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Conexões - Ciências da Natureza
ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

Conservação e transformação

Energia e ambiente

Saúde e tecnologia

Matéria e energia

Terra e equilíbrios

Universo, materiais e evolução



Conexões - Ciências da Natureza
CONSERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

CONSERVAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO

Termoquímica

Transformações exotérmicasLei da conservação de energia

Medição de calorCalorímetro

Variação de entalpia

Equação termoquímica

Entalpia de reaçãoQuantidade de calor

Entalpia de substâncias simples

AlotroposOxigênio

Carbono
Diamante

Grafita

Entalpia de formação

Entalpia de combustão

Lei de Hess

Energia de ligação

Isomeria

Isomeria constitucional

Isomeria de cadeia

Isomeria de posição

Isomeria de função

Isomeria de compensação

EstereoisomeriaIsomeria cis-transÓleos e gorduras

Isomeria óptica

Polarização da luz

Atividade óptica e
assimetria

Moléculas
assimétricasCarbono assimétrico

CHSA - Avaliação dos impactos sociais
do desenvolvimento científico e

identificação do papel do cientista em
nossa sociedade, com relação aos

impactos de seus estudos/pesquisas,
incluindo questões de natureza ética. Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

Termologia

Termodinâmica

1ª lei da termodinâmica Transformação
gasosa

Isobárica

Isotérmica

Isovolumétrica

Adiabática

CHSA– fazer a análise histórica
e social do impacto do uso do
aerossol, iniciando com sua

aplicação bélica e
chegando até a se tornar um

dos principais instrumentos de
expressão na cultura do grafite.

2ª lei da termodinâmica Máquinas térmicas

Calorimetria Calor

Dilatação

Linear

Superficial

Volumétrica

Mudança de estado físico
Calor latente

Calor sensível

Troca de calor e
equlíbrio térmico

CHSA – analisar os impactos das tecnologias na estruturação
e nas dinâmicas das sociedades contemporâneas, bem
como suas interferências nas decisões políticas, sociais,

ambientais, econômicas e culturais.

Citologia

Microscopia Célula

Teoria celular

Células procariontes Células eucariontes

Célula animal Célula vegetal

Citoplasma

Citossol Organelas Citoesqueleto

Constituição
dos seres vivos

Moléculas orgânicas Moléculas inorgânicas

Membrana celular

Permeabilidade seletiva

Transporte
ativo

Transporte
passivo



Conexões - Ciências da Natureza
ENERGIA E AMBIENTE

ENERGIA E AMBIENTE

Desenvolvimento
Sustentável

Agricultura orgânica

Agroecologia

Permacultura

Coleta seletiva e reciclagem

Conservação de
ecossistemas

Unidades de conservação CHSA - análise da importância da criação das
unidades de conservação como política pública

Recuperação de ecossistemas degradados

Domínios morfoclimáticos brasileiros
Sucessão ecológoca

Biodiversidade

CHSA – proposta de alternativas que respeitem e promovam a
consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável

EletricidadeCorrente elétrica

EletroímãMagnetismo

Circuitos

Rede elétrica

Disjuntores

Fases

Curto-circuito

Série

Paralelo

TensãoResistência

Potência
Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

Impactos Ambientais

Qualidade do ar

Índices de
qualidade do ar

CHSA - analisar criticamente o comércio dos créditos
de carbono realizado entre países e as soluções

propostas por diferentes especialistas para o
problema do aquecimento global.

Composição
atmosférica

Poluentes
atmosféricos

Material Particulado

Gasosos

Ozônio

Monóxido de carbono

Dióxido de enxofre Chuva ácida

Óxidos de nitrogênio

Dispersão de poluentes

Poluição da água

Tipos de Esgoto

Doméstico

Industrial

Poluentes

Compostos nitrogenados

Compostos orgânicos
não biodegradáveis

Detergentes

Demanda Bioquímica de oxigênio

Tratamento de esgoto

Geradores de
energia portáteis

Eletrólise
Ígnea

Em solução aquosa

Gerador de Volta

Pilhas atuais

Ponte salina

Oxirredução
Pilha de Daniell

Metais de Sacrifício

Tipos

Pilhas secas

Pilhas alcalinas

Bateria de chumbo

Bateria de níquel-cádmio

Bateria de lítio

Fontes de energia

Matriz energética

Renováveis

BiocombustíveisCHSA – debates sobre novas
tecnologias (carros elétricos)

Sol

Vento

Não renováveis
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MATÉRIA E ENERGIA

MATÉRIA E ENERGIA

Matéria

Substâncias e misturas

CHSA - problematização das práticas de produção de
energia, visando ao desenvolvimento sustentável.

Separação de misturas

Filtração

Decantação

Destilação fracionada Petróleo

Modelos atômicos Prótons, neutrôns e elétrons

Número atômico

Número de massa

Distribuição eletrônica íons

Tabela periódica

Tipos

Elétrica

Usinas hidrelétricas

Consumo/economia CHSA – uso de aquecedores solares
para economia de energia elétrica

Mecânica

Cinética Movimento

Trabalho

Velocidade
Média

Instantânea

Potencial Gravidade
Aceleração

Queda livre

Térmica

Calor
Equilíbrio térmico

Propagação

Temperatura

Condução térmica

Convecção térmica

Radiação térmica Efeito estufa
CHSA – relação entre

ações humanas e
fenômenos climáticos

Conservação

Relações alimentares

Fluxo de energia
Cadeias alimentares

Teias alimentares

Ecossistema

Componentes bióticos

Niveis de organização

Hábitat

Nicho

Fatores abióticos

CHSA – análise das relações de diferentes povos e
sociedades com a natureza, avaliando criticamente

os impactos econômicos e socioambientais
causados por elas

ObtençãoMetabolismo celular

Seres autótrofos
Quimiossíntese

Fotossíntese

Seres heretrótrofosRespiração celular

Ciclos biogeoquímicos

Reações químicas

Leis ponderais

Representação de reaçõesBalanceamento de equações

Tipos
Decomposição ou análise

Síntese ou adição

Dissociação iônica e ionização

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS



Conexões - Ciências da Natureza
SAÚDE E TECNOLOGIA

SAÚDE E
TECNOLOGIA

Reagentes em solução

Concentração de uma solução

Concentração em
quantidade de matéria

por litro (mol/L)
Lei volumétrica
de Gay-Lussac

Princípios de Avogrado

Energia para
o organismo

Respiração

Braqueal

Pulmonar

Traqueal

Cutânea

Digestão

Obtenção de nutrientes

Química

Mecânica

Circulação

Pressão

Aberta ou fechada

Sistema linfático

Excreção

Saúde

Sistema imunitário
Vacinas

Soros

Medicamentos

Qualidade de vida e hábitos saudáveis

Adolescência e sexualidade

Métodos contraceptivos

CHSA –analisar como
diferentes culturas abordam

questões relacionadas a saúde,
adolescência e sexualidade.

Tipos de doenças

Infecciosas ou transmissíveis

Degenerativas

Ocupacionais

Causadas por toxinas ambientais

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

Mol
Massa molar

Cálculoenvolvidops
em reações químicas

Atmosfera Camadas atmosféricas Gases

Transformações gasosas

Isobárica

Isotérmica

Isovolumétrica

Lei dos gases ideais Equação de estado e transformações gasosas

Volume molar de um gás Volume molar nas CNTP e CPTP

Densidade

Cálculo de densidade de um gás

Densidade relativa dos gases

Variação de acordo com
temperatura

pressão

Misturas gasosas Pressão parcial do gás

Solução de gás em líquido
Influência de temperatura

Influência de pressão

Energia nuclear

Usinas Acidentes nucleares

Reação nuclear

Fusão

Fissão

Elementos radioativos

Ondas eletromagnéticas

Espectro eletromagnético

Ondas de rádio Ressonância eletromagnética

Raios-X

Tomografia computadorizada

Comprimento de onda

Período

Frequência

CHSA - analisar e avaliar os impactos relacionados aos raios-X, à radiação
ultravioleta e infravermelha, às micro-ondas, às ondas de rádio, ao laser, à
tomografia, à ressonância magnética e ao ultrassom na vida contemporânea.
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TERRA E EQUILÍBRIOS

TERRA E EQUILÍBRIOS

Genética

Leis de Mendel

Tipos de herança

Genealogias

Cromossomos

Ciclo celular

Interfase

Divisão celular
Mitose

MeioseVariabilidade genética

Cariótipo

Autossomos

Engenharia genéticaBioética
CHSA – desconstruir noções incorretas e antiéticas

relacionadas à aplicação de conhecimentos de
Genética.

Mecânica Dinâmica

1ª Lei de Newton (inércia)
Equilíbrio estático

Equilíbrio dinâmico

2ª Lei de Newton
(princípio

fundamental da
dinâmica)

Plano inclinado

Resistência do ar

Sistema de corpos interligados

Movimento circular

Força centrípeta

Atração gravitacional

Órbitas Planetas do
Sistema Solar

Peso

3ª Lei de Newton (ação e reação) Força

Peso

Normal

Atrito Movimento

Evolução

Teorias da evolução

Lamark

Darwin e Wallace
Seleção natural

Ancestralidade comum

Teoria sintética da evolução Seleção natural e adaptação

Evidências

Evidências moleculares

Anatomia comparada

Estruturas análogas

Estruturas homólogas

Estruturas vestigiais.

Especiação
Anagênese

Cladogênese

Interferência humana Seleção artificial

CHSA – avaliar como atividades
humanas impactam o ambiente
natural, interferindo no processo

evolutivo.

CHSA – desconstruir noções
incorretas e antiéticas

relacionadas à aplicação de
conhecimentos de evolução.

Moléculas orgânicas

Origem da vida

Elementos químicos constituintes da matéria viva.

Evolução da química orgânica

Kekulé

Cadeias carbônicas
Estrutura

Classificação

Nomenclatura de
cadeias

carbônicas

IUPAC

Cadeia normal

Cadeia ramificada

Equilíbrios químicos

Equilíbrio líquido-vapor

Equilíbrio em sistemas homogêneos

Reações reversíveis e irreversíveis

Constantes de equilíbrio

Catalisadores

Princípio de Le Chatelier

Temperatura

Concentração

Pressão

Equilíbrio ácido-base

Arrhenius

Produtos iônicos da água
Água "pura"

Solução básica

pH e pOH

Indicadores ácido-base

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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UNIVERSO, MATERIAIS E EVOLUÇÃO

UNIVERSO, MATERIAIS E EVOLUÇÃO

Velocidade ou
taxa de reação

Velocidade média

Variação de concentração

Teoria das colisões

Energia de ativação Complexo Ativado

Colisões eficazes

Entalpia de reação

Fatores que influenciam a taxa de reação

Temperatura

Superfície de contato

Catalisadores
Catálise homogênea

Catálise heterogênea

Luz e eletricidade

Mecanismo de reação
Ondulatória

Ondas mecânicas (som)Efeito Doppler sonoro

Ondas eletromagnéticas (luz)Efeito Doppler luminosoExpansão do universo
Teoria do Big Bang

RadioastronomiaLixo espacial

Óptica
geométrica

Princípios

Sombra e PenumbraEclipse

Trajetória em linha reta

Independência dos raios

Propagação em ambos os sentidos

Fontes de luz
Primárias

Secundárias

Refração da LuzLeis da refração

Reflexão da Luz

Difusa

Regular (espelhos)

Planos

Esféricos
Côncavo

Convexo

Lentes

Instrumentos ópticos
ÓculosFormação da imagem e defeitos da visão

Microscópio óptico

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

CHSA – discutir sobre o tema
da corrida espacial abordando

os impactos ambientais das
ações humanas, no caso com o

lançamento de
radiotelescópios.

Formação da Terra
e surgimento da vida

Ecossistemas aquáticos
Água doce (rios e lagos)

Água salgada (zonas fóticas)

Tempo geológico
(éons, eras, períodos)
e eventos biológicos

Éon Pré-Cambriano
Teoria quimiossintética

Origem da vida

Éon Fanerozoico

Era PaleozoicaDeriva continental

Era Mesozoica

Era das gimnospermas

Era dos repteis

Extinção em massa

Era Cenozoica

Glaciações

Evolução Humana

Período
Quartenário

Homo sapiens

Origem dos povos
indígenas
brasileiros

Cultura e
diferença

entre grupos

Recusrsos
naturais

Renováveis e
não renováveis

Exploração
humanaConsequências

CHSA - Ao abordar políticas ambientais
que visam à redução da produção de lixo
plástico descartável, há incentivo à analise

critica e a discussão de pontos de vista
com embasamento científico e com viés

socioambiental.

Polímeros

Usos no cotidiano

Classificação

Polímeros naturais e sintéticos

Homopolímeros e copolímeros

Polímeros de adição Polietileno

Polímeros de condensação

Baquelite

Poliamidas

Poliésteres

Policarbonatos

Outros Silicone

Reciclagem

CHSA – analisar a formação de territórios e
fronteiras em diferentes tempos e espaços,

mediante a compreensão das relações de poder
que determinam as territorialidades e o papel

geopolítico dos Estados-nações.
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