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DNA
2. Estrutura

NOME _________________________________
ESCOLA________________________________
EQUIPE _____________SÉRIE_____________
PERÍODO ___________DATA _____________

QUESTÃO PRÉVIA
Não é necessário ser um grande observador para perceber que existem semelhanças entre
indivíduos aparentados. A busca por essa explicação começou em 1865 com Mendel, que
mostrou que cada característica deveria ser transmitida de maneira independente de uma geração
para a seguinte. No entanto, quase um século se passou antes do DNA ser apontado como
molécula responsável pela hereditariedade. Apesar de existirem indícios de que nela estavam
gravadas as informações genéticas, ainda não se sabia como essas informações poderiam estar
armazenadas e ser transmitidas de uma geração à outra. Foi então que em 1953, James Watson
e Francis Crick fizeram uma das maiores descobertas do século: a da estrutura do DNA.
Qual a composição química da molécula de DNA e como é sua estrutura espacial?

MATERIAL
• 10 envelopes plásticos numerados contendo:
32 peças plásticas representando o grupo fosfato ligado ao açúcar;
32 peças plásticas representando as bases nitrogenadas;
Fosfato e açúcar
A

Bases nitrogenadas
C
T

G

PROCEDIMENTO
A partir de agora vocês farão uma viagem no tempo... Suponham que estamos em 1953 e vocês
são Watson e Crick. Na tabela a seguir vocês terão acesso a uma série de informações científicas
que estavam disponíveis na época. De acordo com estas informações e utilizando as peças
plásticas montem um modelo de DNA.

INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS
A molécula de DNA é constituída por subunidades denominadas nucleotídeos.
Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por 3 grupamentos químicos: (1) fosfato,
(2) açúcar e (3) base nitrogenada;
O açúcar do DNA é uma pentose chamada desoxirribose;
As bases nitrogenadas podem ser de quatro tipos: adenina (A), timina (T), citosina
(C) e guanina(G);
As bases nitrogenadas são hidrofóbicas (não possuem afinidade com a água);
Em uma molécula de DNA a quantidade de bases T é igual à quantidade de bases A
e a de bases C é igual à de bases G;
No DNA, o fosfato só se liga ao açúcar;
Os fosfatos têm carga negativa;
A molécula é helicoidal (em formato de hélice), formada por duas cadeias de
nucleotídeos antiparalelas (dispostas em direções opostas).

QUESTÕES
1. Quais características foram destacadas no modelo que o seu grupo construiu? E nos modelos
dos grupos de seus colegas?

2. Responda novamente a questão prévia e compare com a resposta dada antes de fazer esta
atividade.

