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X 1ª
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2 h/a
3 h/a
2 h/a

80 h/a práticas
120 h/a práticas
80 h/a práticas

3. BIOLOGIA

Carga horária total: 280 h/a - 233 h
EMENTA: Compreensão da classificação dos seres vivos, componentes celulares e
suas respectivas funções. Sistemas que constituem os grupos de seres vivos.
Biodiversidade, biotecnologias e genética.

CONTEÚDOS:
1ª SÉRIE
-

Origem da vida;

-

Tipos celulares procariontes e eucariontes.

-

Evolução do metabolismo (autótrofos/heterótrofos);

-

Características dos seres vivos;
-

Metabolismo celular energético:
-

Fotossíntese;

-

Quimiossíntese;

-

Respiração;

-

Fermentação;

-

Formas de organização dos seres vivos;

-

Ecologia:
-

Conceitos básicos;

-

Componentes abióticos e bióticos;

-

Cadeias e teia alimentar:

-

Fluxo de energia e matéria;

-

Biosfera;

-

Biomas:
-

-

-

-

Principais características e implicações ambientais;

Ecossistema:
-

Dinâmica das populações;

-

Teoria biogeográfica de ilhas.

Relações ecológicas:
-

Relações entre o homem e o ambiente;

-

Implicações do desequilíbrio ambiental;

Impacto Ambiental
-

Principais métodos de avaliação de impacto ambiental (AIA), matrizes,

estudos de casos.
-

Identificação dos impactos ambientais;

-

Princípios básicos para a conceituação de impacto ambiental;

-

Definição de impacto ambiental: conceituações, atributos dos impactos

ambientais, características dos impactos ambientais;
-

Aspectos e impactos ambientais em áreas urbanas e agrícolas;

-

Impactos ambientais nos principais ecossistemas brasileiros;

-

Impactos ambientais decorrentes de agroquímicos, lixo, esgoto, projetos

de irrigação, drenagem e outros;
-

Impactos ambientais na saúde humana

-

Ações humanas e os impactos ambientais: agropecuária, produção vegetal

e animal;
-

Citologia:
-

Bioquímica celular;

-

Célula e estruturas celulares;

-

Osmose;

-

Difusão;

-

Núcleo e estruturas nucleares – DNA e RNA;

-

Síntese de proteínas;

-

Mitose e meiose;

-

Gametogênese;

-

Tipos de reprodução.

PRÁTICAS MÍNIMAS:

-

Observação célula procarionte/ célula eucarionte

-

Observação célula animal/célula vegetal/micro-organismos

-

Processo de compostagem

-

Verificação de biomassa

-

Sucessão ecológica, bioindicadores

-

Verificação dos principais compostos químicos da célula;

-

Extração de DNA de frutos;

-

Osmose e difusão.

2ª SÉRIE
- Taxionomia
-

-

Vírus:
-

Estrutura morfológica;

-

Ciclo de vida;

-

Aspectos de interesse sanitário e econômico;

Reino Monera:
-

Estrutura das moneras;

-

Reprodução;

-

Nutrição;

-

Controle do metabolismo pelos gens;

-

Aspectos históricos e ambientais relacionados às bactérias;

-

Doenças causadas por bactérias;

-

Emprego na indústria;

-

Armas biológicas;

- Reino Protista:
-

Reprodução e nutrição;

-

Algas e protozoários;

-

Aspectos evolutivos;

-

Aspectos históricos e ambientais relacionados à descoberta dos protozoários;

-

Saneamento básico e meio ambiente: tratamento e abastecimento de água,
coleta, destinação e tratamento de esgoto;

-

-

Doenças causadas por protozoários;

-

Impactos da ação do homem sobre os “habitats” naturais;

Reino Fungi:
-

Estrutura e organização dos fungos;

-

Reprodução e nutrição;

-

Tipos de fungos e líquens e o seu emprego nas indústrias e aspectos
econômicos e ambientais;

-

Doenças causadas por fungos;

Reino Plantae:
- Noções de Histologia vegetal;
- Principais tipos de tecidos e suas funções;
-

Noções de Fisiologia;

-

Anatomia;

-

Aspectos evolutivos da classificação das plantas;

-

Relações dos seres humanos com os vegetais;

-

Desmatamento;

-

Agricultura;

-

Plantas medicinais;

-

Indústria;

-

-

Biopirataria de princípios ativos;

Reino Animalia:
-

Aspectos evolutivos da classificação dos invertebrados e vertebrados;

-

Principais filos;

Evolução;

PRÁTICAS MÍNIMAS:
-

Observação de bactérias ao MOC

-

Cultura de bactérias

-

Observação ao MOC e Cultura de fungos

-

Observação ao MOC de protozoários em água in natura

-

Anatomia vegetal

-

Determinação de presença de coliformes na água do rio

3ª SÉRIE
-

Embriologia:
-

Classificação dos animais pelo desenvolvimento embrionário;

-

Anexos embrionários;

-

Embriologia animal comparada;

-

Aspectos da sexualidade humana;

-

-

Substâncias teratogênicas;

-

Fertilização in vitro;

-

Aborto;

Histologia Animal:
-

Principais tipos de tecidos e suas funções;

-

Fisiologia e anatomia:
-

Principais aspectos do funcionamento dos sistemas e órgãos do corpo

humano;
-

-

Genética:
-

Leis, tipos de herança genética;

-

Conceitos básicos da hereditariedade;

-

Projeto GENOMA;

-

Clonagem;

-

Transgenia;

Biotecnologia.

PRÁTICAS MÍNIMAS:
-

Estudo da Atividade Proteolítica de Enzimas Presentes em Frutos;

-

Observação de lâminas permanentes de histologia;

-

Observação da Mitose em raiz de cebola;

-

Observação de drosófilas;
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