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- 

Professor(es): 

CIÊNCIAS EVELYN DE ALMEIDA PICOLOTTO 
KATLIN APARECIDA HARTMANN 
VINICIUS ASSIS DE ANDRADE 

Tema Genérico do Plano de Aula:   

GENÉTICA   

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, 
práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico 
(incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da 
Natureza. 

 Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de 
vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se 
respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias em situações 
contextualizadas. 

Objetos de Conhecimento   

 Hereditariedade   

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF09CI08.N.01) Compreender os conceitos básicos de genética. 

 (EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e 

descendentes. 

 (EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), 

considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes 

organismos. 

 (EF09CI09.C.01) Reconhecer as anomalias e os principais fatores de alterações genéticas, como meio de promover ações 

individuais e coletivas que auxiliem o processo de inclusão social. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados   

 Um computador / celular, com acesso a internet.

 Papel, caneta, lápis, borracha, lápis de cor.

 Caderno do componente curricular.

 Caso não tenha acesso à internet, é possível solicitar impressão das atividades na secretaria da escola.

Aplicação/Fixação   

Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra 
acima) 

Agora que você estudante já desenvolveu as habilidades (EF09CI08) e (EF09CI09), vamos introduzir os 
conceitos de algumas alterações genéticas. Ao longo destas aulas você deverá desenvolver consciência a respeito da 
inclusão social, do respeito e da tolerância à diversidade, devendo banir o uso de expressões como “doente”, “retardado” 
e “deficiente mental”. Esse tipo de postura e conhecimento é fundamental para combater preconceitos, não reforçar 
estereótipos e promover a igualdade. Bons estudos! 

 
Atividades a serem desenvolvidas nas 3 aulas de 45 minutos cada: 

- Ler o texto abaixo; 

- Assistir as vídeo aulas disponibilizadas nos links no final do texto (OPTATIVO); 



- Fazer um mapa mental sobre síndromes cromossômicas, conforme o exemplo. 

- Elabore um folder ou uma paródia sobre assunto onde enalteça principalmente a inclusão social, 

respeito e tolerância as pessoas com síndromes. 

 
TEXTO: 

Anomalias Genéticas 

Anomalias cromossômicas são alterações genéticas causadas por diversos fatores, conhecidos ou 

desconhecidos. O material genético das células é onde estão armazenadas as informações referentes a todo processo 

de sobrevivência de um organismo, como o desenvolvimento e a reprodução. 

Entre os indivíduos de uma mesma espécie, existe um conjunto de cromossomos comum a todos esses 

indivíduos. Esse conjunto é denominado cariótipo e é identificado a partir de seu número, forma, ou mesmo seu 

tamanho. 

No organismo humano existem 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, responsáveis pelas mais 

diversas características dos indivíduos. Exemplo disto são os pares de cromossomos sexuais, X e Y. Eles são os 

responsáveis por determinar se o indivíduo será do sexo feminino ou masculino. Quando o organismo é feminino, o par 

de cromossomos determinante é da forma XX e, quando o organismo é masculino, o par é XY. Desta forma, entende-se 

que o cromossomo Y determina o sexo masculino. 

Algumas alterações genéticas ocorrem por desordem no número de cromossomos, outras são causadas por 

falhas estruturais nas sequências do DNA. Essas alterações são chamadas de anomalias cromossômicas. 

Provocadores mais comuns das anomalias, os fatores genéticos são responsáveis por cerca de 1/3 do total de 

defeitos congênitos, e ainda 85% das anomalias mais conhecidas (Síndrome de Turner, Trissomia dos Autossomas 

21, 18 e 13, Trissomia dos Cromossomos Sexuais, Tetrassomia, Pentassomia, etc). Os problemas podem começar 

ainda muito cedo, em zigotos com menos de 5 dias por exemplo. Um estudo in vitro mais detalhado sobre o assunto 

constatou que mais de 60% dos zigotos que completaram dois dias de divisão celular eram anormais. E o caminho da 

maioria deles já era quase certo: o aborto espontâneo. 

Considerando as anomalias genéticas, tem-se dois tipos de alterações: numéricas e cromossômicas. Essas 

alterações atingem tanto os cromossomos sexuais como os não-sexuais (autossomos). Geralmente os indivíduos que 

são acometidos por essas anomalias apresentam algum indício morfológico, mas isto não é regra. 

Anomalias Cromossômicas Numéricas 

Quando se trata deste tipo de anomalia, provavelmente a base seja a não-disjunção (ver figura abaixo) 

cromossômica que pode ocorrer tanto na mitose como na meiose, no pai ou na mãe. Podem ocorrer também algumas 

mudanças importantes no número de cromossomos. Essas mudanças são conhecidas como aneuploidia (a mais 

comum) e poliploidia. Um indivíduo aneuplóide é um indivíduo que possui um determinado número de cromossomos 

que não é múltiplo de 23. Já um indivíduo poliplóide possui um número múltiplo exato de 23. 



 

 

Anomalias Cromossômicas Estruturais 

Este tipo de anomalia acontece quando o cromossomo sofre uma quebra e logo em seguida uma  

reconstituição. O problema está justamente neste ponto: a reconstituição. Isto ocorre de maneira aleatória, portanto 

uma combinação não natural, anormal no cromossomo. Estas quebras ocorrem por diversos fatores, mas alguns 

merecem destaque e uma atenção especial, são eles: radiação, drogas, produtos químicos e vírus. Quando esta 

quebra acontece, os pedaços do cromossomo se realocam, a esse processo chamamos de inversão, deleção, 

duplicação ou translocação, dependendo do que ocorrer. 

Se houver inversão, então um pedaço do cromossomo é invertido, no mesmo braço cromossômico em que 

estava originalmente ou de um braço para o outro (crossing-over). Porém se houver deleção, uma parte do 

cromossomo simplesmente perde-se com a quebra. E por fim, se houver a translocação, então haverá a transferência 

de uma parte do cromossomo para um outro cromossomo não-homólogo. O curioso é que a translocação não 

necessariamente causa alguma anormalidade no desenvolvimento do indivíduo, são fenotipicamente normais. 

Síndrome de Klinefelter 

A síndrome de Klinefelter ocorre em organismos do sexo masculino que possuem cromatina sexual e, 

normalmente, cariótipo 47, na formação XXY. Trata-se de uma das condições intersexuais mais comuns, uma vez que 

está presente em cerca de 1 de cada 800 nascidos. Existem alguns outros cariótipos menos comuns, como o 48 XXYY, 

48 XXXY 49 XXXY e 49 XXXXY. 

As pessoas que têm essa síndrome são estéreis, uma vez que possuem testículos menores e não produzem 

espermatozoides, devido aos canais seminíferos atrofiados. Ainda assim, são capazes de ter ereções e de ejacular. 

Além disso, podem apresentar estatura elevada, pouca pilosidade no púbis e crescimento das mamas (ginecomastia). 

Outra característica frequente nos indivíduos com Síndrome de Klinefelter é a diminuição de suas capacidades 

intelectuais, que piora conforme o grau da polissemia. Em decorrência da baixa capacidade intelectual, esses indivíduos 

costumam apresentar personalidade imatura e determinada dependência social. 

Síndrome de Turner 

A síndrome de Turner é caracterizada como um monossomia. Nela, os indivíduos apresentam sexo feminino, 

mas não possuem a cromatina sexual. Quando é feita a análise do cariótipo, é comum que apareçam 45 cromossomos, 

sendo que, na dupla sexual, aparece apenas o cromossomo X. Esses indivíduos são denominados indivíduos X0 (x  

zero) e seu cariótipo é representado como 45,X. 

A quantidade de indivíduos que nasce com essa condição é bastante baixa. Isso porque grande parte dos casos 

são abortados espontaneamente. Estima-se que 97% dos indivíduos não sobrevive à gestação, o que faz dessa 

síndrome uma das causas mais comuns de morte intrauterina. Dessa forma, a anomalia é caracterizada como uma 



anomalia rara, atingindo 1 mulher a cada 3 mil mulheres. 

Em termos práticos, as mulheres que têm essa síndrome possuem ovários atrofiados e ausência de folículos. 

Por isso, são inférteis, em sua maioria. Ocorre também a deficiência do hormônio estrogênio, que é um dos hormônios 

responsáveis pelo desenvolvimento de características sexuais secundárias, como a menstruação e o desenvolvimento 

genital. Apresentam, também, baixa estatura, decorrente do mau desenvolvimento físico na puberdade. 

Síndrome do triplo X ou Super fêmea 

A síndrome do triplo X ocorre quando a mulher possui cariótipo 47, XXX. Essa situação ocorre com uma 

frequência de 1 a cada 700 mulheres, aproximadamente. Embora tenham fenótipo normal e consigam ter filhos, é 

comum que apresentem um pequeno retardo mental. 

Existem, ainda, casos mais raros, em que mulheres apresentam cariótipos 48 XXXX ou 49 XXXXX, que se 

caracterizam, principalmente, pelo nível de retardamento mental mais elevado. 

Síndrome do duplo Y ou Super macho 

A síndrome do duplo Y ocorre em indivíduos com cariótipo 47, XYY. A frequência desse quadro não é incomum, 

afeta 1 a cada mil homens. 

Embora se trate de uma anomalia cromossômica, 96% dos indivíduos com a síndrome do duplo Y não 

apresentam sintomas. Nos que apresentam, é comum que tenham estatura acima dos 1,8 metros e que, 

psicologicamente, apresentem traços de imaturidade emocional, além de pouca inteligência verbal. 

Uma das teses é de que essas características são determinadas pela alta taxa de testosterona no indivíduo com 

síndrome de duplo Y. Essa taxa tende a ser bastante alta e a contribuir para que o indivíduo revele tendências 

antissociais e agressivas. 

Síndrome de Down 

A síndrome de Down é caracterizada pela presença de um cromossomo extra no par 21. Por isso, a síndrome 

também é chamada de trissomia do 21. Os indivíduos que têm essa síndrome costumam apresentar má formação dos 

órgãos, retardamento mental, alterações em suas feições, além de mãos e pés pequenos e língua espessa. 

A síndrome de Down ocorre com frequência bastante elevada: uma a cada 500 crianças nasce com trissomia do 

21. Um fator de risco para essa condição são as concepções em mulheres acima de 40 anos de idade. 

 

 
VÍDEOS 

https://youtu.be/5Gr8ppAkWxY 

https://youtu.be/QkE6XycXDdI 

https://youtu.be/vPSVkiY7KHk 

https://youtu.be/5Gr8ppAkWxY
https://youtu.be/QkE6XycXDdI
https://youtu.be/vPSVkiY7KHk


MAPA MENTAL 
 

 

 
 
 
 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, além de apresentar o caderno contento as atividades propostas, você poderá ser 
selecionado pelo seu professor para comentar sobre esta atividade para sua turma.

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades.

Registro de Frequência 

 Ocorrerá em decorrência das atividades desenvolvidas no caderno com data e referência à semana da atividade, 
devidamente registrado. 
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