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9.1.13 Disciplina: Biologia 

 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica  

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO CARGA HORÁRIA 

Biologia 1° Ano 68 horas 

 

OBJETIVO: 

Conhecer a estrutura das substâncias orgânicas e inorgânicas e sua importância 
biológica. Identificar os tipos de ácidos nucleicos e conhecer sua composição química 
bem como sua função. Compreender o mecanismo de síntese de proteínas. 
Compreender, na história do conhecimento da existência da célula, como o 
desenvolvimento das técnicas citológicas contribuiu para o avanço do conhecimento 
sobre as células. Compreender o mecanismo de funcionamento de um microscópio 
óptico e as principais diferenças de um microscópio eletrônico. Reconhecer que os 
conhecimentos científicos específicos sobre a estrutura e funcionamento das células 
vivas são importantes tanto para o avanço da ciência como para o desenvolvimento de 
tecnologias úteis á humanidade, entre as quais relacionadas á saúde humana. Associar o 
interior da célula viva a um micromundo complexo e ativo, reconhecendo o nível de 
organização que se manifesta o fenômeno da vida. Compreender os processos 
envolvidos no funcionamento do transporte através da membrana. Identificar e 
conhecer o funcionamento das organelas membranosas e as não membranosas. 
Conhecer os diversos tipos de núcleo bem como sua importância para célula, o 
mecanismo de divisão celular por meiose, o processo da formação dos gametas, os 
processos de reprodução, o processo de fecundação. Conhecer os fundamentos 
celulares da formação e do desenvolvimento dos tecidos animais, de modo a poder 
encarar com naturalidade temas como transplante e rejeição. Utilizar esses 
conhecimentos na eventual formação de juízos e de valor em assunto polêmico da 
cidadania. 

 

EMENTA: 

Bioquímica; Biologia celular; Ácidos; Organização celular básica, composição química 
dos seres; Plasmalema; Processos de trocas nas células, organelas membranosas e não 
membranosas; Núcleo celular, mitose e meiose; Gametogênese e reprodução dos seres 
vivos, embriologia e histologia animal. 
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Moderna. São Paulo, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. CÉSAR E CEZAR. Biologia - Volumes I, II e III. Editora Saraiva. São Paulo 2004. 
2. BIZZO, N. Novas Bases da Biologia - Volumes I, II e III. Editora Ática. 2013. 
3. LOPES, S. Biologia Essencial. 1ª edição. Editora Saraiva. São Paulo 2003. 
4. SILVA Jr., Cesar da. Biologia – Volume Único. 6ª edição. Editora Saraiva, 2015. 
5. LOPES, Sônia. Bio – Volume 1 – Ensino Médio. 3ª edição. Editora Saraiva, 2014. 

 
  


