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EMENTA 

Vida: definição, origem e evolução. A célula: organização celular, transporte, 

reações químicas e síntese protéica. O organismo: crescimento e desenvolvimento, 

manutenção e adaptação. A população: crescimento, manutenção e adaptação. O 

ecossistema: desenvolvimento, manutenção e adaptação. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar a vida como objeto de estudo da Biologia em toda sua diversidade 

caracterizada pelo conjunto de processos organizados e integrados nos níveis de 

organismos, populações e ecossistemas, conduzindo o aluno a conceituar os níveis de 

organização da matéria viva, estabelecendo relações entre os sistemas vivos e o meio, 

compreendo a dinâmica ambiental e que os estudos dos modelos científicos convivem 

com outros sistemas explicativos de inspiração filosófica, mítica ou religiosa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Vida: definição, origem e evolução. 

O que é vida? Os sinais de vida. 

A origem da vida na Terra. As formas mais antigas de sistemas vivos 

O caminho para a teoria da evolução. As teorias de Lamarck e de Darwin. 

Níveis de organização. A natureza da ciência. O método científico. 

Unidade II – Células 

Átomos e moléculas: princípios básicos. 



Tipos de reações químicas, mudança de energia nas reações e reações em série. 

Como estão organizadas as células 

Entrada e saída de material e produção de ATP 

Cromossomos e genes e divisão celular. 

Unidade III – O organismo 

Crescimento e desenvolvimento do organismo: diferenciação celular 

Desenvolvimento do organismo: em animais e em vegetais superiores 

Manutenção dos organismos: absorção e uso de energia 

Adaptação dos organismos. 

Unidade IV – A população  

Crescimento da população: estrutura, reprodução 

Sociedades e comportamento social 

Manutenção e adaptação da população 

Unidade V – Ecossistema 

Desenvolvimento do ecossistema: principais ecossistemas; estrutura; sucessão. 

Adaptação do ecossistema: fatores geológicos; fatores climáticos; fatores físico-

químicos; fatores biológicos. 
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Periódicos 

DVD/vídeo Abril – Origens da vida a evolução das espécies 

DVD/vídeo Abril – Instintos o lado selvagem do comportamento humano 



Contato – Baseado na história de Carl Sagan e Ann Druyan 

New Scientist –Inside Science - A verdade em Ciência – Michael Cross,  fev. 2000 

 


