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AULAS TEÓRICAS
Níveis de organização em biologia
- células procariotas e eucariotas
Membrana plasmática e superfície celular
- estrutura geral
- junções intercelulares
- transporte membranar
Organização funcional do núcleo
- características e propriedades do núcleo
- cromatina e cromossomas
- nucléolo
Síntese e degradação de macromoléculas
- retículo endoplasmático
- ribossomas
- complexo de Golgi
- lisossomas
Citosqueleto (microtúbulos, microfil, fil intermédios)
Conversão energética
- mitocôndrias
- cloroplastos

CONHECIMENTO: Aquisição dos conhecimentos básicos referentes à ultraestrutura dos componentes
celulares, e sua relação com a função das células
COMPREENSÃO: Capacidade de raciocínio que permita ao aluno compreender a lógica molecular da
vida, os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na função normal da célula.
APLICAÇÃO: Utilizar a base de conhecimentos adquiridos de forma a pensar e explicar fenómenos
naturais do dia-a-dia
ANÁLISE: Integrar os diferentes conhecimentos e relacionar os diferentes níveis de organização da
célula eucariota
SÍNTESE: Desenvolver a capacidade de síntese
AVALIAR: Distinguir os diferentes modos de funcionamento dos diversos sistemas biológicos animais
e vegetais

Aulas Teóricas: apresentação, interpretação e correlacionamento dos diferentes assuntos
Aulas práticas: realização de experiências simples de modo a demonstrar os mecanismos biológicos
estudados nas aulas teóricas e a reforçar o que nelas se explicou. Abordagem da matéria na
perspectiva da sua aplicação prática tendo em conta as bases teóricas
Avaliação com base nos relatórios das aulas práticas, num exame teórico-prático final e num exame
teórico final (20%, 20%, 60%). A nota mínima final para aprovação na disciplina é de 9.5/20 valores. É
obrigatória a realização e entrega 2/3 dos relatórios das aulas práticas



AULAS PRÁTICAS
Compostos orgânicos: detecção de açúcares, amido, proteínas: DNA e lípidos Estrutura, função e
diversidade celular: 0bs células procariotas, vegetais e animais DNA, função e regulação genética:
Simulação da transcrição e da síntese proteica Difusão, Osmose, e Membranas Biológicas: efeito do
peso mol e da temp,.
Vias da Respiração celular e Anaeróbica: fermentação e respiração em leveduras Fotossíntese:
espectro de absorção extracto clorofila, separação de pigmentos Mitose e Meiose


