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RESUMO 

 

Os estudantes da rede pública de ensino têm dificuldades de aprendizagem nas 

disciplinas que compõem as Ciências da Natureza. Em Biologia, esses problemas 

estão frequentemente ligados à falta de familiarização dos discentes com a 

terminologia biológica, com dificuldades em realizar abstrações mentais que são 

necessárias para a compreensão de processos e fenômenos e com a baixa eficácia 

das ferramentas didáticas ao abordar ideias elementares desse ramo do 

conhecimento. Essa situação é agravada quando se considera o ensino básico 

noturno. O tempo de aula no período da noite é reduzido. Normalmente a 

quantidade de aulas também é menor. Além disso, a infrequência dos estudantes 

desse horário é maior. Diante desse quadro, a presente pesquisa buscou construir 

uma proposta de ensino de Biologia Celular que se alicerça no uso de objetos 

educacionais virtuais que contemplam a forma e a função celulares. Dentro desse 

panorama, foi elaborada uma sequência didática com atividades que são fornecidas 

aos discentes através de uma plataforma digital (ou aplicativo para smartphones) 

que é disponibilizada gratuitamente pela Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará a todos os alunos da referida rede. Espera-se assim, que de forma remota ou 

virtual, o tempo de aprendizagem dos discentes seja ampliado e que as ferramentas 

eletrônicas de ensino como células virtuais com efeitos de animação, microscópios 

virtuais e aplicativos com o recurso de realidade aumentada tornem a aprendizagem 

desse tema mais eficaz e robusta. 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia Celular. Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Objetos educacionais. Sequência didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Public school students have learning difficulties in the subjects that make up the 

Natural Sciences. In Biology, these problems are often linked to the lack of 

familiarization of students with biological terminology, with difficulties in performing 

mental abstractions that are necessary to understand processes and phenomena 

and with the low effectiveness of teaching tools when addressing elementary ideas in 

this branch of the field. knowledge. This situation is aggravated when considering 

evening basic education. Lesson time in the evening is reduced. Usually the number 

of classes is also less. In addition, the infrequency of students at that time is greater. 

This situation is aggravated when considering evening basic education. Lesson time 

in the evening is reduced. Usually the number of classes is also less. In addition, the 

infrequency of students at that time is greater. Given this situation, the present 

research sought to build a teaching proposal for Cell Biology that is based on the use 

of virtual educational objects that contemplate the cellular form and function. Within 

this panorama, a didactic sequence was elaborated with activities that are provided 

to students through a digital platform (or smartphone application) that is made 

available free of charge by the Department of Education of the State of Ceará to all 

students of that network. Thus, it is expected that, remotely or virtually, students' 

learning time will be extended and that electronic teaching tools such as virtual cells 

with animation effects, virtual microscopes and applications with the augmented 

reality feature will make learning of this topic more effective and robust. 

 

Keywords: Teaching of Cell Biology. Information and Communication Technologies. 

Educational objects. Following teaching. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Médio ministrado no período noturno cumpre um papel social de 

extrema relevância, atendendo a uma faixa da população constituída de indivíduos 

que, por diversos fatores, ficam impossibilitados de frequentar as instituições de 

ensino em outros horários. Boa parte dessas pessoas já exerce algum tipo de 

atividade profissional, além de muitos terem família constituída. Diante dessa 

realidade, a frequência ao ensino formal noturno, é a saída para esses cidadãos que 

intentam dar prosseguimento aos seus estudos. Nesse sentido, Andrade (2014, p. 

24) corrobora expressando que “seu advento se deu ainda no período imperial, com 

destinação à classe trabalhadora, cuja idade e necessidade de trabalhar não 

permitiam a frequência nos cursos diurnos”. 

Contudo, sabe-se que o funcionamento das escolas da rede estadual de 

Educação Básica à noite tem diversas especificidades. Talvez a principal seja o 

horário de execução das aulas, pois muitas instituições localizam-se em regiões 

periféricas e, tendo em vista que os estudantes normalmente trabalham na parte 

central da cidade, o deslocamento do trabalho à escola demanda tempo e faz com 

que as aulas iniciem após as 19:00h. Outro fato que deve ser ressaltado é que 

dependendo da matriz curricular adotada pela escola, algumas disciplinas como a 

Biologia são ministradas uma única vez por semana. Nesse contexto, o processo de 

ensino-aprendizagem sofre significativo comprometimento. 

Uma possibilidade de mitigação dessa problemática está no uso 

sistemático e orientado (a partir da aplicação de uma sequência didática) da 

plataforma aluno online desenvolvida pela Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará (SEDUC-CE). Através da utilização desse ambiente virtual de aprendizagem 

busca-se ampliar a interação docente-aluno, alargando-se assim o espaço/tempo 

em que ocorre ensino (e a aprendizagem) em Biologia. Dessa forma, pretende-se 

fazer uso de uma ferramenta de ensino remoto dentro do contexto de uma turma de 

ensino presencial, na perspectiva de se atingir a melhora do rendimento acadêmico 

dos estudantes contemplados nessa ação. 

É importante destacar ainda que as funcionalidades da plataforma estão 

também presentes em um aplicativo para smartphone que pode ser baixado 

gratuitamente. Através da plataforma aluno on-line, o professor tem a chance de 

disponibilizar à sua turma material didático, sugerir leituras complementares, aplicar 
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atividades avaliativas, postar links de sites com vídeos, infográficos e animações que 

descrevam processos biológicos. 

Além desses aspectos apontados anteriormente, destacamos que a 

literatura revela uma série de dificuldades que perpassam o ensino e a 

aprendizagem de uma disciplina extremamente fundamental em Biologia – a 

Citologia ou Biologia Celular. Esses problemas podem estar associados ao modo 

como se ensina a estrutura e função celulares. 

Assim, no presente trabalho, pretendeu-se formular uma proposta 

metodológica de ensino que se vale de objetos educacionais virtuais que possam 

representar de modo mais concreto, didático, claro e próximo da realidade, os fatos 

pertinentes à morfologia e fisiologia da célula. Nessa perspectiva, no 

desenvolvimento desse estudo, foi elaborada uma sequência didática (SD) que se 

organiza a partir de atividades que induzem o estudante a manipular objetos 

eletrônicos de ensino em Biologia Celular. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma proposta metodológica para o ensino de Biologia 

Celular em turmas do horário noturno, estruturada no emprego de Tecnologias da 

Informação e Comunicação, através de uma sequência didática e apoiada na 

plataforma aluno on-line da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Buscar na literatura estudos que apontem as principais dificuldades relativas ao 

ensino-aprendizagem em Biologia Celular; 

• Selecionar objetos eletrônicos de ensino que elucidem a morfologia e a 

fisiologia da célula; 

• Elaborar uma sequência didática para o ensino de Citologia usando objetos 

virtuais de ensino. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 ENSINO MÉDIO NOTURNO 

 

A Constituição Federal, em seu Art. 205, determina a obrigatoriedade de 

provimento da educação pelo Estado a todos os cidadãos. A partir dessa garantia 

constitucional, é razoável admitir que não restem margens para questionamentos, 

ressalvas ou alegações sobre a necessidade de oferta de educação básica no 

horário noturno. As principais dificuldades apresentadas pelos governantes são 

relativas a restrições orçamentárias. Parte-se de uma perspectiva meramente fiscal 

em que predomina a concepção de que a manutenção das escolas noturnas gera 

elevado gasto.  

A grande relevância social que o ensino médio noturno tem não pode ser 

omitida. É esse turno de funcionamento das escolas que contempla os trabalhadores 

(formais ou não) que desejam e precisam dar continuidade aos seus processos de 

escolarização. É oportuno destacar que o estudante que efetua matrícula no turno 

da noite nem sempre está inserido no mercado de trabalho formal, mas seu contexto 

social e doméstico ou familiar, comumente o obriga a frequentar a unidade de ensino 

nessa parte do dia. 

É necessário ressaltar também que há uma parcela importante de 

discentes que deixam o turno diurno e efetuam matrícula no horário da noite 

justamente na perspectiva de obterem alguma ocupação remunerada ao longo do 

chamado horário comercial. Não é raro encontrar também estudantes que por 

problemas de indisciplina e reprovação, tem suas matrículas condicionadas ao 

horário noturno.  

Como o alunado noturno é peculiar e tem um perfil bem distinto em 

relação ao daquele que frequenta a escola no período diurno, é imprescindível que 

as ações e os métodos educativos empregados ante ao coletivo discente da noite, 

sejam pensados levando-se em consideração essas especificidades. A esse 

respeito, Sousa e Oliveira (2008) expressam: 

 

Entre as diferenciações que se evidenciaram acerca da clientela do ensino 
noturno, a primeira delas é percebida entre os alunos que têm no estudo 
sua principal atividade/responsabilidade e aqueles que, antes de serem 
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estudantes, são trabalhadores ou buscam, de imediato, ingressar no 
mercado de trabalho (SOUSA; OLIVEIRA, 2008, p. 55). 

 

De acordo com estes autores, outro obstáculo enfrentado pelos 

profissionais da educação com os estudantes do período noturno diz respeito ao 

frágil vínculo que esses estabelecem com a escola. Para uma parcela significativa 

desses discentes, as questões profissionais se sobrepõem às demandas da escola. 

Assim, a escola tem de ser minimamente acolhedora e atrativa, mas sem deixar de 

exigir empenho e seriedade dos educandos no que diz respeito à sua formação. 

É fundamental que professores e gestores consigam modular com 

eficiência o ritmo de trabalho dispensado ao turno noturno. Caso contrário, é muito 

provável que se esbarre num problema. Em uma ponta, o alunado poderá entender 

que não tem como dar conta das exigências escolares, e na outra, ele pode encarar 

de forma relapsa sua condição de indivíduo em processo de formação intelectual. 

Outro aspecto importante em relação ao público escolar noturno 

relaciona-se à trajetória desses estudantes antes do seu ingresso no ensino médio. 

Alguns não deixaram de frequentar a escola, nem interromperam seus vínculos com 

o processo de escolarização em si. Outros, por sua vez, estão retornando à 

instituição de ensino depois de muitos anos, às vezes, após mais de uma década. 

Esse histórico implica nas expectativas que os alunos têm em relação ao curso 

médio e em relação à sua formação posterior à conclusão dessa etapa de ensino. 

Deste modo, há um impacto no comportamento e na postura desses cursistas em 

sua rotina estudantil. Sousa e Oliveira (2008, p. 56) corroboram expressando que 

“certamente, essas histórias têm reflexos na interação escolar atual; no entanto, 

parece não estar sendo consideradas pelos profissionais da educação na 

organização do trabalho escolar”. 

Gonçalves et al. (2005) levantaram informações acerca da realidade do 

ensino noturno em uma escola da rede estadual de ensino no estado do Rio de 

Janeiro. Nessa pesquisa, os autores tentaram analisar os aspectos que produziam 

os índices de baixo desempenho do referido público e levantaram reflexões sobre 

possíveis alternativas de atenuação desses melindres. 

Eles perceberam que existe uma incongruência entre o que a escola 

noturna proporciona aos estudantes e a realidade social dos mesmos. Esses 

pesquisadores afirmam que: 
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De um modo geral, o cotidiano do ensino noturno apresenta uma 
característica singular, pois recebe um alunado esgotado, que na sua 
grande maioria, chega à escola após uma jornada de trabalho. Um alunado 
que já chega reprovado pelo cansaço, que se evade e desiste da escola, 
porque o que aprende na sala de aula pouco tem a ver com o mundo do 
trabalho. (GONÇALVES et al., 2005, p. 346). 

 

Outro aspecto também enfatizado por eles é a unificação formal do 

currículo. O tratamento idêntico, ou seja, o fato de se empregar o mesmo currículo 

em todos os horários de funcionamento da escola, não garante a equalização das 

oportunidades pedagógicas, uma vez que, ensinar a quem não trabalha e a quem 

exerce atividades laborais são situações distintas. 

Outro trabalho que voltou seu olhar para a realidade do ensino médio 

noturno, com enfoque maior numa modalidade que integra o ensino básico à 

formação técnica, revelou problemas semelhantes aos já mencionados. A pesquisa 

desenvolvida por Silva e Jorge (2018) mostrou que, também nessa modalidade, 

apesar do potencial atrativo constituído pelas disciplinas de formação profissional, o 

percentual de desistência/abandono é elevado. Segundo os dados levantados nessa 

investigação, cerca de 50% dos discentes deixam de frequentar as aulas até o fim 

do primeiro semestre. 

Essas pesquisadoras também destacam que há uma incompatibilidade 

entre o contexto social do alunado e a configuração pedagógica desse tipo de curso. 

Ressaltam ainda que não há o cuidado de se conferir um tratamento distinto, do 

ponto de vista do currículo, dos métodos de ensino e de avaliação a esses discentes 

que, quase sempre tem uma trajetória escolar não-linear. 

Vale destacar que em tal contexto não se observam esforços no sentido 

de oferecer atendimento diferenciado a este público, tanto em relação à 

metodologia, quanto às formas de organização e carga horária das turmas, sendo 

apresentado tal qual às outras modalidades de ensino médio, incluindo as 

exigências de conteúdo e avaliação (CHARLOT, 2000 apud SILVA; JORGE, 2018). 

Por isso concordamos com os autores de que tais práticas atuam dificultando a 

permanência do aluno no referido turno, uma vez que esse nicho apresenta 

demandas específicas como o tempo de estudo e a valorização de suas próprias 

experiências. 

Diante do exposto, consideramos imprescindível tratar o alunado do turno 

noturno considerando-se todas as nuances que cercam esse público. É muito 
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importante que todos os sujeitos envolvidos com o ensino médio noturno dialoguem, 

discutam e reflitam sobre as ações desenvolvidas na escola a fim de que o 

estudante veja sentido e sinta-se estimulado ao se lançar numa tarefa que lhe é 

especialmente dispendiosa. 

Há também pesquisadores, como é o caso de Gomes e Carnielli (2003), 

que se dedicaram a investigar o ensino básico noturno, mas tendo como objeto de 

observação e análise a modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). É possível 

afirmar que há muitos traços em comum quando se compara a clientela do ensino 

noturno regular e aquela matriculada também no noturno, mas nas turmas de EJA. 

Tanto os discentes matriculados no formato regular quanto os que 

frequentam a EJA provém, majoritariamente, do mesmo meio social. O aspecto, 

digamos, mais distintivo do aluno da EJA está no fato dele ter uma média de idade 

mais elevada e de ser essencialmente um trabalhador que está dando 

prosseguimento à sua escolarização, quase sempre retornando à escola após vários 

anos. Assim, é possível afirmar que se é necessário um olhar mais acurado para as 

demandas dos discentes do ensino regular noturno, essa necessidade é ainda mais 

premente quando se refere ao aluno da EJA. 

Para Hadad et al (2002, apud GOMES; CARNIELLI, 2003) a escola 

noturna é marginalizada e exposta às condições de privações, cumprindo as funções 

de seletividade e hierarquização social habitualmente identificadas. Tais ideias são 

condizentes com as de Gomes e Carnielli (2003), que expressam: 

 

Ela é a última opção de trabalho dos professores, o que, inclusive, não 
permite a constituição de uma identidade com a realidade da escola. Por 
seu lado, a educação de jovens e adultos também continua a ter condição 
marginal, seja no interior da unidade escolar, estigmatizada como o turno da 
evasão, seja no interior das secretarias de educação, pelo descompromisso. 
Trata-se de um sistema paralelo, independente e inferior ao sistema regular, 
que reproduz os mesmos elementos denunciados em outros sistemas de 
ensino, isto é, a seletividade, a exclusão, o autoritarismo e o ensino 
precário, mnemônico e centrado na subordinação do educando como objeto 
passivo. (GOMES; CARNIELLI, 2003, p. 52). 

 

Ao se considerar a rede de educação básica do estado do Ceará, 

visualizamos em linhas gerais os mesmos problemas identificados nas escolas 

públicas de outras regiões do país. Conforme Santos e Pouchain (2011), mesmo 

oferecendo escolas com boas instalações, provendo diariamente merenda de boa 

qualidade, e possuindo equipe pedagógica e gestora com nível de pós-graduação, o 
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índice de evasão do ensino médio noturno ainda é elevado. 

Essas autoras ressaltam que é imprescindível que toda a comunidade 

escolar reconheça as fragilidades do ensino médio noturno, e que todos os agentes 

desse processo se comprometam e se empenhem, de forma veemente, no sentido 

de buscar meios de superação desses problemas. Dentro dessa perspectiva, as 

pesquisadoras apontam: 

 

Assim, se todos assumirem a responsabilidade pelas suas atividades dentro 
do contexto escolar, se todos passarem a se preocupar com as causas da 
perda progressiva da qualidade da educação, e dos altos índices de 
reprovação e evasão, sentindo-se responsáveis pela minimização esses 
problemas, se todos se dispuserem a acabar definitivamente com a 
transferência de culpa e responsabilidades, se todos assumirem a sua 
obrigação como participantes efetivos do processo, com certeza, se estará 
dando um passo seguro no sentido de resgatar a imagem do ensino público, 
a dignidade da profissão de professor, proporcionando, também, aos 
estudantes, o benefício de um ensino digno, eficiente e produtivo. 
(SANTOS; POUCHAIN, 2011, p. 321) 

 

A despeito da coerência expressa nas afirmações anteriores, 

consideramos oportuno destacar que é fundamental que mudanças mais amplas e 

estruturais, como melhoria das condições de trabalho e valorização do trabalho 

docente, especialmente em termos de remuneração, são ações imprescindíveis para 

o sucesso da educação pública em nível básico.  

 

3.2 ENSINO DE BIOLOGIA E ENSINO DE BIOLOGIA CELULAR 

 

Ao recorrermos à literatura que aborda o ensino de Biologia, verificamos 

que, notadamente a partir de 1950, foi empreendido considerável esforço oficial a 

fim de aprimorar a educação em Ciências. A partir desse período, visualizamos nas 

décadas seguintes uma série de ações executadas pelos entes públicos e por 

pesquisadores das universidades, que eram apresentadas como formas de 

aperfeiçoamento ou atualização do ensino de disciplinas dessa área. 

A partir dos textos de Krasilchik (2008), também é possível ver que os 

estudiosos e profissionais que pensavam o ensino de Ciências no Brasil, foram 

sensivelmente influenciados pelos pesquisadores desse ramo do conhecimento que 

atuavam nos EUA. Nesse contexto, Marandino et al (2009) apontam: 

 

Os processos históricos que produziram essa nova disciplina escolar, 
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embora tenham assumido características próprias no contexto educacional 
de cada país, foram influenciados pelos debates que se davam 
predominantemente nos Estados Unidos. (MARANDINO et al., 2009, p. 52). 

     

Em meados do século passado, quando a disciplina escolar de Biologia 

ainda não havia emergido nas unidades de educação básica brasileiras, ensinava-se 

uma miscelânea de tópicos de diferentes áreas do conhecimento como Geologia, 

Paleontologia, Petrografia, Zoologia, Botânica e Biologia Geral, os quais integravam 

a disciplina de História Natural, já havia aí uma espécie de reconhecimento 

internacional da relevância do ensino de Ciências para o desenvolvimento da 

sociedade. Concomitantemente ao referido reconhecimento, cresceu a preocupação 

dos especialistas no sentido de buscar mecanismos e estratégias que 

proporcionassem a melhoria do ensino das ciências, conforme expressa Krasilchik 

(2008): “paralelamente à evolução da ciência, eclodiram no Brasil e nos Estados 

Unidos movimentos destinados a melhorar o ensino das ciências, incluindo entre 

elas a biologia” (p. 14). 

Ainda na década de 1960, havia uma mobilização mais efetiva entre 

pesquisadores e lideranças governamentais com o intuito de modernizar o Ensino de 

Biologia. Nesse contexto, no Brasil, um grupo de professores da Universidade de 

São Paulo, organizou-se no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC). Essa organização atuava na produção de material didático para o ensino 

prático de Biologia (KRASILCHIK, 2008). Esse grupo de pesquisa brasileiro foi 

fortemente influenciado por outro de origem estadunidense, denominado Biological 

Sciences Curriculum Study (BSCS). O IBECC adaptou projetos didáticos elaborados 

pelo BSCS. Segundo Krasilchik (2008), a produção do órgão dos EUA exerceu 

demasiada influência no ensino de Biologia praticado por aqui. 

Além do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), 

outros grupos similares, no formato de núcleos, foram sendo montados sob 

coordenação do Ministério da Educação em outras regiões do país. No Nordeste, 

foram instituídos núcleos na Bahia e em Pernambuco. Vemos que, no Brasil e 

internacionalmente, havia uma forte intenção de produzir avanços no ensino das 

Ciências. Krasilchik (2008) destacou alguns componentes desse processo, 

criticando-o e notando a ausência desde aquele período, de aliar o ensino ao 

processo de pesquisa à importância das práticas em relação às teorias, e de um 

conhecimento mais holístico: 
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Em relação a esses objetivos, podemos afirmar que nas escolas de ensino 
médio, como ocorre nas escolas de ensino fundamental, embora tenha 
havido uma nítida mudança nos tópicos que fazem parte dos programas, o 
mesmo não ocorreu de forma a propiciar aos alunos a oportunidade de 
participar no processo de pesquisa científica. 
Mesmo com variações, o ensino médio ainda é feito de forma descritiva, 
com excesso de terminologia sem vinculação com a análise do 
funcionamento das estruturas. Contribui bastante para reforçar um ensino 
teórico, enciclopédico, que estimula a passividade, o exame vestibular que 
exige conhecimentos fragmentários e irrelevantes. (KRASILCHILK, 2008, p. 
16). 

 

Na década de 1970, durante a ditadura militar, o afã pelo 

desenvolvimentismo passa a ser ainda mais pujante. Entretanto, aquilo que se 

defendia no campo teórico não acontecia na prática. Em 1971 foi promulgada uma 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI 5.692, 11 de agosto de 1971) 

em parte confirmando a pretensão do poder público de promover avanços no campo 

do ensino. Porém, se de um lado, a lei apontava para um processo de valorização 

das disciplinas científicas, no aspecto prático, os currículos eram repletos de tópicos 

que visavam preparar os estudantes para o exercício de atividades profissionais 

técnicas (KRASILCHIK, 2008). Como exemplo desses componentes curriculares, 

podemos mencionar agricultura, técnica de laboratório e zootecnia. Conforme 

expressado por Krasilchik (2008, p. 16), “a formação básica foi danificada sem que 

houvesse um correspondente benefício para a profissionalização”. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 o cenário internacional volta a se 

modificar, e essas mudanças mais uma vez provocam repercussão em nível local. 

Nesse período, o mundo ocidental acompanha o aprofundamento da chamada 

Guerra Tecnológica já iniciado nas décadas anteriores e, mais do que anteriormente, 

as nações voltam seus olhares para desenvolver recursos humanos tecnicamente 

qualificados para atender adequadamente às demandas desse momento. 

É a partir desse período que ganha força o campo do conhecimento e do 

ensino que se fundamenta no enfoque ciência, tecnologia e sociedade. A despeito 

dessa nova postura, mais uma vez, em termos factuais, o ensino das ciências na 

escola brasileira não obteve os avanços esperados. Nesse momento, a composição 

social da escola mudou. O alunado deixou de ser composto predominantemente por 

crianças e jovens das classes sociais mais favorecidas e passou a contar também 

com jovens trabalhadores, os quais, em sua maioria, frequentavam a unidade de 

ensino no turno noturno. 
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No contexto das referidas décadas, coexistiam duas realidades. Uma 

relativa ao avanço das Ciências Biológicas enquanto campo acadêmico e de 

pesquisa e a outra relacionada à consolidação da disciplina escolar Biologia. Mais 

uma vez tomando como ponto de partida o que ocorria nos EUA, podemos visualizar 

o esforço daquele país no sentido de colocar em prática ações que proporcionassem 

algum progresso no ensino das ciências. Nesse âmbito, Marandino, Selles e Ferreira 

expressam: 

 

O lançamento do satélite artificial soviético Sputinik 1 em 1957 provocou a 
ampliação dessas reformas educacionais, para a melhoria do ensino das 
disciplinas escolares em ciências e da Matemática nas escolas norte-
americanas. (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009, p. 56).  

 

Ainda dentro do contexto supracitado, as autoras consideram que 

“naquele momento, as desvantagens tecnológicas foram compreendidas, em parte, 

como decorrentes de uma educação deficitária em ciências” (CHASSOT (2004) apud 

MARANDINO (2009 p. 56). 

Segundo Marandino, Selles e Ferreira (2009) existia uma contradição 

quanto ao modo como a disciplina escolar Biologia deveria ser formatada. Nesse 

contexto, duas realidades se chocavam. Por um lado, considerava-se que o ensino 

de Biologia deveria ser detentor de um viés mais atualizado, mais unificado, tendo 

como eixo central a teoria da evolução. Por outro, não era pertinente abrir mão dos 

aspectos mais utilitários e/ou pedagógicos que usualmente já eram contemplados 

nos programas de ensino da disciplina História Natural. 

Voltando a direcionar nosso olhar para a realidade especificamente 

nacional e entrando nos anos de 1990, a análise dos programas de Biologia para o 

nível médio revela, de acordo com Krasilchik (2008): 

 

A manutenção da tendência descritiva, já identificada em pesquisas 
anteriores. Isso é evidenciado quando se nota que o assunto “estrutura 
celular” predomina, aparecendo em 96%, e o estudo do “metabolismo 
celular”, em cerca de 70% das propostas curriculares. (KRASILCHIK, 2008, 
p. 17). 

 

A novidade que surge no fim da década de 1990 é o advento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino fundamental. Esse 

documento, elaborado e difundido pelo Ministério da Educação, ratifica a intenção de 

estabelecer um currículo nacional, a despeito das ressalvas oficiais de que tal 
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instrumento não é um “modelo curricular homogêneo e impositivo”. Os PCNs foram 

publicados em duas partes. A primeira, contemplando o ensino fundamental, foi 

publicada em 1998 e a segunda, que se destinava ao nível médio de ensino básico, 

teve sua publicação feita em 1999. Nesse segundo volume dos PCNs, as 

orientações curriculares que se referiam à biologia estavam presentes.  O Ministério 

da Educação ainda lançou uma espécie de versão complementar, os PCN+ Ensino 

Médio em 2002. O texto do referido documento apontava para um chamamento à 

adoção de modificações nos currículos da escola básica nacional como um meio de 

responder às exigências sociais impostas pelo fenômeno da globalização como 

podemos conferir a seguir: 

 

Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão difíceis 
contradições, estar formado para a vida significa mais do que reproduzir 
dados, determinar classificações ou identificar símbolos. Significa: saber se 
informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar 
problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática 
e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente, 
adquirir uma atitude de permanente aprendizado. (MEC, 2001, p. 9). 

 

Os PCNs defendiam de forma contundente a inclusão nos currículos das 

disciplinas de ciências de temas que se relacionassem firmemente com o cotidiano 

dos estudantes. Nesse contexto, ganha força entre os docentes a ideia de 

contextualização e exposição da aplicabilidade dos conhecimentos advindos da 

ciência. Krasilchik (2008) destaca que os PCNs para o ensino médio davam ênfase 

não somente às reformas em termos teóricos e em nível curricular, mas ressaltavam 

também que urgia a implementação de novos procedimentos metodológicos por 

parte dos educadores que atuavam nesse segmento de ensino. 

Os PCNs provocaram notável impacto no meio educacional o que fica 

evidenciado nas mudanças nos currículos efetuadas por entidades oficiais e na 

edição dos novos livros didáticos publicados a partir de então. Contudo, em termos 

pragmáticos, apesar da repercussão em nível, digamos burocrático, o fazer didático, 

no que concerne ao ensino de biologia ainda é sensivelmente influenciado pelas 

práticas e concepções oriundas das décadas de cinquenta, sessenta e setenta 

(KRASILCHIK, 2008). 

Finalmente, chegamos ao contexto atual com o advento da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). A BNCC é um documento que oficialmente se apresenta 

como detentor de um conjunto de diretrizes ou referências curriculares para toda a 



24 

 

educação básica em nível nacional.  A BNCC foi homologada em dois momentos 

distintos. Em 2017 é homologada a versão que contempla a Educação Infantil e o 

Ensino fundamental e em 2018 ocorre a homologação da parte relativa ao Ensino 

Médio. A produção desse documento contou com a colaboração de um número 

imenso de profissionais da educação das diversas partes do país dado que uma 

versão preliminar foi publicada e disponibilizada para consulta pública.  

É importante destacar que não apenas profissionais da educação 

poderiam fazer contribuições à BNCC e participar desse processo consultivo. Esse 

fato pode nos levar a acreditar que o trabalho de construção da BNCC foi altamente 

democrático, contudo, há pesquisadores, como Silva (2018), que denunciam que os 

documentos que resultaram desse processo, digamos, dialógico, foram 

posteriormente desvirtuados. 

Ainda discorrendo sobre o segmento da BNCC referente ao Ensino 

Médio, é relevante registrar que foi instituído um DIA D de mobilização nacional em 

torno da discussão sobre essa parcela do documento mencionado. Sendo mais 

preciso, o fato citado ocorreu no dia 02 de agosto de 2018. Segundo o Ministério da 

Educação, nessa data, “professores, gestores e técnicos da educação criaram 

comitês de debate e preencheram um formulário online, sugerindo melhorias para o 

documento” (BASE NACIONAL COMUM, 2018). Por fim, em 14 de dezembro de 

2018 a fração da BNCC para o Ensino Médio é homologada. 

A BNCC tem como um de seus pilares estruturais a organização do 

ensino a partir do desenvolvimento de competências. Essa perspectiva já estava 

presente nos PCNs. Dentro da proposta da BNCC as dez competências gerais 

consideradas têm de ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Outro 

conceito basilar dentro da BNCC é o que se refere às habilidades. É oportuno 

destacar que tal conceito só é dirigido aos níveis fundamental e médio de ensino. 

Outro traço em comum entre a BNCC e os PCNs é o arranjo das disciplinas em 

áreas do conhecimento, quais sejam: área de Linguagens e suas Tecnologias, área 

de Matemática e suas Tecnologias, área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.  

Faz parte do cerne da redação da BNCC a ideia de formação integral. 

Contudo, contraditoriamente, alguns temas transversais importantes não estão no 

texto, a exemplo de Saúde e Orientação Sexual, o que compromete o processo que 

conduz à desejada formação plena (LANDIM; DINIZ; SANTANA, 2017). 
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Quando tratamos da BNCC do Ensino Médio somos impelidos a observar 

o contexto da Reforma do Ensino Médio. Isso acontece, dentre outras razões, 

porque a homologação dessa parte do documento aqui abordado foi feita seguindo 

os aspectos legais impostos pela mencionada reforma. Na seção do texto da Medida 

Provisória 746/16 (Medida Provisória do Novo Ensino Médio) que contém a 

exposição de motivos que em tese legitimariam a necessidade emergencial de 

execução dessa reforma, existe a alegação de que há um “número excessivo de 

disciplinas do ensino médio, não adequadas ao mundo do trabalho” (SILVA, 2018, p. 

2). Nesse sentido, uma das mudanças mais substanciais que foi incorporada à 

BNCC é traduzida na implementação dos chamados Itinerários Formativos. Essa 

realidade faz com que não haja a imposição legal de um programa mínimo de 

Biologia a ser ofertado nessa etapa de ensino. O mesmo fenômeno ocorre com 

todas as disciplinas, à exceção de Língua Portuguesa e Matemática. 

A Reforma do Ensino Médio atrelada à BNCC divide a formação em nível 

médio em duas frentes: uma corresponde à formação básica comum contemplando 

os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática e a outra relativa 

aos cinco itinerários formativos: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas e Formação Técnica e Profissional. É oportuno destacar que há 

obrigatoriedade de oferta nos três anos do ensino médio apenas do fragmento 

relativo à formação básica comum, ou seja, somente os componentes curriculares 

de Língua Portuguesa e Matemática contam com esse amparo legal. Cada rede de 

ensino, ou mesmo cada instituição de educação básica, definirá quais itinerários 

formativos irá ofertar e em que série dessa etapa escolar será ofertado um 

determinado itinerário. 

Outra contradição produzida pela BNCC e pela Reforma do Ensino Médio 

diz respeito ao fato de nos textos oficiais desses documentos haver uma exaltação à 

liberdade de escolha dos estudantes, ao seu protagonismo, ao passo que na prática, 

as redes e as escolas tenderão a ofertar os itinerários formativos de modo restritivo 

– seja por motivos de orientação pedagógica ou até mesmo por questões de 

orçamento da educação das redes estaduais. Isso fica evidente a partir da leitura do 

texto da Lei 13415, de 16 de fevereiro de 2017:  

 

Art. 4º O art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: “Art. 36. O currículo do ensino médio 
será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários 
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formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes 
arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 
possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 
I - linguagens e suas tecnologias; 
II - matemática e suas tecnologias; 
III - ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 
V - formação técnica e profissional. 

 

É pertinente destacar que a lei que regulamenta a reforma do Ensino 

Médio provocou uma grande alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei no 9394/1996. Tal fato é alvo de muitas críticas às quais dão conta de 

que um dos principais propósitos dessa etapa de ensino, que seria o de garantir uma 

formação básica e universal, foi liquidado. 

Outro aspecto intrínseco a todo esse contexto de mudanças está 

relacionado à carga horária ofertada no ensino médio. Os já citados documentos 

estipulam uma carga horária de sete horas diárias. Essa realidade é sobremaneira 

excludente uma vez que muitos escolares têm de usar uma parte do dia para o 

exercício de alguma atividade laboral. 

É importante ressaltar que não se nega que existam problemas diversos 

referentes ao Ensino Médio até então em voga. O que com muita recorrência se 

critica é a proposta de solução apresentada pelos organismos oficiais e estabelecida 

por força de lei. De modo sintético, essas críticas apontam preponderantemente 

para a inviabilidade da materialização da reforma, para o modo arbitrário como o 

processo que levou ao seu surgimento transcorreu e para o efeito produtor de 

inconsistência do caráter básico e generalizado que essa etapa da educação escolar 

possuía.  

Feitas essas considerações, é necessário discorrermos sobre o ensino 

específico do tema da disciplina escolar Biologia que está mais diretamente ligado 

ao contexto do presente trabalho. A citologia ou biologia celular é um componente 

curricular extremamente relevante. A análise etimológica e conceitual confirma a 

importância dessa área de estudo, uma vez que a Biologia é a ciência que estuda a 

vida e a célula é a unidade fundamental, básica, da vida.  A biologia celular perpassa 

praticamente todos os campos da Biologia. A sua compreensão é condição 

indispensável para o entendimento de uma trama de temas que são habitualmente 

tratados ao longo do ensino médio (VIGÁRIO; CICILLINI, 2019). 

Considerando-se a natureza microscópica da célula, é razoável esperar 
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que os estudantes tendam a ter dificuldades em projetar mentalmente imagens que 

a representem com coerência. Isso pode ser agravado especialmente nos casos em 

que o escolar chega na 1º série do ensino médio sem ter qualquer contato prévio 

com a disciplina escolar Biologia. Nesse contexto, é de fundamental importância que 

o docente tenha extremo zelo na transposição didática das informações relativas a 

esse assunto. 

Como tentativa de trazer mais didatismo, precisão e clareza ao processo 

de apresentação da célula enquanto estrutura viva é possível lançar mão de 

instrumentos eletrônicos de ensino como animações e imagens tridimensionais. Há 

que se ressaltar também o apreço que a atual juventude tem pelos chamados 

smartphones e similares. É recorrente o conflito que mestres e educandos travam 

por conta do uso inoportuno desses aparelhos. Referente a esse contexto talvez se 

deva considerar a possibilidade de transformar o empecilho à aprendizagem em 

aliado. Nesse sentido, O'Day (1990, p. 217) corrobora expressando que “existe uma 

literatura bastante extensa argumentando que as animações são mais eficazes do 

que imagens sequenciais estáticas para o ensino”.  

Deve-se ter em mente que a Biologia tem uma terminologia própria a qual 

não é familiar ao estudante que chegou recentemente à última fase da educação 

básica. Também por isso, o professor de citologia deve considerar a adoção de 

recursos didáticos que extrapolem os limites de espaço e tempo destinados à aula 

em classe. Nessa perspectiva, Maia et al. (2016) consideram que: 

 

Muitos alunos têm dificuldades em absorver conhecimentos em um curto 
espaço de tempo, ou seja, o período que o professor dispõe para trabalhar 
em sala de aula. Esta é uma das situações em que o uso das tecnologias 
como recurso a mais para o professor pode favorecer na superação de 
dificuldades no processo de ensino/aprendizado. (MAIA et al., 2016, p. 155). 

 

Uma necessidade importante no contexto do ensino de Biologia é a de 

primar pela transmissão de uma visão dos conceitos biológicos que não os trate de 

forma fragmentada nem isolacionista.  Esse cuidado é especialmente essencial 

quando estamos diante do exercício de ensinar o conceito de célula, nessa 

perspectiva, França (2015) expressa que: 

 

Neste sentido, faz-se necessária uma maior dedicação dos professores na 
teorização e na prática desse conteúdo, a fim de dar um contorno claro do 
que seja célula, mas, sem esquecer da visão sistêmica iniciada na 
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minúscula célula chegando até os agrupamentos celulares ordenados que 
produz o todo que chamamos de organismo, tendo em vista que saber a 
respeito de células como unidades estruturais isoladamente, pode não ser 
suficiente para entender todas as suas propriedades ou o contrário. (p. 23). 

 

Na literatura que contempla o ensino de Biologia Celular, muitos trabalhos 

apontam algumas fragilidades relativamente comuns ao ensino dessa temática. 

Muitas variáveis contribuem para a existência dessas dificuldades. A esse respeito, 

França (2015, p. 71-72 apud Vigario e Cicillini, 2019, p. 65) considera que “a 

natureza microscópica da célula; as figuras de células no LD [livro didático], 

estanques como se todas as células fossem iguais; e a dificuldade com o 

vocabulário técnico”, são elementos que atuam embargando a plena aprendizagem 

em citologia. 

É cada vez mais latente o entendimento de que o ensino não deve 

permanecer centrado de modo exacerbado na figura do docente. A ideia de que o 

estudante deve ser protagonista no processo de construção do seu conhecimento é, 

ao menos em tese, valorizada (FARIA et al., 2011).  

Nesse contexto, o docente deve ser um fomentador das situações de 

aprendizado. O trabalho aqui apresentado sugere uma proposta de ensino de 

Biologia Celular na qual o estudante terá considerável autonomia quanto ao uso dos 

recursos didáticos indicados. O educando também terá uma postura ativa no 

processo de apropriação dos conceitos biológicos ligados a esse tema. 

 

3.3 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Não há como negar o fato de que uma parte expressiva do mundo está 

mergulhada nas tecnologias. Isso é particularmente perceptível quando observamos 

a atuação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Dependemos 

dos recursos produzidos pelas TIC para fazermos uma quantidade imensa de 

tarefas, desde movimentações financeiras às compras de itens de subsistência. 

Atualmente, mais do que em qualquer outro momento da humanidade, as TICs são 

empregadas na pesquisa, produção e difusão do conhecimento. Devido a isso, Silva 

(2001) elenca como TICs todas as tecnologias que interferem e norteiam os 

processos informacionais e comunicativos dos seres.  

No Brasil, por exemplo, em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) constatou que 79,1% das residências acessavam à internet. Ainda 

de acordo com os dados fornecidos pelo referido Instituto, em quase todas essas 

casas, o telefone celular era o principal dispositivo para a navegação na rede e havia 

uma forte concentração do uso da web nas zonas urbanas (IBGE, 2018). 

Paradoxalmente, verifica-se um processo um tanto quanto refratário no 

que diz respeito à plena aplicação dessas tecnologias na escola básica. Almeida 

(2017) considera que as formas como os docentes encaram as TIC oscilam entre a 

empolgação e a aversão, mas que a adesão a esses instrumentos vem aumentando. 

É inegável que há uma espécie de conflito de posturas entre os chamados 

imigrantes digitais e os nativos digitais. Nessa perspectiva, Almeida (2017) aponta 

que:  

 

É visível o interesse e a constante utilização de TD pelos jovens-nativos 
(alunos), porém não é tão perceptível esta postura nos adultos-imigrantes 
(professores), pelo que será pertinente questionar o que ocorre em sala de 
aula, em momentos de ensino e aprendizagem. (ALMEIDA, 2017, p. 6). 

 

Além do aspecto social que já foi aqui apresentado, é imprescindível 

enxergar as potencialidades pedagógicas das citadas TIC. Em outra parte desse 

trabalho, contemplamos, por exemplo, a contribuição que esse recurso proporciona 

na tarefa de exposição de imagens e processos biológicos, físicos e químicos. Além 

disso, essas ferramentas são extremamente convenientes e úteis quanto ao 

armazenamento e compartilhamento de dados. 

A escola, naturalmente, não está apartada da sociedade. Pelo contrário, 

ela é afetada, e também exerce influência desse sistema. Desse modo, o professor, 

como elemento crucial no processo educativo, tem de buscar meios para se adaptar 

no sentido de alcançar o êxito escolar do seu alunado. Nesse contexto, Espírito 

Santo e André (2013) consideram: 

 

A educação atual se encontra diante de um grande desafio que é o de 
constituir-se em espaço de mediação entre o aluno e esse mundo 
tecnológico que lidam com a mente e o imaginário. No entanto, faz-se 
necessário que o professor domine as novas tecnologias, que tenha uma 
nova qualificação e que atenda às expectativas requeridas por este novo 

panorama. (p. 236) 
 

Para que a comunicação do docente com seus escolares seja eficaz é 

necessário que aquele conheça minimamente a realidade em que os estudantes 
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estão inseridos. Dentro dessa concepção, Espírito Santo e André (2013, p. 239) 

defendem que “só podemos falar em educação se estivermos inseridos na realidade 

de nossos educandos”. Para esses autores, as tecnologias da informação 

disponíveis na contemporaneidade oferecem uma imensidão de oportunidades de 

aprendizagem, cabendo ao professor se preparar para saber usá-las de modo a 

potencializá-las. A esse respeito eles sentenciam: 

 

O docente é papel primordial neste contexto desde que este tenha 
consciência da necessidade de sua adequação a esta nova realidade. É 
preciso buscar formas que possibilitem a utilização desses recursos e 

ferramentas em benefício do aprendizado. (ESPIRITO SANTO; ANDRÉ, 

2013, p. 239).  
 

De acordo com Arruda (2013) o dever de educar o cidadão tornando-o 

crítico continua sendo da escola. Urge a necessidade dessa instituição se remodelar 

para que ela se aproxime do contexto de sua clientela. É necessário que os 

profissionais da educação deixem de resistir àquilo que se impõem histórica e 

socialmente (as características da sociedade produzidas pelas TIC) e se esforcem 

por compreender com propriedade as implicações que essa atual realidade produz 

para o exercício pedagógico. 

A consulta aos documentos oficiais nos mostra que a preocupação das 

autoridades em educação no que concerne à inserção das TIC ao processo 

educacional formal não é algo tão novo. Orientações a esse respeito já constavam 

na Lei 9394/1996 (LDB) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (ARRUDA, 2013). 

No que se refere ao momento atual, destaca-se o advento da BNCC. 

Nesse documento, também vemos a presença da recomendação oficial de se 

incorporar as tecnologias digitais da informação e comunicação à feitura da 

educação básica. 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2017, 
p.9)  

 

Arruda (2013) também destaca a necessidade de se atuar na formação 

dos futuros professores. O que acontece hoje é basicamente um processo de 
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emenda na formação dos docentes que já atuam. Para o autor, somente ofertar 

cursos de complementação que tratam das TIC para educadores que já atuam na 

regência de sala ou incluir uma disciplina que aborde esse tema no curso de 

graduação dos estudantes que exercerão o magistério não se constitui no 

tratamento mais eficaz a essa problemática. 

É razoável supor que inciativas dessa natureza produzam melhores 

resultados se desenvolvidas no contexto da formação dos docentes em nível de 

graduação, mas não apenas como uma disciplina isolada. Essa formação tem de ser 

mais ampla e voltada para a prática em sala. Seria muito oportuno direcioná-la para 

as atividades de estágio supervisionado e para programas de iniciação à docência e 

de residência pedagógica. 

Ainda de acordo com Arruda (2013), é necessário que os atores 

envolvidos com o processo educacional façam uma reflexão mais profunda acerca 

das relações entre as tecnologias antigas e as recentes e que se discuta sobre quais 

conteúdos o professor precisa dominar dentro do presente cenário social em que 

docentes e estudantes estão cercados por instrumentos tecnológicos de informação 

e comunicação que impactam a vida de quase todas as pessoas. 

Conforme Heckler, Oliveira Filho e Saraiva (2007), que apontam outras 

vantagens para o emprego das TIC no ensino, um benefício propiciado pelo uso 

desses dispositivos é conferir liberdade e autonomia ao discente no exercício de 

estudar. Pode-se afirmar ainda que o escolar tende a assumir uma postura mais 

ativa no ato de aquisição de novos conhecimentos.  

Fazendo referência especificamente ao ensino médio noturno oferecido 

pela rede pública de ensino, tem de se ressaltar outro aspecto positivo, o aluno tem 

a possibilidade de extrapolar a experiência de aprendizado para além da ocasião da 

aula presencial nas dependências da unidade escolar, isso pode funcionar como um 

elemento compensador da carga horária reduzida de aulas presenciais. É importante 

mencionar também que esses instrumentos permitem ao aluno imprimir o próprio 

ritmo de aprendizagem.  

Mendes (2010) considera que o instrumento digital de ensino precisa dar 

a possibilidade de o usuário controlá-lo, assim, o indivíduo tem como pausar, repetir, 

reforçar um trecho que considera mais relevante ou complexo em um processo 

representado por uma animação ou vídeo. Nessa perspectiva, Lowe (2004 apud 

MENDES, 2010) relata ter verificado que em um estudo de sua autoria, os 
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estudantes, de modo muito frequente, realizavam a ação de congelar uma animação 

ou vídeo numa provável tentativa de entender melhor certa informação. 

O uso do recurso digital animação é encarado por estudiosos do ensino 

de Ciências como uma das soluções para o problema da transposição didática de 

conteúdos marcadamente abstratos e complexos. As animações, em detrimento de 

textos e figuras planas, conseguem expor de forma mais elucidativa fenômenos 

biológicos, físicos e químicos (HECKLER; OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2007). 

Pesquisas em ensino de Biologia demonstram que animações têm um 

papel subjetivo, emotivo, no processo de aprendizagem de muitos estudantes. 

Quanto a isso, elas atuam servindo para atrair a atenção dos discentes auxiliando-os 

na manutenção do foco e da motivação. O uso desse recurso no ensino superior, 

portanto no tratamento de conceitos e informações mais complexos, tem uma função 

igualmente mais elaborada. Nessa circunstância, elas subsidiam o processo 

cognitivo do estudante corroborando para que ele tenha plena compreensão do que 

está aprendendo (LOWE, 2004). 

Ainda segundo Lowe (2004), as animações traduzem de modo explícito e 

dinâmico um determinado processo ou fenômeno, ao passo que as representações 

gráficas estáticas não possuem elevado nível de fidedignidade. Além desse aspecto, 

as representações estáticas têm de usar símbolos e elementos adicionais como 

setas, traços, linhas ou afins, que podem dificultar a clara compreensão por parte 

dos discentes. Diante de uma situação como essa, o estudante ainda tem de 

elaborar mais um processo cognitivo o qual produzirá uma animação mental do 

evento que está investigando. 

Em um trabalho realizado por Carneiro e Silveira (2014), no qual se 

investigou a aplicação e a efetividade de objetos virtuais de ensino entre estudantes 

de cursos de nível superior, verificou-se que 70% dos participantes da intervenção 

relataram ter sua aprendizagem favorecida ou muito favorecida pelo uso das 

referidas ferramentas. Ora, se diante de um público com mais maturidade intelectual, 

tais instrumentos se revelam potencializadores da aprendizagem, inferimos que seu 

emprego no nível da educação básica é demasiado oportuno. 

Para Green et al. (2000), há considerável número de estudos indicando 

que a adoção de recursos multimídia no ensino promove a melhoria da 

aprendizagem dos discentes em temas das Ciências Biológicas frente ao modelo 

tradicional de aulas teórico expositivas. Some-se a isso, a atual realidade mundial 
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inaugurada pela pandemia do novo coronavírus, nesse novo cenário, o uso de 

mecanismos alternativos de transmissão do conhecimento é algo imperativo. 

 

3.4 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

As Sequências Didáticas são um modelo metodológico de ensino 

bastante estudado pelos pesquisadores em educação. Com relação ao ensino das 

ciências – Biologia, Física e Química –, por existir tradicionalmente, uma abordagem 

conteudista, memorial e livresca, é oportuno lançar mão de métodos que intentem 

colocar o estudante numa posição mais central do processo educativo, e a SD 

contempla essa perspectiva (LEAL, 2012). 

Na rotina do ofício docente no nível médio de ensino, lida-se o tempo todo 

com os planos de aula, de ensino e de curso. Não é muito comum encontrarmos o 

instrumento pedagógico da SD sendo manejado por educadores dessa etapa da 

educação básica. 

Considerando-se que parte dos professores de ensino médio não seja tão 

familiarizada com as SD, cabe diferenciá-la dos planos de aula e dos planos de 

curso. Zabala (1998), por exemplo, entende sequência didática como “um conjunto 

de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos”. Nessa conjuntura, é possível concluir que uma SD 

é idealizada a partir dos objetivos educacionais que se quer alcançar. 

A partir do que expressa Matos (1971, apud GIORDAN, 2011), a SD pode 

ser comparada a um minicurso. Em termos ainda mais práticos, podemos dizer que 

os planos de aula estão contidos nas SD e estas, por sua vez, são inseridas nos 

planos de curso (plano anual de curso), quando se faz uso dessa proposta 

metodológica, naturalmente. 

Uma das qualidades da SD apontada por quem as pesquisa, é a de que 

através desse método o educador tem a possibilidade de conhecer o que o discente 

sabe previamente acerca de um tema. A partir desse panorama, deve-se idealizar as 

atividades que constituíram a SD, de modo a subsidiar o avanço da turma para um 

nível mais elevado de conhecimento sobre o assunto contemplado pela intervenção 

(LEAL, 2012). 
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Ainda fazendo referência à eficácia pedagógica da SD, vejamos o que 

Zabala (1998) considera: 

 

Estas unidades têm a virtude de manter o caráter unitário e reunir toda a 
complexidade da prática, ao mesmo tempo que são instrumentos que 
permitem incluir as três fases de toda intervenção reflexiva: planejamento, 
aplicação e avaliação. (p. 18). 

 

Esse caráter unitário, apontado pelo autor, pode ser especialmente 

vantajoso quando consideramos a realidade do Ensino Médio noturno, marcado pela 

baixa frequência discente. A aplicação da SD, com atividades integradas, articuladas 

entre si e abordando um mesmo grande tema, tem potencial para amenizar as 

lacunas de aprendizagem que advém das ausências frequentes dos estudantes. De 

acordo com Zabala (1998), 

 

As sequências podem indicar a função que tem cada uma das atividades na 
construção do conhecimento ou da aprendizagem de diferentes conteúdos 
e, portanto, avaliar a pertinência ou não de cada uma delas, a falta de 
outras ou a ênfase que devemos lhes atribuir. (p. 20). 
 

A partir disso, admite-se que a SD seja concebida para o alcance de 

determinados objetivos de aprendizagem e quem levará à aquisição do 

conhecimento pretendido, é o conjunto das atividades da SD. Para esse autor, a SD 

também é um dispositivo que permite de forma ágil e prática, avaliar a qualidade e a 

eficácia da intervenção que o docente realiza em sua turma. A SD, nesse aspecto, 

contribui sobremaneira para o movimento baseado nas seguintes práticas: planejar, 

agir, refletir e agir novamente. 

Também ressaltando a eficácia da SD para o ensino, Gomes (2019) 

aponta que as atividades presentes nesse instrumento, por serem conectadas e 

relacionadas, ensejam uma aprendizagem gradativa e consistente. O pesquisador 

complementa expressando que “o processo é mais importante que achar uma 

resposta objetiva para uma determinada questão” (p. 29). 

A pesquisa sobre SD também aponta para a necessidade de que as 

atividades constantes dessa metodologia tenham um traço de leveza e de 

entretenimento e que se distancie minimamente do modelo mais convencional de 

aulas expositivas (NÓBREGA, 2019). No presente trabalho, essa é mais uma 

característica do referido método didático que vem a calhar com a realidade adversa 
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dos estudantes do horário da noite, os quais em sua maioria são trabalhadores e 

que por isso chegam à escola, de forma previsível, cansados física e mentalmente.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Quanto ao modo de tratamento das informações, esta pesquisa 

apresenta-se como qualitativa. Quanto à forma de acesso aos dados, é uma 

pesquisa bibliográfica, uma vez que busca nas fontes escritas as informações que 

subsidiam conceitualmente ideias que dão sentido ao problema de pesquisa que se 

busca solucionar, ou pelo menos conhecer com mais clareza, em uma dada 

investigação (GIL, 2002). 

Uma pesquisa pode ser classificada a partir de vários critérios. Um deles 

é o objetivo geral do estudo, que ressalta o que a investigação pretende apontar, em 

termos de informações. Também é comum classificar as pesquisas quanto à forma 

de obtenção dos dados e quanto ao modo de analisá-los (GIL, 2002). Para Vieira 

(2010), quando o pesquisador não tem a necessidade de se preocupar com o 

manejo de dados e estatísticas de forma absolutamente precisa, exata e objetiva, 

realiza-se, nessas circunstâncias, uma pesquisa qualitativa. 

Neste estudo, recorreu-se à literatura acadêmica que aborda os temas 

que permeiam o presente trabalho, quais sejam: ensino de Biologia, ensino de 

Biologia Celular, tecnologias da informação e comunicação, ensino básico noturno e 

sequências didáticas. O material consultado foi acessado majoritariamente de forma 

eletrônica. A maioria desses documentos foi localizada a partir de busca feita em 

bibliotecas eletrônicas como a SciELO e o Google Scholar. 

A princípio, pretendia-se executar um levantamento das principais 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, do 

horário noturno, de escola da rede estadual de ensino do Ceará, localizada na 

cidade de Caucaia. Essa ação seria feita a partir da aplicação de questionários à 

referida turma. Com o advento da pandemia do novo coronavírus e com a 

subsequente suspensão das aulas presenciais, essa etapa da pesquisa foi 

inviabilizada.  

Este estudo teve então de ser adaptado. Buscamos na literatura trabalhos 

que analisam o fenômeno do ensino de Citologia no nível médio, e a partir dos 

dados fornecidos por essas pesquisas, foi formulada uma proposta metodológica 

para o ensino de Biologia Celular que usa uma sequência didática, a qual se 
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estrutura no uso de objetos virtuais de aprendizagem. 

É importante ressaltar que o produto didático aqui concebido (a SD), foi 

idealizado como uma ferramenta de ensino remoto que complementa o ensino 

presencial. Nessa perspectiva, e fazendo proveito de um recurso virtual já 

disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação do Ceará (SEDUC-CE) – a 

plataforma aluno on-line (que é disponível também como aplicativo para 

smartphones), as atividades da SD aqui apresentadas são postadas nesse sítio. 

Admite-se que tal procedimento é conveniente dado o amplo uso dessa plataforma 

por professores e estudantes.     

 

4.2 ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL – UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A sequência didática e a pesquisa aqui apresentada foram pensadas 

como uma proposta de ensino que se colocasse como uma alternativa de 

superação, ou ao menos, de mitigação de limitações típicas do ensino médio 

noturno ofertado pelas escolas da rede estadual de ensino no Ceará. 

Entre essas limitações podemos citar o horário reduzido das aulas, a 

carga horária reduzida da disciplina de Biologia (a depender do mapa de 

disciplinas/carga horária adotado por cada instituição), a baixa frequência dos 

discentes às aulas noturnas. Diante dessa realidade, o produto didático aqui exposto 

é um instrumento a ser usado como uma ferramenta de ensino remoto que atua 

complementando o ensino presencial. 

A escolha de Biologia Celular como o campo da Biologia contemplado 

nessa investigação deveu-se ao seu caráter basilar; por ser um tema-chave para a 

plena compreensão da maioria dos assuntos biológicos e por tradicionalmente estar 

presente no currículo do primeiro ano do nível médio, funcionando, muitas vezes, 

como porta de entrada do estudante no universo dessa ciência. 

Após a definição da subárea da Biologia que entraria na SD, consultou-se 

a literatura com vistas a identificar com maior propriedade, as dificuldades relativas 

ao ensino e à aprendizagem dos referidos conteúdos. Nesse processo de pesquisa, 

o estudo intitulado Os saberes e a trama do ensino de Biologia Celular no nível 

médio, realizado por Vigario e Cicillini (2019), serviu como a principal fonte 

reveladora dos problemas ligados ao ensino de Biologia Celular na escola básica. 

O próximo passo foi buscar na literatura estudos que balizassem o uso de 
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ferramentas virtuais para o ensino de Biologia em nível médio. Buscou-se também 

encontrar trabalhos de investigação nessa área que indicassem quais ferramentas 

eletrônicas de ensino em Biologia poderiam ser usadas. Nessa etapa, utilizamos os 

trabalhos de Martins (2019), que culminou no desenvolvimento de um website que 

funciona como um repositório de objetos educacionais digitais voltados ao ensino de 

Citologia. O acesso a esse conteúdo é gratuito através do endereço 

http://www.celuladidatica.ufpr.br/. 

A etapa seguinte consistiu num exercício de exploração dos objetos 

educacionais digitais organizados no acervo do referido site. À exploração, seguiu-

se a escolha dos instrumentos virtuais de ensino que fariam parte da SD. Por fim, 

ocorreu a etapa de elaboração ou formatação da SD. 

http://www.celuladidatica.ufpr.br/
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O produto educacional elaborado ao longo do desenvolvimento desse 

trabalho foi inicialmente idealizado para ser aplicado em uma turma de primeiro ano 

do ensino médio noturno de uma escola da rede estadual, localizada no município 

de Caucaia. 

Devido ao advento da pandemia do novo coronavírus e a suspensão das 

aulas presenciais, a aplicação do modelo metodológico aqui referido foi inviabilizada. 

É importante ressaltar que este produto pedagógico foi pensado para servir como 

uma ferramenta de ensino remoto complementar ao ensino presencial. Essa 

intenção se justifica a partir do contexto social, econômico escolar dos discentes do 

ensino noturno. 

Como já mencionado, boa parte dessa clientela é constituída por pessoas 

que já atingiram a maioridade, e muitos já têm família constituída, sendo 

praticamente todos trabalhadores. Enfim, são alunos que dispõem de pouco tempo 

para se dedicarem às demandas da escola, e que quase sempre precisam de uma 

orientação mais amiúde do educador para executarem as atividades escolares. 

Nessa perspectiva, a maioria deles tem pouca autonomia. 

A estratégia da SD é, a priori, muito eficaz, pois instiga o educador a atuar 

em várias frentes. A partir desse recurso o docente tenderá a realizar as seguintes 

ações: 1) problematizar o tema a ser estudado ao longo da SD; 2) contextualizar 

essa temática; 3) dispensar mais significado aos conhecimentos ministrados dentro  

dessa estratégia; 4) estimar os conhecimentos prévios da turma sobre o assunto 

tratado; 5) delimitar os objetivos de aprendizagem; 6) formular atividades baseadas 

nesses objetivos; 7) avaliar se as atividades propostas estão atingindo os objetivos 

de aprendizagem; 8) reconfigurar as atividades caso haja necessidade; 9) avaliar a 

aprendizagem da turma de modo processual. 

No presente trabalho, algumas dessas ações foram feitas de forma, 

artificial, uma vez que a intervenção junto à turma não pôde acontecer. Dos atos 

listados no parágrafo anterior, os de números 7, 8 e 9 não se materializaram. Os 

demais foram realizados a partir de dados fornecidos por outros trabalhos de 

pesquisa nessa área. 

Apesar da proposta de ensino constante desse trabalho não ter sido 

testada, é razoável inferir sua efetividade. Isso se fundamenta na vasta literatura que 
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demonstra que intervenções similares são bem sucedidas. Essa concepção resulta 

também do contexto em questão: uso de objetos educacionais virtuais, os quais têm 

grande potencial elucidativo e esclarecedor da estrutura e da função celular - o 

cerne do assunto abordado na referida proposta de ensino; e a possibilidade de 

essas ocasiões de ensino-aprendizagem extrapolarem os momentos de aula nas 

dependências físicas da escola. 

No processo de construção da presente proposta metodológica, foram 

fundamentais os dados fornecidos por Vigario e Cicillini (2019) e Martins (2019). 

Através do primeiro trabalho foi possível obter informações sobre muitas das 

dificuldades relativas ao ensino-aprendizagem de Biologia Celular. A partir da 

segunda investigação, foi possível ter acesso à uma coletânea de objetos virtuais de 

ensino desenvolvidos para o estudo de Citologia. Essa coletânea foi organizada por 

ocasião da confecção de um produto educacional no âmbito de um mestrado 

profissional em ensino de Biologia. 

De acordo com Martins (2019), esses itens foram escolhidos de forma 

criteriosa. A esse respeito a autora expressa: 

 

Cada um dos materiais foi analisado, quanto ao rigor científico do conteúdo 
(adequado e aplicável ao nível do ensino médio), ausência de erros 
conceituais e aspectos didáticos que favoreçam a construção do 
conhecimento e as suas características técnicas (design amigável, 
qualidade gráfica, leveza, resolução, som, dentre outras características), 
facilidades das formas de acesso e licença para o uso. Foram selecionados 
aqueles com leveza para rodar, com design atrativo e estimulante, sem 
poluição visual, com as informações necessárias, que atendam a todos os 
critérios do rigor científico e didáticos [...]. (MARTINS, 2019, p. 38). 

 

A opção pelo uso da plataforma aluno on-line deve-se ao fato desse 

recurso ser disponibilizado de forma gratuita pela Secretaria de Educação do Estado 

do Ceará e também por existir elevada adesão a esse recurso pelos estudantes da 

referida rede e pelos docentes, até porque, quanto aos professores existe a 

obrigação do uso dessa ferramenta para fins de alimentação com dados relativos à 

frequência discente, notas de avaliações das turmas, registro das aulas, postagem 

dos planos de aulas, entre outras demandas.  

Nesse contexto, acreditamos que o uso da sequencia didática proposta 

nesta pesquisa contribui para estimular educadores da mencionada rede de ensino a 

fazerem uso mais adequado do equipamento. Ademais, esse recurso é oferecido 

também na forma de aplicativo gratuito para smartphones, desenvolvido pela 
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SEDUC-CE, proporcionando praticidade e usabilidade da plataforma pelos alunos. 

Outra vantagem dessa proposta de ensino consiste no grande número de 

recursos e fontes de informação na web sobre os mais diversos temas. Entretanto, 

nesses sítios, normalmente, os conteúdos não estão organizados em temas 

específicos e nem tem uma distribuição que obedeça a um encadeamento com 

pertinência didática. Além disso, por vezes, escasseiam recursos mais interativos 

como animações, representações tridimensionais, microscópios virtuais, entre outras 

funcionalidades (MARTINS, 2019). 

 No estudo desenvolvido por Freitas et al. (2009), verificou-se que a 

representação das estruturas celulares em escala macroscópica gerou maior 

entusiasmo e engajamento dos discentes frente a esses conhecimentos. Esses 

pesquisadores também destacaram que os escolares da primeira série do Ensino 

Médio sentem dificuldade de construir apenas mentalmente, projeções espaciais da 

célula e que por essa razão, meios que a representem de forma tridimensional, ou 

pelo menos de modo mais palpável, são fundamentais para o processo de 

apreensão adequada desses conceitos. 

Em outra investigação, conduzida por Mendes (2010), na qual foram 

desenvolvidas animações para serem aplicadas especificamente em turmas que 

faziam parte do estudo, o autor concluiu que: 

 

[...] ao se mostrar ao estudante aquilo mesmo que ele deveria imaginar, a 
aceitação e o aprendizado podem ser favorecidos. Isso por si só já pode ser 
uma justificativa plausível para que os professores busquem se utilizar mais 
desse tipo de recurso, e que se pesquise mais sobre o tema. (MENDES, 
2010, p. 86). 

 

Existem também pesquisas que contemplam o ensino de Biologia Celular 

na Educação Superior. Mesmo nesse nível de ensino, onde o estudante tem mais 

idade, e, portanto, pelo menos em tese, tem mais maturidade e autonomia para 

atuar como protagonista do processo de construção do seu saber, a investigação 

aponta para dificuldades de apropriação de saberes em disciplinas basilares como 

citologia e biologia molecular. Nesse cenário, é recomendável que o professor 

busque alternativas metodológicas que melhorem o desempenho de seus discentes. 

Reforçando esse entendimento, Procópio et al. (2019) expressam que “para facilitar 

a compreensão destes assuntos, o desenvolvimento de metodologias que facilitem a 

relação ensino aprendizagem passou a ser uma necessidade nos atuais contextos 
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educacionais, inclusive no ensino superior” (p. 135). 

Na intervenção acima os pesquisadores relatam ter feito um comparativo 

dos índices de rendimento acadêmico dos estudantes, levando-se em conta o status 

de aprovação/reprovação para o semestre subsequente, confrontando os dados 

existentes antes da aplicação de métodos de ensino não convencionais (como uso 

de maquetes e sites) com os dados obtidos após o uso das estratégias de ensino 

em questão. Essa análise aponta para uma queda da reprovação na disciplina de 

Biologia Celular, da ordem de 35%. 

Concluindo o raciocínio desenvolvido na pesquisa, os autores destacaram 

que a aprendizagem em Citologia requer que o aprendiz tenha grande capacidade 

de abstração e imaginação. Eles complementam afirmando que especialmente 

diante de determinados fenômenos e processos celulares, essas habilidades são 

ainda mais exigidas. Assim, o uso de instrumentos educacionais complementares é 

de grande valor. Os pesquisadores finalizam destacando que todos esses recursos 

atuam de modo a suplementar e auxiliar o trabalho do educador, o qual é 

insubstituível.  

 

5.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – PRODUTO EDUCACIONAL INSTRUMENTALIZADO 

 

5.1.1 Esclarecimentos e informações iniciais sobre a SD 

 

Nos tempos atuais, com o surgimento da pandemia do novo coronavírus 

(a covid-19) a educação formal precisou ser reinventada de forma drástica e 

imediata, fazendo com que as tecnologias digitais fossem exploradas, e em muitos 

casos, sendo a única maneira de dar continuidade às atividades escolares. 

A presente sequência didática (SD) foi elaborada com o propósito de 

auxiliar professores de Biologia, com ênfase nos profissionais da rede estadual de 

educação básica do Estado do Ceará, no exercício do ensino dos tópicos 

fundamentais de Biologia Celular. A SD foi pensada para ser executada tendo como 

base a plataforma aluno on-line, uma vez que este instrumento tem sido cada vez 

mais utilizado, levando em consideração entre outras vantagens, o acesso a partir 

de um aplicativo para smartphones. 

Outro ponto que norteou a construção dessa SD foi a sua utilidade como 

instrumento de operacionalização do uso do ensino remoto como suplemento do 



43 

 

ensino presencial. Também se buscou levantar um conjunto de meios educacionais 

virtuais/eletrônicos que possibilitassem aos discentes a vivência dos conteúdos de 

citologia de modo mais concreto, através da plataforma aluno on-line. 

É indispensável destacar que ferramentas desse tipo comumente exigem 

a instalação de software específico para que funcionem em smartphones. Por essa 

razão, é disponibilizado no apêndice A dessa SD, um tutorial para a instalação desse 

programa nesse tipo de equipamento. Também ao final desse módulo didático, há 

um miniguia (parte B) que traz orientações sobre como postar as atividades 

constantes dessa SD na plataforma aluno on-line. 

 

Tema da sequência didática: Biologia Celular. 

 

Objetivo(s) da Sequência Didática: 

 

- Geral: 

Fornecer subsídios virtuais de ensino de Biologia Celular às turmas de ensino médio 

noturno de escolas da rede estadual de educação básica do estado Ceará por meio 

da plataforma aluno on-line. 

 

- Específicos: 

> Instigar os estudantes a acessarem ferramentas virtuais de ensino que lhes 

permitam perceber com mais clareza a natureza microscópica da célula; 

> Estimular a turma a explorar objetos educacionais que tornem possível a 

visualização de imagens tridimensionais da célula; 

> Orientar os educandos para que naveguem em endereços eletrônicos que 

forneçam representações virtuais e animadas dos tipos básicos de células, como, 

por exemplo, célula procariota, eucariota, animal e vegetal; 

> Solicitar aos escolares que manipulem ferramentas eletrônicas de ensino as quais 

simulem a atividade metabólica da célula ou o seu funcionamento; 

> Disponibilizar material didático suplementar aos discentes com o intuito de que os 

mesmos apreendam mais e melhor a terminologia própria dessa área do 

conhecimento. 

 

Conteúdos a serem trabalhados: 
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> Definição de citologia; 

> Noções básicas em microscopia; 

> Teoria celular; 

> Tipos básicos de células (célula procariota e célula eucariota); 

> Célula animal e célula vegetal (diferenças estruturais básicas, parede celular 

vegetal); 

> Principais partes da célula (membrana, citoplasma e núcleo); 

> Noções sobre organelas citoplasmáticas e fisiologia celular; 

> Membrana celular. 

 

Habilidades da BNCC a serem desenvolvidas: (EM13CNT201); (EM13CNT202); 

(EM13CNT301); (EM13CNT302); (EM13CNT303). 

 

Tempo de execução da sequência didática: cinco encontros presenciais (10 h/a). 

 

Materiais necessários: Notebook, projetor multimídia, computador e/ou 

smartphone, acesso à internet, conta ativa na Plataforma Aluno On-line. 

 

Detalhamento das aulas:  

1ª Aula: 

1º Encontro Presencial da SD: 

Introdução: O professor faz a apresentação do tema a ser estudado (biologia 

celular) e da estratégia de ensino (a SD). 

Desenvolvimento: O educador tem de apresentar/rememorar as noções mais 

básicas sobre estrutura e função das células. O professor, nesse primeiro encontro, 

também tem de expor rapidamente os objetos educacionais eletrônicos que serão 

explorados pela turma. O docente também deve demonstrar o que o estudante 

precisa fazer para acessar esse conteúdo. Na perspectiva de se empregar uma 

metodologia ativa de ensino e como alternativa ao reduzido tempo de aula 

presencial destinado ao horário noturno de atendimento das escolas, no 1º encontro 

presencial dessa SD, o docente solicita à classe que responda a um questionário 

(QUESTIONÁRIO 01 - disponível na parte D do apêndice) de modo virtual e remoto.  

Conclusão: É imprescindível que o educador deixe claro para o alunado que antes 

de se tentar chegar à solução do questionário, eles devem explorar os objetos 
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educacionais disponíveis nos endereços eletrônicos apontados abaixo: 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html#  

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/procariota.html#  

- https://www.casadasciencias.org/recurso/online/7921  

- http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/  

- https://www.youtube.com/watch?v=pahUt0RCKYc  

- https://www.youtube.com/watch?v=FA7BIf01R98 

 

2ª Aula 

2º Encontro Presencial da SD: [Conteúdos – definição de citologia; noções básicas 

em microscopia; teoria celular; tipos básicos de células (célula procariota e célula 

eucariota)].  

Introdução: O professor informa à turma que a SD está em curso e que as 

atividades que foram solicitadas serão comentadas nessa oportunidade. Nesse 

momento, o educador deve solicitar que os discentes manifestem suas maiores 

dificuldades em relação à solução das atividades do questionário 01. 

Desenvolvimento: o docente deve fazer os comentários tratando da solução dos 

exercícios de fixação da aprendizagem que foram passados na aula anterior. O 

professor deve aproveitar essa ocasião para complementar a abordagem dos 

aspectos teóricos que permeiam as atividades domiciliares (remotas e/ou virtuais) 

que foram requeridas no primeiro encontro presencial. 

Conclusão: Dando prosseguimento ao ensino do conteúdo de biologia celular, como 

fechamento da presente etapa da SD, o professor solicita à turma que responda a 

mais um questionário (QUESTIONÁRIO 02 - disponível na parte E do apêndice) com 

exercícios de fixação da aprendizagem. Também nessa oportunidade, o educador 

mais uma vez recomenda, de forma enfática, que o alunado, antes de tentar 

solucionar o questionário há pouco citado, explore os objetos virtuais de 

aprendizagem localizados nos endereços eletrônicos apontados a seguir: 

- https://www.cellsalive.com/cells/cell_model_js.htm 

- http://www.johnkyrk.com/CellIndex.pt.html 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html# 

- http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html 

http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/procariota.html
https://www.casadasciencias.org/recurso/online/7921
http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/
https://www.youtube.com/watch?v=pahUt0RCKYc
https://www.youtube.com/watch?v=FA7BIf01R98
https://www.cellsalive.com/cells/cell_model_js.htm
http://www.johnkyrk.com/CellIndex.pt.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html
http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html
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- http://3d.cl3ver.com/0MKDN 

- http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=DAIa8MZo7so 

 

3ª Aula 

3º Encontro Presencial da SD: [Conteúdos – célula animal e célula vegetal 

(diferenças estruturais básicas, parede celular vegetal); principais partes da célula 

(membrana, citoplasma e núcleo); noções sobre organelas citoplasmáticas e 

fisiologia celular]. 

Introdução: Por ocasião do terceiro momento presencial com a turma, o professor 

deve repetir os procedimentos empregados no encontro anterior. 

Desenvolvimento: Deve-se comentar a solução das questões com vistas a dirimir 

eventuais dúvidas e fazer a complementação da abordagem de aspectos teóricos 

relativos à temática em estudo.  

Conclusão: A última frente de tópicos da presente SD contempla o subtema 

membrana celular. Nessa etapa, o docente mais uma vez, requisita à sala a 

resolução de um questionário (QUESTIONÁRIO 03 - disponível na parte F do 

apêndice) como uma atividade remota e virtual e novamente orienta os discentes a 

executarem o manejo dos instrumentos eletrônicos de aprendizagem. Esses 

recursos podem ser acessados seguindo-se os endereços eletrônicos que estão 

indicados abaixo: 

- http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=pVwp3MefNDU  

- https://www.youtube.com/watch?v=LwI0fz18LK0 

- http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/aprendendo-por-osmose/ 

 

4ª Aula 

4º Encontro Presencial da SD: (Conteúdos – membrana celular). 

Introdução: O educador abre esse encontro comentando a solução das questões 

que foram passadas na última aula. Nesse momento ele aprofunda a discussão 

acerca de aspectos teóricos relativos ao tema em desenvolvimento.  

Desenvolvimento: Dando sequência a presente aula, o professor expõe um 

hipertexto (disponível em: http://www.nuepe.ufpr.br/portal/?page_id=562) para os 

escolares e faz breves comentários contemplando as informações disponíveis nesse 

http://3d.cl3ver.com/0MKDN
http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/
https://www.youtube.com/watch?v=DAIa8MZo7so
http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html
https://www.youtube.com/watch?v=pVwp3MefNDU
https://www.youtube.com/watch?v=LwI0fz18LK0
http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/aprendendo-por-osmose/
http://www.nuepe.ufpr.br/portal/?page_id=562
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recurso. Esse procedimento deve funcionar como uma espécie de síntese dos 

conteúdos vistos ao longo da SD. 

Conclusão: O professor informa à turma que na próxima aula acontecerá uma 

avaliação (o tipo/formato de avaliação deve ser definido pelo educador regente da 

turma) e que os discentes deverão usar o hipertexto referido acima como 

mecanismo de preparação para a avaliação. 

 

5ª Aula 

5º Encontro Presencial da SD: (Conteúdos – AVALIAÇÃO DISCENTE).     
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar este trabalho de investigação, foi possível constatar que a 

literatura converge para aquilo que nós, docentes da rede pública de Ensino Básico, 

já experenciamos. Muitos estudos expõem as dificuldades de aprendizagem de 

grande parte dos escolares nas disciplinas da área de Ciências da Natureza. Esse 

cenário é agravado quando se trata do turno da noite. 

É importante termos em mente as grandes transformações pelas quais a 

sociedade mundial tem passado, principalmente aquelas ligadas às inovações no 

campo das tecnologias de informação e comunicação. Na escola, temos uma 

alíquota da sociedade. Assim, o docente tem de reconhecer e valorizar a realidade 

social de seus alunos no processo de construção das estratégias de ensino a serem 

executadas. 

O presente estudo buscou conhecer com mais profundidade as limitações 

ligadas ao ensino e a aprendizagem em Biologia e mais especificamente, as 

debilidades relativas à compreensão do alunado em Biologia Celular. Foi 

evidenciado que há considerável quantidade de estudos ligados ao ensino de 

Biologia e ao ensino da disciplina de Citologia. Os problemas de aprendizagem da 

clientela considerada nessa pesquisa estão fortemente ligados à natureza 

microscópica da célula, à terminologia particular desse campo da ciência – com a 

qual os estudantes iniciantes no ensino médio não têm familiaridade –, à 

complexidade dos fenômenos físico-químicos que ocorrem numa estrutura de 

dimensões tão reduzidas e à forma de apresentação desse assunto pelo livro 

didático. 

Foi de grande importância ter acesso ao conhecimento produzido por 

outros trabalhos realizados nessa área. Conhecendo o contexto da educação básica 

publica ofertada no período da noite e sabendo das nuances do ensino de Biologia 

Celular, foi possível pensar numa proposta metodológica com potencial para 

minimizar problemas recorrentes. 

Tendo em vista a necessidade de se ampliar o tempo e as ocasiões de ensino 

e aprendizagem em Biologia Celular, buscou-se utilizar ferramentas eletrônicas de 

ensino que atendessem a essa demanda e que possuíssem outras vantagens do 

ponto de vista didático.  Nessa perspectiva, foi estruturada uma sequência didática 
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em que os principais conteúdos de Citologia foram expostos a partir de objetos 

educacionais virtuais. Esses equipamentos didáticos digitais tem o poder de mostrar 

de forma mais clara e concreta a estrutura e a função celulares. 

A presente proposta metodológica foi inicialmente pensada para ser aplicada 

em uma turma de primeiro ano do ensino médio noturno de uma escola na cidade de 

Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Contudo, em face da pandemia do 

novo coronavírus e com a subsequente suspensão das aulas presenciais esse 

intento não se efetivou. Por outro lado, o método de trabalho didático aqui relatado 

calha com o momento atual, no qual as aulas estão sendo ministradas remotamente.   
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PARTE A 

 

Tema da sequência didática: Biologia Celular. 

 

Objetivo(s) da Sequência Didática: 

 

- Geral: 

Fornecer subsídios virtuais de ensino de Biologia Celular às turmas de ensino médio 

noturno de escolas da rede estadual de educação básica do estado Ceará por meio 

da plataforma aluno on-line. 

 

- Específicos: 

> Instigar os estudantes a acessarem ferramentas virtuais de ensino que lhes 

permitam perceber com mais clareza a natureza microscópica da célula; 

> Estimular a turma a explorar objetos educacionais que tornem possível a 

visualização de imagens tridimensionais da célula; 

> Orientar os educandos para que naveguem em endereços eletrônicos que 

forneçam representações virtuais e animadas dos tipos básicos de células, como, 

por exemplo, célula procariota, eucariota, animal e vegetal; 

> Solicitar aos escolares que manipulem ferramentas eletrônicas de ensino as quais 

simulem a atividade metabólica da célula ou o seu funcionamento; 

> Disponibilizar material didático suplementar aos discentes com o intuito de que os 

mesmos apreendam mais e melhor a terminologia própria dessa área do 

conhecimento. 

 

Conteúdos a serem trabalhados: 

> Definição de citologia; 

> Noções básicas em microscopia; 

> Teoria celular; 

> Tipos básicos de células (célula procariota e célula eucariota); 

> Célula animal e célula vegetal (diferenças estruturais básicas, parede celular 

vegetal); 

> Principais partes da célula (membrana, citoplasma e núcleo); 

> Noções sobre organelas citoplasmáticas e fisiologia celular; 
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> Membrana celular. 

 

Habilidades da BNCC a serem desenvolvidas: (EM13CNT201); (EM13CNT202); 

(EM13CNT301); (EM13CNT302); (EM13CNT303). 

 

Tempo de execução da sequência didática: cinco encontros presenciais (10 h/a). 

 

Materiais necessários: Notebook, projetor multimídia, computador e/ou 

smartphone, acesso à internet, conta ativa na Plataforma Aluno On-line. 

 

Detalhamento das aulas:  

 

1ª Aula: 

1º Encontro Presencial da SD: 

Introdução: O professor faz a apresentação do tema a ser estudado (biologia 

celular) e da estratégia de ensino (a SD). 

Desenvolvimento: O educador tem de apresentar/rememorar as noções mais 

básicas sobre estrutura e função das células. O professor, nesse primeiro encontro, 

também tem de expor rapidamente os objetos educacionais eletrônicos que serão 

explorados pela turma. O docente também deve demonstrar o que o estudante 

precisa fazer para acessar esse conteúdo. Na perspectiva de se empregar uma 

metodologia ativa de ensino e como alternativa ao reduzido tempo de aula 

presencial destinado ao horário noturno de atendimento das escolas, no 1º encontro 

presencial dessa SD, o docente solicita à classe que responda a um questionário 

(QUESTIONÁRIO 01 - disponível na parte D do apêndice) de modo virtual e remoto.  

Conclusão: É imprescindível que o educador deixe claro para o alunado que antes 

de se tentar chegar à solução do questionário, eles devem explorar os objetos 

educacionais disponíveis nos endereços eletrônicos apontados abaixo: 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html#  

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/procariota.html#  

- https://www.casadasciencias.org/recurso/online/7921  

- http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/  

- https://www.youtube.com/watch?v=pahUt0RCKYc  

http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/procariota.html
https://www.casadasciencias.org/recurso/online/7921
http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/
https://www.youtube.com/watch?v=pahUt0RCKYc
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- https://www.youtube.com/watch?v=FA7BIf01R98 

 

2ª Aula 

2º Encontro Presencial da SD: [Conteúdos – definição de citologia; noções básicas 

em microscopia; teoria celular; tipos básicos de células (célula procariota e célula 

eucariota)].  

Introdução: O professor informa à turma que a SD está em curso e que as 

atividades que foram solicitadas serão comentadas nessa oportunidade. Nesse 

momento, o educador deve solicitar que os discentes manifestem suas maiores 

dificuldades em relação à solução das atividades do questionário 01. 

Desenvolvimento: o docente deve fazer os comentários tratando da solução dos 

exercícios de fixação da aprendizagem que foram passados na aula anterior. O 

professor deve aproveitar essa ocasião para complementar a abordagem dos 

aspectos teóricos que permeiam as atividades domiciliares (remotas e/ou virtuais) 

que foram requeridas no primeiro encontro presencial. 

Conclusão: Dando prosseguimento ao ensino do conteúdo de biologia celular, como 

fechamento da presente etapa da SD, o professor solicita à turma que responda a 

mais um questionário (QUESTIONÁRIO 02 - disponível na parte E do apêndice) com 

exercícios de fixação da aprendizagem. Também nessa oportunidade, o educador 

mais uma vez recomenda, de forma enfática, que o alunado, antes de tentar 

solucionar o questionário há pouco citado, explore os objetos virtuais de 

aprendizagem localizados nos endereços eletrônicos apontados a seguir: 

- https://www.cellsalive.com/cells/cell_model_js.htm 

- http://www.johnkyrk.com/CellIndex.pt.html 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html 

- http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html# 

- http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html 

- http://3d.cl3ver.com/0MKDN 

- http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=DAIa8MZo7so 

 

3ª Aula 

3º Encontro Presencial da SD: [Conteúdos – célula animal e célula vegetal 

(diferenças estruturais básicas, parede celular vegetal); principais partes da célula 

https://www.youtube.com/watch?v=FA7BIf01R98
https://www.cellsalive.com/cells/cell_model_js.htm
http://www.johnkyrk.com/CellIndex.pt.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/animal.html
http://eic.ifsc.usp.br/app/celulasvirtuais/know/vegetal.html
http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html
http://3d.cl3ver.com/0MKDN
http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/organelas-celulares/
https://www.youtube.com/watch?v=DAIa8MZo7so
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(membrana, citoplasma e núcleo); noções sobre organelas citoplasmáticas e 

fisiologia celular]. 

Introdução: Por ocasião do terceiro momento presencial com a turma, o professor 

deve repetir os procedimentos empregados no encontro anterior. 

Desenvolvimento: Deve-se comentar a solução das questões com vistas a dirimir 

eventuais dúvidas e fazer a complementação da abordagem de aspectos teóricos 

relativos à temática em estudo.  

Conclusão: A última frente de tópicos da presente SD contempla o subtema 

membrana celular. Nessa etapa, o docente mais uma vez, requisita à sala a 

resolução de um questionário (QUESTIONÁRIO 03 - disponível na parte F do 

apêndice) como uma atividade remota e virtual e novamente orienta os discentes a 

executarem o manejo dos instrumentos eletrônicos de aprendizagem. Esses 

recursos podem ser acessados seguindo-se os endereços eletrônicos que estão 

indicados abaixo: 

- http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=pVwp3MefNDU  

- https://www.youtube.com/watch?v=LwI0fz18LK0 

- http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/aprendendo-por-osmose/ 

 

4ª Aula 

4º Encontro Presencial da SD: (Conteúdos – membrana celular). 

Introdução: O educador abre esse encontro comentando a solução das questões 

que foram passadas na última aula. Nesse momento ele aprofunda a discussão 

acerca de aspectos teóricos relativos ao tema em desenvolvimento.  

Desenvolvimento: Dando sequência a presente aula, o professor expõe um 

hipertexto (disponível em: http://www.nuepe.ufpr.br/portal/?page_id=562) para os 

escolares e faz breves comentários contemplando as informações disponíveis nesse 

recurso. Esse procedimento deve funcionar como uma espécie de síntese dos 

conteúdos vistos ao longo da SD. 

Conclusão: O professor informa à turma que na próxima aula acontecerá uma 

avaliação (o tipo/formato de avaliação deve ser definido pelo educador regente da 

turma) e que os discentes deverão usar o hipertexto referido acima como 

mecanismo de preparação para a avaliação. 

 

http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.pt.html
https://www.youtube.com/watch?v=pVwp3MefNDU
https://www.youtube.com/watch?v=LwI0fz18LK0
http://www.noas.com.br/ensino-medio/biologia/citologia/aprendendo-por-osmose/
http://www.nuepe.ufpr.br/portal/?page_id=562
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5ª Aula 

5º Encontro Presencial da SD: (Conteúdos – AVALIAÇÃO DISCENTE). 

     

PARTE B  

 

Tutorial Para A Instalação Do Software Adobe Flash Em Smartphones Que 

Usam O Sistema Operacional Android: 

 

Para fazer a instalação do software Adobe Flash em smartphones que 

portam o sistema operacional Android basta seguir as instruções disponibilizadas 

através dos links que seguem: 

 

- https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/03/veja-como-instalar-e-

usar-o-flash-player-no-android.html (TEXTO com as instruções). 

- https://www.youtube.com/watch?v=zbtcb_ojzSs (VÍDEO com as instruções). 

 

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/03/veja-como-instalar-e-usar-o-flash-player-no-android.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/03/veja-como-instalar-e-usar-o-flash-player-no-android.html
https://www.youtube.com/watch?v=zbtcb_ojzSs
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PARTE C 

 

Miniguia Com Orientações Para A Postagem Das Atividades Da SD Na 

Plataforma Aluno On-line: 

Abaixo temos uma sequência de imagens com as orientações para que 

um professor da rede estadual de educação básica do estado do Ceará possa, após 

acessar sua conta na plataforma professor on-line, postar uma dada atividade. 
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PARTE D 

 

QUESTIONÁRIO 01 DA S.D 

 

 

1) (G1 - IFCE 2019) A Biologia é a ciência responsável por estudar a vida. Nesse 
sentido, a constituição celular surge como característica básica dos seres vivos. 
Conhecer as células e diferenciar os tipos celulares é importante para entender a 
forma como os seres vivos se desenvolveram e evoluíram no planeta. As bactérias, 
por exemplo, são constituídas por células procarióticas, enquanto os fungos são 
formados por células eucarióticas. São elementos presentes em células 
procarióticas 
a) citoesqueleto, DNA, RNA e carioteca.     
b) ribossomos, RNA, mitocôndria e núcleo.     
c) membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos.     
d) membrana plasmática, membrana nuclear, DNA e citoplasma.     
e) membrana plasmática, citoesqueleto, retículo endoplasmático e cloroplastos.    
  
2) (UECE 2019) Relacione, corretamente, os tipos celulares apresentados com suas 
respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a 
seguinte indicação: 
 
1. Células eucariontes 
2. Células procariontes 
 
(      ) Apresentam cromossomos que não são separados do citoplasma por 
membrana. 
(      ) Não apresentam membranas internas no citoplasma. A invaginação da 
membrana plasmática é motivo de controvérsia entre pesquisadores. 
(      ) Por serem células mais complexas, apresentam tamanho maior. 
(      ) Apresentam uma complexa rede de tubos e filamentos que define sua forma e 
permite a realização de movimentos. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 2, 1, 2, 2.    
b) 2, 2, 1, 1.    
c) 1, 2, 1, 2.     
d) 1, 2, 2, 1.     
 
3) (G1 - IFPE 2019) As imagens 1 e 2, observadas abaixo, representam uma célula 
animal e uma vegetal, respectivamente.  
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Sobre essas imagens e esses dois tipos de células, analise as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA.  
 
I. Os cloroplastos são organelas presentes nas células vegetais e participam 

ativamente do processo da fotossíntese.  
II. As células animais se diferenciam das células vegetais porque possuem o retículo 

endoplasmático rugoso, organela ausente nas células vegetais.  
III. Células animais e células vegetais apresentam uma membrana plasmática 

formada por lipídios e proteínas, e uma parede celular formada por celulose.  
IV. As mitocôndrias são organelas que participam do processo de respiração celular 

e são encontradas tanto nas células animais como nas células vegetais.  
V. A carioteca presente nessas células nos permite classificá-las como eucariontes.  
 
Está(ão) CORRETA(S), apenas, a(s) afirmação(ões)   
a) II e V.     
b) III.     
c) III e IV.     
d) I, IV e V.     
e) I, II e IV.     
  
4) (G1 - CPS 2018) Para estudar as principais características das células, o 
professor de Ciências solicitou que os alunos examinassem e citassem as principais 
estruturas de quatro tipos de células diferentes observadas em desenhos 
esquemáticos: uma bactéria, um fungo, uma célula de um pedaço de folha retirado 
de uma roseira e uma célula de um pedaço de músculo retirado de um mamífero. 
Entre as estruturas citadas pelos alunos destacaram-se: mitocôndrias, cloroplastos, 
parede celular e membrana nuclear. 
 
Considerando os quatro tipos de células observadas é correto afirmar que  
a) a célula vegetal possui apenas a membrana nuclear e os cloroplastos das 

estruturas citadas.    
b) a célula animal possui apenas os cloroplastos e as mitocôndrias das estruturas 

citadas.    
c) a bactéria e a célula vegetal possuem todas as estruturas citadas.    
d) o fungo e a célula animal não possuem as estruturas citadas.    
e) a célula vegetal possui todas as estruturas citadas.    
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5) (UCPEL 2017) Analise a tabela abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisando a tabela acima podemos considerar que os organismos do grupo  
a) 1 tem célula procariótica, podendo o número indicar o grupo dos Protistas.    
b) 4 tem célula eucariótica, podendo o número indicar o grupo dos Fungos.     
c) 3 tem célula procariótica, podendo o número indicar o grupo das Arqueas.     
d) 2 tem célula eucariótica, podendo o número indicar o grupo das Plantas.     
e) 5 tem célula eucariótica, podendo o número indicar o grupo dos Animais.     
  
6) (G1 - IFSP 2017) Observe a figura abaixo. 
 

 
 
É correto afirmar que a figura acima é uma representação esquemática de uma 
célula de um organismo que tem como característica principal a  
a) presença de núcleo com nucléolo.    
b) presença de núcleo sem nucléolo.    

Componente de 
célula 

Grupos de seres 
vivos 

 1 2 3 4 5 

Parede celular x x * - * 

Membrana 
plasmática 

x x x x x 

DNA x x x x x 

Ribossomo x x x x x 

Retículo 
endoplasmático 

x x - x x 

Complexo de Golgi x x - x x 

Lisossomo x * - x x 

Centríolo * x * x x 

Mitocôndria x x - x x 

Cloroplasto x - - - * 

 
(x) presença; (-) ausência; (*) existe nas 
células de, pelo menos, alguns 
representantes do grupo. 
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c) presença de envoltório nuclear.    
d) ausência de material genético.    
e) ausência de núcleo delimitado por envoltório nuclear.    
  
7) (UECE 2017) As células procariontes são reconhecidas como aquelas que não 
possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Sobre os 
procariontes, é possível afirmar que contêm apenas  
a) complexo golgiense e ribossomos.    
b) ribossomos e parede celular.    
c) retículo endoplasmático e parede celular.    
d) mitocôndria e plasmídeos.    
  
8) (UEFS 2017)   

 
 
Avaliando-se a célula em destaque e com os conhecimentos acerca do assunto, é 
correto afirmar:  
a) É uma célula que apresenta divisão de trabalho e se encontra nos organismos de 

todos os domínios.    
b) Na célula, ocorre a glicosilação em um compartimento específico, membranoso e 

polar.    
c) Das organelas destacadas, a única que não se apresenta envolvida pela 

membrana é o ribossomo.    
d) É uma célula que pode fazer parte da constituição de um vegetal, como as 

gimnospermas e angiospermas.    
e) A constituição de seu citoesqueleto imprescinde da presença de tubulinas 

sintetizadas por polissomos aderidos ao seu próprio ergastoplasma.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
No período que antecedeu a Olimpíada do Rio, a mídia nacional e internacional 
publicou matérias abordando o problema da poluição na Baía de Guanabara, local 
das provas de vela, como o trecho apresentado a seguir.  
 
“... segundo estudos recentes, foram encontrados níveis muito altos de vírus e 
bactérias provenientes do esgoto, lançados sem tratamento no mar, níveis estes 
considerados insalubres em qualquer praia do mundo.  
A descontaminação da Baía de Guanabara, que recebe diariamente os dejetos de 
nove milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto além dos resíduos 
da indústria petroleira local, foi uma das ambiciosas promessas para que o Rio fosse 
escolhido como sede da Olimpíada.”  
 
Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/28/deportes/1469730197_101846.html. 
Adaptado. Acesso em 14/09/2016.  
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9) (G1 - cp2 2017) A presença de altas taxas da bactéria Escherichia coli no 
ambiente aquático pode ser utilizada como um indicador de água contaminada por 
esgoto doméstico. Esse organismo habita o corpo humano e, em condições normais, 
não causa problemas à saúde. 
 

 
 
Fonte: http://portugalmundial.com/wp-content/uploads/2012/11/e_coli.jpg. Acesso em 
01/10/2016. 
 
 
Em relação à Escherichia coli, marque a opção que indica como podemos classificá-
la em termos de estrutura celular e que órgão do corpo humano é seu ambiente 
natural.  
a) Eucarionte e estômago    
b) Eucarionte e intestino.     
c) Procarionte e estômago.    
d) Procarionte e intestino. 
 
10) (UECE 2017) A base da Teoria Celular proposta por Schwann e Schleiden pode 
ser identificada na seguinte afirmação:  
a) Todas as células são compostas por membrana que delimita o citoplasma.    
b) Todos os seres vivos são formados por células.     
c) Toda célula se origina de outra célula.    
d) As células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos.    
 
11) (UEMA 2014) A construção do microscópio composto ou binocular por Robert 
Hooke, em 1663, permitiu a visualização de estruturas até então desconhecidas 
pelos cientistas, a partir da utilização de lentes de grande aumento. Com o advento 
da microscopia, os pesquisadores, após vários estudos em muitos tipos de plantas e 
animais, lançaram a ideia de que todos os seres vivos são formados por pequenas 
unidades chamadas células. Essa constatação foi possível graças à possibilidade 
gerada pela combinação de duas partes (A e C) do microscópio ótico. 
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O sistema de lentes A e C, responsável pelo aumento final de uma célula, é 
chamado, respectivamente, de   
a) diafragma e condensador.     
b) objetiva e condensador.     
c) condensador e ocular.     
d) ocular e diafragma.     
e) ocular e objetiva.     
  
12) (G1 - CFTCE 2007) Sobre a Citologia, é INCORRETO afirmar que:  
a) teve grande impulso com o advento das microscopias óptica e eletrônica, que 
tornaram possível a visualização de estruturas intracelulares    
b) o estudo da membrana plasmática também é feito pelos citologistas, mesmo essa 
estrutura não fazendo parte da célula    
c) para se trabalhar com microscopia óptica, às vezes, é necessário o uso de 
corantes, pois, devido à diminuta espessura de uma célula, sua visualização pode se 
tornar difícil e imprecisa    
d) glicocálice, flagelos e cílios são estruturas celulares    
e) a Citologia serve como base para a Histologia, pois existe uma grande relação 
entre essas duas áreas da Biologia    
 
13) (PUC - RJ 2004) Com relação ao tamanho dos seres microscópios, é correto 

afirmar que:  

a) os vírus são menores que os protozoários.    
b) a maioria das bactérias é maior que as leveduras.    
c) a maioria dos vírus é maior que as bactérias.    
d) bactérias e protozoários têm o mesmo tamanho.    
e) protozoários são geralmente menores que as bactérias.    
  
14) (UFF 2004) Até a metade do século passado, só era possível observar células 
ao microscópio óptico. 
Com a evolução da tecnologia, novos aparelhos passaram a ser empregados no 
estudo da célula. 
Hoje em dia são utilizados microscópios informatizados e com programas que 
permitem o processamento de imagens obtidas como as representadas nas figuras 
a seguir: 
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Na figura I, várias organelas foram identificadas e evidenciadas por diferentes cores. 
Após a remoção de todas as organelas delimitadas por membranas da figura I, 
restou a região de cor azul (figura II). 
 
Assinale a alternativa que identifica a região azul e duas estruturas celulares 
encontradas nessa região.  
a) hialoplasma - microtúbulo e cariomembrana    
b) citoplasma - centríolo e desmossomo    
c) citosol - ribossomo e microtúbulo    
d) citoplasma - corpúsculo basal e endossomo    
e) citosol - microtúbulo e vacúolo 
 
15) (UFRGS 2017) Observe a tira abaixo. 
 

 
 
A biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX. 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes a essa 
área de conhecimento. 
 
(      ) As células são unidades estruturais básicas que provêm de células 
preexistentes. 
(      ) Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir. 
(      ) A maioria das reações químicas que mantém os organismos vivos ocorre no 
ambiente extracelular. 
(      ) Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir 
de base para investigações em outros seres vivos. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – F – F.    
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b) V – F – V – F.    
c) V – F – F – V.    
d) F – F – V – F.    
e) F – V – V – V.    
 
16) (UDESC 2017) Várias substâncias, moléculas e estruturas estão presentes nos 
seres vivos. Ao se analisar esses seres vivos, podem-se encontrar algumas 
estruturas comuns às bactérias, às células vegetais e aos animais. 
 
Assinale a alternativa correta, em relação à informação.  
a) Mitocôndrias, retículo endoplasmático, parede celular e ribossomos.    
b) DNA, RNA, membrana citoplasmática e ribossomos.    
c) Retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos e peroxissomos.    
d) Vacúolos, plastos, ribossomos e membrana citoplasmática.    
e) Carioteca, mitocôndria, ribossomos e lisossomos.    
  
17) (ENEM PPL 2016) Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor 
de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também 
preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após 
algum descuido, as amostras foram misturadas. 
 
Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras, se reconhecidas?  
a) Ribossomos e mitocôndrias, ausentes nas células animais.    
b) Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas.    
c) Envoltório nuclear e nucléolo, característicos das células eucarióticas.    
d) Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais.    
e) Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais.    
 
18) (G1 - IFSP 2016)  Na tabela abaixo estão marcadas a presença ( )+  ou a 

ausência ( )−  de componentes celulares (organelas) encontradas em cinco tipos de 

células de diferentes espécies de seres vivos (A, B, C, D, E).  

 

Componentes A B C D E 

mitocôndrias +  −  +  −  +  

clorofila −  +  +  −  +  

carioteca +  −  +  −  +  

retículo 
endoplasmático 

+  −  +  −  +  

ribossomos +  +  +  +  +  

plastos −  −  +  −  −  

 
Assinale a alternativa com a associação INCORRETA.  
a) Um organismo eucarioto e heterótrofo está em A. 
b) Um organismo procarioto e autótrofo está em B. 
c) Um organismo eucarioto e autótrofo está em D. 
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d) Um organismo eucarioto e autótrofo está em C. 
e) Um organismo eucarioto e autótrofo está em E.    
  
19) (UERN 2015) O corpo humano, como na maioria dos animais, é formado por 
sistemas. No homem, pode-se encontrar o sistema digestório, respiratório, 
cardiovascular, nervoso, entre outros. Cada sistema é formado por órgãos, 
constituídos por tecidos, que são compostos por células. No que se refere à 
organização celular humana, marque a alternativa correta.  
a) No citoplasma ocorre a maioria das reações químicas celulares.    
b) As partes fundamentais das células são membrana plasmática e núcleo.    
c) O núcleo é responsável por controlar as trocas de substâncias entre o interior e o 
exterior da célula.    
d) A membrana plasmática é envolta por uma parede celular semirrígida que exerce 
o controle sobre as substâncias que penetram na célula.    
  
20) (UEM 2015) Sobre a descoberta e o estudo da célula, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s).  
(01) A Teoria Celular, formulada por Schleiden e Schwann, afirma que a unidade da 
vida é a célula.    
(02) Escherichia coli é considerada um protozoário por apresentar pseudópodos e 
nutrição saprozoica.    
(04) Antonie van Leeuwenhoek foi quem introduziu na Biologia o termo célula.    
(08) Parede celular é uma película que envolve a célula, invisível ao microscópio 
óptico, ausente em células vegetais e presente em células animais.    
(16) A observação de células vivas ao microscópio é chamada exame a fresco.    
  
21) (PUC - RS 2014) Os organismos vivos são assim denominados por 
apresentarem, entre outras propriedades, metabolismo próprio. Considerando essa 
informação, das seguintes alternativas, qual NÃO é uma característica dos orga-
nismos vivos?   
a) Podem ser celulares ou acelulares.     
b) São estruturados por proteínas.     
c) São baseados em soluções aquosas.     
d) São mantidos por reações enzimáticas.     
e) Possuem genoma composto por bases nucleotídicas.    
  
22) (G1 - CPS 2012) A organização dos mapas e guias de ruas de uma cidade é 
fundamental para a exata localização do lugar a que se deseja ir. 
Nas buscas feitas pela internet, pode-se, por exemplo, informar, entre outras coisas, 
o número do imóvel, o nome da rua, o bairro, a cidade, o estado, o país e o 
continente. 
Por outro lado, ao se estudar a vida, também se podem distinguir diversos níveis 
hierárquicos de organização, que vão do nível submicroscópico (átomos e 
moléculas) até, por exemplo, ao nível do organismo. 
 
Comparando os níveis de organização para a identificação de um endereço com 
alguns níveis de organização estudados em Biologia e, admitindo-se que: 
 
– o nível submicroscópico corresponde comparativamente ao número do imóvel, e 
– o nível de organismo corresponde comparativamente ao continente. 
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Pode-se afirmar corretamente que o nome da rua, do bairro, da cidade, do estado e 
do país correspondem, respectivamente, aos seguintes níveis de organização 
biológica:  
a) sistemas, organelas celulares, órgãos, tecidos e células.    
b) células, tecidos, organelas celulares, órgãos e sistemas.    
c) órgãos, sistemas, tecidos, células e organelas celulares.    
d) organelas celulares, células, tecidos, órgãos e sistemas.    
e) tecidos, órgãos, sistemas, organelas celulares e células.    
  
23) (UFF 2011) As células animais, vegetais e bacterianas apresentam diferenças 
estruturais relacionadas às suas características fisiológicas. 
A tabela a seguir mostra a presença ou ausência de algumas dessas estruturas. 
 

Estruturas 
Células 

animal vegetal bacteriana 

Centríolos + - - 

Citoplasma + + + 

Membrana citoplasmática + + + 

Núcleo + + - 

Parede celular - + + 

Plastos - + - 

Legenda: (+) presente (-) ausente 
 
Analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que  
a) tanto os vegetais quanto as bactérias são autótrofos devido à presença da parede 
celular.    
b) o citoplasma de todas as células é igual.    
c) as bactérias não possuem cromossomos por não possuírem núcleo.    
d) a célula animal é a única que realiza divisão celular com fuso mitótico com 
centríolos nas suas extremidades.    
e) todos os plastos estão envolvidos na fotossíntese.    
  
24) (UEM 2011) Considerando as características gerais dos seres vivos, assinale o 
que for correto.  
(01) Nos seres vivos, além das substâncias orgânicas, existem as inorgânicas, 

representadas principalmente por água e sais minerais.    
(02) A célula, unidade morfológica e funcional dos seres vivos, possui quatro 

componentes básicos: membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e 
material genético (DNA), podendo ser classificada como procariótica ou 
eucariótica.    

(04) Outra característica dos seres vivos é o metabolismo, conjunto de reações 
químicas que ocorrem nos seres vivos e que são responsáveis pela 
transformação e utilização da matéria e da energia.    

(08) O processo de crescimento dos seres vivos pode ocorrer por aumento em peso 
de sua única célula, nos organismos unicelulares, e por aumento de volume e 
peso das células, nos multicelulares.    

(16) Todos os seres vivos têm capacidade de percepção de estímulos do meio, mas 
não têm capacidade de reagir a eles.    
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25) (G1 - CFTSC 2010) Observe as figuras abaixo: 
 

 
 
As células vegetais apresentam estruturas que não são encontradas nas células 
animais. Com base nas ilustrações acima e nos seus conhecimentos, assinale a 
alternativa que apresentar estruturas que são encontradas somente em células 
vegetais em relação às células animais.  
a) Cromatina e complexo de Golgi    
b) Plastídios e parede celular    
c) Membrana plasmática e ribossomo    
d) Parede celular e mitocôndria    
e) Cloroplasto e mitocôndria 
 
26) A figura abaixo representa uma célula vegetal. Preencha os espaços com o 

nome das estruturas indicadas: 
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PARTE E 

 

QUESTIONÁRIO 02 – DA SD 

 

 1) (Enem PPL 2018) A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao 
açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso 
corpo. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem 
os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. 
SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009 (adaptado). 
 
O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir, 
diretamente, a síntese de  
a) RNA.     
b) DNA.     
c) lipídios.     
d) proteínas.     
e) carboidratos.     
  
2) (UPE-SSA 2018) Observe o diálogo a seguir: 
 

 
 
Organelas são pequenas estruturas presentes no citoplasma das células. Sobre as 
características e funções destas, analise as afirmativas a seguir:  
I. O retículo endoplasmático é constituído por uma rede de tubos e bolsas 
membranosas; pode ser do tipo liso ou não granuloso e rugoso ou granuloso. O não 
granuloso sintetiza esteroides e fosfolipídios, e o granuloso se encarrega da 
produção de certas proteínas destinadas à exportação.  
II. O complexo de Golgi ou golgiense é formado por um conjunto de bolsas 

membranosas, denominadas cisternas ou vesículas. Localiza-se geralmente 
próximo ao núcleo e ao retículo endoplasmático não granuloso e produz proteínas 
e polissacarídeos, como a hemicelulose presente na cápsula bacteriana.  

III. Os peroxissomos são organelas membranosas, encontrados em células 
eucarióticas; essas organelas estão envolvidas na oxidação de ácidos graxos, 
processo conhecido como betaoxidação.  

IV. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbica; em 
geral, têm forma de um bastonete, sendo constituídas por duas membranas 
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lipoproteicas: uma externa, lisa e contínua, e outra interna, com invaginações, que 
formam as cristas mitocondriais.  

V. Os lisossomos são pequenas vesículas esféricas, membranosas, ricas em 
enzimas digestivas, encontrados em todas as células, desde as procarióticas até 
as eucarióticas. Estão relacionados às funções de degradação de bebida alcoólica 
e à digestão intracelular.  

 
Estão CORRETAS apenas   
a) I, II e V.    
b) I, III e IV.    
c) II e III.    
d) II e V.    
e) III, IV e V.    
  
3) (G1 - CP2 2018) Para estudar como ocorreu a expansão da humanidade ao longo 
do tempo, os cientistas têm investigado o DNA presente em uma organela, a 
mitocôndria, que é passada de mãe para filhos(as). Na maioria dos tipos de células 
animais, além de estar presente na mitocôndria, o DNA é encontrado no(a):   
a) núcleo.     
b) citoplasma.     
c) citoesqueleto.     
d) membrana plasmática.     
  
4) (FEEVALE 2017) As células animais são compostas basicamente por três partes: 
membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O citoplasma preenche a célula e nele 
são encontradas estruturas denominadas organelas, cada qual com sua função. 
Uma organela, denominada de __________, é responsável pela geração de energia 
para a célula. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto.  
a) Retículo endoplasmático liso.     
b) Ribossomo.     
c) Mitocôndria.     
d) Centríolo.    
e) Lisossomo.     
  
5) (ENEM PPL 2017) Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos 
apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e 
desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda 
encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular 
programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. 
 
A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o  
a) ribossomo.    
b) lisossomo.    
c) peroxissomo.    
d) complexo golgiense.    
e) retículo endoplasmático.    
  
6) (G1 - CFTRJ 2017) Já atingimos os limites atléticos do corpo humano? 
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“Nos Jogos Olímpicos desse ano, no Rio, o homem mais rápido do mundo, Usain 
Bolt – um jamaicano de mais de 1,90 m  e detentor de seis medalhas de ouro e de 

passos vigorosos como os de uma gazela – tentará quebrar seu próprio recorde 
mundial de 9,58  segundos na corrida dos 100  metros. Se conseguir, alguns 

cientistas acreditam que ele talvez encerre os recordes da categoria para sempre. 
 
Enquanto inúmeras técnicas de treino e tecnologias continuam a quebrar as 
barreiras dos atletas, e ainda que força, velocidade e outros traços físicos tenham 
melhorado continuamente desde que os humanos começaram a catalogar essas 
coisas, o ritmo lento no qual recordes esportivos estão sendo quebrados atualmente 
faz pesquisadores especulares se já estamos nos aproximando de nosso limite 
fisiológico coletivo – isto é, que nosso alcance atlético está dando de frente com uma 
parede de tijolos biológica. 
 
[...]. A resposta para um desempenho atlético aperfeiçoado talvez esteja na “casa de 
força” das células [...].” 
 
Scientific American Brasil modificado. Disponível em: 
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/ja_atingimos_os_limites_atleticos_do_corpo_h
umano_.html. Acesso em: 5 de setembro de 2016. 
 
 
No texto acima, a expressão “casa de força” das células se refere:  
a) às mitocôndrias que através do catabolismo e em anaerobiose produzem grande 
quantidade de energia.    
b) às mitocôndrias que através do catabolismo e em aerobiose produzem grande 
quantidade de energia.    
c) às mitocôndrias que através do anabolismo e em anaerobiose produzem grande 
quantidade de energia.    
d) às mitocôndrias que através do anabolismo e em aerobiose produzem grande 
quantidade de energia.    
  
7) (G1 - IFPE 2017)  Entre as milhares de proteínas produzidas em nossas células 
estão, por exemplo, as responsáveis pela produção de anticorpos, da hemoglobina 
(substância que carrega o oxigênio pelo sangue), de vários hormônios (entre eles, a 
insulina), do colágeno da pele e da queratina, presente no cabelo e nas unhas. 
 
Com relação à estrutura celular responsável pela produção de proteínas, podemos 
afirmar que estas são produzidas   
a) no complexo golgiensi.     
b) nos ribossomos.     
c) no retículo endoplasmático liso.     
d) nas mitocôndrias.     
e) nos vacúolos.     
  
8) (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) Companheira viajante  
 
Suavemente revelada? Bem no interior de nossas células, uma clandestina e 
estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus 
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afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa 
cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e 
diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. 
Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, 
considerando-se como escrava – uma serva a serviço de nossa verdadeira 
evolução. 
McMURRAY, W. C. The traveler. Trends in Biochemical Sciences, 1994 (adaptado). 
 
A organela celular descrita de forma poética no texto é o(a)  
a) centríolo.    
b) lisossomo.    
c) mitocôndria.    
d) complexo golgiense.    
e) retículo endoplasmático liso.    
  
9) (G1 - CFTRJ 2016) “Quanto mais enrugado, melhor.” Por muito tempo, essa era a 
máxima que parecia valer quando falávamos da estrutura do cérebro. Mas um artigo 
publicado na revista Science por dois brasileiros parece derrubar essa teoria. O 
estudo mostra que as reentrâncias características da superfície do cérebro de 
alguns mamíferos não têm nada a ver com a quantidade de neurônios, como se 
cogitava - elas são, na verdade, pura física: resultam da maneira como o órgão se 
molda às pressões internas e externas em seu desenvolvimento e obedecem ao 
mesmo tipo de regra que uma folha de papel ao ser amassada..." 
 
(http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2015/06/sobre-cerebros-papeis-e-dobraduras). 
 
Sabemos que nascemos com um número determinado de neurônios que são 
formados ainda na fase embrionária e que nunca são substituídos, porém as partes 
desgastadas são substituídas a cada mês (com exceção de seus genes) por um 
processo denominado autofagia. A organela celular responsável por este processo é:  
a) Ribossomo.    
b) Lisossomo.    
c) Complexo de golgi.    
d) Retículo endoplasmático rugoso.    
  
10) (UDESC 2016) Assinale a alternativa que faz a relação correta entre a organela 
celular e a sua função.  
a) Mitocôndria – Respiração Celular    
b) Lisossomos – Permeabilidade Seletiva    
c) Vacúolo – Armazenamento de DNA    
d) Complexo Golgiense – Síntese de proteínas    
e) Cloroplastos – Transporte de aminoácidos 
 
11) (IFSUL 2015) As organelas celulares encontradas no citoplasma das células 
eucarióticas desempenham funções distintas. Dentre elas, destaca-se o retículo 
endoplasmático rugoso que tem a função de secretar proteínas.  
 
Essa função específica deve-se à presença, no retículo endoplasmático rugoso, de  
a) lisossomos.    
b) ribossomos.     
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c) peroxissomos.    
d) desmossomos.    
  
12) (UEPA 2015) A unidade funcional e estrutural do ser vivo é a célula. Ela é 
caracterizada pela presença de um invólucro celular, organização estrutural 
complexa, e também por possuir um conjunto de organelas celulares. 
 
Sobre a palavra em destaque no enunciado acima, é correto afirmar que:  
a) os microtúbulos formam o esqueleto externo das células.    
b) nas células, a digestão de nutrientes ocorre nos lisossomos.    
c) o complexo de Golgi sintetiza lipídios da parede celular.    
d) os ribossomos representam os locais onde ocorre a síntese de lipídios.    
e) na célula animal os plastos auxiliam a síntese de proteínas.    
  
13) (UNISC 2015) Qual a organela abaixo que não pertence à célula animal?  
a) Cloroplasto.    
b) Mitocôndria.    
c) Retículo endoplasmático não granuloso.    
d) Lisossomo.    
e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.    
  
14) (MACKENZIE 2015)   

 
 
Assinale a alternativa correta a respeito da organela representada acima.  
a) É exclusiva de células animais.    
b) É responsável pelos processos que sintetizam carboidratos.    
c) Todas as células apresentam a mesma quantidade dessa organela.    
d) Apresenta duas membranas e ribossomos próprios.    
e) Seu funcionamento independe da presença de oxigênio.    
  
15) (G1 - COL. NAVAL 2015) Observe a figura abaixo. 
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Analise as afirmativas abaixo sobre as mitocôndrias e a respiração celular, processo 
celular fundamental para a vida. 
 
I. As mitocôndrias são organelas membranosas, ou seja, envolvidas por membrana, 

que ficam imersas no citoplasma das células. 
II. Tais organelas são responsáveis pela respiração celular. Esse fenômeno permite 

à célula obter a energia química contida nos alimentos absorvidos. 
III. Dentre os reagentes mais comuns na respiração celular estão as proteínas que 

são os principais nutrientes energéticos. 
IV. Após a respiração celular são produzidos o gás oxigênio e energia. 
V. A respiração celular ocorre nas mitocôndrias das células animais. Nas células 

vegetais a organela responsável pela respiração celular é o cloroplasto. 
 
Assinale a opção correta.  
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.    
b) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.    
c) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.    
d) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.    
e) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder a(s) questão(ões): 
 
A vida das células está diretamente associada ao transporte de substâncias. 
Na respiração humana, por exemplo, o gás oxigênio do ar inspirado é transportado 
até os alvéolos pulmonares, de onde passa para o interior de capilares sanguíneos. 
Dentro dos capilares sanguíneos alveolares, o gás oxigênio penetra nos glóbulos 
vermelhos (hemácias) e se combina com a molécula de uma proteína denominada 
hemoglobina, formando a oxiemoglobina, que é um composto químico instável. 
Dessa forma, o gás oxigênio é transportado pelo sangue até os capilares 
sanguíneos dos tecidos do corpo humano. 
Nos capilares dos tecidos, o gás oxigênio se separa da hemoglobina e difunde-se 
para o interior das células, onde é utilizado na respiração celular. 
Assim, finalmente dentro das células, o gás oxigênio reage com substâncias 
orgânicas, tais como carboidratos e lipídios, a fim de liberar a energia que será 
utilizada na manutenção dos processos vitais.  
 
 
16) (G1 - CPS 2015) Sobre o processo de respiração celular mencionado no texto, 
pode-se afirmar corretamente que as organelas citoplasmáticas, responsáveis pela 
oxidação das substâncias orgânicas, recebem o nome de  
a) lisossomos.    
b) mitocôndrias.    
c) ribossomos.    
d) centríolos.    
e) vacúolos.    
  
17) (UEPB 2014) Observe o esquema representativo de uma célula eucariótica 
animal, identifique as estruturas numeradas e, em seguida, estabeleça a relação, em 
ordem numérica crescente, destas com a função que desempenham na célula.  
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(     ) Retículo endoplasmático granuloso  
(     ) Mitocôndria  
(     ) Complexo golgiense  
(     ) Reticulo endoplasmático não granuloso  
(     ) Lisossomo  
 
A. Secreção celular.  
B. Digestão de substâncias orgânicas.  
C. Produção de certas proteínas.  
D. Respiração aeróbia.  
E. Síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides, além da inativação de 

substâncias tóxicas.  
A alternativa que apresenta a relação correta é:   
a) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-E.     
b) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B, 5-E.     
c) 1-B, 2-E, 3-D, 4-A, 5-C.     
d) 1-E, 2-A, 3-D, 4-B, 5-C.     
e) 1-A, 2-E, 3-D, 4-B, 5-C. 
 
18) (UECE) Os polirribossomos são fundamentais na: 
 
a) Síntese de aminoácidos; 
b) Síntese de proteínas; 
c) Síntese de DNA; 
d) Síntese de RNA; 
 
19) (UECE) O processo de digestão intracelular é de responsabilidade do(a): 
 
a) Núcleo; 
b) Mitocôndria; 
c) Centríolo; 
d) Lisossomos. 
 
20) (UECE) São estruturas celulares auto-replicativas: 
 
a) Mitocôndrias; 
b) lisossomos; 
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c) Ribossomos; 
d) Vesículas do Aparelho de Golgi. 
 
21) (UECE) Os corpúsculos de Nissil dos neurônios correspondem, em termos 
ultraestruturais, a: 
 
a) Mitocôndrias; 
b) Retículo endoplasmático rugoso; 
c) Lisossomos; 
d) Aparelho de Golgi. 
 
22) (UECE) O ergastoplasma é a região celular formada por cavidades tubulares, 
em cuja periferia situam-se numerosos ribossomos, constituindo local de: 
 
a) Circulação celular; 
b) Digestão protéica; 
c) Síntese protéica; 
d) Respiração celular. 
  
23) (UECE) A respeito das mitocôndrias, não é correto afirmar: 
 
a) São organelas incapazes de auto-replicação; 
b) Nelas, processam-se fenômenos respiratórios celulares; 
c) Possuem DNA; 
d) Em sua estrutura, apresentam cristas. 
       
24) (UECE) A correlação entre a estrutura e a função de organela celular está 
indicada corretamente em: 
 
a) Cloroplasto-síntese protéica; 
b) Ribossomos-fotossíntese; 
c) Lisossomos-digestão intra-celular; 
d) Aparelho de Golgi – divisão celular. 
 
25) (UECE) Na fadiga muscular há produção de: 
 
a) Álcool etílico; 
b) Ácido acético; 
c) Acetil coenzima A; 
d) Ácido láctico. 
 
26) (UECE) Marque a opção em que estão relacionadas corretamente a estrutura, a 
função e o tipo de célula: 
a) Ribossomos – síntese proteica – eucariontes e procariontes; 
b) Mitocôndrias – digestão – procariontes; 
c) Lisossomos – armazenamento – eucariontes e procariontes; 
d) Nucléolos – síntese de ATP – procariontes. 
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PARTE F 

 

QUESTIONÁRIO 03 – DA S.D 

 
1) (G1 - IFPE 2017) Deve-se deixar o feijão de molho antes de cozinhá-lo? Este 
procedimento é recomendável. Além da já conhecida redução do tempo de 
cozimento, ocorre redução ou eliminação de quantidade considerável dos 
compostos – chamados taninos e fitatos –, que diminuem a digestibilidade de certos 
alimentos, e dos oligossacarídeos, compostos que causam flatulência (formação de 
gases intestinais).  
CHAVES, M.O.; BASSINELLO, P. Z. O feijão na alimentação humana. Disponível 
em: 
<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1015009/1/p15.pdf>. 
Acesso: 11 maio 2017. 
Quando colocamos o feijão de molho, os grãos aumentam de tamanho, isso ocorre 
pela entrada de água nos grãos. O processo da passagem de água do meio menos 
concentrado para o meio mais concentrado é denominado   
a) difusão.     
b) osmose.     
c) difusão facilitada.     
d) transporte ativo.     
e) fagocitose.     
  
2) (UCS 2016) A manutenção de um ambiente iônico intracelular, bem como a 
entrada e saída de substâncias são processos importantes realizados por 
componentes da membrana celular. Em relação aos processos de transporte que 
ocorrem na membrana celular, é correto afirmar que  
a) a difusão simples é um processo de transporte de uma substância contra um 
gradiente de concentração.    
b) a difusão facilitada é caracterizada pelo transporte de uma substância utilizando-
se uma proteína transmembrana.    
c) a bomba de sódio e potássio transporta os dois íons para o meio extracelular, a 
fim de auxiliar a manutenção da carga elétrica das células.    
d) o processo de osmose é um exemplo de difusão simples, no qual a água se 
desloca do meio mais concentrado em soluto para o menos concentrado em soluto.    
e) a bomba de sódio e potássio está presente somente nas células musculares e 
nervosas, onde a carga elétrica das células tem um papel fundamental.    
  
3) (USCS - MEDICINA 2016) A figura traz uma representação esquemática da 
membrana plasmática, segundo o modelo do mosaico fluido. 
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a) Explique por que esse modelo é chamado de mosaico fluido. 
b) As setas indicam uma mesma classe de moléculas. Cite duas funções das 
moléculas indicadas pelas setas.  
  
4) (UDESC 2016) A figura abaixo representa a estrutura proposta por Singer e 
Nicholson para a membrana plasmática. 
 

 
 
Analise as proposições em relação à estrutura proposta por Singer e Nicholson e 
assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(     ) A estrutura indicada por A representa a camada dupla de lipídios que compõem 

a membrana plasmática.  
(      ) A estrutura indicada por B representa as proteínas da membrana plasmática.  
(      ) A estrutura indicada por C são as fibras de celulose da parede celular .  
(   ) A estrutura proposta por Singer e Nicholson para a membrana plasmática 

independe de ser uma célula vegetal ou animal.  
(  ) Algumas proteínas presentes na membrana plasmática podem servir como 

receptores de substâncias para a célula. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.  
a) V – V – F – F – F    
b) V – V – F – V – V    
c) V – V – V – V – V    
d) F – F – F – V – V    
e) V – V – F – F – V 
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5) (UNISC 2016) Os componentes mais abundantes encontrados na estrutura 
molecular da membrana plasmática da célula animal são  
a) proteínas e glicídios.    
b) fosfolipídeos e glicídios.    
c) proteínas e fosfolipídeos.    
d) lipídeos e glicídios.    
e) todas as alternativas acima estão incorretas.    
  
6) (ACAFE 2016) A membrana plasmática, também denominada membrana celular 
ou plasmalema é a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto as 
procariontes como as eucarióticas. 
 
A seguir está representado, esquematicamente, o modelo sugerido por dois 
pesquisadores, Singer e Nicholson, para a constituição da membrana plasmática, 
denominado Modelo Mosaico Fluido. 
 

 
 
Acerca do tema, é correto afirmar:  
a) A membrana celular apresenta três funções principais: revestimento, proteção e 
permeabilidade seletiva. Na face externa da membrana plasmática dos animais 
encontramos o glicocálix que, entre outras funções, é responsável pelo 
reconhecimento celular, sendo, por isso, de grande importância em transplantes.    
b) Segundo o Modelo Mosaico Fluido, a membrana celular é formada basicamente 
por uma bicamada lipídica e por proteínas. A bicamada lipídica é constituída por 
fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. Os fosfolipídios são os lipídios mais 
abundantes, constituídos de “caudas” polares (hidrofílica) e por ácidos graxos 
“cabeça” apolar (hidrofóbica).    
c) Como a membrana plasmática representa a superfície das células, muitas vezes 
necessita adaptações especiais, denominadas especializações da membrana. Entre 
essas especializações, encontram-se as microvilosidades, cuja função é aumentar a 
superfície de contato com o meio externo, possibilitando a adesão entre as células. 
São encontradas no epitélio do intestino delgado humano.    
d) A capacidade de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e 
não por outras define a sua permeabilidade. A passagem de substâncias através das 
membranas celulares envolve vários mecanismos, como o transporte ativo, onde 
algumas substâncias podem atravessar a membrana plasmática de forma 
espontânea, sem gasto de energia, e o transporte passivo, onde ocorre o gasto de 
energia (ATP).    



88 

 

  
7) (MACKENZIE 2014)   

 
 
A respeito do esquema acima, que representa um fragmento de membrana 
plasmática, são feitas as seguintes afirmações. 
 
I. A seta A indica o glicocálix, responsável por proteger a membrana. 
II. As moléculas indicadas em B são líquidas, o que permite a movimentação de 
substâncias pela membrana. 
III. As diferenças de afinidade com a água, apresentadas pelos componentes da 
molécula, apontada em B, permitem a formação de uma película que regula a 
passagem de substâncias. 
IV. As moléculas, indicadas em C, podem servir como transportadoras de 
substâncias por meio da membrana. 
 
São corretas  
a) apenas as afirmativas II, III e IV.    
b) apenas as afirmativas II e IV.    
c) as afirmativas I, II, III e IV.    
d) apenas as afirmativas I, II e III.    
e) apenas as afirmativas I, III e IV.    
  
8) (G1 - IFSC 2014)   

 
 
Sobre a estrutura do modelo atual de membrana plasmática, proposto por Singer e 
Nicholson, é CORRETO afirmar que é um modelo:  
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a) que sugere a existência de quatro camadas moleculares: duas externas 
constituídas de proteínas, envolvendo duas camadas internas, formadas de lipídios.    
b) disperso de proteínas, composto por duas camadas de carboidratos onde estão 
inseridas moléculas de proteínas.    
c) em mosaico fluido, composto por duas camadas de glicoproteínas onde estão 
inseridas moléculas de lipídios.    
d) em definição simétrica, composto por uma camada de fosfolipídios onde estão 
inseridas moléculas de proteínas.    
e) em mosaico fluido, composto por duas camadas de fosfolipídios onde estão 
inseridas moléculas de proteínas.    
  
9) (G1 - IFSP 2014) Durante uma aula de biologia sobre anfíbios, um aluno 
perguntou o que aconteceria se um girino fosse colocado em um pote contendo 
água do mar. Seus colegas de sala propuseram diversas hipóteses, alguns 
defendendo que o girino iria morrer, outros que ele iria sobreviver. 
Considerando as características típicas dos anfíbios, o mais provável é que, na 
situação proposta, o girino iria  
a) morrer, devido à entrada excessiva de água em seu corpo.    
b) morrer, devido à perda excessiva de água por sua pele.    
c) sobreviver, pois sua pele é grossa e permeável.    
d) sobreviver, mesmo com uma entrada excessiva de água em seu corpo.    
e) sobreviver, pois ele apresenta glândulas especiais na pele que o tornam imune à 
perda de água.    
  
10) (G1 - CFTMG 2010) A ilustração seguinte refere-se a uma estrutura celular. 
 

 
 
NÃO é função realizada por essa estrutura, a(o)  
a) síntese de substâncias proteicas.    
b) englobamento de partículas sólidas.    
c) reconhecimento de substâncias químicas.    
d) transporte de íons para o interior da célula. 
 
 
9) (UFES) O modelo abaixo representa a configuração molecular da membrana 
celular, segundo Singer e Nicholson. Acerca do modelo proposto, assinale a 
alternativa incorreta. 



90 

 

 
 

 
 

a) O algarismo 1 assinala a extremidade polar (hidrófila) das moléculas lipídicas. 
b) O algarismo 2 assinala a extremidade apolar (hidrófoba) das moléculas lipídicas. 

c) O algarismo 3 assinala uma molécula de proteína. 
d) O algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálix. 

e) O algarismo 5 assinala uma proteína extrínseca à estrutura da membrana. 
 
10) Quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por: 
 
a) acetonas e ácidos graxos. 
b) carboidratos e ácidos nucleicos. 
c) celobiose e aldeídos. 
d) proteínas e lipídios. 
e) RNA e DNA. 
 
11) O esquema abaixo representa o modelo do mosaico fluido, que atualmente é o 

mais aceito para a membrana celular. A seta 1 indica: 

 
 
a) lipídio 
b) proteína 
c) carboidrato 
d) ácido nucléico 
e) aminoácido 
 
12) (MACK-2007) Assinale a afirmativa correta a respeito da estrutura representada 
no esquema abaixo. 
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a) É observada somente como envoltório externo em qualquer tipo de célula. 
b) Quando uma célula se encontra em equilíbrio osmótico com o meio externo, as 
substâncias param de atravessar essa estrutura. 
c) Proteínas presentes nessa estrutura podem estar envolvidas no transporte de 
compostos como glicose, processo conhecido como difusão facilitada. 
d) O transporte ativo envolve gasto de energia para bloquear a ação das proteínas 
constituintes dessa estrutura. 
e) O processo de osmose ocorre quando moléculas de água atravessam essa 
estrutura em direção a um meio hipotônico. 
 
13) Em 1972, foi proposto, por Singer e Nicolson, um modelo para explicar a 
estrutura da membrana plasmática. Esse modelo ficou conhecido por: 
a) Modelo da bicamada lipídica. 
b) Modelo do mosaico fluido. 
c) Modelo do mosaico lipídico. 
d) Modelo de Singer & Nicolson. 
e) Modelo da membrana de Singer. 
 
14) De acordo com seu conhecimento a respeito do modelo do mosaico fluido, 
marque a alternativa em que estão indicados corretamente os nomes das moléculas 
abaixo: 

 
a) 1- Fosfolipídios e 2- Glicocálix. 
b) 1- Proteínas e 2- Fosfolipídios. 
c) 1- Fosfolipídios e 2- Proteínas. 
d) 1- Proteínas e 2- Glicocálix. 
 
15) O esquema abaixo representa a estrutura da membrana plasmática. Baseando-
se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica 
corretamente o nome dos componentes da membrana indicados pelos números 1 e 
2. 
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a) 1- Proteína, 2- Fosfolipídeo. 
b) 1- Carboidrato, 2- Proteína. 
c) 1- Lipídeo, 2- Carboidrato. 
d) 1- Fosfolipídeo, 2- Lipídeo. 
e) 1- Fosfolipídeo, 2- Proteína. 


