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• Microbiologia:  

o Unidade 7  

 Capítulos 14 e 15. 

1. Caracterizar os microrganismos considerando para tanto a presença ou ausência de estrutura celular, o número de 

células constituintes e a organização do núcleo. 

2. Considerar os aspectos que nos permitem classificar os vírus como seres vivos ou não vivos, respectivamente. 

3. Conhecer a estrutura de vírus nus e envelopados. 

4. Compreender e diferenciar os ciclos lítico e lisogênico de um bacteriófago. 

5. Citar e explicar viroses de transmissão sexual. 

6. Identificar os componentes básicos de uma célula procarionte. 

7. Explicar a classificação de gram e a sua importância médica. 

8. Compreender o metabolismo autótrofo de nutrição dos procariontes: fotossíntese, quimiossíntese e fotossíntese 

bacteriana. 

9. Compreender e caracterizar as três formas de recombinação gênica. 

10. Citar e explicar as bacterioses de transmissão sexual. 

11. Caracterizar as cianobactérias quanto a estrutura celular, a reprodução e a importância ecológica. 

12. Compreender a filogenia dos procariontes diferenciando as arqueas das demais formas de vida desse grupo. 

 

• Frente de Zoologia 

o Unidade 8 – Zoologia I  

 Capítulo 18 – O reino Animal 

 

1. Reconhecer os diferentes filos animais, seus principais representantes e suas principais novidades evolutivas. 

2. Identificar os estágios de desenvolvimento embrionário, suas estruturas e os animais que passam pelos estágios 

citados: mórula, blástula, gástrula diblástica, gástrula triblástica.  

3. Explicar a vantagem evolutiva do surgimento dos folhetos embrionários e da gastrulação.  

4. Reconhecer em diferentes modelos didáticos as estruturas de embrião triblástico. 

5. Explicar a vantagem adaptativa das seguintes estruturas, bem como os filos que as possuem: mesoderme, celoma, 

metameria, notocorda.  

6. Diferenciar os animais protostômios dos deuterostômios.  

7. Reconhecer e diferenciar as seguintes classificações: acelomado, pseudocelomado, enterocelomado e 

esquizocelomado. Identificar os filos que possuem cada característica citada.  

8. Identificar as estruturas citadas nos itens acima em imagens de embriões de animais em cortes transversais e 

longitudinais.  

9. Diferenciar os diferentes tipos de simetria dos animais (radial e bilateral), tanto primária quanto secundária.  

10. Analisar cladogramas e ser capaz de reconhecer novidades evolutivas (apomorfias) e grau de parentesco entre 

grupos, inclusive grupos-irmãos. 
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