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EVOLUÇÃO
E

UNIVERSO

Técnicas de separação
de misturas

Pirometalurgia

Hidrometalurgia

Eletrometalurgia
Eletrólise e

seus aspectos
quantitativos

Ligações químicas e
formação de moléculas

Ligação metálica

Propriedades
dos metais e

ligas metálicas

Ligação iônica

Compostos
iônicos e
eletrólise

Ligação covalente

Interações
intermoleculares

Propriedades
da água

Geometria
molecular

Polaridade
das ligações
covalentes

Fórmulas e
representações
de moléculas

Polaridade
das moléculas

Átomo

Organização e constituição dos átomos Isótopos Massa atômica

Configuração
eletrônica

Espectros atômicos

Distribuição de elétrons Propriedades
periódicas

Tabela
periódica

Universo

Cosmologia

Força gravitacional ou peso2 ᵃ  Lei de Newton
Força de atração

Força normal

Partículas elementares

Teoria da relatividadeVelocidade constante da luz

Cores das estrelas e
expansão do universo

Evolução estelar

Surgimento do
sistema solar

Características
do sistema solar

Exploração
espacial

Forças

1 ª Lei de Newton
Força de atrito

Força elástica

3 ª Lei de Newton

Máquinas simplesPlano inclinadoMovimento circular

Equilíbrio de um
ponto material

Momento
de uma força

Equilíbrio de um
corpo extensoAlavancas

Seres vivos
e ambiente

Ecologia de
populações e
comunidades

Tamanho e taxa de
crescimento populacionalPirâmides etáriasCHS - População

brasileira e migração

Dinâmica de comunidades
Sucessão ecológica

Biodiversidade

Origem da
vida e evolução

Biodiversidade

Evolução do
gênero Homo

Classificação dos primatas

Expansão humana pelos continentesOcupação
das Américas

CHS – Nomadismo e
Revolução Agrícola

Teorias do
surgimento da vida

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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ENERGIA E
CONSUMO

SUSTENTÁVEL

Ondulatória

Características de uma
onda

Propagação de um pulso Pêndulo simples

Sistema massa mola

Refração, difração e reflexão

Trabalho e energia

Física quântica

Hipótese de Planck

Princípio da incerteza Modelo de Bohr

Foto-oxidação Dualidade onda
partícula

Potência e rendimento

Princípio da
conservação

de energia

Trabalho de
uma força

Trabalho da força peso

Trabalho da força elástica

Gráficos de força
por deslocamento

Energia
potencial

Energia potencial gravitacional

Energia potencial elástica

Energia cinética

Energia mecânica

Energia química

Termoquímica Reações
químicas

Transformações
endotérmicas e

exotérmicas

Calorímetros

Variação da entalpia
Lei de Hess

Enpadrãotalpia Entalpia de ligação

Reações de
oxirredução

Reatividade e espontaneidade de reações

Eletronegatividade e NOX

Pilhas

Diferença de
potencial e

potencial padrão

Pilhas e baterias
primárias e
secundárias

Descarte correto
de pilhas e

baterias

Pilha de Daniell

Química
orgânica

Estrutura e
propriedades

dos compostos
orgânicos

Fórmulas estruturais e
modelos de representaçãoNomenclatura

HidrocarbonetosPolímeros
sintéticos

CHS – Reciclagem
e uso consciente

dos recursos

ÉsteresBiodiesel

ÁlcooisEtanol e metanol
CHS –

Biocombustíveis e
economia global

Biologia celular

Estrutura
básica da

célula

Membranas
celulares

Transportes celulares
ativos e passivos

Carioteca e
envoltórios

Células
procarióticas
e eucarióticas

Metabolismo celular energético

Respiração aeróbica

Fermentação

Fotossíntese oxigena

Ecologia
ambiental

Ecossistema

Equilíbrio e
biodiversidade

Introdução de espécies
exóticas ou invasoras

Extinção e eventos de extinção

Poluição

AcústicaOndas sonoras

Instrumentos musicaisIntensidade, altura e timbre

Efeito DopplerRessonância

Velocidade do som
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ÁGUA,
AGRICULTURA E
USO DA TERRA

Soluções

Propriedades
das soluções

Solubilidade Curva de solubilidade

Concentração Efeito da concentração nas propriedades físicas das soluções

pH

Cinética
química

Taxa de
reação

Energia de ativação

Fatores que
determinam
a velocidade

da reação

Princípio de
Le Chatelier

Efeito das variações de
temperatura, pressão,

volume, concentração e
presença de catalisador

nas reações em equilíbrio

Equilíbrio químico e cálculo
da constante de equilíbrio

Constante de
equilíbrio

Reações
reversíveis e
irreversíveis

Etapas do processo de tratamento de água Dessalinização
da água do mar Destilação

Fórmulas e representações de moléculas Polaridade das moléculas

Transmissão de calor

Condução

Lei de Fourier

Convecção Irradiação Mudança de estado físico

Calor latente Curva de aquecimento de
substâncias puras e compostas

Diagramas
de mudança

de fase

Gravitação

Força e atração
gravitacional

Campo gravitacional Marés

Satélites artificiais Velocidade orbital

Leis de Kepler

Radioatividade
Força nuclearFissão nuclearAplicações da radioatividade na indústria

Decaimento radioativoRadioisótopos e meia-vida

Densidade
e pressão

Teorema de Arquimedes

Pressão
atmosférica

Pressão exercida
por um líquido

Teorema
de Stevin

Vasos
comunicantes

Princípio de Pascal

Fisiologia e
morfologia
vegetal

Órgãos
vegetais

Obtenção e
transporte de

água e minerais

Hormônios
vegetais

Ciclos
biogeoquímicos
do nitrogênio,

do fósforo e do
potássio

Ecologia e os
recursos hídricos

Ecossistemas aquáticos

Plâncton Nécton Bentos

Biomas
brasileiros

Amazônia Caatinga Mata Atlântica Cerrado Pampa Pantanal

Uso da água

Tratamento de água

Parasitologia e saúde

Verminoses

Nematódeos
parasitas

do ser
humano

Platelmintos
parasitas do
ser humano

Doenças
bacterianas

Protozooses Viroses

Poluição

Eutroficação

Pegada hídricaCHS –
Saneamento

básico e
urbanização
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POLUIÇÃO E
MOVIMENTO

Termologia e
Termodinâmica

Dilatação e contração
térmica

Transformações gasosas

Ciclos
termodinâmicos

Máquinas
térmicas

2 ªLei da termodinâmica Entropia

Rendimento
e eficiência Ciclo de Carnot

Descrição dos
movimentos

Trajetória; corpo extenso e
ponto material; referencial

Grandezas:
deslocamento

e tempo

Queda-livre; lançamento horizontal e oblíquo

Movimento
uniforme

Movimento
circular

Velocidade angular e
aceleração centrípeta

Grandezas:
velocidade e
aceleração

Movimento uniformemente variado

Vetores

Compostos
orgânicos

Hidrocarbonetos e
suas propriedades

Caráter ácido-base dos óxidos e chuva ácida

Representação esquemática
dos hidrocarbonetos

Nomenclatura dos
hidrocarbonetos

Compostos aromáticos

Compostos alifáticos

Diversidade dos
compostos orgânicos

Funções mistas e nomenclatura

Propriedade dos compostos orgânicos

Solubilidade; pontos de fusão e de ebulição

Isomeria Técnicas de diferenciação de isômeros

Polímeros e tecnologia

Reações
químicas

Cálculos
estequiométricos

Balanceamento
de reações

Reagentes
limitantes

Quantidades de
reagentes e produtos

Planeta
Terra e a
biosfera

Teoria
biogeoquímica

Níveis de
organização

dos seres vivos

Diferenciação celular

Tipos de tecido do corpo humano

Tecido
conjuntivo

Tecido
nervoso

Tecido
muscular

Tecido
epitelial

Aparelho locomotor humano

Sistema
articular

Sistema
esquelético

Sistema
muscular

Sistema
cardiovascular

Balanço térmico da Terra

Padrões climáticos da Terra
Efeito das correntes oceânicas no clima

Efeitos da altitude no clima

Radiação solar

Aerossóis

Albedo

Gases de
efeito estufa

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

CHS – Agenda
ambiental e

mudanças climáticas

Contribuição
antrópica para o

aquecimento global
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CORPO
HUMANO E VIDA

SAUDÁVEL

Nutrição

Alimentação
saudável

Proteínas

Lipídios

Vitaminas e minerais

Compostos
orgânicos

Reações dos
radicais livres

Substituição eletrofílica

Reações de adição e de substituição

Reações de oxirredução e metabolismo do etanol

Síntese de medicamentos

Isômeros cis-trans e simetria

Isômeros ópticos e mistura rancêmica

Equilíbrio
químico

Escala
de pH

Equilíbrio
ácido-base

Constante
de hidrólise

Soluções
tampão

Gases

Propriedades
gerais dos

gases
Teoria cinética dos gasesTrabalho realizado por um gás

Transformações
isotérmica, isobárica

e isovolumétrica

Variáveis
de estado

Equação de Clapeyron e
Lei geral dos gases ideais

1 ᵃ  Lei da
termodinâmica

Eletricidade
Carga e
corrente
elétrica

Efeito Joule e calorLei de Ohm e resistores

Potência e capacitores

Lei de CoulombCampo elétrico e
linhas de força

Trabalho da força elétrica

Energia potencial elétrica

Sistemas
do corpo
humano

Sistema imune
e sistema
linfático

Imunidade adquirida e anticorpos
Imunização ativaVacinas

Imunização passivaSoros

Imunidade inata e resposta inflamatória

Sistema
nervoso e
sensorial

Paladar, olfato, visão, audição e equilíbrio

Sistema
nervoso
central

Fibras, gânglios e nervosAção de drogas no sistema nervoso

Sistema
nervoso
periférico

Fibras, gânglios e nervosAção de drogas no sistema nervoso

Sistema respiratórioOrganização e funcionamentoControle da respiração

Sistema digestórioOrganização e funcionamentoControle dos processos digestivos

Sistema urinárioOrganização e funcionamentoRegulação da função renal

Sistema cardiovascularPressão sanguínea

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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MUNDO
TECNOLÓGICO

E CIÊNCIAS
APLICADAS

Misturas

Reações de
precipitação

Técnicas de separação de misturas Cromatografia

Produto de solubilidade (Ks)

Propriedades das misturas Efeitos crioscópico e ebulioscópico

Diluição e concentração Medidas de concentração
(ppm, ppb; GL, INMP, molalidade) Titulação

Materiais

Nanomateriais

Escala, estrutura e características

Processos de obtenção

Aplicações e a nanotecnologia Biotecnologia*

Corrosão e formação de ferrugem

Potencial padrão de redução

Proteção anódica

Proteção catódica

Óptica Propagação da luz

Óptica geométrica

Reflexão

Formação
de imagem

Instrumentos ópticos

Lentes e problemas
de visão

Espelhos planos e esféricos

Refração

Impulso de uma força
Conservação da
quantidade de

movimento

Colisões
elásticas e
inelásticasCircuitos elétricos

Associação de
resistores em série e
em paralelo (e mistas)

Corrente e
resistência
equivalente

Geradores e
potência elétrica

Circuito
gerador-resistor-receptor

Chaves e receptores

EletromagnetismoCampo
magnético

Ímãs e geomagnetismo

Campo magnético gerado por bobinaEspira e solenoide

Campo magnético gerado por corrente em um fioForça magnética

Organização do
material genético

Natureza química e
estrutura do DNA

Modelo da dupla
hélice de DNA

Síntese de
proteínas

Tradução do RNAmCódigo genético

Transcrição do DNA

Mutações

Replicação do DNAMutações

Biotecnologia*

Reação da polimerase em cadeia

Tecnologia do DNA recombinante

Terapias gênicas
CRISPR

Vacina gênica

CHS – Ética na experimentação

HereditariedadeOrganização dos
cromossomos

Locos
gênico
e alelos

Meiose e a
reprodução

sexuada

Leis de Mendel
e probabilidade

Histórico das
descobertas de

Mendel com ervilhas

Genealogias e
heredogramas

Genética
dos grupos
sanguíneos

Biologia
forense

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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