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O PROFBIO é um programa que auxilia na capacitação do professor de Biologia 

para que este trabalhe os conteúdos didáticos utilizando-se de diferentes espaços e 

situações não formais de educação, que são excelentes oportunidades de os discentes 

perceberem a Biologia presente no seu cotidiano e no mundo em que vive. O foco do 

PROFBIO é estimular e orientar o professor de Biologia a fazer o uso de espaços e práticas 

alternativas com o objetivo de promover o ensino e o aprendizado, tais como ambientes 

naturais, aulas práticas de baixo custo, parques, filmes, mídias, jogos digitais, feiras de 

ciências, internet, com várias abordagens diretivas, que possam estimular a curiosidade dos 

alunos aproveitando seus diversos saberes.  

O programa mostra que a utilização de espaços não formais no Ensino de Biologia 

ultrapassa a simples visitação, transformando-se em um local de aprendizado, além de 

estimular o envolvimento dos alunos com os temas desenvolvidos em sala de aula, bem 

como o reconhecimento de sua aplicabilidade no dia a dia. O enriquecimento e a 

complementação do que é visto nas escolas é um ganho dessa abordagem, além de oferecer 

a oportunidade de superar os limites do muro escolar, com mais e melhor opções para 

promover o aprendizado, isso foi percebido em minhas aulas preparadas para este trabalho. 

Ampliar experiências educativas e dar oportunidade de contextualizar os conteúdos 

ministrados em sala de aula também fazem parte dos objetivos do programa. São 

metodologias eficazes para que os alunos compreendam, aprendam e percebam os 

conteúdos estudados na disciplina de Biologia na realidade que os cerca. 

Os alunos que fizeram parte deste estudo mostraram-se receptíveis com a 

metodologia das aulas e percebi maior empenho no desenvolvimento não só nas aulas 

práticas, mas também na resolução das atividades.  

Percebi que também fui protagonista na aquisição de conhecimentos adquiridos 

durante o PROFBIO.  
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DE BAIXO CUSTO PARA O ENSINO 

DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 
 

 

 
RESUMO: 

Dentre as maiores dificuldades dos professores de Biologia que lecionam no Ensino Médio está a 

adequação de recursos didáticos alternativos ao processo de ensino, de modo que facilite a 

mediação e a compreensão do conteúdo abordado. A ausência de recursos didáticos e dificuldades 

em elaborar estratégias de baixo custo, que integre os conteúdos abordados e contextualize-os 

dentro de problemáticas em que o aluno deverá buscar resolver, deixa o processo de ensino e 

aprendizagem deficiente. Dentro deste contexto, este estudo teve como objetivo a elaboração de um 

guia de aulas práticas comentadas de Biologia, com estratégias didáticas de baixo custo, que tragam 

resultados significativos ao processo de ensino e aprendizagem, de modo que as aulas façam uma 

integração dos conteúdos abordados, despertem o senso crítico-reflexivo dos participantes e 

empreguem metodologias ativas. O Guia de aulas práticas, desenvolvido a partir deste estudo, é a 

compilação de material previamente elaborado, com comentários obtidos a partir da experiência da 

aplicação e avaliação das mesmas. Após a seleção das práticas, elas passaram por testes em uma 

determinada escola pública do município de Jaciara, Mato Grosso, para detecção de suas eficácias. 

As aulas foram testadas a partir da aplicação de questionários com perguntas fechadas, nível médio, 

sobre os assuntos abordados durante as aulas. Os resultados obtidos através dos questionários 

aplicados como pré-testes e pós-testes foram tabulados na planilha do Excel® e apresentados em 

gráficos com percentual de acertos para cada questão. Análises com o uso de teste t-pareado e 

médias gerais de acerto foram realizadas para avaliar a eficácia da aula prática no processo de 

ensino-aprendizagem, através do software GraphPad Prism 6. Valores de p < 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. Após as aulas práticas houve aumento significativo na 

aprendizagem dos discentes, evidenciando que a aplicação das mesmas, contribuiu de maneira 

eficiente, não só com o aprendizado do tema abordado na aula, mas também em outros temas 

relacionados, por instigar e motivar os alunos a pesquisarem sobre os temas de estudo.   

  

Palavras-chave: práticas, metodologias ativas, aprendizagem, guia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOW COST DIDACTICISM STRATEGIES FOR THE TEACHING OF 

SCIENCES AND BIOLOGY IN MIDDLE SCHOOL 
 

 
ABSTRACT 

Among the greatest difficulties of Biology teachers who teach in high school is the adequacy of 

alternative teaching resources to the teaching process, in order to facilitate mediation and 

understanding of the content covered. The absence of didactic resources and difficulties in 

developing low-cost strategies, which integrate the contents covered and contextualize them within 

problems in which the student must seek to solve, leaves the teaching and learning process 

deficient. Within this context, this study aimed to develop a guide to practical classes commented 

on Biology, with low-cost didactic strategies, which bring significant results to the teaching and 

learning process, so that the classes integrate the contents covered , awaken the critical-reflexive 

sense of the participants and employ active methodologies. The Guide to practical classes, 

developed from this study, is the compilation of previously prepared material, with comments 

obtained from the experience of its application and evaluation. After the selection of practices, they 

underwent tests at a specific public school in the municipality of Jaciara, Mato Grosso, to detect 

their effectiveness. The classes were tested by applying questionnaires with closed questions, 

medium level, on the subjects covered during the classes. The results obtained through the 

questionnaires applied as pre-tests and post-tests were tabulated in the Excel® spreadsheet and 

presented in graphs with a percentage of correct answers for each question. Analyzes with the use 

of t-paired test and general averages of correctness were performed to evaluate the effectiveness of 

the practical class in the teaching-learning process, using the GraphPad Prism 6 software. Values of 

p <0.05 were considered statistically significant. Practical classes there was a significant increase in 

student learning, showing that their application contributed efficiently, not only with the learning of 

the topic addressed in class, but also with other related topics, by instigating and motivating 

students to research about the study subjects. 

 

Keywords: practices, active methodologies, learning, guide. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios dos professores de Biologia ao lecionar no Ensino Médio 

está na adequação de recursos didáticos alternativos ao processo de ensino, de modo que 

facilite a mediação e a compreensão do conteúdo abordado. A ausência de recursos 

didáticos e dificuldades em elaborar estratégias de baixo custo para aprimorar o Ensino em 

Biologia é uma problemática a se pensar e se resolver (LIMA, 2017). 

As discussões mais difundidas quando o assunto é o ensino de Biologia diz respeito 

à escolha dos métodos didáticos empregados para abordar as temáticas que envolvem a 

disciplina. Dentre as metodologias possíveis de serem empregadas, a aula expositiva 

teórica aparece entre as mais utilizadas durante o processo de ensino e aprendizagem em 

Biologia.  Sua escolha é justificada pela facilidade de aplicação, já que para aulas práticas 

e outros métodos alternativos exigem recursos e tempo (SILVA et al., 2011). Dentro deste 

contexto, observa-se a grande necessidade da elaboração de novas estratégias de Ensino 

em Biologia que sejam de baixo custo, já que o modo de ensino tradicional, palestrada está 

ultrapassado (CARVALHO, 2018). 

              As instituições de ensino estão passando por um momento em que há a real 

necessidade do planejamento de novos métodos pedagógicos, com custo mais acessível e 

de modo que se aperfeiçoe o ensino e a aprendizagem, motivando professores e 

participantes a buscarem pela eficiência nos estudos (MITRE, 2008). É da 

responsabilidade dos docentes proporcionar aos seus discentes experiências de 

aprendizagem eficazes, combatendo as dificuldades mais comuns e atualizando, tanto 

quanto possível, os instrumentos pedagógicos que utilizam (FIOLHAIS & TRINDADE, 

2003). A função do professor é propiciar aos discentes a construção de aprendizagens 

significativas. A maneira como são propostas as situações de ensino e aprendizagem são 

decisivas para que a aprendizagem significativa se concretize (GIOVANELLA, 2007). 

As mudanças e transformações dos agentes tornam a transmissão de conhecimento 

um processo bastante dinâmico, que requer acompanhamento permanente e a busca 

também permanente de novas práticas, que visem a quebra de paradigmas (BARBOSA & 

MOURA, 2013).  

Além de se obter ferramentas eficazes de ensino para sucesso na aprendizagem, 

ainda há a necessidade de educar dentro das bases científicas, uma vez que têm sido 

gerados surpreendentemente novos conhecimentos, surgindo assim, uma realidade que 
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influencia diretamente a educação tradicional colocando-a em situação dramática. Para que 

um país se desenvolva de forma harmoniosa, seja sustentável e esteja dentro de um mundo 

globalizado, sua população deve ter um nível de alfabetização científica, 

consideravelmente bom (ROCHA & SOARES, 2005). 

Uma prática pedagógica alternativa ao ensino tradicional que tem ganhado destaque 

no meio educacional é a metodologia ativa. Ao invés do ensino baseado na transmissão de 

informação, no qual o professor atua como protagonista, na metodologia ativa, o 

participante adota uma postura mais ativa, participativa, na qual ele elabora solução para 

problemáticas, cria e desenvolve projetos e, com isso, forma-se a possibilidade da criação e 

não apenas a reprodução do conhecimento (VALENTE, 2017; SCHNEIDER, 2013). 

Dentro da metodologia ativa, não cabe ao professor a transmissão de falas prontas e 

conceituais e sim, a organização e mediação de atividades previamente organizadas e 

sequenciadas que partam de problemáticas que os alunos devem resolver, individualmente 

ou em grupos (SUHR, 2016; SANTIAGO & CARVALHO, 2018). 

Outro fator relevante que pode contribuir de forma efetiva para a elaboração de 

estratégias de ensino é o avanço das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), as 

quais têm transformado algumas metodologias de ensino e aprendizagem. A TIC 

possibilita a professores e alunos a oportunidade de estabelecer contato com diferenciadas 

mídias, aprimorando a compreensão das informações, permitindo assim, o 

desenvolvimento de uma nova metodologia de ensino-aprendizagem (ASSIS, 2015). 

Outro modo de melhorar a qualidade do ensino, muitas vezes com custos baixos, é 

o experimento de caráter demonstrativo, no qual as verdades já comprovadas 

cientificamente são demonstradas, melhorando a mediação do conhecimento 

(POSSOBOM; OKADA & DINIZ, 2003; LIMA & GARCIA, 2011). As aulas práticas são 

fundamentais e essenciais para demonstração desses aspectos, pois além de chamar a 

atenção dos participantes, os assuntos tornam-se mais visíveis e palpáveis. 

A relevância deste estudo está na elaboração de ferramentas que contribuirão com a 

eficiência do processo de ensino e aprendizagem, através de estratégias de baixo custo.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
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• Criar cartilha com estratégias didáticas de baixo custo para serem utilizadas em 

aulas de Biologia no Ensino Médio 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Interdisciplinarizar os conteúdos; 

• Testar a eficiência das aulas práticas; 

• Despertar o senso crítico-reflexível dos alunos através das estratégias didáticas; 

• Explanar metodologias ativas. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS NA ESCOLA 

 

A partir das tecnologias que vêm surgindo no campo educacional, o modo de 

organização do currículo escolar na educação fundamental e média precisa ser discutido, 

para que as escolas cumpram devidamente seu papel perante a educação e formação dos 

estudantes. Com fragmento desse processo, as disciplinas de Ciências e Biologia passam a 

assumir um papel mais dinâmico e interativo, ficando mais atraentes e relevantes na 

concepção dos alunos (RIBEIRO; CARIA & GOMES, 2020). Deste modo, a eficácia do 

processo de ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental e Médio depende de métodos 

diferentes e que consigam chamar a atenção dos estudantes, facilitando a compreensão dos 

conteúdos abordados (RIBEIRO; CARIA & GOMES, 2020). 

Existem inúmeras estratégias que podem ser utilizadas nas escolas para o ensino de 

Biologia, sendo recorrente a discussão sobre qual estratégia é mais eficiente. As aulas 

teóricas expositivas ainda vêm sendo uma das mais utilizadas, devido à facilidade de 

aplicação, além do baixo custo (ROSA; BARBI & MEGID NETO, 2020; RIBEIRO; 

CARIA & GOMES, 2020). 

Pesquisadores contemporâneos defendem que, dentre os diferentes métodos de 

ensino, considerando aulas expositivas, debates, mesas redondas, excursões, aulas práticas 

e desenvolvimento de projetos, as aulas práticas e projetos são as mais apropriadas para 

inserir o aluno na vivência científica. As aulas práticas apresentam uma infinidade de 

benefícios para os alunos, dentre eles pode-se citar: despertar e manter o interesse, 
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entender e compreender conceitos básicos, aprimorar a capacidade de solucionar 

problemas, envolver os estudantes em investigações científicas e desenvolver habilidades e 

competências (KRASILCHIK, 2008).  

Apesar de existirem muitas pesquisas em andamento sobre o assunto, a importância 

das aulas práticas e experimentais nas escolas vem sendo debatidas há muito tempo, 

motivada pelos resultados obtidos em pesquisas finalizadas em educação, que mostraram o 

alto potencial das atividades práticas no processo de ensino-aprendizagem (PEDROSO, 

2009). O trunfo das aulas práticas e experimentais está na elucidação e aplicação dos 

conteúdos teóricos, já que muitos assuntos abordados nas aulas de Biologia são pouco 

palpáveis e de difícil visualização (DIAS & CHAGAS, 2015). 

 

3.1.1 Aulas Práticas 

 

A grande maioria dos professores de ciências do Ensino Fundamental e Médio 

acredita que o ensino fica mais eficiente se introduzido por aulas práticas curriculares. 

Segundo BORGES (2002), algumas escolas possuem equipamentos e espaços adequados 

para execução de aulas práticas, porém, por motivos diversificados, não são utilizados. 

BORGES (2002) afirma que, dentre os principais motivos para não realização dessas aulas 

práticas, estão: o fato de não existirem atividades já preparadas para o uso do professor, 

falta de recursos para planejar a realização de atividades como parte do seu programa de 

ensino, ou ainda, laboratórios fechados e sem manutenção adequada. 

De acordo com OLIVEIRA & COSTA (2016), as aulas práticas podem ser 

classificadas por modalidades e de acordo com o tipo de relações entre os integrantes e os 

procedimentos aplicados. Em estudo realizado por BASSOLI (2014), os tipos de aulas 

práticas são divididos em quatro, sendo eles: demonstrações práticas, experimentos 

ilustrativos, experimentos descritivos, experimentos investigativos, como mostra a Figura 

1. 
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Figura 1. Esquema das aulas práticas, como proposto por BASSOLI (2014). 
 

Mesmo que se considere o uso de atividades práticas como uma ferramenta positiva 

para o ensino, é necessário que se atente também para a formação dos profissionais de 

educação, em que, muitas vezes, falta a familiarização com os assuntos, a mediação 

pedagógica e o questionamento dos velhos paradigmas educacionais (GATTI, 2003). 

Todos esses problemas, se não forem repensados e modificados, contribuem para que não 

sejam elaboradas atividades inovadoras, fazendo com que se mantenha a forma mecânica 

como os conteúdos dos livros didáticos são transmitidos (CECCANTINI, 2006; SILVA & 

GHILARDI-LOPES, 2014).  

De acordo com OLIVEIRA (2010) e SOUZA & GARCIA (2019), as aulas 

experimentais são atrativas por se esperar que possam trazer diversas contribuições no 

ensino e aprendizagem de ciências, como: motivar e despertar a atenção dos alunos, 

desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, desenvolver a iniciativa pessoal e a 

tomada de decisão, estimular a criatividade, aprimorar a capacidade de observação e 

registro de informações, aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos e 

aprender conceitos científicos, entre muitas outras. 

 

3.1.2 Metodologias Ativas 

 

As metodologias ativas envolvem os alunos no processo de aprendizagem por meio 

de atividades ou debates na sala de aula, em vez de ouvir passivamente o professor. Eles 

enfatizam o pensamento de ordem superior e geralmente envolvem trabalho em equipe 

(KANE, 2004; KONOPKA et al., 2015). Isso representa que o aluno será o protagonista, 

participando ativamente, na construção do conhecimento (MORAN, 2015). 
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Dentre os modelos de metodologias ativas, a sala de aula invertida ganha destaque, 

por cumprir muito bem com os propósitos das metodologias ativas. A sala de aula invertida 

consiste na utilização da sala de aula para debates e solução de problemas envolvendo 

conteúdos previamente estudados pelo aluno (VALENTE, 2014).  

A sala de aula invertida pode ser amplamente explorada aliada à aplicação de aulas 

praticas, já que surgem diversos questionamentos e problemas a serem resolvidos durante o 

processo. Para acontecer, o professor deve deixar que o aluno investigue sozinho a solução 

para aqueles problemas e traga a discussão para sala de aula (OLIVEIRA; ARAUJO & 

VEIT, 2016).   

4. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido com uma abordagem qualitativa, visando o 

desenvolvimento de um guia de aulas práticas de Biologia comentado, voltado para o 

Ensino Médio. O produto aqui apresentado foi elaborado a partir de pesquisas de materiais 

didáticos disponível em mídias digitais ou publicado em veículos de divulgação científica. 

 

4.1 SELEÇÃO DAS PRÁTICAS 

 

As práticas foram escolhidas através de resultados positivos encontrados na 

literatura, experiências de profissionais já inseridos na docência, por meio da adaptação de 

metodologias científicas para o ensino, bem como, a observação no interesse e dificuldades 

encontradas pelos discentes sobre alguns conteúdos de Biologia. A pesquisa foi 

desenvolvida nas turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, como descrito abaixo. 

 

 

4.1.1 Primeiro Ano 

 

Para o primeiro ano do Ensino Médio foi aplicada a seguinte aula prática: 

 Extração do DNA da banana – a prática visa a extração, visualização e 

confirmação da existência do DNA da banana ou cebola. 
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4.1.2 Segundo Ano 

 

Para o segundo ano do Ensino Médio foram aplicadas as seguintes práticas: 

 Fermentação por microrganismos – a prática visa a interdisciplinarização da 

microBiologia, bioquímica, química e física, através dos processos de fermentação láctica 

e alcoólica, forma comum de obtenção de benefícios por meio da utilização de organismos 

vivos; 

 Montagem de modelos anatômicos com materiais reaproveitados - Esta 

prática tem como objetivo identificar as partes que compõem o corpo humano. Vamos 

estudar alguns aspectos relacionados com a estrutura e o funcionamento do corpo humano 

em um modelo didático, desde os órgãos até os sistemas que o compõem o corpo. 

 

4.1.3 Terceiro ano 

 

Para o terceiro ano do Ensino Médio foram aplicadas as seguintes práticas: 

 Sistema ABO e fator rh – a prática melhora a visualização do aluno aos 

processos imunológicos que regem o sistema ABO e os fatores Rh.  

 Evolução biológica: Seleção natural em tentilhões – a prática visa entender 

como o ambiente atua de diferentes formas sobre os organismos (salinidade, pH, 

temperatura, umidade, doenças, parasitismo, predação). Esta atuação do ambiente é a 

seleção natural. Aqueles organismos que apresentam características as quais permitem 

melhor adaptação ao ambiente possuem maiores chances de chegar à fase adulta e deixar 

descendentes.  

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO E AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS 

 

O presente estudo foi realizado em uma escola pública do município de Jaciara-

MT, no qual a pesquisadora responsável ministra a disciplina de Biologia. Para cada 

prática selecionada, os participantes tiveram uma aula teórica/expositiva prévia, com 

abordagem voltada ao assunto envolvendo a aula prática. Após a aula teórica, os 

participantes responderam um questionário de múltipla escolha sobre o assunto abordado 

durante a aula teórica. Na sequencia foi realizada a aula prática correspondente à aula 

teórica ministrada. Após a aula prática, o mesmo questionário foi aplicado novamente. 
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Desta maneira, foi possível analisar o rendimento e a eficiência das aulas práticas no 

aprendizado dos discentes. 

Os questionários foram aplicados aos alunos de forma virtual, por meio do 

ProProfs Online Quiz Maker Software (https://www.proprofs.com/quiz-school/). 

 

4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Os resultados obtidos através dos questionários aplicados como pré-testes e pós-

testes foram tabulados na planilha do Excel® e apresentados em gráficos com percentual 

de acertos para cada questão. Análises com o uso de teste t-pareado e médias gerais de 

acerto foram realizadas para avaliar a eficácia da aula prática no processo de ensino-

aprendizagem, através do software GraphPad Prism 6. Valores de p < 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos.  

4.4 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O desenvolvimento deste estudo foi devidamente aprovado e autorizado pelo 

Comitê de Ética. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido, são fornecidos nos Apêndices I e II. 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 GUIA DE AULAS PRÁTICAS 

 

A seguir é apresentado o produto resultante do presente estudo, um guia de aulas 

práticas comentado, trazendo roteiros de aulas práticas de Biologia de baixo custo para o 

Ensino Médio e as principais facilidades e dificuldades encontradas pelos docentes e 

discentes durante suas preparações e aplicações, bem como, imagens que facilitem o 

entendimento da aplicação da aula prática. 
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5.1.1 Acesso ao material  

 

Além da cartilha apresentada acima, esse material também está disponível no link 

https://professorasusibio.blogspot.com/. 

 

5.2 EFICIÊNCIA DAS AULAS PRÁTICAS NO APRENDIZADO DOS DISCENTES 

 

Abaixo apresentamos os resultados da utilização das aulas práticas na eficiência do 

aprendizado dos discentes; a análise é feita separadamente para cada prática incluída no 

presente estudo. No Apêndice 1 é possível observar com maior detalhe os temas nos quais 

os alunos apresentaram maior dificuldade, bem como, os temas que foram assimilados com 

maior facilidade. 

 

5.2.1 Prática “extração do DNA da banana” 

 

Para análise da aula prática da extração do DNA da banana, foram consideradas as 

respostas de 26 alunos, que participaram do pré-teste e do pós-teste. As respostas de dois 

alunos que participaram apenas do pré-teste foram excluídas. A Figura 2 mostra a 

quantidade de acertos e erros (n) para cada questão antes da aplicação da aula prática (pré-

teste).  Com exceção das questões sete e 10, o número de erros foi bem maior do que o 

número de acertos antes da aplicação da aula prática.  
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Figura 2. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas antes da aula prática (pré-teste) para 

aula “extração do DNA da banana”. Os resultados são apresentados como números reais de acertos 

e erros (n). 

 

A Figura 3 mostra a quantidade de acertos e erros para cada questão após a 

aplicação da aula prática (pós-teste).  Em todas as questões houve aumento no número de 

acertos, porém, apenas para as questões três e quatro, o número de acertos não superou o 

número de erros.  

 

Figura 3. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas após a aula prática (pós-teste) 

“extração do DNA da banana”. Os resultados são apresentados como números reais de acertos e 

erros (n). 

 

A média geral de acertos e teste t-pareado foi calculada para avaliação da 

significância da aula prática. Na Figura 4 são apresentadas as médias de acertos das 10 

questões aplicadas antes (pré-teste) e após (pós-teste) a execução da aula prática. Foi 

observado que no pré-teste, a média de acertos foi de 10,5 ± 1,38, enquanto no pós-teste foi 

de 17,7 ± 2,02, com valor de p em 0,0019, mostrando que a aplicação da aula prática foi 

significativa para o processo de ensino-aprendizagem.  
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Figura 4. Análise da média geral dos acertos das questões aplicadas antes e após a aplicação da 

aula prática “extração do DNA da banana”. Os resultados são apresentados como média ± erro 

padrão de cada grupo experimental. A Comparação estatística foi feita por One Sample t-test, 

sendo *p < 0,05 vs. Pré-teste. 

 

5.2.2 Prática “Evolução – Seleção Natural em Tentilhões” 

 

Para análise da aula prática da Evolução – Seleção Natural em Tentilhões foram 

consideradas as respostas de 25 alunos, que participaram do pré-teste e do pós-teste. As 

respostas de três alunos que participaram apenas do pré-teste foram excluídas. A Figura 5 

mostra a quantidade de acertos e erros (n) para cada questão antes da aplicação da aula 

prática (pré-teste). Em todas as questões, o número de erros foi bem maior do que o 

número de acertos antes da aplicação da aula prática.  

 

 

Figura 5.Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas antes da aula prática (pré-teste) para 

aula “Evolução – Seleção Natural em Tentilhões”. Os resultados são apresentados como números 

reais de acertos e erros (n). 
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A Figura 6 mostra a quantidade de acertos e erros para cada questão após a 

aplicação da aula prática (pós-teste). Em todas as questões houve aumento no número de 

acertos, superando o número de erros.  

 

 

Figura 6. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas após a aula prática (pós-teste) 

“Evolução – Seleção Natural em Tentilhões”. Os resultados são apresentados como números reais 

de acertos e erros (n). 

 

A média geral de acertos e teste t-pareado foi calculada para avaliação da 

significância da aula prática. Na Figura 7 são apresentadas as médias de acertos das 10 

questões aplicadas antes (pré-teste) e após (pós-teste) a execução da aula prática. Foi 

observado que no pré-teste, a média de acertos foi de 6,4 ± 0,79, enquanto no pós-teste foi 

de 17,2 ± 1,98, com valor de p em 0,0001, mostrando que a aplicação da aula prática foi 

significativa para o processo de ensino-aprendizagem.  

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acerto

Erro

Questões 

(n
) 



60 

 

 

Figura 7. Análise da média geral dos acertos das questões aplicadas antes e após a aplicação da 

aula prática “Evolução – Seleção Natural em Tentilhões”. Os resultados são apresentados como 

média ± erro padrão de cada grupo experimental. A Comparação estatística foi feita por One 

Sample t-test, sendo *p < 0,05 vs. Pré-teste. 

 

5.2.3 Prática “Modelos Anatômicos com Materiais Reaproveitados” 

 

Para análise da aula prática de Modelos Anatômicos com Materiais Reaproveitados 

foram consideradas as respostas de 25 alunos, que participaram do pré-teste e do pós-teste. 

Nenhum participante foi excluído. A Figura 8 mostra a quantidade de acertos e erros (n) 

para cada questão antes da aplicação da aula prática (pré-teste).  Com exceção da questão 

10, em todas as questões, o número de erros foi bem maior do que o número de acertos.  
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Figura 8. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas antes da aula prática (pré-teste) para 

aula “Modelos Anatômicos com Materiais Reaproveitados”. Os resultados são apresentados como 

números reais de acertos e erros (n) 

 

A Figura 9 mostra a quantidade de acertos e erros para cada questão após a 

aplicação da aula prática (pós-teste).  Em todas as questões houve aumento no número de 

acertos, superando o número de erros. Para as questões três e 10, o número de acertos foi 

de 100%. 

 

 

Figura 9. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas após a aula prática (pós-teste) 

“Modelos Anatômicos com Materiais Reaproveitados”. Os resultados são apresentados como 

números reais de acertos e erros (n) 

 

A média geral de acertos e teste t-pareado foi calculada para avaliação da 

significância da aula prática. Na Figura 10 são apresentadas as médias de acertos das 10 

questões aplicadas antes (pré-teste) e após (pós-teste) a execução da aula prática. Foi 

observado que no pré-teste, a média de acertos foi de 6,9 ± 0,74, enquanto no pós-teste foi 

de 19,1 ± 2,28, com valor de p em 0,0001, mostrando que a aplicação da aula prática foi 

significativa para o processo de ensino-aprendizagem.  
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Figura 10. Análise da média geral dos acertos das questões aplicadas antes e após a aplicação da 

aula prática “Modelos Anatômicos com Materiais Reaproveitados”. Os resultados são apresentados 

como média ± erro padrão de cada grupo experimental. A Comparação estatística foi feita por One 

Sample t-test, sendo *p < 0,05 vs. Pré-teste. 

 

5.2.4 Prática “Sistema ABO e fator Rh” 

 

Para análise da aula prática Sistema ABO e fator Rh, foram consideradas as 

respostas de 19 alunos, que participaram do pré-teste e do pós-teste. Quatro participantes 

foram excluídos, três por terem participado apenas do pré-teste e um por ter participado 

apenas do pós-teste. A Figura 11 mostra a quantidade de acertos e erros (n) para cada 

questão antes da aplicação da aula prática (pré-teste).  Com exceção das questões dois, três, 

seis e 10, o número de erros foi maior do que o número de acertos.  
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Figura 11. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas antes da aula prática (pré-teste) 

para aula “Sistema ABO e fator Rh”. Os resultados são apresentados como números reais de 

acertos e erros (n) 

 

A Figura 12 mostra a quantidade de acertos e erros para cada questão após a 

aplicação da aula prática (pós-teste).  Em todas as questões houve aumento no número de 

acertos. Apenas na questão nove o número de acertos não superou o número de erros.   

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acerto

Erro

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acerto

Erro

Questões 

Questões 

(n
) 

(n
) 



64 

 

Figura 12. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas após a aula prática (pós-teste) 

“Sistema ABO e fator Rh”. Os resultados são apresentados como números reais de acertos e erros 

(n) 

 

A média geral de acertos e teste t-pareado foi calculada para avaliação da 

significância da aula prática. Na Figura 13 são apresentadas as médias de acertos das 10 

questões aplicadas antes (pré-teste) e após (pós-teste) a execução da aula prática. Foi 

observado que no pré-teste, a média de acertos foi de 8,4 ± 0,92, enquanto no pós-teste foi 

de 14,4 ± 1,68, com valor de p em 0,0008, mostrando que a aplicação da aula prática foi 

significativa para o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Figura 13. Análise da média geral dos acertos das questões aplicadas antes e após a aplicação da 

aula prática “Sistema ABO e fator Rh”. Os resultados são apresentados como média ± erro padrão 

de cada grupo experimental. A Comparação estatística foi feita por One Sample t-test, sendo *p < 

0,05 vs. Pré-teste. 

 

5.2.5 Prática “Fermentação por microrganismos” 

 

Para análise da aula prática Fermentação por microrganismos, foram consideradas 

as respostas de 21 alunos, que participaram do pré-teste e do pós-teste. Dois participantes 

foram excluídos por terem participado apenas do pré-teste. A Figura 14 mostra a 

quantidade de acertos e erros (n) para cada questão antes da aplicação da aula prática (pré-

teste).  Com exceção das questões dois, três, seis e 10, o número de erros foi maior do que 

o número de acertos.  
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Figura 14. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas antes da aula prática (pré-teste) 

para aula “Fermentação por microrganismos”. Os resultados são apresentados como números reais 

de acertos e erros (n) 

 

A Figura 15 mostra a quantidade de acertos e erros para cada questão após a 

aplicação da aula prática (pós-teste).  Em todas as questões houve aumento no número de 

acertos. 

 

 
Figura 15. Quantidade de erros e acertos das questões aplicadas após a aula prática (pós-teste) 

“Fermentação por microrganismos”. Os resultados são apresentados como números reais de acertos 

e erros (n) 
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A média geral de acertos e teste t-pareado foi calculada para avaliação da 

significância da aula prática. Na Figura 16 são apresentadas as médias de acertos das 10 

questões aplicadas antes (pré-teste) e após (pós-teste) a execução da aula prática. Foi 

observado que no pré-teste, a média de acertos foi de 6,1 ± 0,47, enquanto no pós-teste foi 

de 16,3 ± 1,77, com valor de p em 0,0001, mostrando que a aplicação da aula prática foi 

significativa para o processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

Figura 16. Análise da média geral dos acertos das questões aplicadas antes e após a aplicação da 

aula prática “Fermentação por microrganismos”. Os resultados são apresentados como média ± 

erro padrão de cada grupo experimental. A Comparação estatística foi feita por One Sample t-test, 

sendo *p < 0,05 vs. Pré-teste. 

  

6. DISCUSSÃO 

 

Como fora mencionado, os resultados e análises estatísticas mostraram diferenças 

significativas entre as respostas dos alunos, quando comparados os questionários aplicados 

antes e após a realização de todas as aulas práticas.  Durante todas as aulas práticas foram 

constatados maior participação e interesse pelo assunto, por parte dos alunos, corroborando 

outros estudos que apontam que aulas práticas aumentam o interesse dos discentes, além de 

enfatizar a importância da aplicação de aulas práticas para o processo de ensino-

aprendizagem (LEITE et al., 2005; SOARES & BAIOTTO, 2015).  

Apesar do assunto ainda ser muito discutido, não é de hoje que a experimentação 

científica é exaltada e tida por professores e alunos como parte essencial na 
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complementação da formação básica. Mas sua execução ainda está distante do ideal na 

maior parte das escolas brasileiras, pois a falta de estrutura adequada, falha na formação 

dos professores e ambiente inadequado nas salas de aulas são algumas das razões que 

impossibilitam a sua realização. Dentro desta perspectiva, é extremamente importante 

demonstrar como a realização de aulas práticas pode contribuir positivamente no processo 

de ensino-aprendizagem em Biologia (SOUZA & SANTOS, 2019). 

As práticas apresentadas no guia de aulas práticas abordadas no presente estudo 

corroboram com parte dos objetivos das metodologias ativas, por tratarem os alunos como 

protagonistas, estimulando a criatividade e deixando-os com autonomia para desenvolver 

as atividades necessárias (MORZELE et al., 2019). De acordo com TORRES e 

colaboradores (2019), é na clareza do cenário educacional do momento, em que se aflora a 

aprendizagem onipresente, de modo que seja necessário rever o processo de ensino- 

aprendizagem, tendo em mente o papel do aluno-protagonista, autônomo em seu 

aprendizado. Desse modo é que as metodologias ativas surgem como alternativa para uma 

educação moderna e alinhada com as novas exigências de construção do conhecimento 

(HENZ et al., 2019). 

Durante a aplicação de todas as aulas práticas, surgiram dúvidas e arguições de 

diversas naturezas por parte dos alunos, as quais foram tratadas como problematizações. 

Assim, eles foram encorajados a buscarem pelas respostas, para que elas fossem discutidas 

posteriormente em outros momentos. FREIRE (2003) defende a educação 

problematizadora, outro aspecto relevante das aulas práticas apresentadas no guia 

desenvolvido neste estudo, que corrobora com o cumprimento das metodologias ativas. 

Para FREIRE (2003), problematizar é estreitar as relações entre homem e mundo através 

de uma análise crítica e reflexiva. A problematização torna o aluno protagonista, pois 

diferentemente dos métodos tradicionais de ensino, ela instiga o aluno a buscar livremente 

pela solução de um determinado problema (ARAGÃO et al., 2019). 

Esse encorajamento aos alunos para que buscassem sozinhos os assuntos que 

respondessem as indagações que surgiram durante as aulas práticas, para que fossem 

discutidas em uma aula posterior, também pode ser caracterizada como sala de aula 

invertida (PAIVA et al., 2016; BOLLELA, 2017; LIMA-JUNIO et al., 2017; DIESEL et 

al., 2017;). A sala de aula invertida, também denominada Flipped classroom, forma um 

modelo de ensino, onde os alunos estudam os conteúdos em casa, antes das aulas mediadas 

por professores, de modo que, posteriormente, em sala de aula, realizem as atividades 
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propostas relacionadas aos assuntos abordados (SANCHES et al., 2019). Assim, todo o 

processo de ensino se torna mais ativo, no qual os alunos tornaram-se os centros das 

atenções como protagonistas, ao passo que o professor atua na mediação, organização e 

condução das atividades de ensino, tirando dúvidas, guiando o aluno, enfatizando as partes 

mais importantes dos temas abordados e instigando discussões (DE CASTRO; 

GOLDSCHMIDT, 2016; GOMES et al., 2017; MERIGUETE et al., 2019). Além disso, as 

aulas práticas abordadas no guia encorajaram os alunos a buscarem na literatura por 

assuntos não abordados, mas relacionados às aulas, reforçando a importância da autonomia 

e da sala de aula invertida, que são aspectos amplamente defendidos por ABADI & 

REHFELDT, 2006; BELLOTTO & PETRY, 2020 e VALENTE, 2018, que falam que a 

sala de aula invertida é primordial para estimular a autonomia dos alunos, 

consequentemente, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem.  

Esse encorajamento proporcionado pelas aulas práticas apresentadas no guia 

desenvolvido neste estudo pode estar relacionado com a motivação do aluno, estimulada 

pelas aulas práticas. De acordo com MORAES & VARELA (2007), a motivação é 

essencial para o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com MATOS & 

FLEITH (2006), é extremamente relevante que as escolas ofereçam um ambiente adequado 

para a promoção das habilidades criativas dos alunos, pois esse é um fator determinante 

para a aprendizagem discente. O guia apresentado neste estudo possibilita que esse 

ambiente adequado para a promoção de habilidades criativas seja flexível, podendo ser 

uma sala de aula adaptada ou o próprio pátio da escola, além de outros.  

Além de cumprir com aspectos técnicos didáticos pautados nas metodologias ativas 

e pela motivação dos alunos, o guia de aulas práticas desenvolvido aqui apresenta outros 

benefícios relevantes, ao não exigir infraestrutura e recursos materiais para realização das 

aulas experimentais. O estudo realizado por SILVA & LEAL (2017) traz argumentos 

suficientes para mostrar a importância do desenvolvimento de um guia de aulas práticas de 

baixo custo. Os autores supracitados afirmam que no Brasil, em escolas públicas, há uma 

precariedade no ensino devido a diversos fatores, como a falta de aulas experimentais, 

devido à ausência de infraestrutura e falta de recursos.  A elaboração de um guia com aulas 

práticas de baixo custo e que não exige ambientes especializados, como o apresentado 

aqui, suprirá com essa falta de laboratórios didáticos e materiais de difícil acesso. 

TREVISAN & MARTINS (2008) e BEREZUK & INADA (2010)  reforçam o quanto a 

elaboração e acessibilidade de um guia didático com aulas práticas de baixo custo e 
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materiais de fácil acesso podem contribuir com a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, principalmente, em escolas públicas, que possuem baixa infraestrutura. 

Nesses estudos, realizados pelos autores mencionados à cima, o objetivo foi comparar 

a realização de aulas experimentais em escolas públicas em relação às escolas 

particulares. Foi identificado por esses autores que, nas escolas públicas avaliadas não 

havia aplicação de aulas práticas por vários motivos, como, falta de técnico de laboratório, 

falta de materiais e equipamentos adequados, medo de acidentes e outros. Já na escola 

particular, as aulas práticas ocorriam com mais frequência, pois o professor tinha o suporte 

dado por um técnico laboratorista, além de reagentes e equipamentos adequados. Isso 

corrobora com a importância da elaboração do guia apresentado neste estudo, já que 

contribuirá com a realização de aulas práticas em escolas que apresentam características 

como as mencionadas à cima, pois, o guia fornece roteiros simples, com materiais de fácil 

acesso e baixo custo, que dispensa equipamentos de proteção individual (EPI) e ambientes 

especializados e com elevada infraestrutura.  

Nos últimos anos, vários estudos demonstraram a importância da aplicação das 

aulas práticas para melhor assimilação dos conteúdos presentes nos componentes 

curriculares. O estudo realizado por LIMA & GARCIA (2011), visou avaliar a eficiência 

das aulas práticas para alunos de Ensino Médio. Diferente do presente estudo, os autores 

apenas aplicaram questionários em quatro escolas de Porto Alegre- RS com e sem aulas 

práticas e realizaram análise pelo teste Qui-quadrado. Apesar da abordagem metodológica 

diferente em relação a este estudo, os autores também concluíram que as aulas práticas são 

de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem, corroborando com este 

estudo, que através dos testes aplicados, mostrou que as aplicações das aulas práticas 

aumentaram significativamente o rendimento dos alunos.  

Em outra comparação, agora com estudo realizado por Leite e colaboradores 

(2005), que objetivou analisar a importância das aulas práticas no ensino de Ciências 

Naturais para os alunos de duas turmas, com perfis diferentes, do Segundo Segmento do 

Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos da Universidade Federal de Minas 

Gerais (PROEF II), os autores concluíram que as aulas práticas foram extremamente 

importantes para o aprendizado dos alunos, por motivos muito semelhantes aos 

encontrados neste estudo, no qual foi observado que as aulas práticas serviram tanto como 

ferramentas para complementar os ensinos teóricos, quanto para motivar os alunos, o que 

enfatiza a importância da motivação proporcionada pelo guia desenvolvido aqui. 
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Outro estudo em que os resultados se assemelharam com os encontrados nesta 

pesquisa, apesar da diferença metodológica, foi realizado por BARTZIK & ZANDER 

(2016), com intuito de discutir a importância das aulas práticas de Ciências desenvolvidas 

no Ensino Fundamental de uma determinada escola particular do município de Cascavel-

PR. Através da aplicação de questionários, os autores observaram que a maior parte dos 

alunos entrevistados julgaram as atividades práticas como altamente relevantes para o 

processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento e avaliação das aulas experimentais 

apresentadas neste estudo mostraram também a importância das aulas práticas para o 

processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que houve um aumento significativo no 

desempenho dos alunos após a aplicação das aulas práticas, corroborando com as respostas 

dos alunos entrevistados no estudo realizado por BARTZIK & ZANDER (2016).  

Além de corroborar com os estudos mencionados à cima, o guia de aulas práticas 

apresentado aqui, consolida diversos outros estudos disponíveis na literatura, como o 

realizado por PAGEL e colaboradores (2015), o qual objetivou averiguar a contribuição da 

realização de experimentos no processo de ensino-aprendizagem de ciências naturais. 

Assim como neste estudo, PAGEL e colaboradores (2015) identificaram que a aplicação de 

aulas práticas contribuiu relevantemente para o processo ensino-aprendizagem, porém, 

enfatizam que a aplicação de aulas práticas por si só, não são suficientes para eficácia do 

ensino, pois há a necessidade de uma relação estreita entre as aulas teóricas com as 

práticas. Já CAMARGOS e colaboradores (2018), em estudo semelhante a este, visou 

avaliar a eficiência da aplicação de aulas práticas através da aplicação de um questionário 

antes e após a execução da aula, porém, avaliando a eficiência das aulas práticas em 

Química. CAMARGOS e colaboradores (2018) chegaram à conclusão de que as aulas 

experimentais foram essenciais para aumentar o número de acertos em questionário sobre o 

assunto envolvido na aula, enfatizando a importância da realização de aulas práticas para o 

aumento no desempenho dos alunos e corroborando com a relevância da criação de um 

guia de baixo custo e fácil acesso. 

Portanto, após avaliar os dados obtidos no presente trabalho e confronta-los com 

outros estudos disponíveis na literatura, fica muito claro e evidente que o desenvolvimento 

deste guia de aulas práticas de baixo custo e fácil acesso, o qual atende os aspectos 

relacionados às metodologias ativas e que não exige ambientes especializados, contribui de 

forma significativa com o processo de ensino-aprendizagem em Biologia, de modo que o 

aluno seja tratado como o pilar principal do processo.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostrou o quanto a aplicação de aulas práticas pode ser significativas ao 

aprendizado, não só por proporcionar uma melhor visualização, mas também por motivar e 

instigar os alunos a buscarem por assuntos não apresentados, mas relacionados, às aulas 

práticas. Com base no presente estudo, pode-se afirmar que as cinco aulas práticas 

apresentadas aqui são eficazes para o processo de ensino-aprendizagem, além de não 

exigirem materiais de difícil acesso e nem ambientes especializados, podendo ser aplicadas 

em salas ou pátios escolares. Conclui-se também que, a aplicação das aulas práticas foi 

eficaz para a interdisciplinarização e aplicação da sala de aula invertida.  
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APÊNDICE I – AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS POR QUESTÃO 

 

PRÁTICA EXTRAÇÃO DO DNA 

 

Quando questionados sobre a função do DNA, observou-se que, após a aplicação da 

aula prática, o número de respostas corretas aumentou consideravelmente, como mostra a 

Figura 17. 

 

 

 

Figura 17. Proporção de acertos e erros em relação às respostas dos alunos participantes sobre a 

função do DNA: a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando questionados se era possível isolar o DNA, observou-se que, após a 

aplicação da aula prática, todos os alunos responderam corretamente, que sim, como 

mostra a Figura 18. 
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Figura 18. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes em relação a possibilidade 

de isolar o DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando perguntados onde o DNA está localizado na célula, não houve grande 

diferença no número de respostas corretas entre o pré-teste e o pós-teste, como mostra a 

Figura 19. 

 

 

Figura 19. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes com relação à localização 

do DNA na célula. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando questionados sobre as possibilidades de manipulação do DNA, observou-se 

que, após a aula prática, as respostas foram mais corretas, como mostra a Figura 20. 
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Figura 20. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre as possibilidades de 

manipulação do DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando perguntados sobre o que pode mudar o DNA, a maioria dos alunos 

respondeu corretamente, após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 21. 

 

Figura 21. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre os fatores que podem 

mudar o DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 
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Quando questionados sobre as áreas da Biologia que estudam o DNA, antes da 

aplicação da aula prática, a maior parte dos estudantes optou por apenas uma das áreas 

mencionadas, enquanto, após a aplicação da aula prática, a maioria respondeu “todas as 

citadas”, como mostra a Figura 22.  

 

 

Figura 22. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes com relação as área da 

Biologia que estudam o DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando questionados sobre as características de replicação do DNA, não foi 

observado grande diferença entre as respostas certas dos alunos, antes e depois da 

aplicação das aulas práticas, como mostra a Figura 23.  
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Figura 23. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre uma das 

características de duplicação do DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando questionados sobre a composição polimérica do DNA, o número de acertos 

foi maior após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 24.  

 

 

Figura 24. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes com relação à composição 

polimérica do DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 
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Quando questionados sobre a pentose constituinte do DNA, a diferença entre as 

respostas foi bastante elevada, comparando os testes pré e pós-aula prática, como mostra a 

Figura 25.   

 

 

Figura 25. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a pentose constituinte 

do DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando questionados sobre qual é a base nitrogenada que é exclusiva do DNA, não 

se observou diferenças elevadas entre as respostas dos alunos, como mostra a Figura 26. 

 

 

15% 

46% 

27% 

12% 

Ribose Desoxirribose

Glicose Frutose

12% 

88% 

0% 0% 

Ribose Desoxirribose

Glicose Frutose

4% 

69% 

23% 

4% 

0% 

Adenina Timina Uracila

Guanina Citosina

0% 

77% 

19% 

4% 

0% 

Adenina Timina Uracila

Guanina Citosina

a) b) 

a) b) 



82 

 

Figura 26. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a base nitrogenada 

exclusiva do DNA. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

PRÁTICA EVOLUÇÃO – SELEÇÃO NATURAL EM TENTILHÕES 

 

Quando questionados sobre a correlação de um cientista com sua ideia sobre 

evolução, antes da aplicação da aula prática, as respostas foram bem equilibradas entre 

todas as alternativas, com uma grande margem de erro. Após a aplicação da aula prática, as 

resposta já se concentraram mais na alternativa correta, como mostra a Figura 27.  

 

Figura 27. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a correlação entre um 

cientista e sua teoria evolutiva. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Foi apresentada aos alunos a informação “Para Darwin, os seres vivos variam entre 

si, lutam pela sobrevivência e os mais aptos sobrevivem. As ideias de Darwin são a base 

para o Neodarwinismo ou Teoria Sintética da Evolução”. Em seguida solicitado que 

associassem as informações apresentadas à afirmativa correta. Antes da aplicação da aula 

prática, as respostas se equilibraram entre todas as alternativas, porém, após a aplicação da 

aula prática, houve maior prevalência sobre a resposta certa, como mostra a Figura 28.   
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Figura 28. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a teoria sintética da 

evolução. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando questionados sobre a ordem correta das três novidades evolutivas, de 

acordo com o seu surgimento no processo de evolução das plantas terrestres, não foi 

observado grande diferença nas respostas antes da aplicação da aula prática em relação às 

respostas após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 29.  
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Figura 29. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre as três novidades 

evolutivas, de acordo com o seu surgimento no processo de evolução das plantas terrestres. a) pré-

teste; b) pós-teste. 

 

Quando questionados sobre a adaptação, durante a evolução, poder levar 

organismos pouco aparentados a desenvolver estruturas e formas corporais semelhantes, 

antes da aplicação da ala prática, as resposta ficaram divididas de forma homogênea entre 

as alternativas, porém, após a aplicação da aula prática, observou-se que as respostas se 

concentraram mais na alternativa correta, como mostra a Figura 30.  

44% 

24% 

8% 

12% 

12% 

Sistema vascular, semente, flor

Sistema vascular, flor, semente

Semente, sistema vascular, flor

Semente, flor, sistema vascular

Flor, sistema vascular, semente

54% 

13% 

8% 

17% 

8% 

Sistema vascular, semente, flor

Sistema vascular, flor, semente

Semente, sistema vascular, flor

Semente, flor, sistema vascular

Flor, sistema vascular, semente

a) b) 



85 

 

 

Figura 30. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a adaptação durante a 

evolução dos organismos. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

Quando apresentado aos alunos um cladograma (Figura 31) ilustrando as relações 

evolutivas entre aves, tartarugas, crocodilianos, lagartos e cobras, e em seguida 

questionados sobre a possível conclusão que o cladograma leva, houve um aumento 

expressivo na marcação da alternativa correta após a aplicação da aula prática, como 

mostra a Figura 32.   

 

 

Figura 31. Cladograma das relações evolutivas entre aves, tartarugas, crocodilianos, lagartos e 

cobras 
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Figura 32. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre o cladograma 

apresentado na Figura 16. a) pré-teste; b) pós-teste. 

 

 

Quando questionados sobre a contribuição das estruturas adaptativas para uma 

maior diversidade genética das plantas, a resposta correta aumentou consideravelmente 

após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 33.  
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Figura 33. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a contribuição das 

estruturas adaptativas para uma maior diversidade genética das plantas. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando apresentada aos alunos uma árvore filogenética com as relações evolutivas 

entre alguns seres vivos (Figura 34) e solicitados para que marcassem a alternativa correta 

após análise da mesma, houve um aumento expressivo na marcação da alternativa correta 

após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 35.  
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Figura 34. Árvore filogenética com as relações evolutivas entre alguns seres vivos 

 

 

Figura 35. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre após análise da árvore 

filogenética apresentada na Figura 19. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre algumas observações científicas atuais que sustentam a 

ideia da seleção natural, desenvolvida, há 150 anos, por Charles Darwin e Alfred Wallace, 

observou-se um considerável número de acertos, após a aplicação da aula prática, como 
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mostra a Figura 36. Foram apresentadas quatro teorias para que marcassem a incorreta, 

sendo que apenas uma era incorreta.   
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Figura 36. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre teorias científicas 

atuais que sustentam a ideia da seleção natural. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre a existência de poucas espécies de anfíbios (um sapo e 

uma perereca) que sobrevivem em solo com 50 ºC de temperatura e que apresentam alguns 

mecanismos fisiológicos e comportamentais que permitem a sobrevivência em ambientes 

com pouca água, além de produzirem enzimas que resistem a essa temperatura, observou-

se um grande número de acerto da questão após a aplicação da aula prática, como mostra a 

Figura 37. Foram dadas cinco afirmativas e solicitadas que marcassem apenas a correta.   
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Figura 37. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a resistência de alguns 

anfíbios em condições climáticas extremas. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre a base que levou Charles Darwin a propor a seleção 

natural no século XIX, observou-se que aumentou o número de acertos após a aplicação da 

aula prática, como mostra a Figura 38. Foram dadas cinco alternativas para marcarem 
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apenas aquela correspondente a observação de Charles Darwin para criação da teoria da 

seleção natural.  
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Figura 38. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a base que levou 

Charles Darwin a propor a seleção natural no século XIX. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

PRÁTICA MODELOS ANATÔMICOS COM MATERIAIS REAPROVEITADOS 

 

Após apresentada a informação de que a doença celíaca consiste em um distúrbio 

inflamatório do intestino delgado, que ocorre em indivíduos com sensibilidade ao glúten e 

à ingestão de trigo, centeio ou cevada, foi pedido para que avaliassem a Figura 39, em que 

está representada uma região do intestino delgado em um indivíduo normal – I – e em um 

indivíduo com doença celíaca – II. Após analise das figuras foi pedido para que marcasse a 

alternativa incorreta com relação as alterações fisiológicas que indivíduos portadores de 

doença celíaca podem apresentar. 
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Figura 39. a) representação de uma região do intestino delgado em um indivíduo normal; e b) em 

um indivíduo com doença celíaca. 
 

 

Após aplicação da aula prática, observou-se aumento no número de acertos na 

questão, como mostra a Figura 40.  

   

 

Figura 40. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre alterações fisiológicas 

que indivíduos portadores de doença celíaca podem apresentar. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando apresentada a questão “(UPF) A digestão no ser humano inicia-se na boca 

com a mastigação e a atividade da ___________, que atua sobre os ____________. A 

massa formada pelo alimento mastigado e insalivado é chamada de bolo alimentar. Por 
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ação da língua, esse bolo é empurrado para a _________________, de onde passa para 

o____________ e deste para o ______________, para preencherem as lacunas 

corretamente, não houve grande diferença entre as respostas, antes e depois da aplicação da 

aula prática, como mostra a Figura 41. 

 

 

Figura 41. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes em relação ao 

preenchimento das lacunas sobre trato gastrointestinal. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre qual órgão compõe tanto o sistema digestório quanto o 

sistema respiratório, observou-se um aumento total de acertos após a aplicação da aula 

prática, como mostra a Figura 42.  

  

24% 

20% 

32% 

8% 

16% 

ptialina / lipídeos / faringe / esôfago /

intestino

pepsina / carboidratos / laringe / estômago

/ intestino

pepsina / protídeos / laringe / esôfago /

estômago

amilase / carboidratos / faringe / esôfago /

estômago

amilase / amidos / laringe / estômago /

intestino

8% 

16% 

8% 

56% 

12% 

ptialina / lipídeos / faringe / esôfago /

intestino

pepsina / carboidratos / laringe / estômago

/ intestino

pepsina / protídeos / laringe / esôfago /

estômago

amilase / carboidratos / faringe / esôfago /

estômago

amilase / amidos / laringe / estômago /

intestino

a) b) 



99 

 

 

Figura 42. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes em relação ao órgão que 

compõe tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre onde ocorrem as trocas gasosas no pulmão humano, em 

condições normais, foi observado que o número de acertos após a aplicação da aula prática, 

aumentou consideravelmente, como mostra a Figura 43. 
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Figura 43. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre onde ocorrem as 

trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre o motivo de, em um incêndio, ser mais comum o 

indivíduo morrer, antes por asfixia, do que por queimaduras. o número de acerto após a 

aplicação da aula prática foi bem maior, quando comparado com os acertos antes da 

aplicação (Figura 44).  
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Figura 44. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre o motivo por ser mais 

comum morte por asfixia do que por queimadura, durante um incêndio. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando apresentados aos alunos cinco alternativas afirmativas sobre a circulação 

sanguínea humana, para marcarem apenas a alternativa correta, observou-se aumento no 

acerto das respostas após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 45.  
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Figura 45. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a circulação sanguínea 

humana. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando perguntados sobre a função das válvulas existentes nas veias, observou-se 

aumento no acerto das respostas após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 

46. 
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Figura 46. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a função das válvulas 

presentes nas veias. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando apresentado a Figura 47 e solicitados que marcassem a alternativa 

incorreta sobre as funções da veias e artérias do coração, observou-se aumento no acerto 

das respostas após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 48. 

 

 

 

Figura 47. Ilustração do coração com marcação nas artérias e veias 
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Figura 48. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a identificação da 

alternativa incorreta das artérias e veias do coração. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

 

Quando apresentados aos alunos uma questão no qual o objetivo é relacionar órgãos 

do sistema urinário às suas funções, observou-se aumento no acerto das respostas após a 

aplicação da aula prática, como mostra a Figura 49. 
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Figura 49. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a relação dos órgãos 

secretores e suas funções. a) pré-teste; b) pós-teste
1
 

 

Quando solicitado que marcassem a alternativa que apresentasse apenas órgãos do 

sistema urinário, observou-se aumento no acerto das respostas após a aplicação da aula 

prática, como mostra a Figura 50. 

 

                                                           
1
 I. Néfron 

II. Bexiga 

III. Uretra 

IV. Ureter 

a) Condução de urina para o meio externo. 

b) Produção de urina. 

c) Armazenamento de urina. 

d) Condução de urina até o órgão armazenador. 

 

4% 

72% 

16% 

8% 

0% 

Ia, IIb, IIIc, IVd

Ib, IIc, IIIa, IVd

Ib, IId, IIIc, IVa

Ic, IIa, IIId, IVb

Id, IIc, IIIb, IVa



109 

 

 

Figura 50. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre os órgãos exclusivos 

do sistema urinário. a) pré-teste; b) pós-teste 
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PRÁTICA SISTEMA ABO E FATOR RH 

 

Quando apresentados afirmativas sobre os alelos comuns na população humana 

para os grupos sanguíneos do sistema ABO, como: I. Se os pais são do grupo sanguíneo O, 

os filhos também serão do grupo sanguíneo O - II. Se um dos pais é do grupo sanguíneo A 

e o outro é do grupo sanguíneo B, todos os filhos serão do grupo sanguíneo AB – e III. Se 

os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O; para 

que respondessem apenas a alternativa com afirmativas corretas, foi observado um 

aumento no número de respostas certas após a aplicação da aula prática, como mostra a 

Figura 51.  

 

 

Figura 51. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre os alelos e 

hereditariedade sanguínea. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando solicitados para marcarem a alternativa correta em relação à possibilidade 

de doações e às possíveis transfusões sanguíneas, não foi observada diferença elevada em 
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relação ao número de acerto, quando comparados as respostas antes e após aplicação da 

aula prática, como mostra a Figura 52.  

 

 

Figura 52. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a possibilidade de 

doações e às possíveis transfusões sanguíneas. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando apresentados a hipotética situação, seguida de um questionamento “Um 

banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipo B e 2 litros 

tipo O. Para transfusões em indivíduos dos tipos O, A, B, AB estão disponíveis, 

respectivamente?”, para que respondessem a alternativa correspondente à quantidade de 
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litros de sangue por tipo, não foi observada diferença elevada em relação ao número de 

acerto, quando comparados as respostas antes e após aplicação da aula prática, como 

mostra a Figura 53.  

 

 

Figura 53. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a quantidade de litros 

disponíveis para receptores de sangue. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando dada aos alunos a situação de um homem cujo grupo sanguíneo é AB e é 

casado com uma mulher cujos avós paternos e maternos pertencem ao grupo sanguíneo O; 

e perguntados a seguir quais grupos sanguíneos seus descendentes podem ter, foi 

observado um aumento considerável no número de respostas certas após a aplicação da 

aula prática, como mostra a Figura 54.  
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Figura 54. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a hereditariedade 

sanguínea. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

 

Quando questionados sobre quais Rh’s o pai, mãe e filho, respectivamente, devem 

ter para que ocorra a doença eritroblastose fetal (doença hemolítica do recém-nascido), foi 

observado um grande aumento no número de respostas certas após a aplicação da aula 

prática, como mostra a Figura 55.  
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Figura 55. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a possibilidade do 

desenvolvimento de eritroblastose fetal. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando apresentados a situação onde um indivíduo de tipo sanguíneo O, Rh-, filho 

de pais tipo sanguíneo A, Rh+, pretende se casar com uma jovem de tipo sanguíneo A, Rh-

, filha de pai de tipo sanguíneo O, Rh- e mãe AB, Rh+; e questionados sobre a 

probabilidade de o casal ter filhos com o mesmo fenótipo do pai, foi observado aumento no 

número de respostas certas após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 56. 
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Figura 56. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a probabilidade de 

herdar o mesmo fenótipo do pai. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre quais tipos de genótipos podem ter um casal cujo filho 

é do grupo sanguíneo A, com fator Rh positivo, foi observado um aumento no número de 

respostas certas após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 57. 
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Figura 57. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre o genótipo de pais 

para ter filhos com grupo sanguíneo A e Rh positivo. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando dada a situação onde uma mulher recebeu uma transfusão sanguínea e seu 

primeiro filho nasce com eritroblastose fetal, e sem seguida é pedido para que 

classifiquem, quanto ao grupo sanguíneo Rh, a mulher, seu marido, a criança e o sangue 

que a mulher recebeu na transfusão sanguínea, foi observado um grande aumento no 

número de respostas certas após a aplicação da aula prática, como mostra a Figura 58. 
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Figura 58. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a ocorrência da 

eritroblastose fetal após transfusão sanguínea. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre quais os possíveis tipos sanguíneos dos filhos de um 

casal em que ambos os cônjuges possuem tipo sanguíneo AB, e a probabilidade desse casal 

ter uma criança do sexo feminino, com sangue tipo AB, não foi observada diferenças 

consideráveis em relação ao número de acerto, quando comparados as respostas antes e 

após aplicação da aula prática, como mostra a Figura 59.  
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Figura 59. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a 

possibilidade e probabilidade hereditária relacionada à tipagem sanguínea. a) pré-teste; b) 

pós-teste 

 

Quando dadas as quatro afirmativas sobre tipagem sanguínea para julgarem a 

incorreta, foi observado um aumento no número de respostas certas após a aplicação da 

aula prática, como mostra a Figura 60. 
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Figura 60. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a afirmativa incorreta 

relacionada à tipagem sanguínea. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

PRÁTICA FERMENTAÇÃO POR MICRORGANISMOS 

 

Após apresentados a informação de que a levedura Saccharomyces cerevisiae pode 

obter energia na ausência de oxigênio de acordo com a equação “C6H12O6 2CO2 + 

2CH3CH2OH + 2 ATP” e que esse processo é muito utilizado na indústria de alimentos, os 

alunos foram questionados sobre o local da célula em que ocorre a reação e os produtos 

alimentícios que podem ser gerados a partir dela. Observou-se que após a aplicação da 

aula, houve um aumento no número de respostas certas, como mostra a Figura 61. 
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Figura 61. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre a fermentação da 

levedura Saccharomyces cerevisiae. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre as diferenças da fermentação lática em relação à 

fermentação alcoólica, observou-se um aumento no número de respostas corretas após a 

aplicação da aula prática, como mostra a Figura 62.  
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Figura 62. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre as principais 

diferenças entre fermentação lática e alcoólica. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando dadas aos alunos as afirmativas abaixo sobre fermentação, e solicitado que 

marcassem a alternativa que correspondesse apenas às afirmativas corretas, observou-se 

um aumento no número de respostas certas por parte dos alunos, como mostra a Figura 63.  

 

I. A produção de cerveja envolve a utilização de leveduras no processo de fermentação dos 

açúcares. 

II. Os vinhos são elaborados por processo de fermentação alcoólica, realizado por 

leveduras. 

III. Sobre a fermentação láctica: é usada para a produção de queijos, iogurte e coalhadas; 

ocorre em células musculares. 

IV. A produção de pães faz uso de leveduras, cuja atuação leva à produção de bolhas de 

gás carbônico, o que resulta no crescimento da massa do pão. 

12% 

41% 29% 

18% 

0% 

a lática possui uma etapa adicional na

crista mitocondrial.

apenas na fermentação alcoólica ocorre

liberação CO2.

apenas na fermentação láctica ocorre

formação de novas moléculas de NADH

a alcoólica leva a uma maior produção

de moléculas de ATP.

a lática tem como principal produto um

ácido de dois carbonos.

12% 

41% 29% 

18% 

0% 

a lática possui uma etapa adicional na

crista mitocondrial.

apenas na fermentação alcoólica ocorre

liberação CO2.

apenas na fermentação láctica ocorre

formação de novas moléculas de NADH

a alcoólica leva a uma maior produção

de moléculas de ATP.

a lática tem como principal produto um

ácido de dois carbonos.



122 

 

V. Leveduras são utilizadas na produção de vinagre, uma vez que conseguem oxidar 

etanol, produzindo ácido acético. 

 

 

Figura 63. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre aspectos gerais da 

fermentação. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre alguns aspectos da fermentação, observou-se um 

aumento no número de respostas certas por parte dos alunos, como mostra a Figura 64.  
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Figura 64. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre aspectos da 

fermentação. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre o processo de obtenção de energia através da 

fermentação, observou-se um aumento no número de respostas certas por parte dos alunos, 

como mostra a Figura 65. 
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Figura 65. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre obtenção de energia 

por fermentação. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre respiração celular aeróbica e anaeróbica para produção 

de ATP, observou-se um aumento no número de respostas certas por parte dos alunos, 

como mostra a Figura 66. 
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Figura 66. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre respiração aeróbica e 

anaeróbica. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre os alguns aspectos da fermentação etílica envolvendo a 

sacarose da cana-de-açúcar na produção de combustível, não foram observadas diferenças 

elevada entre as respostas dos alunos, como mostra a Figura 67.  
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Figura 67. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre respiração aeróbica e 

anaeróbica. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

Quando questionados sobre qual processo de industrialização é necessário para 

obtenção do vinagre em grande quantidade, observou-se um aumento no número de 

respostas certas por parte dos alunos, como mostra a Figura 68. 
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Figura 68. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre o processo de 

fabricação do vinagre em longa escola. a) pré-teste; b) pós-teste 

 

 

Quando dadas afirmativas relacionadas à resistência energética de um atleta e 

solicitado para que marcassem apenas a correta, não foram observadas grandes diferenças 

entre as respostas dos alunos, como mostra a Figura 69. 
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Figura 69. Proporção em relação às respostas dos alunos participantes sobre o processo de 

fabricação do vinagre em longa escola. a) pré-teste; b) pós-teste 
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Quando questionados qual produto não é proveniente de fermentação bacteriana ou 

fúngica, observou-se um aumento total no número de respostas certas por parte dos alunos, 

como mostra a Figura 70. 
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APÊNDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS 

Nº510/2016. 

 

  

Prezado (a) Senhor (a) 

Sob sua reponsabilidade o (a) menor de 

idade_________________________________ 

está  sendo convidado (a) para participar voluntariamente do projeto de pesquisa intitulado 

“Estratégias didáticas de baixo custo para ensino de Ciências e Biologia no Ensino 

Médio” que está sendo desenvolvida por Susane Silva Sartori, do Curso de mestrado 

PROFBIO da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a orientação da Prof(a) Drª 

Katiane Mara Ferreira. 

  O objetivo da pesquisa é a criação de uma cartilha comentada de aulas práticas de 

Biologia, voltada ao Ensino Médio. A finalidade deste trabalho é contribuir para a melhora 

na qualidade do ensino de Ciências e Biologia no Ensino Médio. Neste sentido, a 

participação do menor na pesquisa consistirá em responder aos questionários elaborados 

pela professora e participar das aulas práticas que ocorrerão durante a disciplina de 

Biologia, no período regular.    

Os resultados da pesquisa serão publicados e os dados confidenciais serão mantidos 

em sigilo, sendo preservada a sua identidade. Gostaríamos de deixar claro que, não serão 

divulgadas imagens dos participantes de forma direta e individual, somente registros das 

atividades em grupo, sem destaque para o rosto.   

Os benefícios proporcionados pela pesquisa visam contribuir na aprendizagem dos 

discentes, uma vez que as aulas práticas tendem a aumentar a eficiência na assimilação do 

conteúdo. Os riscos referentes à sua participação serão mínimos, pois o objetivo da 

pesquisa visa averiguar novas estratégias de aprendizado. Caso o aluno se sinta 

constrangido durante o processo, será propiciado um espaço de diálogo para solucionar as 
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dificuldades encontradas. Em caso de danos decorrentes da pesquisa, o particpante será 

indenizado pelo dano, nos termos da Lei e o ressarcimento das despesas diretamente 

decorrentes de sua participação na pesquisa. 

Para participar desta pesquisa o aluno não terá despesa alguma e nenhum benefício 

financeiro. Em qualquer momento está livre para deixar de participar da pesquisa, sem 

nenhum constrangimento. Será entregue a você uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, para estar ciente e autorizar ou não a participação do menor na 

pesquisa. Logo em qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderá entrar em contato com 

as pesquisadoras: Profª Susane Silva Sartore, e-mail: suse.bio@hotmail.com e Fone (66) 

996605160, orientadoras:  Profª Drª. Katiane Mara Ferreira - Universidade Federal de 

Mato Grosso – UFMT.      

 

____________________________,  ____/____2019 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura das pesquisadoras 

 

 

 

Eu autorizo (a) o menor _____________________________________________ a 

participar desta pesquisa após ter sido devidamente esclarecido (a) e recebi uma via deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

______________________________________  Assinatura dos pais/responsável legal 
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APÊNDICE III - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Caro estudante, você está sendo convidado (a) para participar das atividades 

previstas no projeto de pesquisa intitulado ““Estratégias didáticas de baixo custo para 

ensino de Ciências e Biologia no Ensino Médio” que está sendo desenvolvida por Susane 

Silva Sartori, do Curso de mestrado PROFBIO da Universidade Federal de Mato Grosso, 

sob a orientação da Prof(a) Drª Katiane Mara Ferreira. 

O objetivo da pesquisa é a criação de uma cartilha comentada de aulas práticas de 

Biologia, voltada ao Ensino Médio. A finalidade deste trabalho é contribuir para a melhora 

na qualidade do ensino de Ciências e Biologia no Ensino Médio. A sua participação na 

pesquisa consistirá em responder aos questionários elaborados pela 

professora/pesquisadora participar das aulas práticas que ocorrerão durante a disciplina de 

Biologia, no período regular.   

Os resultados da pesquisa serão publicados e os dados confidenciais serão mantidos 

em sigilo, sendo preservada a sua identidade. Gostaríamos de deixar claro que, não serão 

divulgadas imagens dos participantes, somente registros das atividades em grupo, sem 

destaque para o rosto.   

Os benefícios proporcionados pela pesquisa visam contribuir na aprendizagem dos 

discentes, uma vez que as aulas práticas tendem a aumentar a eficiência na assimilação do 

conteúdo. Os riscos referentes à sua participação serão mínimos, pois o objetivo da 

pesquisa visa averiguar novas estratégias de aprendizado. Caso o aluno se sinta 

constrangido durante o processo, será propiciado um espaço de diálogo para solucionar as 

dificuldades encontradas. Em caso de danos decorrentes da pesquisa, o participante será 
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indenizado pelo dano, nos termos da Lei e o ressarcimento das despesas diretamente 

decorrentes de sua participação na pesquisa. 

Para participar desta pesquisa o aluno não terá despesa alguma e nenhum benefício 

financeiro. Em qualquer momento está livre para deixar de participar da pesquisa, sem 

nenhum constrangimento. Se você foi convidado a ser um colaborador deste estudo, é 

necessário que atenda alguns critérios: ter idade entre 13 e 17 anos, estar matriculado (a) de 

forma regular na unidade escolar e apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido 

– TCLE assinado pelos responsáveis por você. Em caso de dúvida poderá entrar em 

contato com a pesquisadora por e-mail ou telefone relacionados   abaixo.  

Será entregue a você uma via deste Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, e 

outra via será arquivada pela pesquisadora, Susane Silva sartore, e-mail 

suse.bio@hotmail.com e Fone (66) 996605160. 

 

Eu____________________________________________________________________, 

fui esclarecido (a) dos objetivos da pesquisa, esclareci minhas dúvidas e poderei solicitar   

mais informações sobre o assunto a qualquer momento. Diante da autorização do meu 

responsável por meio do TERMO DE CONSENTIMENTOLIVRE E ESCLARECIDO já 

assinado, participarei da pesquisa. 

 

____________________________, _________________2019. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do menor  
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APÊNDICE IV - QUESTIONÁRIOS 

 
 

QUESTIONÁRIO DE EVOLUÇÃO 

 

1-(Unespar 2015) A teoria da evolução biológica é considerada a base da Biologia 

moderna. “Nada em Biologia faz sentido a não ser à luz da evolução” Theodosius 

Dobzhansky. 

A ideia sobre evolução, também evoluiu com o passar do tempo, sobretudo com o avanço 

dos conhecimentos científicos. Identifique a correlação correta entre o nome do cientista e 

sua ideia de evolução. 

A) Darwin → Lei do uso e desuso; 

B) Lamarck → Teoria do fixismo; 

C) Mendel → Teoria da geração espontânea; 

D) Malthus → Teoria sintética da evolução; 

E) Darwin → Teoria da seleção natural. 

 

2. (Unespar 2016) Para Darwin, os seres vivos variam entre si, lutam pela sobrevivência e 

os mais aptos sobrevivem.As ideias de Darwin são a base para o Neodarwinismo ou Teoria 

Sintética da Evolução. 
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De posse destas teorias podemos afirmar que: 

A) Na criação, todas as espécies foram formadas definitivamente, sem a possibilidade de 

transformações; 

B) A formação de novas espécies é muito discutível e há poucas evidências de que ela 

ocorra; 

C) As evidências da evolução comprovam a inexistência de um deus criador; 

D) O Homem surgiu do macaco; 

E) Novas espécies são formadas a partir do isolamento reprodutivo. 

 

3. (FUVEST 2017) Assinale a alternativa que ordena corretamente três novidades 

evolutivas, de acordo com o seu surgimento no processo de evolução das plantas terrestres. 

A) Sistema vascular, semente, flor. 

B) Sistema vascular, flor, semente. 

C) Semente, sistema vascular, flor. 

D) Semente, flor, sistema vascular. 

E) Flor, sistema vascular, semente. 

 

4. (VUNESP 2009) 

Asas de morcegos e asas dos insetos têm origens embrionárias totalmente diferentes. 

Assim, durante a evolução, a adaptação pode levar organismos pouco aparentados a 

desenvolver estruturas e formas corporais semelhantes. Trata-se de um caso de: 

A) convergência evolutiva. 

B) divergência evolutiva. 

C) seleção artificial. 

D) lei do uso e desuso. 

E) irradiação adaptativa. 

 

5) (VUNESP 2009)Os fósseis são evidências importantes para a evolução. Tanto os fósseis 

como as evidências anatômicas indicaram que aves, tartarugas, crocodilianos, lagartos e 

cobras estão relacionados evolutivamente de forma diferente da classificação tradicional. O 

cladograma a seguir ilustra as relações evolutivas entre esses grupos. 
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Analisando o cladograma, pode-se concluir que: 

A) A seria o ancestral comum de aves, tartarugas e lagartos. 

B) B seria o ancestral comum de lagartos, serpentes e crocodilianos. 

C) C seria o ancestral comum de todos os animais citados. 

D) A seria o ancestral mais aparentado com lagartos do que o ancestral B. 

E) C seria o ancestral comum com origem evolutiva mais recente do que o ancestral B. 

 

6) (Enem 2012)A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas 

estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes 

grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em 

diferentes ambientes. 

 

Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade 

genética? 

A) As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea 

B) Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular. 

C) Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada. 

D) Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva 

E) Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta 

https://www.infoescola.com/files/2010/05/exec37bio.jpg
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7) (FUVEST 2009) Uma árvore filogenética, evolutiva ou da vida, é uma representação 

gráfica que organiza os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. 

Espécies com maior semelhança ou proximidade evolutiva se localizam em ramificações 

(grupos evolutivos) mais próximas. Analise a figura abaixo, que mostra um modelo de 

árvore filogenética com as relações evolutivas entre alguns seres vivos, e assinale a 

proposição correta. 

 

A) Os fungos e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo. 

B) As plantas e os animais pertencem ao mesmo grupo evolutivo. 

C) As bactérias deram origem a todos os seres vivos. 

D) Os insetos e os anfíbios pertencem a diferentes grupos evolutivos. 

E) Os fungos deram origem a todos os seres vivos. 

 

8) (UFMG 2010)Desenvolvida, há 150 anos, por Charles Darwin e Alfred Wallace, a ideia 

da seleção natural pode ser sustentada por observações científicas atuais. Assinale a 

alternativa que contém uma informação que NÃO é sustentada pela Teoria Evolutiva por 

Seleção Natural. 

A) A reposição do fator de coagulação mediante transfusão de sangue aumenta a 

adaptabilidade dos hemofílicos. 

B) Certas bactérias, em face de mudanças no ambiente, adquirem a capacidade de produzir 

novas substâncias. 



141 

 

C) O vírus HIV pode sofrer mutações, o que dificulta o tratamento de indivíduos 

soropositivos. 

D) Os peixes cegos apresentam menor chance de sobrevivência em ambientes iluminados. 

 

9) (VUNESP 2009)Existem algumas poucas espécies de anfíbios (um sapo e uma perereca) 

que sobrevivem em solo com 50 .ºC de temperatura. Eles apresentam alguns mecanismos 

fisiológicos e comportamentais que permitem a sobrevivência em ambientes com pouca 

água. Eles produzem enzimas que resistem a essa temperatura e eles conseguem realizar a 

estivação. (Folha de S.Paulo, 24.08.2009. Adaptado) 

De acordo com a teoria da Evolução de Charles Darwin, pode-se afirmar que o animal: 

A) se adaptou ao meio, ou seja, ele passou a produzir enzimas devido a uma resposta ao 

tipo de ambiente onde vivia. Essa característica adquirida foi transmitida aos descendentes. 

B) foi selecionado de acordo com esse ambiente. Com isso, gerações recentes apresentam 

características cada vez melhores em relação aos antepassados e, posteriormente, isso 

estabiliza. 

C) se modificou para se ajustar ao meio quase inóspito. As gerações seguintes serão cada 

vez mais resistentes ao calor e, com isso, aumenta a chance de sobrevivência das espécies. 

D) nasceu com essa capacidade de sobreviver nesse tipo de ambiente. Essa característica 

foi selecionada e transmitida de geração em geração. 

E) consegue manter a característica de se adaptar como todos os anfíbios. É bem provável 

que nas próximas, o ambiente estimule a formação de gerações com os alelos que 

determinam essa característica. 

 

10) (URCA 2017/1) - A seleção natural das espécies proposta por Charles Darwin no 

século XIX tem como base: 

A) A transmissão de caracteres adquiridos pelos progenitores aos seus descendentes. 

B) Mutações que degeneram os mais fracos e com isso esses são eliminados. 

C) Eventos catastróficos que dizimam populações inteiras permitindo o surgimento de 

novas espécies. 

D) A seleção dos mais aptos a um ambiente e a transmissão dessas características aos seus 

descendentes. 

E) A vinda da vida de outros planetas através de meteoros e a posterior colonização do 

nosso planeta por esses seres.  



142 

 

 

QUESTIONÁRIO SISTEMA ABO E FATOR RH 

 

1) (UFSM) Para os grupos sanguíneos do sistema ABO, existem três alelos comuns na 

população humana.Dois (alelos A e B) são codominantes entre si e o outro (alelo O) é 

recessivo em relação aos outros dois.De acordo com essas informações, pode-se afirmar: 

I. Se os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos também serão do grupo sanguíneo O. 

II. Se um dos pais é do grupo sanguíneo A e o outro é do grupo sanguíneo B, todos os 

filhos serão do grupo sanguíneo AB. 

III. Se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O. 

Está(ão) correta(s): 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e III 

e) I, II e III 

 

2) (UDESC 2010) Assinale a alternativa incorreta em relação à possibilidade de doações e 

às possíveis transfusões  sanguíneas. 

a) Pessoas do grupo sanguíneo O são as receptoras universais, enquanto as do grupo 

sanguíneo AB são as doadoras universais. 

b) Pessoas do grupo sanguíneo AB e fator Rh+ (positivo) são receptoras universais. 

c) Pessoas do grupo sanguíneo O e fator Rh- (negativo) são doadoras universais. 

d) Pessoas do grupo sanguíneo A podem doar para pessoas do grupo sanguíneo A e para as 

do grupo sanguíneo AB. 

e) Pessoas do grupo sanguíneo AB podem doar somente para as do grupo sanguíneo AB. 

 

3) (FUVEST) Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 

litros tipo B e 2 litros tipo O. Para transfusões em indivíduos dos tipos O, A, B, AB estão 

disponíveis, respectivamente: 

a) 2, 5, 10 e 18 litros. 

b) 2, 3, 5 e 8 litros. 

c) 2, 3, 8, 16 litros. 
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d) 18, 8, 13 e 5 litros. 

 

4) (FUVEST) Um homem do grupo sanguíneo AB é casado com uma mulher cujos avós 

paternos e maternos pertencem ao grupo sanguíneo O. Esse casal poderá ter apenas 

descendente: 

a) do grupo O; 

b) do grupo AB; 

c) dos grupos AB e O; 

d) dos grupos A e B; 

e) dos grupos A, B e AB. 

 

5) (FEI) Para que haja possibilidade de ocorrência de eritroblastose fetal (doença 

hemolítica do recém -nascido), é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, 

respectivamente, os tipos sanguíneos: 

a) Rh+, Rh-, Rh+ 

b) Rh+, Rh-, Rh- 

c) Rh+, Rh+, Rh+ 

d) Rh+, Rh+, Rh- 

e) Rh-, Rh+, Rh+ 

 

6) (MACK) Um indivíduo de tipo sanguíneo O, Rh-, filho de pais tipo sanguíneo A, Rh+, 

pretende se casar com uma jovem de tipo sanguíneo A, Rh-, filha de pai de tipo sanguíneo 

O, Rh- e mãe AB, Rh+. A probabilidade de o casal ter filhos com o mesmo fenótipo do pai 

será: 

a) 1/4 

b) 1/2 

c) 1/3 

d) 1/8 

e) 1/16 

 

7) (FATEC) Um casal cujo filho é do grupo sanguíneo A, com fator Rh positivo, pode ter 

os seguintes genótipos: 

a) |A|B Rhrh e |B|B rhrh 
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b) |A|A rhrh e |B|B RhRh 

c) |B| Rhrh e ii rhrh 

d) |B|B rhrh e |A|B RhRh 

e) |A|B rhrh e ii Rhrh 

 

8) (UFPA) Uma mulher recebeu uma transfusão sanguínea. Seu primeiro filho nasce com 

eritroblastose fetal. Classifique, quanto ao grupo sanguíneo Rh , a mulher, seu marido, a 

criança e o sangue que a mulher 

recebeu na transfusão: 

a) Rh-, Rh+, Rh-, Rh+ 

b) Rh-, Rh+, Rh+, Rh+ 

c) Rh-, Rh+, Rh-, Rh+ 

d) Rh-, Rh-, Rh+, Rh+ 

e) Rh+, Rh-, Rh-, Rh+ 

 

9) (FATEC-SP) Um casal em que ambos os cônjuges possuem tipo sanguíneo AB quer 

saber 

I- quais os possíveis tipos sanguíneos dos seus filhos e 

II- qual a probabilidade de terem uma criança do sexo feminino, com sangue tipo AB. 

Assinale a alternativa que corresponde corretamente às duas perguntas acima. 

a) A, B e AB  1/3 

b) A e B 1/4 

c) A, B e AB  1/4 

d) A e B 1/2 

e) A, B e AB  1/2 

 

10) Assinale a afirmativa incorreta: 

a) Pessoas pertencentes ao grupo sanguíneo B possuem aglutinogênios B em suas hemácias 

e aglutinina anti-A em seu plasma sanguíneo. 

b) Pessoas do grupo sanguíneo AB podem ser chamadas de receptores universais por não 

apresentarem nenhum tipo de aglutininas em seu plasma sanguíneo. 

c) Pessoas do grupo sanguíneo do tipo B podem doar sangue para pessoas com os tipos 

sanguíneos do tipo B e AB e podem receber de B e O. 
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d)  Pessoas do tipo sanguíneo do tipo O apresentam aglutinogênios do tipo anti-A e anti-B 

e por isso são chamados de doadores universais. 

 

QUESTIONÁRIO FERMENTAÇÃO POR MICRORGANISMOS 

 

01) (FUVEST SP/2018) - A levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia na 

ausência de oxigênio, de acordo com a equação. 

C6H12O6 2 CO2 + 2 CH3CH2OH + 2 ATP. 

Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo 

ocorre _____________ da levedura e seus produtos são utilizados na produção de 

_____________. 

As lacunas dessa frase devem ser preenchidas por: 

a) no citosol e nas mitocôndrias; cerveja e iogurte. 

b) no citosol; iogurte e vinagre. 

c) no citosol; cerveja e pão. 

d) nas mitocôndrias; cerveja e pão. 

e) nas mitocôndrias; cerveja e vinagre. 

 

02) (UniCESUMAR PR/2018)A indústria alimentícia utiliza a fermentação realizada por 

microrganismos para a obtenção de diversos produtos, como iogurte (fermentação lática) e 

cerveja (fermentação alcoólica).As fermentações lática e alcoólica possuem algumas 

diferenças, sendo que 

a) a lática possui uma etapa adicional na crista mitocondrial. 

b) apenas na fermentação alcoólica ocorre liberação CO2. 

c) apenas na fermentação láctica ocorre formação de novas moléculas de NADH. 

d) a alcoólica leva a uma maior produção de moléculas de ATP. 

e) a lática tem como principal produto um ácido de dois carbonos. 

 

03) (UNITAU SP/2017)As bactérias são organismos unicelulares procariontes que podem 

ocasionar diversas patologias, como a tuberculose, o tétano e a sífilis. Porém, podem ser 

bastante importantes, assim como as leveduras, na produção de fármacos, e de alimentos, 

por realizarem o processo de fermentação. 

Sobre essa temática, analise as afirmações a seguir. 
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I. A produção de cerveja envolve a utilização de leveduras no processo de fermentação dos 

açúcares. 

II. Os vinhos são elaborados por processo de fermentação alcoólica, realizado por 

leveduras. 

III. Sobre a fermentação láctica: é usada para a produção de queijos, iogurte e coalhadas; 

ocorre em células musculares. 

IV. A produção de pães faz uso de leveduras, cuja atuação leva à produção de bolhas de 

gás carbônico, o que resulta no crescimento da massa do pão. 

V. Leveduras são utilizadas na produção de vinagre, uma vez que conseguem oxidar 

etanol, produzindo ácido acético. 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I e II, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) I, II, III e IV, apenas. 

d) III, IV e V, apenas. 

e) I, II e V, apenas. 

 

4) (UCS RS/2018) A fermentação é um processo bioquímico em que ocorre a produção de 

ATPs por um processo anaeróbico a partir de substâncias orgânicas. Em relação à 

fermentação, é correto afirmar que: 

a) o início da rota de fermentação é semelhante ao início da glicólise, no qual uma 

molécula de glicose é transformada até lactato, que, posteriormente, pode ser convertido 

em etanol ou ácido láctico. 

 b) o iogurte, o queijo e os espumantes são exemplos de processos de fermentação láctica, 

em cuja produção se utilizam bactérias e leveduras. 

 c) os dois tipos de fermentação, além dos produtos finais como o etanol ou o ácido láctico, 

também formam os ATPs e o oxigênio. 

 d) algumas espécies de leveduras, como as da família das Saccaromyces, são responsáveis 

pela fermentação alcoólica, como no processo de produção de cerveja. 

 e) a fermentação láctica é a conversão de ácido láctico em piruvato, realizada por alguns 

tipos de fungos. 
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5) (UNIUBE MG/2017) Todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. Analise as 

afirmações abaixo, sobre os processos de obtenção e utilização de energia, e assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) O processo denominado “fermentação alcoólica” ocorre em parte no citosol e em parte 

nas mitocôndrias de leveduras, em processos tais como a produção do etanol combustível. 

b) O processo denominado “fermentação láctica” é realizado por vários tipos de bactérias e 

gera gás carbônico como um subproduto. 

c) O processo denominado “respiração celular”, tal como ocorre nas mitocôndrias, pode 

ocorrer tanto na presença do oxigênio quanto na ausência desse gás. 

d) Os processos de fermentação, tanto alcoólica quanto láctica, bem como a respiração 

celular requerem a presença do oxigênio. 

e) Tanto no processo de “fermentação alcoólica” quanto na “fermentação láctica”, apenas 

uma parte da energia da glicose é liberada, na forma de um lucro de duas moléculas do 

ATP. 

 

06 (UNIME BA/2018) A fermentação e respiração celular aeróbica são alternativas 

anaeróbias e aeróbias, respectivamente, para produção de ATP pela colheita de energia 

química do alimento. 

A respeito desses processos e com base nos conhecimentos sobre bioenergia, é correto 

afirmar: 

a) O NAD+ é o agente redutor que aceita elétrons do alimento durante a glicólise, que 

ocorre sem a necessidade de uma compartimentação citoplasmática. 

b) Na fermentação, o aceptor final de elétrons é um composto orgânico, como o etanol, na 

fermentação alcoólica, e o ácido lático, na fermentação lática. 

c) Ambos utilizam a glicólise para oxidar a glicose a piruvato, com rendimento de 2 ATP 

pela fosforilação em nível de substrato. 

d) Independente da presença do oxigênio, a glicose será oxidada completamente, 

proporcionando um grande rendimento energético. 

e) A oxidação do piruvato no ciclo do ácido cítrico prescinde da presença do oxigênio e 

ocorre no interior da mitocôndria.) 

 

7) (UNCISAL AL/2018) - A cana-de-açúcar é matéria-prima para a obtenção da sacarose, 

também conhecida como açúcar comum. Além do açúcar, com o caldo de cana, pode-se 
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obter o etanol, cuja produção por meio da fermentação alcoólica tenta atender à demanda 

por energia alternativa no setor de transporte do Brasil. Considerando o processo de 

fermentação alcoólica, as substâncias nele envolvidas e a importância de combustíveis no 

cotidiano, assinale a alternativa correta. 

 

a) Na síntese do etanol, feita pela fermentação alcoólica, a sacarose presente no caldo da 

cana é convertida em glicose e frutose (pela enzima invertase) que, posteriormente, são 

transformadas em etanol e dióxido de carbono. 

b) O etanol obtido pela fermentação alcoólica da sacarose tem um poder calorífico maior 

que o da gasolina e do diesel, o que gera maior energia e faz com que ele tenha um maior 

rendimento em termos de quilometragem. 

c) A cana-de-açúcar apresenta grande teor de sacarose que, ao ser hidrolisada, produz 

glicose e frutose, que são isômeros de função. 

d) A frutose e a glicose são hidrocarbonetos de alto ponto de fusão e que, em contato com 

fermento biológico, produzem álcool. 

e) A sacarose é classificada como um polissacarídeo, pois é um carboidrato formado por 

cinco unidades de monossacarídeos. 

 

8) (Unemat MT/2018) 

 

“O vinagre é uma solução diluída de ácido acético, elaborada de dois processos 

consecutivos: a fermentação alcoólica, representada pela conversão de açúcar em etanol 

por leveduras, e a fermentação acética, que corresponde à transformação do álcool em 

ácido acético por determinadas bactérias. […]. O ácido acético é um ácido orgânico que 

pertence ao grupo dos ácidos carboxílicos e apresenta alta gama de utilizações. Uma de 

suas principais ações é como agente antimicrobiano. Em uma análise bacteriológica in 

vitro verificou-se que o ácido acético a 2,0 e 5,0% é eficaz sobre Pseudomonas aeruginosa 

e Escherichia coli. Posteriormente, estudos in vivo também demonstraram a atividade 

antibacteriana desse ácido. Diante disso, o vinagre pode ser utilizado como agente 

antimicrobiano devido a sua concentração de ácido acético.” 

Bromatologia em Saúde, UFRJ. “Vinagre de maçã:sinônimo de saúde e beleza”, 2011. 

Disponível em: http://bromatopesquisasufrj.blogspot.com.br/2011/12/vinagre-de-maca-

sinonimo-de-saudee.html.Acesso em nov. 2017. (Adaptado) 
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Considerando que a obtenção do vinagre é feita por fermentação, assinale a alternativa que 

mostra o que deve ocorrer no meio de reação para que a indústria obtenha maior 

quantidade de vinagre. 

 

 a) Adição de álcalis. 

 b) Aumento da concentração de glicose. 

 c) Redução da temperatura. 

 d) Elevação no nível de oxigênio. 

 e) Inclusão de bactérias aeróbicas. 

 

9) (IFBA/2017) 

 

Muitos dizem que Usain Bolt não corre, voa. Ou que o jamaicano não é de carne e osso. 

[…] 

Eis as explicações de John Brewer, diretor da Escola de Saúde Esportiva e Ciências 

Aplicadas da Universidade de St. Mary’s, na Inglaterra: 

[…] 

Muitos nem se preocupam em respirar, já que isso os tornaria mais lentos. E nesta alta 

intensidade o oxigênio não importa. 

[…] 

Ele criou uma alta porcentagem de energia anaeróbica, o que resulta em falta de oxigênio. 

 

Por isso vemos que ele, como os outros atletas, respiram profundamente. 

 

A frequência cardíaca começa a baixar e a se estabilizar, mas o ácido lático se deslocará 

dos músculos ao sangue, o que pode causar tonturas e náuseas. 

Mas, claro, Bolt está eufórico e parece com bastante energia. 

Isso ocorre pela liberação de endorfina, o ópio natural do corpo, (…) que permite a Bolt 

aproveitar sua nova façanha olímpica. 

 

A diferença é que 80% da musculatura de Usain Bolt é composto por ‘fibras rápidas’ 
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(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral--37084886#share-tools). Acesso 

em:10/09/2016 

 

Considerando-se o alto desempenho do atleta Usain Bolt e as vias metabólicas de obtenção 

de energia por parte do organismo, podemos avaliar para esta situação que: 

 

 a) A respiração celular como via exclusiva de obtenção de energia, por degradar 

completamente a molécula orgânica com maior aproveitamento energético, condição que 

possibilita o êxito do atleta. 

 b) A fermentação láctica como estratégia de obtenção de energia, condição que leva o 

organismo a consumir maior quantidade de matéria orgânica para compensar a ausência do 

oxigênio no processo. 

 c) O elevado número de mitocôndrias nos músculos do atleta favorece a grande 

disponibilidade de energia por parte dessas organelas que realizam a respiração celular. 

d) A fermentação láctica como a via metabólica utilizada, condição que leva às náuseas e 

tonturas em virtude do álcool etílico produzido. 

e) A ausência de mitocôndrias nos músculos do atleta favorece o processo da fermentação 

láctica, pois serve como estratégia que aumenta suas chances de melhor desempenho. 

 

10) (IFPE/2017)Microrganismos fermentadores são utilizados na alimentação humana há 

milhares de anos. Diferentes espécies de fungos e bactérias podem fermentar diversos tipos 

de alimentos, produzindo sabores característicos que encantam a muitos. Dos alimentos 

listados a seguir, assinale o que NÃO é produzido por fermentação de fungos ou bactérias: 

 

 a) Queijo. 

 b) Vinho. 

 c) Refrigerante. 

 d) Pão. 

 e ) Iogurte. 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE FISIOLOGIA HUMANA 
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1- UFMG/2007) A doença celíaca consiste em um distúrbio inflamatório do intestino 

delgado, que ocorre em indivíduos com sensibilidade ao glúten e à ingestão de trigo, 

centeio ou cevada. 

Analise estas duas figuras, em que está representada uma região do intestino delgado em 

um indivíduo normal – I – e em um indivíduo com doença celíaca – II 

 

Representação de uma porção do intestino delgado de uma pessoa normal e de uma pessoa 

com doença celíaca 

Considerando-se a alteração estrutural representada na Figura II, é INCORRETO afirmar 

que indivíduos portadores de doença celíaca podem apresentar: 

a) Baixa produção de hemoglobina. 

b) Diminuição da densidade mineral óssea. 

c) Aumento da absorção de água. 

d) Retardo do crescimento corporal. 

 

2-(UPF) A digestão no ser humano inicia-se na boca com a mastigação e a atividade da 

___________, que atua sobre os ____________. A massa formada pelo alimento 

mastigado e insalivado é chamada de bolo alimentar. Por ação da língua, esse bolo é 

empurrado para a _________________, de onde passa para o____________ e deste para o 

______________. O que completa correta e respectivamente a frase encontra-se na 

alternativa: 

a) ptialina / lipídeos / faringe / esôfago / intestino 

b) pepsina / carboidratos / laringe / estômago / intestino 

c) pepsina / protídeos / laringe / esôfago / estômago 

d) amilase / carboidratos / faringe / esôfago / estômago 

e) amilase / amidos / laringe / estômago / intestino 
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3- (UnB-DF) – Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema 

respiratório e digestivo. 

a) Brônquios 

b) Faringe 

c) Pulmão 

d) Esôfago 

e) Laringe 

 

4- (PUC-MG) – As trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem: 

a) nos alvéolos. 

b) nos bronquíolos. 

c) nos brônquios. 

d) na traqueia. 

e) na laringe. 

 

05 – (UEPB-2006) – Num incêndio é comum o indivíduo morrer, antes por asfixia, do que 

por queimaduras. Tal situação ocorre, por que? 

a) a fumaça destrói os leucócitos. 

b) as plaquetas são destruídas na presença do monóxido de carbono. 

c) a hemoglobina combina-se com o monóxido de carbono, formando um composto 

estável, tornando-se irrecuperável. 

d) a hemoglobina combina-se com todo o oxigênio disponível. 

e) a hemoglobina, nessa situação, só transporta dióxido de carbono. 

 

06- (Faap-SP) – Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar: 

a) Todo vaso que sai do coração é artéria. 

b) Todo vaso que chega ao coração é veia. 

c) Todo sangue que chega ao coração é sangue venoso. 

d) O sangue rico em oxigênio é o arterial. 

e) O sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito. 

 

07- (Fund. CARLOS CHAGAS) – A função das válvulas existentes nas veias é: 

a) retardar o fluxo sanguíneo; 

https://www.faap.br/
https://www.fcc.org.br/fcc/
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b) impedir o refluxo de sangue; 

c) acelerar os batimentos cardíacos; 

d) retardar as pulsações; 

e) reforçar as paredes dos vasos. 

 

08.  (Mack-2003) – 

 

A respeito do desenho acima, que representa o coração de um mamífero, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) 3 é artéria pulmonar que leva o sangue do coração para o pulmão. 

b) 1 é a veia cava inferior que traz o sangue do corpo para o coração. 

c) 2 é artéria cava superior que leva o sangue do coração para o corpo. 

d) 4 é artéria aorta que leva o sangue do coração para o corpo. 

e) 5 são veias pulmonares que trazem o sangue dos pulmões para o coração. 

 

09.  (UEL-PR) – Considere as listas a seguir referentes às estruturas e funções do sistema 

excretor humano. 

I. Néfron 

II. Bexiga 

III. Uretra 

IV. Ureter 

a) Condução de urina para o meio externo. 

b) Produção de urina. 

c) Armazenamento de urina. 

d) Condução de urina até o órgão armazenador. 

Assinale a alternativa que associa corretamente cada estrutura à sua função. 

a) Ia, IIb, IIIc, IVd 

b) Ib, IIc, IIIa, IVd 

https://www.mackenzie.br/
http://portal.uel.br/home/
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c) Ib, IId, IIIc, IVa 

d) Ic, IIa, IIId, IVb 

e) Id, IIc, IIIb, IVa 

 

10. Qual das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? 

a. Rim, ureter, útero e bexiga. 

b. Rim, ureter, bexiga e intestino delgado. 

c. Rim, fígado, bexiga e uretra. 

d. Rim, ureter, bexiga e vagina. 

e. Rim, ureter, bexiga e uretra. 

 

QUESTIONÁRIO EXTRAÇÃO DE DNA 

 

1). Qual é a função da molécula de DNA para os seres vivos? 

a). Relacionado ao código genético de uma espécie. 

b). Relacionado com todas as características externas de uma espécie. 

2). É possível isolar o DNA? 

a) Sim     b) Não 

3) Onde se localiza o DNA na células? 

a) Depende da organização celular                    b)Restrita ao núcleo 

4) É uma importância na possibilidade de manipular o DNA 

a) Produção de Transgênicos.                                      b) Mapear os genes dentro dos 

cromossomos. 

c) Facilitar a digestão dos alimentos                           d) Curar doenças hereditárias 

5)O que pode alterar o DNA de um ser vivo? 

a) Clonagens                    b) Comidas apimentadas                    c) Alimentação saudável.              

d) Mutações aleatórias. 

6)DNA tem relação com quais áreas da Biologia? 

a) Bioquímica      b) Evolução      c) Genética    d) Todas as citadas. 

7)A molécula de DNA  

a) É semiconservativa       b) Não é semiconservativa e está sempre sendo modificada. 

8)O que compõe quimicamente o DNA? 

a) Polipeptídeos    b) Polissacarídeos     c) Polinucleotideos      d) Triglicerídeos       
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9) Qual é a pentose do DNA. 

a) Ribose     b) Desoxirribose    c) Glicose       d) Frutose 

10) Qual é a base nitrogenada que é exclusiva do DNA? 

a) Citosina     b) Timina      c) Uracila     d) Guanina        e) Adenina. 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE V – AVALIAÇÃO DO GUIA DE AULAS PRÁTICA POR PARES 

 

 

Assim que o produto educacional foi elaborado, o mesmo foi disponibilizado para 

18 professores de Biologia, juntamente com link com um questionário de avaliação do guia 

e da percepção dos docentes sobre a aplicação de aulas práticas, por meio de formulário 

Google. O resultado da pesquisa está apresentado abaixo.   
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