1º ano
Estudo das Origens
O que é a Biologia?
A Biologia no contexto histórico.
A Biologia e suas áreas de atuação.
Os Métodos científicos utilizados em pesquisas nas áreas da Biologia em Roraima, no Brasil e no mundo.

Livro 1- Unidade 2 - Temas 1 e 2 pp. 52
até 58
Livro 1- Unidade 2 - Temas 1 e 2 pp. 52
até 58
Livro 1- Unidade 2 - Temas 1 e 2 pp. 52
até 58
Livro 1- Unidade 2 - Temas 1 e 2 pp. 52
até 58

Estudos das hipóteses sobre: origem do universo, da terra e origem da vida.

Livro 1 - Unidade 2 - Tema 4 - p. 65

Etimologia das palavras utilizadas na Biologia

Ao longo dos volumes

O Estudo das Substâncias Orgânicas e Inorgânicas
Substancias Inorgânicas: Água e sais minerais.

Livro 1 - Unidade 3 - p. 76

Substâncias Orgânicas: Carboidratos; Lipídios; Proteínas; Enzimas; Ácidos Nucléicos e Vitaminas.

Livro 1 - Unidade 3 - p. 76

Culturas alimentares adequadas à prevenção de doenças; Fome no mundo originada pela desigualdade e distribuição de renda
(necessidade de Proteínas, Vitaminas e Sais Minerais); Estudo de caso das principais doenças causadas por alimentação
inadequada a nível regional e nacional.

Livro 1 - Unidade 3 - p. 76

Alimentos ricos em aminoácidos

Livro 1 - Unidade 3 - p. 76

Organização Celular da Vida
Utilizando instrumentos óticos, observando fotos e diversas representações, pesquisando textos científicos;

Ao longo dos volumes

Identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas;

Livro 1- Unidade 4 - p. 108

Comparar a organização e o funcionamento de diferentes tipos de células para estabelecer a identidade entre elas;

Livro 1- Unidade 4 - p. 108

Representar diferentes tipos de células;

Livro 1- Unidade 4 - p. 108

Relacionar a existência de características comuns entre os seres vivos com sua origem única.

Livro 1- Unidade 4 - p. 108

As Funções Vitais Básicas
Registrar o caminho das substâncias do meio externo para o interior das células e vice-versa, por meio da observação ao
microscópio ou da realização de experimentos para perceber que a constante interação entre ambiente e célula é controlada
pelas membranas e envoltórios celulares.

Seção Atividade prática ao longo dos
volumes

Analisar imagens e representações relacionadas aos diferentes tipos de transporte através da membrana celular.

Livro 1- Unidade 4 - p. 108

Analisar os processos de obtenção de energia pelos sistemas vivos – fotossíntese, respiração celular – para identificar que toda a
energia dos sistemas vivos resulta.

Livro 1 - Unidade 6 - p. 170

DNA: A Receita da Vida e o Código Genético
Hereditário em células de diferentes tipos de organismo observadas ao microscópio, em fotos e representações esquemáticas.

Livro 1- Unidade 5 - p. 136

Identificar a natureza do material hereditário em todos os seres vivos, analisando sua estrutura química para avaliar a
universalidade dessa molécula no mundo vivo.

Livro 1- Unidade 5 - p. 136

Construir um modelo para representar o processo de duplicação do DNA.

Livro 1- Unidade 5 - p. 136

Estabelecer relação entre DNA, código genético, fabricação de proteínas e determinação das características dos organismos.

Livro 1- Unidade 5 - p. 136

Analisar esquemas que relacionem os diferentes tipos de ácidos nucléicos, as organelas celulares e o mecanismo de síntese de
proteínas específicas.
Relatar, a partir de uma leitura de referência, a história da descoberta do modelo da dupla-hélice do DNA, descrita na década de
1950 pelo biólogo J. Watson e pelo físico F. Crick. Localizar o material
Embriologia Animal

Livro 1- Unidade 3
Livro 1- Unidade 5 - Tema 1

Fecundação: Segmentação; Formação do Embrião; Fases do Desenvolvimento Embrionário.

Livro 1 - Unidade 8 - p. 216

Anexos Embrionários.

Livro 1 - Unidade 8 - p. 216

Gravidez na Adolescência como uma forma de risco à saúde e gravidez indesejada.

Livro 1 - Unidade 1 - Tema 6 - p.30

Tecnologia de Manipulação do DNA
Fazer um levantamento de informações sobre a participação da engenharia genética na produção de alimentos mais nutritivos e
resistentes a pragas e herbicidas, de produtos farmacêuticos, hormônios, vacinas, medicamentos e componentes biológicos para
avaliar sua importância.

Livro 3 - Unidade 2 - Tema 3 - p. 73

1º ano
Fazer um levantamento de informações para identificar alguns produtos originários de manipulação genética que já estejam
circulando no mercado brasileiro.

Livro 3 - Unidade 2- p. 60

Relacionar entre os organismos manipulados geneticamente aqueles que são considerados benéficos para a população humana
sem colocar em risco o meio ambiente.

Livro 3 - Unidade 2- p. 60

Tecidos Humanos
Estudo dos Tecidos: Epiteliais, Conjuntivos, Musculares, Nervoso.

Livro 1 - Unidade 7 - p. 192

Riscos de doenças originadas por exposição à luz solar radiação, tais como câncer de pele e envelhecimento precoce.

Livro 1 - Unidade 5 - Tema 5

Riscos de doenças dermatológicas causada por falta de higiene como escabiose, e micoses.

Livro 2 - Unidade 1 - Tema 5

Importância do exercício físico para a saúde.

Livro 1 - Unidade 6 - Atividade
Complementar: Metabolismo celular e
atividade física

A Distribuição Desigual da Saúde pelas Populações
Condições socioeconômicas e qualidade de vida das populações humanas de diferentes regiões (brasileiras).

Livro 2 - Unidade 6 - Tema 4

Principais indicadores de desenvolvimento humano e de saúde pública: mortalidade infantil, expectativa de vida, mortalidade,
doenças infectocontagiosas, condições de saneamento, moradia, acesso as serviços de saúde e educacionais

Livro 2 - Unidade 6 - p. 196

2º ano
Organizando a Diversidade dos Seres vivos
Reconhecer a importância da classificação biológica para a organização e compreensão da grande diversidade dos seres vivos
Conhecer e utilizar os principais critérios de classificação, as regras de nomenclatura e as categorias taxonômicas reconhecidas
atualmente. Reconhecer as principais características de representantes de cada um dos seis reinos, identificando especificidades
relacionadas às condições ambientais. Construir árvores filogenéticas para representar as relações de parentesco entre diversos
seres vivos.

Livro 2- Unidade 1 - p. 14

Os seres vivos diversificam os processos vitais
Reconhecer os princípios básicos e as especificidades das funções vitais dos animais e plantas, a partir da análise dessas funções
em seres vivos que ocupam diferentes ambientes. Caracterizar os ciclos de vida de animais e plantas, relacionando-os com a
adaptação desses organismos aos diferentes ambientes. Estabelecer as relações entre as várias funções vitais do organismo
humano. Localizar os principais órgãos em um esquema representando o contorno do corpo humano.

Livro 2 - Unidades 3 e 7

A Diversidade Ameaçada
Identificar em um mapa as regiões onde se encontra a maior diversidade de espécies do planeta, caracterizando suas condições
climáticas. Reconhecer as principais características da fauna e da flora dos grandes biomas terrestres, especialmente dos
brasileiros. Assinalar em um mapa a distribuição atual dos principais ecossistemas brasileiros e compará-la com a distribuição
deles há um século atrás. Fazer um levantamento das espécies dos principais ecossistemas brasileiros que se encontram
ameaçadas. Debater as principais medidas propostas por cientistas, ambientalistas e administração pública para preservar o que
resta dos nossos ecossistemas ou para recuperá-los. Relacionar as principais causas da destruição dos ecossistemas brasileiros.
Comparar argumentos favoráveis ao uso sustentável da biodiversidade e tomar posição a respeito do assunto.

Este trabalho é para ser desenvolvido
em sala com a utlização dos conteúdos
presentes o longos dos volumes

Diversidade das Plantas
Aspectos comparativos da evolução das plantas Adaptações das Angiospermas quanto à organização, crescimento,
desenvolvimento e nutrição os: árvores filogenéticas. A importância das plantas na medicina, Na industria de cosméticos e
Livro 2 - Unidade 2 - p. 56
ornamental. Comparação da diversidade de espécies de plantas de uma floresta temperada com a diversidade de espécies em um
metro quadrado de uma floresta tropical. Debater as principais medidas propostas por cientistas, ambientalistas.
As Agressões A saude das populações
Principais doenças que afetam a população brasileira, segundo sexo, nível de renda e idade Tipos de doenças: infecto-contagiosas
e parasitárias, degenerativas, ocupacionais, sexualmente transmissíveis (DST) e provocadas por toxinas ambientais. Gravidez na
adolescência como uma forma de risco à saúde Medidas de promoção da saúde e de prevenção das principais doenças. O impacto Livro 1- Unidade 1 - Tema 7 - p. 34
das tecnologias na melhoria da qualidade da saúde das populações (vacina, medicamentos, exames diagnósticos, alimentos
enriquecidos, o uso de adoçantes etc.)
Saude Ambiental
Principais fontes poluidoras do ar, da água e do solo Condições do solo, da água e do ar nas diferentes regiões brasileiras. Destino
do lixo e do esgoto, tratamento da água, ocupação do solo, as condições dos rios e córregos e a qualidade do ar. Medidas
individuais, coletivas e do poder público que minimizam os efeitos das interferências humanas nos ciclos da matéria. As
Livro 3 - Unidade 8 - p. 256.
contradições entre conservação ambiental, uso econômico da biodiversidade, expansão das fronteiras agrícolas e extrativismo
Tecnologias ambientais para a sustentabilidade ambiental. As conferências internacionais e os compromissos e propostas para
recuperação dos ambientes brasileiros.

3º ano
Origem e evoluçaõ dos seres vivos
Ideias evolucionistas e evolução biológica Hipóteses sobre a origem da vida Vida primitiva.

Livro 3 - Unidades 3, 4 e 5.

Os Fundamentoda Hereditariedade
Características hereditárias congênitas e adquiridas. Hereditariedade: as concepções prémendelianas e as leis de Mendel . Teoria
cromossômica da herança: Determinação do sexo e herança ligada ao sexo. Cariótipo normal e aberrações cromossômicas mais
comuns (síndromes de Down, Turner e Klinefelter) Estrutura de moléculas de DNA e as moléculas de RNA

Livro 3 - Unidade 1- p. 18

Ideias Evolucionistas e Evolução Biológica
Ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck Mecanismos da evolução das espécies: mutação, recombinação gênica e seleção
natural Fatores que interferem na constituição\ genética das populações: migrações, mutações, seleção e deriva genética Grandes Livro 3 - Unidade 3 - p. 94
linhas da evolução dos seres vivos
Genética Humana e Saude
Acesso aos Grupos sanguíneos (sistema ABO e Rh): transfusões sanguíneas e incompatibilidade. Distúrbios metabólicos: albinismo
e fenilcetonúria. Tecnologias na prevenção de doenças metabólicas. Transplantes e doenças auto-imunes Aconselhamento
genético: finalidades, importância 1.3 DNA em ação: estrutura e atuação. Estrutura química do DNA: Modelo de duplicação do
DNA. A história da descoberta do modelo RNA Principais tecnologias utilizadas na transferência de DNA: enzimas de restrição,
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
vetores e clonagem molecular. Engenharia genética e produtos geneticamente modificados: alimentos, produtos farmacêuticos,
hormônios, vacinas e medicamentos. Riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados no mercado: a legislação
brasileira
Ecologia e Ciências Ambientais
Ecossistemas: Fatores bióticos e abióticos; Habitat e nicho ecológico. A comunidade biológica: teia alimentar, sucessão e
Comunidade clímax. Dinâmica de populações: Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeoquímicos: Fluxo de energia no
ecossistema. Biogeografia: Biomas Brasileiros, Biomas da região amazônica. Exploração e uso de recursos naturais. Problemas
ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do ar. Conservação e
recuperação de ecossistemas

Livro 3 - Unidade 7 - p. 220

Fatores Associados aos Problemas Ambientais
Densidade e crescimento da população Mudança nos padrões de produção e de consumo Interferência humana nos ciclos
naturais dos Elementos químicos: P, N, C e O. Efeito estufa, camada de ozônio e inversão térmica. Diminuição da taxa de oxigênio Livro 3 - Unidade 7 - Tema 6 - p. 240
no ambiente, mudanças climáticas, Uso intensivo de fertilizantes nitrogenados etc.
Fale Conosco: 0800 13 0033

1º ano
Estudo das Origens
O que é a Biologia?

Livro 1 - Abertura - p. 10

A Biologia no contexto histórico.

Livro 1 - Abertura - p. 10

A Biologia e suas áreas de atuação.

Livro 1 - Abertura - p. 10

Os Métodos científicos utilizados em pesquisas nas áreas da Biologia em Roraima, no Brasil e no mundo.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1 - p. 26

Estudos das hipóteses sobre: origem do universo, da terra e origem da vida.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1 - p. 26

Etimologia das palavras utilizadas na Biologia

Ao longo dos volumes

O Estudo das Substâncias Orgânicas e Inorgânicas
Substancias Inorgânicas: Água e sais minerais.

Livro 3 - Módulo 4 - Capítulo 10

Substâncias Orgânicas: Carboidratos; Lipídios; Proteínas; Enzimas; Ácidos Nucleicos e Vitaminas.

Livro 3 - Módulo 4 - Capítulo 10
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10
Livro 2 - Módulo 3 - Capítulo 7

Culturas alimentares adequadas à prevenção de doenças; Fome no mundo originada pela desigualdade e distribuição de renda
(necessidade de Proteínas, Vitaminas e Sais Minerais); Estudo de caso das principais doenças causadas por alimentação
inadequada a nível regional e nacional.

Livro 3 - Módulo 1

Alimentos ricos em aminoácidos

Livro 3 - Módulo 1

Organização Celular da Vida
Utilizando instrumentos óticos, observando fotos e diversas representações, pesquisando textos científicos;

Ao longo dos volumes

Identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas;

Livro 1 - Módulo 3 - p. 172

Comparar a organização e o funcionamento de diferentes tipos de células para estabelecer a identidade entre elas;

Livro 1 - Módulo 3 - p. 172

Representar diferentes tipos de células;

Livro 1 - Módulo 3 - p. 172

Relacionar a existência de características comuns entre os seres vivos com sua origem única.

Livro 1 - Módulo 3 - p. 172

As Funções Vitais Básicas
Registrar o caminho das substâncias do meio externo para o interior das células e vice-versa, por meio da observação ao
microscópio ou da realização de experimentos para perceber que a constante interação entre ambiente e célula é controlada
pelas membranas e envoltórios celulares.

Livro 1 - Módulo 3

Analisar imagens e representações relacionadas aos diferentes tipos de transporte através da membrana celular.

Livro 1 - Módulo 3 - p. 172

Analisar os processos de obtenção de energia pelos sistemas vivos – fotossíntese, respiração celular – para identificar que toda a
energia dos sistemas vivos resulta.

Livro 1 - Módulo 4 - p. 218

DNA: A Receita da Vida e o Código Genético
Hereditário em células de diferentes tipos de organismo observadas ao microscópio, em fotos e representações esquemáticas.

Livro 2 - Módulo 2 - 76

Identificar a natureza do material hereditário em todos os seres vivos, analisando sua estrutura química para avaliar a
universalidade dessa molécula no mundo vivo.

Livro 2 - Módulo 2 - 76

Construir um modelo para representar o processo de duplicação do DNA.

Livro 2 - Módulo 3 - 154

Estabelecer relação entre DNA, código genético, fabricação de proteínas e determinação das características dos organismos.

Livro 2 - Módulo 3 - 154

Analisar esquemas que relacionem os diferentes tipos de ácidos nucleicos, as organelas celulares e o mecanismo de síntese de
proteínas específicas.
Relatar, a partir de uma leitura de referência, a história da descoberta do modelo da dupla-hélice do DNA, descrita na década de
1950 pelo biólogo J. Watson e pelo físico F. Crick. Localizar o material
Embriologia Animal

Livro 2 - Módulo 3
Livro 2 - Módulo 3 - 154

Fecundação: Segmentação; Formação do Embrião; Fases do Desenvolvimento Embrionário.

Livro 2 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 34

Anexos Embrionários.

Livro 2 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 34

Gravidez na Adolescência como uma forma de risco à saúde e gravidez indesejada.

Livro 2 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 54

Tecnologia de Manipulação do DNA
Identificar, a partir da leitura de textos de divulgação científica, as principais tecnologias utilizadas para transferir o DNA de um
organismo para outro: enzimas de restrição, vetores e clonagem molecular.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - Seção
Amplie seus conhecimentos e Ciência e
Cidadania

Fazer um levantamento de informações sobre a participação da engenharia genética na produção de alimentos mais nutritivos e
resistentes a pragas e herbicidas, de produtos farmacêuticos, hormônios, vacinas, medicamentos e componentes biológicos para
avaliar sua importância.

Livro 2 - Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

1º ano
Fazer um levantamento de informações para identificar alguns produtos originários de manipulação genética que já estejam
circulando no mercado brasileiro.

Livro 2 - Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Relacionar entre os organismos manipulados geneticamente aqueles que são considerados benéficos para a população humana
sem colocar em risco o meio ambiente.

Livro 2 - Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Tecidos Humanos
Estudo dos Tecidos: Epiteliais, Conjuntivos, Musculares, Nervoso.

Livro 3 - Módulo 4 - Capítulo 12 - p. 282

Riscos de doenças originadas por exposição à luz solar radiação, tais como câncer de pele e envelhecimento precoce.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - Seção
Ciência e Cidadania: O que é câncer?

Riscos de doenças dermatológicas causada por falta de higiene como escabiose, e micoses.

Livro 3 - Módulo 1

Importância do exercício físico para a saúde.

Livro 3 - Módulo 4
Livro 1 - Módulo 3 - Texto: Exercícios
autofágicos p. 215

A Distribuição Desigual da Saúde pelas Populações
Condições socioeconômicas e qualidade de vida das populações humanas de diferentes regiões (brasileiras).

Livro 1 - Módulo 2

Principais indicadores de desenvolvimento humano e de saúde pública: mortalidade infantil, expectativa de vida, mortalidade,
doenças infectocontagiosas, condições de saneamento, moradia, acesso as serviços de saúde e educacionais

Livro 1 - Módulo 2

2º ano
Organizando a Diversidade dos Seres vivos
Reconhecer a importância da classificação biológica para a organização e compreensão da grande diversidade dos seres vivos
Conhecer e utilizar os principais critérios de classificação, as regras de nomenclatura e as categorias taxonômicas reconhecidas
atualmente. Reconhecer as principais características de representantes de cada um dos seis reinos, identificando especificidades
relacionadas às condições ambientais. Construir árvores filogenéticas para representar as relações de parentesco entre diversos
seres vivos.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 1 - p. 10

Os seres vivos diversificam os processos vitais
Reconhecer os princípios básicos e as especificidades das funções vitais dos animais e plantas, a partir da análise dessas funções
em seres vivos que ocupam diferentes ambientes. Caracterizar os ciclos de vida de animais e plantas, relacionando-os com a
adaptação desses organismos aos diferentes ambientes. Estabelecer as relações entre as várias funções vitais do organismo
humano. Localizar os principais órgãos em um esquema representando o contorno do corpo humano.

Livro 2 - Módulo 4 - p. 210 > Livro 2 Módulo 2 - Capítulo 6 - p.114.

A Diversidade Ameaçada
Identificar em um mapa as regiões onde se encontra a maior diversidade de espécies do planeta, caracterizando suas condições
climáticas. Reconhecer as principais características da fauna e da flora dos grandes biomas terrestres, especialmente dos
brasileiros. Assinalar em um mapa a distribuição atual dos principais ecossistemas brasileiros e compará-la com a distribuição
deles há um século atrás. Fazer um levantamento das espécies dos principais ecossistemas brasileiros que se encontram
ameaçadas. Debater as principais medidas propostas por cientistas, ambientalistas e administração pública para preservar o que
resta dos nossos ecossistemas ou para recuperá-los. Relacionar as principais causas da destruição dos ecossistemas brasileiros.
Comparar argumentos favoráveis ao uso sustentável da biodiversidade e tomar posição a respeito do assunto.

Este trabalho é para ser desenvolvido
em sala com a utilização dos conteúdos
presentes o longos dos volumes

Diversidade das Plantas
Aspectos comparativos da evolução das plantas Adaptações das Angiospermas quanto à organização, crescimento,
desenvolvimento e nutrição os: árvores filogenéticas. A importância das plantas na medicina, Na industria de cosméticos e
Livro 2 - Módulo 2 - Capítulo 5 - p. 90
ornamental. Comparação da diversidade de espécies de plantas de uma floresta temperada com a diversidade de espécies em um
metro quadrado de uma floresta tropical. Debater as principais medidas propostas por cientistas, ambientalistas.
As Agressões A saúde das populações
Principais doenças que afetam a população brasileira, segundo sexo, nível de renda e idade Tipos de doenças: infectocontagiosas e
parasitárias, degenerativas, ocupacionais, sexualmente transmissíveis (DST) e provocadas por toxinas ambientais. Gravidez na
Conteúdo trabalhado ao longo dos
adolescência como uma forma de risco à saúde Medidas de promoção da saúde e de prevenção das principais doenças. O impacto
volumes
das tecnologias na melhoria da qualidade da saúde das populações (vacina, medicamentos, exames diagnósticos, alimentos
enriquecidos, o uso de adoçantes etc.)
Saúde Ambiental
Principais fontes poluidoras do ar, da água e do solo Condições do solo, da água e do ar nas diferentes regiões brasileiras. Destino
do lixo e do esgoto, tratamento da água, ocupação do solo, as condições dos rios e córregos e a qualidade do ar. Medidas
individuais, coletivas e do poder público que minimizam os efeitos das interferências humanas nos ciclos da matéria. As
Livro 1 - Módulo 2 - Capítulo 8 - p.152
contradições entre conservação ambiental, uso econômico da biodiversidade, expansão das fronteiras agrícolas e extrativismo
Tecnologias ambientais para a sustentabilidade ambiental. As conferências internacionais e os compromissos e propostas para
recuperação dos ambientes brasileiros.

3º ano
Origem e evolução dos seres vivos
Ideias evolucionistas e evolução biológica Hipóteses sobre a origem da vida Vida primitiva.

Livro 2 - Módulo 4 - p.204

Os Fundamentos da Hereditariedade
Características hereditárias congênitas e adquiridas. Hereditariedade: as concepções pré-mendelianas e as leis de Mendel . Teoria
cromossômica da herança: Determinação do sexo e herança ligada ao sexo. Cariótipo normal e aberrações cromossômicas mais
Livro 2 - Módulo 2 - Capítulo 4 - p. 76
comuns (síndromes de Down, Turner e Klinefelter) Estrutura de moléculas de DNA e as moléculas de RNA
Ideias Evolucionistas e Evolução Biológica
Ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck Mecanismos da evolução das espécies: mutação, recombinação gênica e seleção
natural Fatores que interferem na constituição\ genética das populações: migrações, mutações, seleção e deriva genética Grandes Livro 2 - Módulo 4 - Capítulo 9 - p. 206
linhas da evolução dos seres vivos
Genética Humana e Saúde
Acesso aos Grupos sanguíneos (sistema ABO e Rh): transfusões sanguíneas e incompatibilidade. Distúrbios metabólicos: albinismo
e fenilcetonúria. Tecnologias na prevenção de doenças metabólicas. Transplantes e doenças autoimunes Aconselhamento
genético: finalidades, importância 1.3 DNA em ação: estrutura e atuação. Estrutura química do DNA: Modelo de duplicação do
DNA. A história da descoberta do modelo RNA Principais tecnologias utilizadas na transferência de DNA: enzimas de restrição,
Livro 2 - Módulos 2 e 3
vetores e clonagem molecular. Engenharia genética e produtos geneticamente modificados: alimentos, produtos farmacêuticos,
hormônios, vacinas e medicamentos. Riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados no mercado: a legislação
brasileira
Ecologia e Ciências Ambientais
Ecossistemas: Fatores bióticos e abióticos; Habitat e nicho ecológico. A comunidade biológica: teia alimentar, sucessão e
Comunidade clímax. Dinâmica de populações: Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeoquímicos: Fluxo de energia no
ecossistema. Biogeografia: Biomas Brasileiros, Biomas da região amazônica. Exploração e uso de recursos naturais. Problemas
ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do ar. Conservação e
recuperação de ecossistemas

Livro 1 - Módulo 1, 2

Fatores Associados aos Problemas Ambientais
Densidade e crescimento da população Mudança nos padrões de produção e de consumo Interferência humana nos ciclos
naturais dos Elementos químicos: P, N, C e O. Efeito estufa, camada de ozônio e inversão térmica. Diminuição da taxa de oxigênio Livro 1 - Módulo 2 - Capítulo 5 - p. 86
no ambiente, mudanças climáticas, Uso intensivo de fertilizantes nitrogenados etc.
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