inclusive é nesse formato que deverá ser criado a sua apresentação. Capriche, pois, 

o diapositivasta e a equipe será avaliada também nesse item (clareza, organização, design e 

síntese do conteúdo) 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/interacao-genica.htm
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/genesnaoalelos.php
https://blogdoenem.com.br/biologia-genica-epistasia-poligenia/
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/genesnaoalelos11.php
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https://pt.slideshare.net/cristinacalado/como-fazer-uma-apresentao-powerpoint 

https://youtu.be/SSn7rXiC-n4 

https://youtu.be/r7IUp9AFVDw 

 

3. Begrifflich: 

Renomado aventureiro begrifflich, os teus links de acesso são: 

http://pagrupo2.pbworks.com/f/mapa2.jpg 

http://pt.wikihow.com/Fazer-um-Mapa-Conceitual 

https://youtu.be/RThwilejKw0 

https://cmaptools.br.uptodown.com/windows/download 

http://educacaoetecnologiauesc.blogspot.com.br/2014/11/como-construir-um-mapa-

conceitual.html 

 Com estes links aprenderá o que é um Mapa Conceitual. Não te preocupes, tens boas 

ferramentas computacionais para a criação do teu magnânimo Mapa Conceitual, entre eles o 

Word, o PowerPoint. E se ainda acha pouco, tenho um excelente programa que quase cria tudo 

para você – o cmaptools. 

Tenho certeza que com o teu conhecimento gênico das interações não-epistática e epistática 

(dominante e recessivo), fará um excelente Mapa Conceitual. 

 

4. Opusculista: 

Colocaremos a mão à massa agora prestigiado(a) opusculista. Na criação do folheto será 

avaliado a clareza do conteúdo, o design e a síntese do conteúdo. Os links a seguir ajudará nessa 

árdua tarefa. 

http://pt.wikihow.com/Fazer-um-Folheto 

http://www.conceitoideal.com.br/Materiais-Impressos/quais-informacoes-um-folder-deve-

conter.html 

https://youtu.be/qLa-c34EYUQ 

https://www.canva.com/ 

Aqui destaco a importância de dois programas para criação de folheto: o publischer e o 

canva.com. Leia as orientações e deicida o melhor para você e a equipe. 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/cristinacalado/como-fazer-uma-apresentao-powerpoint
https://youtu.be/SSn7rXiC-n4
https://youtu.be/r7IUp9AFVDw
http://pagrupo2.pbworks.com/f/mapa2.jpg
http://pt.wikihow.com/Fazer-um-Mapa-Conceitual
https://youtu.be/RThwilejKw0
https://cmaptools.br.uptodown.com/windows/download
http://educacaoetecnologiauesc.blogspot.com.br/2014/11/como-construir-um-mapa-conceitual.html
http://educacaoetecnologiauesc.blogspot.com.br/2014/11/como-construir-um-mapa-conceitual.html
http://pt.wikihow.com/Fazer-um-Folheto
http://www.conceitoideal.com.br/Materiais-Impressos/quais-informacoes-um-folder-deve-conter.html
http://www.conceitoideal.com.br/Materiais-Impressos/quais-informacoes-um-folder-deve-conter.html
https://youtu.be/qLa-c34EYUQ
https://www.canva.com/
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5. Dirimista: 

Olá emérito dirimista! Aqui chegamos com a grande responsabilidade de solucionar três 

Estudos Casos de interações gênicas naturais. Os links abaixo ajudar-te-á a solucionar esses 

casos. 

https://youtu.be/qKqQJmVceCc 

https://youtu.be/h3bq_TKIQ_M 

https://youtu.be/QH4jg7gvnN0 

https://youtu.be/nlL6m3l4yW8 

 

https://youtu.be/qKqQJmVceCc
https://youtu.be/h3bq_TKIQ_M
https://youtu.be/QH4jg7gvnN0
https://youtu.be/nlL6m3l4yW8
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AVALIAÇÃO: 

 

Resumo 

Conceitos 

importantes e pontos 

fundamentai 

Não forma retirados os pontos 

fundamentais. 

0 

Os pontos fundamentais estão 

mesclados com informações 

desnecessária. 

1 

Realmente foram retirados informações e 

pontos fundamentais do texto. 

3 

Organização 

Não há organização estrutural do 

texto. 

0 

Há organização, porém, o 

entendimento do texto sequenciado é 

confuso. 

1 

Existe organização perfeita e a sequência 

textual leva ao entendimento do conteúdo. 

3 

Originalidade textual 

O texto foi copiado diretamente 

da fonte. 

0 

O texto criado mescla informações da 

fonte com ideias próprias. 

1 

O texto criado é original, com ideias 

sintéticas próprias e incrementado como 

exemplos diferentes do texto-base (livro). 

3 

Slides e Folheto 

Clareza 

Não há clareza de ideia no Slide 

e Folheto. 

0 

Existe clareza no Slide e Folheto, 

porém, excesso de informações 

textuais. 

1 

O texto é nítido, com informações 

precisas. 

3 

Design (aparência) e 

Organização 

O Slide e Folheto não é atrativo 

ao leitor 

0 

Existe atrativo visual do Slide e 

Folheto, entretanto, contém exagero 

de figuras, texto e muita pirotecnia. 

1 

O design é excelente, contêm figuras, 

imagens e efeitos visuais necessários, 

todos devidamente com ideias 

sequenciadas. 

3 

Síntese 

A síntese é falha, engloba 

palavras desnecessárias. 

0 

Síntese intermediária, pois, contêm 

conceitos que não são claros. 

1 

Perfeito, traduz a ideia central do conteúdo 

inclusive acompanhado de exemplo. 

3 
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Mapa conceitual 

Conceitos pertinentes 

(palavras principais) 

Os conceitos (palavras) não são 

pertinentes, não corresponde à 

realidade do conteúdo. 

0 

Existe exageros de conceitos 

utilizado e a ideia de resumo sintético 

é confuso. 

1 

Os conceitos utilizados são essenciais, não 

existe exagero conceitual. E o esquema 

sintético é compreensível. 

3 

Organização do 

Mapa coneitual 

Não é organizado como 

prescreve a regra (das palavras 

gerais às específicas). 

0 

É organizado, porém, existe mais de 

um conceito geral, sem palavras 

conectiva. 

1 

Corretíssimo. Existe apenas um conceito 

geral, seguido de sub-conceitos conectado 

por palavras de sentido (conectivo). 

3 

Estudos de casos 

Resolução e 

compreensão. 

Foi solucionado apenas um caso. 

A explicação não foi clara. 

0 

Foram solucionados dois casos. 

A explicação foi demasiada e o 

entendimento não ficou claro. 

1 

Foram solucionados todos os casos. 

A explicação foi precisa e a compreensão 

nítida. 

3 
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CONCLUSÃO 

 

Parabéns grandes AVENTUREIROS! Chegamos ao fim de nossa jornada! Espero que 

tenham compreendido o que são Interações Gênicas, quais são os tipos de Interações Gênicas e 

suas diferenças. 

Certo de que vocês realmente aprenderam esse conteúdo tão fascinante, proponho 

continuar aprendendo mais sobre as demais interações gênicas, como exemplo: a herança 

quantitativa ou poligenia, um extraordinário conteúdo que te levará a explicar como de um 

cruzamento de pais com estatura mediana nasce descendente com estaturas elevadas; como um 

casal considerado mulatos intermediários conseguem gerar descendentes negros e brancos. 

Não parem de estudar, pois, isto é realmente o maior fascínio do conhecimento humano. 

Um grande abraço e até a próxima. 
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APÊNDICE B: Questionário sobre interações gênicas. 

 

 

1. O gene que manifesta duas ou mais características físicas são denominados de 

pelotrópicos. 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo totalmente. 

2. Quando um traço (fenótipo) resulta da interação conjunta de dois ou mais genes 

fala-se em interação gênica. 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo totalmente. 

3. Epistasia é um tipo de interação gênica em que um dos alelos de um gene inibe ou 

suprime a expressão de outro gene. 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo totalmente. 

4. A proporção fenotípica de 9:4:3 identifica uma epistasia dominante. 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo totalmente. 

Professor: Marinaldo Disciplina: Biologia 

Sua escolaridade: 

Web 

Quest 
Sexo: ____ Idade: ___ Data: ___/___/______ 

 

Interação 

gênica 



36 

5. A forma da crista na galinha doméstica em rosa, ervilha, simples e noz é um 

exemplo de interação gênica epistática recessiva. 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Dpiscordo parcialmente. 

( ) Discordo totalmente. 

6. Conceitue gene hipostático. 

 

7. Qual a diferença entre a epistasia dominante e recessiva? 

 

 

OBRIGADO POR PARTICIPAR. 
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APÊNDICE C: Questionário de resoluções aplicado à aula teórica expositiva. 

 

(Questão 01) A tabela apresenta duas situações isoladas, em que o mesmo genótipo para 

determinar a cor da pelagem de determinados animais pode apresentar dois fenótipos diferentes, 

pois são interações gênicas diferentes. Após a análise da tabela, pode-se concluir que a 

ocorrência de interações gênicas é muito significativa, pois mostra que os fenótipos resultam 

de processos complexos envolvendo, muitas vezes, vários pares de genes. Diante do exposto, é 

correto afirmar que 

 

 

 

a) o animal I apresenta uma interação epistática dominante, ou seja, um alelo dominante 

impede o efeito de um alelo de outro gene. 

b) o fato do animal II possuir um gene inibidor dominante, não impede de se encontrar 

outro exemplo em que o mesmo gene seja recessivo. 

c) os dois animais apresentam interações não epistáticas, em que a proporção 9 : 3 : 3 : 1 

indica que agem dois pares de alelos, como ocorre no di-hibridismo clássico mendeliano. 

d) o animal II apresenta uma interação não epistática, em que a presença de dois genes 

dominantes originam um fenótipo diferente dos fenótipos produzidos por cada par 

separadamente. 

 

(Questão 02) Com relação aos estudos de interação gênica e heranças ligadas ao sexo, assinale 

o que for correto. 

 

01. A hemofilia é uma doença genética humana. O gene para a hemofilia está localizado no 

cromossomo Y. 

02. No daltonismo, uma mulher heterozigota XDXd, casada com homem normal XDY, tem 25% 

de possibilidade de transmitir o alelo Xd. 

04. Nos organismos portadores de cromossomos sexuais ZZ/ZW, as fêmeas são consideradas 

hemizigóticas. 
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08. A interação gênica ocorre sempre que dois ou mais genes interagem para determinar uma 

única característica. Exemplo: forma da crista da galinha. 

16. Entre as interações gênicas existem os casos de epistasia. Nesses casos, os alelos de um 

gene inibem a ação dos alelos do outro gene. 

 

SOMA ( ) 

 

(Questão 03) Interações gênicas ocorrem quando dois ou mais pares de genes atuam sobre a 

mesma característica. 

 

Entre as diversas raças de galinhas, é possível encontrar quatro tipos de cristas: 

 

1- crista noz: é resultado da presença de, no mínimo, dois genes dominantes R e E. 

2- crista rosa: é produzida pela interação de, no mínimo, um R dominante com dois genes 

e recessivos. 

3- crista ervilha: ocorre devido à interação de dois genes r recessivos com, no mínimo, um 

E dominante. 

4- crista simples: ocorre quando o genótipo é birrecessivo, rree. 

 

De acordo com essas informações, faça o que se pede. 

 

a) A partir do cruzamento de indivíduos de crista noz, ambos duplos heterozigotos, qual é a 

probabilidade de originar aves de crista rosa? 

b) Determine a proporção genotípica e fenotípica do cruzamento entre as aves com o genótipo 

RRee x RrEe. 

 

(Questão 04) Admita uma raça de cães cujo padrão de coloração da pelagem dependa de dois 

tipos de genes. A presença do alelo e, recessivo, em dose dupla, impede que ocorra a deposição 

de pigmento por outro gene, resultando na cor dourada. No entanto, basta um único gene E, 

dominante, para que o animal não tenha a cor dourada e exiba pelagem chocolate ou preta. Caso 

o animal apresente um alelo E dominante e, pelo menos, um alelo B dominante, sua pelagem 

será preta; caso o alelo E dominante ocorra associado ao gene b duplo recessivo, sua coloração 

será chocolate. Observe o esquema. 
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Identifique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais, 

justificando sua resposta. 

Em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que já 

gerou um filhote dourado. Calcule, ainda, a probabilidade de que esse casal tenha um filhote de 

pelagem chocolate. 

 

(Questão 05) A epistasia é um fenômeno de interação genética em que um par de alelos controla 

a expressão de genes de um outro par. Considere que a determinação da cor da pelagem do 

camundongo comum é representada por um dado par de alelos A, em que a cor marrom é 

dominante e a cor preta é recessiva. Considere também que a determinação da cor da pelagem 

nesses animais representa um caso de epistasia recessiva, dada pelo gene não alelo C. 

 

Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) ccAA é o genótipo que produz fenótipo albino. 

b) ccAA é o genótipo que produz fenótipo preto. 

c) CcAA é o genótipo que produz o fenótipo albino. 

d) ccA_ é o genótipo que produz fenótipo marrom. 

e) CcAa é o genótipo que produz fenótipo albino. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 6 

 

A anemia falciforme é uma doença caracterizada pela produção de moléculas de 

hemoglobina anormais, incapazes de transportar 2O , comprometendo a oxigenação do 

organismo. Indivíduos com genótipo AA produzem a molécula normal de hemoglobina, não 

sendo afetados pela doença. Indivíduos com genótipo SS produzem apenas a forma anormal de 

hemoglobina, sendo afetados pela anemia falciforme. Já indivíduos heterozigotos (AS) 
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apresentam a forma branda da doença, condição conhecida como traço falciforme. A frequência 

desses alelos varia entre diferentes populações humanas. Em algumas regiões onde a malária é 

endêmica, a frequência de indivíduos AS é maior quando comparadas à de populações humanas 

onde a malária é incomum. O plasmódio, agente causador da malária, invade as hemácias, onde 

se reproduz assexuadamente. A presença da hemoglobina anormal dificulta essa etapa do ciclo 

de vida do plasmódio. Outras células que são afetadas pelo plasmódio são os hepatócitos. O 

plasmódio é transmitido pelo mosquito Anopheles sp. 

 

(Questão 06) A manifestação de diversas características relacionadas a um único gene (S) 

caracteriza um fenômeno denominado: 

 

a) epistasia recessiva 

b) pleitropia 

c) epistasia dominante 

d) herança quantitativa 

e) penetrância incompleta 

 

 

(Questão 07) Um estudo envolvendo duas populações buscou estabelecer a relação entre a 

eficácia de uma nova droga e as frequências alélicas dos Loci A e B nessas populações. Essa 

nova droga apresentava baixa toxicidade, e sua eficácia é atribuída a um maior tempo de 

permanência no organismo. As frequências alélicas das populações em estudo eram: 

 

• População 1: 10% A, 90% a, 30% B e 70% b; 

• População 2: 50% A, 50% a, 60% B e 40% b. 

 

Sabe-se que os alelos recessivos indicam ausência de função proteica e que a via 

metabólica de degradação dessa droga é: 

 

Droga  
AleloA

 Droga parcialmente degradada  
AleloB

 Droga totalmente degradada 

 

Com base nos dados, no conhecimento sobre genética e considerando o tratamento das 

populações com essa droga, é correto afirmar: 

 

a) A população 2 respondeu melhor, pois a maioria dos indivíduos é homozigoto dominante 

para os dois Loci em estudo. 
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b) A população 1 respondeu melhor, pois os homozigotos recessivos estão em maior frequência 

nessa população. 

c) A população 2 respondeu melhor, pois os heterozigotos se apresentam em menor número 

nessa população. 

d) As populações 1 e 2 apresentaram respostas similares. 

e) As frequências alélicas nas populações 1 e 2 não apresentam relação com a droga. 

 

(Questão 08) Uma forma da determinação da cor em cavalos (brancos, marrons e pretos) ocorre 

por um procedimento epistático dominante. O gene W inibe a manifestação da cor. O gene B 

determina pêlos pretos, seu alelo recessivo, marrons. 

Um garanhão duplo heterozigoto e quatro éguas de igual genótipo tiveram juntos, em toda a 

vida, 32 filhos. Quantos destes descendentes provavelmente eram brancos? 

 

a) 32 

b) 24 

c) 18 

d) 6 

e) 2 

 

(Questão 09) O quadro mostra os genótipos e fenótipos da geração F2, oriundos do cruzamento 

entre um camundongo preto (aaPP) e um branco (AApp). A geração F1 (AaPp) apresenta a cor 

aguti (castanhoacizentado, na figura representada pelo cinza claro). 

 

 
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia Moderna. São Paulo: Ed. Moderna, 2001. [Adap.]. 

 

Com base em seus conhecimentos e nos textos, é correto afirmar que, para o caráter 

cor da pelagem em camundongo, ocorre 
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a) segregação independente dos genes, em que a presença de pigmento na pelagem é dominante 

sobre a ausência de pigmentação, o que é determinado pelo alelo A. 

b) pleiotropia, em que o alelo P condiciona tanto a coloração preta quanto a aguti, sem efeito 

sobre o gene A. 

c) um efeito epistático, em que o alelo P condiciona a presença de pigmento, seja aguti – na 

presença do alelo A – ou seja preto – na presença do alelo a. 

d) segregação independente dos genes, em que a cor aguti é dominante, a branca é recessiva e 

a preta representa o resultado de uma mutação gênica. 

e) um efeito epistático, em que o alelo P condiciona a cor aguti, o alelo a a cor preta e o alelo p 

a cor branca. 

f) I.R. 

 

(Questão 10) Em uma determinada espécie, o cruzamento entre dois diíbridos heterozigotos 

(FfHh) produz descendentes com proporção fenotípica de 9:3:4; sabe-se que a herança em 

estudo é determinada por dois pares de genes autossômicos que se segregam 

independentemente.  

 

Baseando-se nessas informações, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  

 

01. A proporção fenotípica encontrada é característica de epistasia dominante.  

02. A proporção fenotípica encontrada demonstra tratar-se de um caso de interação gênica não-

epistática, em que aparece apenas uma característica com três fenótipos diferentes na proporção 

9:6:1.  

04. As informações referem-se à epistasia recessiva, determinada por dois pares de genes, 

quando um par de alelos recessivos inibe a ação de genes de outro par de alelos.  

08. A alteração, na proporção fenotípica de 9:3:3:1 para 9:3:4, deve-se ao fato dos loci f e h 

estarem ligados, dispostos em configuração trans e devido à ocorrência de permutação na 

meiose.  

16. De acordo com as proporções fenotípicas encontradas, trata-se de um exemplo de epistasia, 

em que o(s) gene(s) epistático(s) e hipostático(s) situam-se em cromossomos homólogos.  

32. É um caso de interação gênica, denominada herança aditiva ou poligênica.  

64. A proporção fenotípica encontrada (9:3:4) demonstra, de forma clara, a redução do número 

de classes fenotípicas, caracterizada pelas interações epistáticas.  

SOMA ( ) 
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(Questão 11) Depois dos estudos de Mendel, muitas coisas foram esclarecidas no campo da 

genética, entre elas, como ocorrem as mudanças nas proporções esperadas de um cruzamento 

através das interações genéticas. É(São) fator(es) que promove(m) mudanças nas proporções 

mendelianas: 

 

a) Os casos de interação gênica, do tipo epistasia, na qual um par de alelos é dominante sobre 

outros pares de genes epistáticos. 

b) A troca de partes entre cromátides irmãs não-homólogas durante o crossing-over durante a 

prófase I. 

c) A troca de partes entre cromátides irmãs homólogas durante o crossing-over na prófase I. 

d) Os casos de interação gênica, do tipo epistasia, na qual um par de alelos é dominante sobre 

outros pares de genes hipostáticos. 

e) A troca de partes entre cromátides irmãs não-homólogas durante o crossing-over durante a 

prófase II. 

 

(Questão 12) Uma dada espécie vegetal caracteriza-se por apresentar tanto indivíduos com 

flores brancas quanto indivíduos com flores amarelas. Ao estudar o padrão de herança associado 

a esse fenótipo, um pesquisador verificou que se tratava de um típico caso de epistasia 

dominante. Sabe-se que o gene A codifica a enzima A, a qual catalisa a síntese do composto 

que dá a cor amarela às flores. Por outro lado, o gene epistático B codifica a proteína B, que 

atua como uma inibidora da reação catalisada pela enzima A, o que resulta em flores brancas. 

O pesquisador também verificou a existência dos alelos recessivos a e b, os quais codificam 

proteínas que não apresentam suas respectivas atividades. Em seu laboratório, o pesquisador 

realizou cruzamentos entre indivíduos de flores brancas, heterozigotos para os dois pares de 

alelos (AaBb). 

 

a) Qual proporção de indivíduos com flores amarelas é esperada na progênie do 

cruzamento realizado pelo pesquisador no laboratório? 

 

Demonstre como você chegou a esse resultado. 

 

b) Apesar de o padrão de herança indicar predominância de flores brancas, ao observar na 

natureza, o pesquisador verificou maior frequência de indivíduos de flores amarelas. Isso ocorre 
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pelo fato de as flores amarelas serem mais atrativas para os insetos que atuam como agentes 

polinizadores. 

 

Quais benefícios esse processo de polinização (entomofilia) traz para ambas as 

espécies envolvidas? 

 

(Questão 13) Imagine que, em um dado mamífero, a cor da pelagem seja determinada por três 

alelos: 

 

Alelo P – determina pelagem preta 

Alelo C – determina pelagem cinza 

Alelo B – determina pelagem branca 

 

Considere que o alelo P é dominante sobre o B e que há dominância do alelo C sobre 

os alelos P e B. 

Em um experimento, envolvendo cinco cruzamentos, foram utilizados animais com os 

três tipos de pelagem. Os cruzamentos e seus resultados são apresentados na tabela abaixo. 

 

 

 

Se machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento II forem acasalados com 

fêmeas de pelagem preta provenientes do cruzamento V, espera-se que entre os descendentes 

 

a) 50% tenham pelagem cinza e 50% branca. 

b) 50% tenham pelagem cinza e 50% preta. 

c) 75% tenham pelagem cinza e 25% branca. 

d) 75% tenham pelagem cinza e 25% preta. 

e) 25% tenham pelagem preta, 50% cinza e 25% branca. 
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(Questão 14) O padrão das plumagens em galinhas é determinado por dois pares de genes com 

segregação independente. O gene C determina plumagem colorida e o alelo recessivo c 

determina plumagem branca. No outro par de alelos, o gene dominante I impede a produção de 

pigmentos, determinando coloração branca para a plumagem enquanto que o seu alelo recessivo 

i não tem efeito. Cruzando indivíduos heterozigotos para os dois pares de genes, obtêm-se 

 

a) 13 aves coloridas: 3 aves brancas. 

b) 13 aves brancas: 3 aves coloridas. 

c) 12 aves brancas: 4 aves coloridas. 

d) 14 aves brancas: 2 aves coloridas. 

e) 14 aves coloridas: 2 aves brancas. 

 

(Questão 15) Em um determinado mamífero, o comprimento dos pelos varia de 20 cm a 80 cm. 

O genótipo do animal com pelo de 20 cm é aabbcc, enquanto o genótipo do que apresenta pelo 

com 80 cm é AABBCC. Calcule o fenótipo de um animal dessa espécie que apresente o 

genótipo AABbcc. 

 

a) 30 cm. 

b) 40 cm. 

c) 45 cm. 

d) 50 cm. 

e) 60 cm. 

 

(Questão 16)  

 

 
Disponível em: <http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cerca de-30perfis-de-rede-social-serao-investigados-por-

ataques-racistas-a-atriztais-araujo-12112015>. Acesso em: 25 nov. 2015. 

 

A manchete acima veiculada na mídia retrata o racismo velado e covarde no Brasil. 

Parece que mesmo a ciência explicando, não se faz entender para muitos. A cor da pele negra 

ou branca, nada mais é do que a variação na quantidade de melanina, proteína que protege a 

pele dos raios solares, principalmente dos ultravioleta (UV). 

Já é provado pela ciência que a espécie humana moderna nasceu na África, região onde 

a insolação é intensa e os humanos precisaram se proteger da radiação solar. Isso estimulou 
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genes a produzirem melanina para proteção da pele e do organismo. Com a saída do homem da 

África para outros continentes, onde a radiação solar é reduzida, os genes foram pouco 

estimulados e produziram menos melanina, deixando a pele desses grupos de humanos mais 

clara. Isso define que a espécie humana é uma só, Homo sapiens, não havendo diferença entre 

negros e brancos, apenas diferença na quantidade de melanina produzida. 

No Brasil, a população é mais negra do que branca. Os colonizadores brancos europeus 

cruzaram com os negros africanos durante e após o período de escravidão, dando origem a uma 

população de “mulatos”. Isso porque os genes, que são mais ativos na produção de melanina, 

são dominantes em relação aos que são menos ativos. Podem-se verificar as variações da cor 

da pele humana com um simples exercício de genética, que se segue. 

A herança da cor da pele em humanos é um tipo de interação gênica denominada 

quantitativa ou poligênica. De uma forma mais simples, podemos explicar que ela é controlada 

por dois pares de genes AaBb, que podem formar cinco fenótipos diferente: Negro; Mulato 

Escuro; Mulato Médio; Mulato Claro e Branco. Sendo assim, um casal de negros heterozigotos 

para os dois pares de genes, poderão ter filhos com os seguintes fenótipos para a cor da pele: 

 

a) negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro, branco. 

b) negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro. 

c) negro, mulato escuro, mulato médio. 

d) negro, mulato escuro. 

e) negro, branco. 

 

(Questão 17) A altura de uma determinada planta é determinada por dois genes de efeito 

aditivo, A e B e seus respectivos alelos a e b. Os alelos A e B acrescentam 0,30 cm às plantas e 

os alelos a e b 0,15 cm. Ao se cruzarem plantas AABB com plantas AaBb pode-se esperar a 

frequência entre os descendentes de:  

 

a) 25% com 2,40m; 50% com 2,10m e 25% com 1,90m.  

b) 75% com 2,10m e 25% com 1,40m.  

c) 50% com 1,20m e 50% com 0,60m.  

d) 25% com 1,20m e 75% com 0,60m.  

e) 25% com 1,20m; 50% com 1,05m e 25% com 0,90m.  
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(Questão 18) 

 

 

 

O gráfico mostra a curva de distribuição quantitativa da variação fenotípica para uma 

determinada característica. 

O número de alelos envolvidos na herança desse caráter é: 

 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 9 

e) 14 

 

OBRIGADO POR PARTICIPAR. 


