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EMENTA 
Metodologia científica: elaboração de projetos; 

Seres vivos: propriedades da matéria viva, reinos; 

Células: procariotas, eucariotas; trocas entre o meio; 

Composição química da célula: água, sais minerais, carboidratos, lipídeos, proteínas, ácidos nucléicos; 

Célula e doença 

JUSTIFICATIVA: 
A aplicação de metodologia científica permite ao aluno desenvolver a capacidade de raciocínio lógico, muito importante na área 



profissional. Ainda, o conhecimento básico sobre as moléculas que formam as estruturas celulares, além da própria célula, sua 

morfologia e funções, suas interações com o meio e suas doenças capacita ao aluno uma melhor compreensão das alterações que 

acontecem no organismo e que modificam os resultados de um exame laboratorial. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

• Conhecer fatos básicos, princípios e fenômenos relativos à Biologia e a Bioquímica celular, auxiliando no desenvolvimento e 

diferenciação do comportamento fisiológico/patológico do organismo humano. 

Objetivos Específicos 

• Conhecer os passos do método científico e sua elaboração 

• Enumerar as propriedades da matéria viva e a divisão dos reinos. 

• Diferenciar célula procariota e eucariota 

• Identificar os principais constituintes moleculares das células, suas propriedades e funções. 

• Conhecer as trocas entre as células e o meio. 

• Informar sobre a organização funcional do corpo humano e seu controle. 

• Identificar as principais alterações celulares. 

COMPETÊNCIAS 

• Conhecer e identificar os passos para elaboração de um projeto e do Método científico; 

• Identificar e reconhecer as diferentes células que constituem os seres vivos e seus constituintes; 



• Conhecer a composição química de uma célula bem como as trocas entre ela e o meio; 

• Informar sobre a organização funcional do corpo humano e seu controle; 

• Reconhecer as principais alterações celulares. 

HABILIDADES 

• Aplicar os preceitos básicos para elaboração de um projeto e de uma pesquisa científica de acordo com o método científico; 

• Identificar as diferenças entre uma célula procariota e eucariota; 

• Organizar dados relativos à composição química de uma célula e o que acontece no seu meio interno e externo; 

• Identificar os processos de organização funcional do corpo humano e como se aplica as formas de controle. 

• Conhecer as principais alterações a nível celular. 

BASES TECNOLÓGICAS 

• Métodos para elaboração de projetos.  

• Metodologia científica. 

• Propriedades da matéria viva e divisão dos reinos. 

• Estudo dos seres vivos. 

• Células procariotas e eucariotas. 

• Composição química da célula. Fontes de obtenção e metabolismo de nutrientes: glicídios, lipídios, proteínas e sais 

minerais.  

• Trocas entre a célula e o meio. 

• Organização funcional do corpo humano e controle do meio interno. 



• A célula e a doença. 

METODOLOGIA 

• As aulas serão teóricas e práticas. Utilização de textos, apostilas e livros técnicos. 

AVALIAÇÃO 

• A avaliação será processual, com observação diária e uso de vários recursos que permita detectar a aprendizagem dos 

alunos. 
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