
 

 

 

 

Ano Letivo 

2020 
Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 

9º ANO 

Data de Realização das Atividades 

28/05 a 03/06/2020 

Carga Horária 

03 AULAS 

Componente Curricular Central: 

CIÊNCIAS 

Componente Curricular Participante: Professor(es): 

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. 

 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. 

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 o conceito 
de heredograma, onde trabalharemos a interpretação de características hereditárias de forma gráfica, através de 
símbolos e sinais. Ao final destas aulas você deve ter adquirido a habilidade de analisar e montar graficamente os 
integrantes da família sobre a qual se questiona alguma característica. 

 
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); 

- Resolver os exercícios no caderno. 



 

 

 
genes. 

Texto: Interpretação de heredogramas 

A interpretação de heredogramas é importante para a compreensão dos padrões de herança de determinados 

 
 

Em Genética, frequentemente utilizamos esquemas para observar o comportamento de um determinado gene. 

Os heredogramas são representações que permitem a observação da relação de parentesco entre os indivíduos e, 

consequentemente, os padrões de herança. 

Quando analisamos um heredograma, podemos tirar conclusões sobre alguns pontos básicos, tais como se um 

gene está em um cromossomo autossomo ou sexual e se determinada característica é ou não dominante. Entretanto, 

para que as conclusões sejam corretas, as interpretações devem ser extremamente cautelosas. 

Como interpretar heredogramas? 

Observe o heredograma e as diferentes famílias representadas 

Para compreender como deve ser feita a análise de um heredograma, vamos utilizar o exemplo acima. Os 

indivíduos pintados de roxo sofrem de uma doença desconhecida. Sobre essa enfermidade, devemos descobrir se ela é 

resultado de genes dominantes ou recessivos e se estes estão ou não nos cromossomos sexuais. 

O primeiro passo é descobrir se a doença está ou não ligada ao cromossomo sexual, que normalmente é o X. 

Para saber se existe essa relação, devemos observar os homens afetados, pois se a doença estiver ligada ao 

cromossomo X, os homens transmitirão a doença apenas para as suas filhas e só serão afetados se suas mães 

possuírem o gene. Diante disso, podemos perceber que nosso exemplo está ligado aos cromossomos autossômicos, 

pois o indivíduo 2 da geração III é um homem afetado e filho de um homem também afetado. 

Após descobrir que se trata de uma doença ligada ao cromossomo autossômico, devemos observar todos os 

indivíduos e tentar compreender se a característica analisada é uma herança dominante ou recessiva. Para 

chegarmos a essa conclusão, devemos observar os fenótipos de pais e filhos. Quando pais com fenótipos iguais dão 

origem a filhos com fenótipos diferentes, podemos concluir que os pais são heterozigotos para determinada 

característica e o filho afetado é recessivo. Observe: 

 

O casal com as mesmas características deu origem a filhos com características diferentes 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/domonancia-recessividade.htm


No caso analisado, temos uma característica determinada por um gene recessivo, pois ela não se manifestou no 

casal e apareceu apenas nos filhos, nos quais o gene apresenta-se em homozigose. Conclui-se, portanto, que, na 

geração III, os indivíduos 4 e 5 são homozigotos recessivos e, na geração II, os indivíduos 5 e 6 são heterozigotos. A 

partir disso, é possível concluir que todos os afetados são homozigotos recessivos. 

 

Todos os afetados apresentam genótipos recessivos 

Após esse momento, é importante analisar os casais e descobrir os outros genótipos. Analisando-se o casal 1 e 

2 da segunda geração, por exemplo, é possível observar que um homem com a característica em questão teve um filho 

também afetado. Para que o filho seja afetado, ele necessita de um gene recessivo proveniente do pai e outro da mãe. 

Assim sendo, a mãe obrigatoriamente deverá ser heterozigota Aa, pois não apresenta a característica, mas enviou um 

gene recessivo ao filho. Da mesma forma, podemos concluir que o filho 1 desse casal deverá ser Aa, pois receberá 

obrigatoriamente um gene a do seu pai, que não é afetado pela doença. 

 

O casal analisado deu origem a um filho afetado, logo, tanto a mãe quanto o pai devem possuir o gene recessivo 

O mesmo raciocínio aplicado para o casal da geração II pode ser aplicado para o casal da geração I e o casal 3 

e 4 da geração III. Entretanto, ainda restam dúvidas sobre o indivíduo 4 da geração II e o indivíduo 3 da geração III. A 

única informação que podemos fornecer é que eles apresentam um gene dominante, pois não foram afetados pelo 

problema. Assim sendo, nossa análise termina da seguinte maneira: 



 

Ao final da análise, dois genótipos não podem ser determinados 

Podemos resumir as etapas da interpretação dos heredogramas da seguinte maneira: 

1- Determinar se a característica refere-se ou não a uma herança ligada aos cromossomos sexuais; 

2- Identificar se a característica é determinada por um gene recessivo ou dominante; 

3- Localizar todos os indivíduos homozigotos recessivos; 

4- Analisar outros casais, lembrando-se sempre de que um gene é proveniente do pai e outro da mãe. 
 
 

Os heredogramas mostram as relações de parentesco entre os indivíduos 

 
 

O que é genealogia? 

A genealogia é uma ciência que estuda a origem, evolução e disseminação das várias gerações de uma família. 

A partir de informações buscadas em documentos e certidões de pais, tios, avós e bisavós, as pessoas conseguem 

descobrir seus antepassados e quando e onde eles nasceram. A visita em cartórios, igrejas, arquivos públicos, museus e 

bibliotecas também podem auxiliar na busca por mais informações. 

A partir dessa busca é possível construir a árvore genealógica de uma família com nomes, datas e lugares por 

onde andaram nossos antepassados, de forma que sejam mantidos vivos na memória de seus descendentes. 

A árvore genealógica também pode ser chamada de heredograma (do latim heredium, herança), que é a 

representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. No heredograma, cada indivíduo é 

representado por um símbolo, que mostra as suas características particulares e a relação de parentesco com os demais. 

Geralmente, os indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados, enquanto os do sexo feminino são 

representados por um círculo. O casamento, no sentido biológico de procriação, é representado por um traço horizontal 

unindo o casal, e os filhos desse casamento são indicados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal, como 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/heranca-do-sexo.htm


mostra a figura abaixo. 

Símbolos utilizados na construção de um heredograma 

Os heredogramas são muito empregados em problemas de genética, e no caso da espécie humana, a 

construção de heredograma é importante para a verificação do padrão de herança das características, facilitando ao 

geneticista saber se um traço fenotípico é hereditário ou não, e de que modo esse traço é herdado. 

 
 
 

 

Em uma genealogia as mulheres são representadas por círculos e os homens por quadrados 
 
 

 

 
acima) 

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

Agora que você estudante já desenvolveu as habilidades (EF09CI08) e (EF09CI09), vamos introduzir o conceito 
de heredograma, onde trabalharemos a interpretação de características hereditárias de forma gráfica, através de 
símbolos e sinais. Ao final destas aulas você deve ter adquirido a habilidade de analisar e montar graficamente os 
integrantes da família sobre a qual se questiona alguma característica. 



Exercícios 
 

1 - Os heredogramas são representações das relações de parentesco entre os indivíduos. Por meio dele, podemos 
descobrir, por exemplo, se uma característica é ligada ao cromossomo X ou é autossômica. Se uma característica é 
ligada ao cromossomo X, o heredograma deverá: 
a) apresentar apenas mulheres com a característica. 
b) apresentar homens e mulheres com a característica na mesma proporção. 
c) apresentar apenas homens com a característica. 
d) apresentar homens afetados que passam a característica apenas para suas filhas. 
e) apresentar pelo menos metade das mulheres com a característica. 

 
2 - Quando analisamos um heredograma com uma doença ligada a um cromossomo autossômico e percebemos que 
pais com mesmo fenótipo dão origem a um filho com fenótipo diferente, podemos concluir que 
a) os pais possuem genes recessivos para aquela característica. 
b) os pais possuem genes dominantes para aquela característica. 
c) que a mãe é heterozigota e o pai é recessivo para aquela característica. 
d) que a mãe é recessiva e o pai é dominante para aquela característica. 
e) que pai e mãe são heterozigotos para aquela característica. 

 
3 - (Vunesp) Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por um 
gene situado em um dos cromossomos sexuais. 

A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que: 
a) a mulher 2 é homozigota. 
b) as filhas do casal 3 e 4 são, certamente, portadoras do gene. 
c) as mulheres 2 e 3 são, certamente, portadoras do gene. 
d) todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene. 
e) os homens 1 e 4 são, certamente, portadores do gene. 

 

4 - (UEMG) O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene 
recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros 
conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar CORRETAMENTE que 

a) o indivíduo II.1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. 
b) todas as filhas do indivíduo II.2 serão daltônicas. 
c) qualquer descendente de II.4 receberá o gene para daltonismo. 
d) o indivíduo II.2 herdou o gene de qualquer um dos genitores 

 
5 - (PUC-PR) Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que dois dos dez indivíduos são vítimas de uma anomalia 
causada pela ação de um gene recessivo. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos 
genótipos não podem ser determinados: 



 

 

 
a) 1, 2, 3, 5 e 6 
b) 5, 6 e 7 
c) 3, 8 e 10 
d) 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 10 
e) 7, 8 e 10 
 

6 - Numere no heredograma abaixo as gerações I, II, III e IV e os respectivos indivíduos: 

 

 
 
 

a) Quantos homens estão representados nessa genealogia? 
b) Quantas mulheres estão representadas? 
c) Quantos indivíduos estão aí representados? 
d) Quantos afetados? 
e) Indique (pelos respectivos números) que casais possuem maior número de descendentes. 
f) Faça uma seta indicando o indivíduo III. 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, além de apresentar o caderno contento as atividades propostas, você poderá ser 
selecionado pelo seu professor para apresentar o seu trabalho 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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