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PROGRAMA DE DISCIPLINA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CÓDIGO: EXA418 DISCIPLINA: QUÍMICA APLICADA A BIOLOGIA
CARGA HORÁRIA: 60h

EMENTA:
Princípios fundamentais de química aplicados aos sistemas biológicos, enfatizando
a interdisciplinaridade entre química e biologia.
OBJETIVOS:
Geral
Abordar os conteúdos fundamentais da química de modo a permitir que os alunos
possam compreender melhor os sistemas biológicos e os seus mecanismos de ação.
Específico
Auxiliar os alunos no desenvolvimento de habilidades para analisar, tratar
matematicamente os resultados experimentais, tirar conclusões e desenvolver atividade
crítica que permita análise objetiva dos resultados obtidos.
METODOLOGIA:
Da teoria química aos desdobramentos práticos de casos específicos, serão
apresentados, discutidos e realizados experimentos que abordem os temas propostos pelo
conteúdo programático, visando o conhecimento científico, a integração entre teoria e
prática e o desenvolvimento de uma consciência critica dos estudantes.
A complexidade temática e a possibilidade de abordarmos diversas situações
envolvendo tecnologia a partir da perspectiva da Química Aplicada a Biologia permitem
que a investigação, dos aspectos que integram as discussões sobre o assunto, seja
realizada através da constituição de subgrupos de estudo seguida de franca discussão de
temas em determinadas aulas.
Competências e Habilidades
• Executar procedimentos previamente estabelecidos, utilizando técnicas usuais e
instrumentais da Química para melhor compreender os sistemas biológicos;
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METODOLOGIA (Continuação):
• Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades práticas relacionadas à sua área de
atuação;
• Conhecer os fundamentos da química que lhe possibilitem entender e prever o
comportamento dos sistemas biológicos.
AVALIAÇÃO:
Avaliação contínua (assiduidade, pontualidade, compromisso, responsabilidade,
iniciativa, criatividade, envolvimento e senso crítico), provas teóricas e práticas e
relatórios de atividades práticas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preliminares e premissas à química;
Estudo das soluções: misturas, tipos de soluções, concentrações de soluções,
coeficiente de solubilidade e preparações de soluções;
Modelos para o átomo;
Periodicidade dos elementos químicos: a lei periódica;
Ligações químicas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica;
Teorias ácido-base; produto iônico da água; hidrólise salina; pH; soluções tampão,
titulações ácido-base.
Equilíbrio ácido-base;
Reações redox, equações redox, equação Nernst, titulações redox;
Noções de química orgânica: As funções orgânicas e suas nomenclaturas;
Colóides, emulsões e espumas.
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