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EMENTA 

 

Neste componente curricular pretendemos que o discente (a) se aproprie de conhecimentos sobre a 

função da água no organismo humano, como funciona o equilíbrio ácido-base e as soluções tampões. 

Têm importância também as biomoléculas como: carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas e 

enzimas, as purinas e pirimidinas e os ácidos nucléicos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Auxiliar o discente a obter conhecimentos básicos sobre características e propriedades de biomoléculas 

de interesse bioquímico, visando a melhor compreensão dos processos bioquímicos e do 

funcionamento das vias metabólicas. Auxiliar o discente a compreender os mecanismos moleculares 

bioquímicos básicos. 

 

Específicos 

Ao final deste componente curricular o discente deve: 

- Reconhecer as inter-relações da Bioquímica com outras ciências; 

- Conhecer a escala de pH; 

- Determinar o pH de uma amostra; 

- Compreender o sistema tampão-fisiológico; 

- Identificar as principais características dos carboidratos; 

- Reconhecer a importância biológica dos lipídios; 

- Compreender a importância das proteínas para os seres vivos; 

- Identificar as funções biológicas das proteínas; 

- Reconhecer as propriedades dos aminoácidos; 

- Conceituar enzimas e ácidos nucleicos; 

- Identificar as funções das enzimas nos seres vivos; 

- Verificar o comportamento de diferentes grupos de biomoléculas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Teórico 

1.1 Introdução geral à bioquímica. 

1.2 Estrutura da água: equilíbrio químico, pH e sistema tampão; 

1.3 Biomoléculas: 

1.3.1 Carboidratos: conceito, classificação, estrutura e propriedades; 

1.3.2 Lipídios: conceito, classificação, estrutura e propriedades; 

1.3.3 Aminoácidos e Proteínas: conceito, classificação, estrutura e propriedades; 



1.3.4 Enzimas: conceito, especificidade, fatores que afetam a velocidade de reação 

enzimática; 

1.3.5 Ácidos nucléicos: conceito, classificação, estrutura e propriedades. 

2. Prático 

2.1 pH e tampões; 

2.2 Carboidratos: caracterização e extração de amido; 

2.3 Caracterização de lipídios; 

2.4 Extração de ácidos nucléicos; 

2.5 Caracterização de proteínas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As aulas serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas dialogadas e aulas práticas. Na sala de 

aula poderá ser utilizado datashow e computador. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  X  ] Quadro 

[  X  ] Projetor 

[    ] Vídeos/DVDs 

[    ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[  X  ] Laboratório 

[    ] Softwares:______________________________________________________ 

[    ] Outros:_________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Serão aplicadas, no mínimo, duas avaliações semestrais. O processo será contínuo, considerando o 

desempenho do discente em sala de aula, por meio de provas teóricas e relatórios nas atividades 

práticas. 
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