
 
 

 
 

PLANO DE ENSINO 

COMPONENTE CURRICULAR: Biologia Geral 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 1 

Carga Horária: 60h Carga Horária:  Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 
A disciplina abordara assuntos de introdução à Biologia. Estrutura, organização e metabolismo 
energético da célula. Histologia vegetal. Biodiversidade. Ecologia. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Conhecer a unidade e diversidade biológica, discutindo a sua complexidade e 
percebendo as perspectivas e limitações da ciência na resolução de problemas 
sociológicos e tecnológicos. 

 
Específicos 
 

 Relacionar as características dos seres vivos ao ambiente em que vivem, por exemplo, 
a conquista do ambiente terrestre por animais e vegetais às adaptações 
morfofisiológicas que possibilitam essa conquista. 

 Identificar a composição bioquímica dos seres vivos, distinguindo os componentes 
inorgânicos dos orgânicos contidos nas células.  

 Estabelecer uma lista das várias formas nas quais a energia pode existir. 

 Compreender as características básicas e distinguir os diversos tipos de células. 

 Associar corretamente as estruturas e as funções de cada uma das organelas 
celulares. 

 Explicar os processos metabólicos da fotossíntese e respiração, argumentando porque 
os organismos aeróbios podem usar os seus compostos químicos produtores de 
energia mais eficientemente que os anaeróbios. 

 Discutir a diversidade dos seres vivos, indicando razões para a sua existência. 

 Descrever as características dos micróbios que os colocam à parte dos outros 
organismos. 

 Apreciar o papel desempenhado pelos micro-organismos na agricultura e na indústria. 

 Reconhecer os diversos grupos vegetais, caracterizando a sistemática das 
Angiospermas. 

 Caracterizar os diversos grupos de animais, listando representantes de cada filo. 

 Definir os termos ecossistema e habitat, mencionando as principais classes de 
organismos que se encontram em praticamente todos os ecossistemas. 

 Distinguir produtores, consumidores e decompositores e descrever o papel funcional 
numa cadeia alimentar. 

 Observar a variação dos ciclos de vida existentes e os padrões de nascimentos e 
mortes exibidos por organismos diferentes. 



 Reconhecer as principais interrelações entre os organismos num ecossistema e 
entender o impacto da competição intraespecífica sobre os nascimentos, mortes e 
movimento dos organismos e, consequentemente, sobre suas populações. 

 Compreender a natureza de condições e recursos e os contrastes entre eles. 

 Identificar as relações e a interdependência entre todos os seres vivos, até mesmo da 
nossa espécie, e os demais elementos do ambiente, avaliando como o equilíbrio 
dessas relações é importante para a continuidade da vida em nosso planeta. 

 Discutir o impacto da atividade humana no meio ambiente. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I – Introdução à Biologia 
1.1 Características gerais dos seres vivos 
1.2 O contexto químico da vida 
1.3 A descendência com modificação: uma visão Darwiniana da vida. 
 
UNIDADE II – Estrutura, organização e metabolismo energético da célula. 
2.1 Diversidade entre células 
2.2 Constituição das células eucarióticas 
2.2.1Biomembranas e paredes celulares 
2.2.2 O sistema de endomembranas (digestão e secreção) 
2.2.3 Mitocôndrias 
2.2.4 Plastídios 
2.2.5 Vacúolos 
2.2.6 Peroxissomos 
2.2.7 A comunicação intercelular e a transmissão intracelular de sinais 
2.2.8 A organização nuclear e a constituição genética 
2.2.9 Respiração, fotossíntese e fotorrespiração em plantas cultivadas 
 
UNIDADE III – Histologia vegetal: estrutura, função e atividades metabólicas de órgãos 
vegetativos 
3.1 Meristemas 
3.2 Epiderme 
3.3 Parênquima e esclerênquima 
3.4 Sistemas vasculares 
 
UNIDADE IV – Biodiversidade 
4.1 Nomenclatura científica 
4.2 A diversidade microbiana 
4.2.1 Bactérias 
4.2.2 Fungos 
4.3 Diversidade vegetal 
4.3.1 Forma e função das plantas 
4.4 Diversidade animal 
 
UNIDADE V – Fundamentos em ecologia 
5.1 Condições físicas e a disponibilidade de recursos 
5.2 Indivíduos, populações, comunidades e ecossistemas 
5.2.1 Natalidade, mortalidade e movimento 
5.2.2 Competição interespecífica 
5.3 Recursos vegetais 
5.3 Animais e seus recursos 
5.4 Degradação de habitats 
5.5 Conservação 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 



Aulas expositivas participadas; Mapas de conceitos; Consultas bibliográficas; 
Pesquisas em internet; Debates; Exercícios com questões teóricas e práticas 
individuais e em grupo; Pesquisas de campo; Projeção de slides/filmes. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Trabalhos e exercícios; Relatórios de atividades; Frequência e participação; Provas 
escritas.  

OUTRAS ATIVIDADES: Exercícios de complementação de aprendizagem; Confecção de 
exsicatas, etc. O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Lousa e pinceis; Equipamentos de multimídia; Computadores; Livros. 
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