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RESUMO

Este estudo propõe uma ferramenta que auxilia e automatiza o ensino de genética, gerando questões, testes e exercícios com características 
genéticas previamente adicionadas em um banco de dados por um professor. Assim, alunos de biologia em turmas de ensino médio podem ter 
uma gama de questões aleatórias para exercitar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e ainda enviar as respostas para um professor 
avaliar. O desenvolvimento do SIAGE foi baseado na flexibilidade cognitiva para que haja interação tanto do professor quanto do aluno com 
banco de informações da ferramenta. A ferramenta desenvolvida (SIAGE), pode ser utilizada como recurso computacional para práticas 
pedagógicas em turmas de ensino médio nos diversos componentes curriculares, incentivando e motivando tanto o aluno quanto o professor. Tal 
ferramenta visa auxiliar principalmente na geração de questões aleatórias de cruzamentos de fenótipos em genética. Em termos de abrangência 
da proposta, esclarece-se que a ferramenta a ser desenvolvida servirá apenas para gerar questões aleatórias em genética quantitativa, mais 
especificamente em cruzamento de genótipos para obtenção de resultados numéricos considerando os fatores genéticos. Objetiva-se facilitar e 
automatizar ainda mais a interação do aluno com o professor no processo de avaliação da aprendizagem. Em qualquer disciplina, para que 
conceitos possam ser entendidos e utilizados, é importante a aplicação de exercícios de fixação para que posteriormente, os testes sejam 
também aplicados. A linguagem utilizada no desenvolvimento da fermenta SIAGE é o Ruby com o framework Rails. O Ruby é uma linguagem de 
script, interpretada e orientada a objetos, de programação fácil, rápida, e flexível. Com o Rails foi possível desenvolver classes rotineiras como 
operações de criação, leitura, alteração, deleção de dados (CRUD) com apenas poucos comandos digitados.  O gerenciador de conteúdo da 
ferramenta facilita a vida do professor na inserção de conceitos sem que haja a necessidade de entender o funcionamento da linguagem de 
marcação, como HTML para exibição dos conceitos na web. A linguagem Ruby com o framework oferece um excelente suporte para web e banco 
de dados, no qual abstrai o programador de instruções da linguagem de consulta estruturada, do inglês Structured Query Language (SQL), 
permitindo a migração e uso de qualquer banco de dados.  O banco de dados poderá ser alterado de acordo com a turma ou escola em que o 
curso está sendo ministrado, por isso o banco de dados utilizado é o SQLITE que torna a transferência e locomoção de dados mais simples e fácil 
variando de turma para turma. Com um banco de questões pré-definidas, é possível gerar testes com questões aleatórias que podem estar 
visíveis ou não para os alunos. Além disso, o sistema permite a conversão da lista de questões para o formato PDF, podendo assim imprimí-las 
quando necessário.  Atualmente na versão de protótipo, o SIAGE conta com duas classes de usuário (aluno e professor), visto que o professor 
pode gerenciar todo o conteúdo de conceitos, indivíduos, cruzamentos, questões e testes simulados enquanto que o aluno pode apenas visualizar 
e interagir com respostas das questões ao professor. A proposta de ferramenta apresentada nesse trabalho apoia o ensino de genética, levando 
em consideração os fatores genéticos que influenciam diretamente no resultado de cruzamentos, reduzindo assim o tempo do professor na 
elaboração de questões e promova uma motivação maior por parte dos alunos em resolver os exercícios e realizar testes durante a aula em um 
simulador de questões.
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