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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

O Conhecimento científico
Características, aplicações e possibilidades dos métodos 
científicos, com estímulo à proposição, ao teste de 
hipóteses e à análise de resultados e permitindo a 
contextualização da ação da ciência na sociedade, tanto 
de forma geral como na vida cotidiana.

Água e vida
A água e sua relação com a vida. mostrando como a água
e suas propriedades estão envolvidas com o fenômeno da 
vida em todos os níveis de organização e com fenômenos
naturais relacionados à vida, como concentração de 
soluções e características dos fluidos

Humanidade e ambiente
A interação entre a humanidade e o ambiente, 
envolvendo desde princípios das Ciências da Natureza até
seus usos em processos e os efeitos destes no ambiente.

Matéria e energia
Aspectos que envolvem transformações de energia, bem 
como suas aplicações e impactos, além de aspectos da 
matéria e suas transformações para compreender 
propriedades de materiais, processos industriais e 
tecnológicos, impactos ambientais e características de 
produtos.

Ciência e tecnologia
Interação entre as Ciências da Natureza e suas aplicações 
tecnológicas, passando por assuntos como nanotecnologia, 
biotecnologia e aplicações do eletromagnetismo. 

Universo e evolução
A visão científica atual sobre a origem do Universo e a 
formação de estrelas e planetas, além surgimento e da 
evolução da vida na Terra, mencionando a composição
química das principais biomoléculas e algumas de suas 
características. 
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O CONHECIMENTO
CIENTÍFICO E AS

CIÊNCIAS DA NATUREZA

O núcleo celular Cromossomos, DNA e genes Citogenética humana: alterações genéticas

Os seres vivos

Grandes grupos de seres vivos - Archaea,
Bacteria, Proctoctista, Fungi, Plantae e
Animalia

Principais categorias
taxonômicas tradicionais

Sistema binomial de Lineu

Principais características dos seres vivos

Principais características dos seres vivos

Desafios de definição de vida

Níveis de organização

Reprodução assexuada e sexuada

Formação de gametas

Embriogênese e anexos embrionários

LGG: Debate sobre o
uso de células-tronco

A célula

Fundamentos da microscopia

Organelas celulares

Células procarióticas e células eucarióticas

Teoria celular

Estrutura molecular da mebrana celular e
biomembranas

Divisão celular: mitose e meiose

Elementos, substâncias
e reações químicas

Substâncias químicas e misturas

Temperaturas de fusão e ebulição de uma substância

Relação entre massa e volume das substâncias

Teoria atômica de Dalton

Símbolos e fórmulas químicas

Reações e equações químicas

Modelos atômicos
e tabela periódica

Átomos e elementos químicos

Tabela Periódica

Ligações químicas
interatômicas

Gases nobres e regra do octeto

Ligações iônicas, covalentes e metálicas

Modelos moleculares

Substâncias iônicas, moleculares e metálicas

Compostos orgânicos

Fórmulas estruturais

Cadeias carbônicas
e seus atributos

Polímeros

CHS: análise de
impactos
socioambientais do
uso de polímeros

Medida, medida-padrão,
e unidade de medida

Sistema Internacional de medidas

Grandezas fundamentais:
comprimento, massa e tempo

Conversão de unidades de medidas

MAT: relações métricas, conversão de
unidade de medida, representação de
dados em plano cartesiano, resolução
de Problemas.

Notação científica

Estudo dos
movimentos

Grandezas escalares e vetoriais

Leis de Newton

Movimentos bidimensionais sob ação da gravidade

Deslocamento, velocidade e aceleração

Movimentos uniforme e uniformemente variados

Aceleração da gravidade: queda livre

LEGENDA FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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ÁGUA E VIDA

Importância da
água para a vida

Bactérias,
protoctistas, fungos e

virus

Diversidade e reprodução

Importância e principais
doenças relacionadas

CHS: sistematização de
dados e informações e

análise de impactos
socioambientais

decorrentes de práticas
de indivíduos e

instituições

Plantas

Desenvolvimento e tecidos das
plantas com sementes

Principais grupos de plantas atuais

Reprodução

Ciclo de Vida e alternância de gerações

Animais

Anatomia e fisiologia

Diversificação e filogenia

Principais grupos

Quantidade de movimento
e impulso de uma força

Coeficiente de restituição

Mecânica de Sistemas de
tratamento e elevação de água

Máquinas simples Alavancas do corpo humanoFluidos

Pressão
MAT: uso de funções

polinomiais para
resolução de problemas

Densidade: relação entre massa e volume

Empuxo e Princípio de Arquimedes

MAT: resolução e elaboração de problemas
que envolvem grandezas determinadas pela

razão ou pelo produto de outras

Gases

Mol, quantidade de matéria e massa molar

Propriedade dos gases

Transformações gasosas

Estudo das moléculasInterações moleculares
Efeitos das interações moleculares

Geometria molecularPolaridade

Soluções

Precipitação

SolubilidadeCompostos orgânicos: vitaminas
hidrossolúveis e lipossolúveis

Sabões, detergentes e
poluentes lipossolúveis

ConcentraçãoDiluição

Soluções eletrolíticas
Dissociação iônica

Ácidos, bases, sais e óxidosEscala de pH

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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MATÉRIA E ENERGIA

Produção e uso de
energia nos seres vivos

Fotossíntese

Quimiossíntese

Respiração aeróbica

Fermentação e sua importância econômica

Fisiologia humana

Nutrição e digestão

Circulação do sangue

Respiração pulmonar

Integração e controle do corpo humano

Fluxo de energia entre
os seres vivos

Teias e cadeias alimentares

Ciclos biogeoquímicos

Fontes de energia

Principais tipos

Geração de energia

Consumo de energia no Brasil

Fontes alternativas

Formas de energia

Princípio da conservação da energia

Trabalho e potência

Energia mecânicaEnergia cinética e potencial

Energia Térmica
Temperatura e calor

Trocas e fluxos de calor

CHS: analisar circunstâncias históricas,
sociais e culturais da emergência de
matrizes conceituais hegemônicas.

Energia química

Cinética química
Destruição da camada de ozônio

Conservação de alimentos

Termoquímica

Processos endotérmicos
e exotérmicos

Entalpia

Petróleo

Quantificando a matéria

Mol e constante de Avogrado

Massa atômica e massa molecular

Estequimetria

Reações sucessivas, pureza
e rendimento

Pensamento computacional

Titulação

LEGENDA FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

CHS: problematização de hábitos e práticas
individuais e coletivos de produção e descarte de

resíduos e avaliação do papel da indústria cultural e
das culturas de massa no estímulo ao consumismo.
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HUMANIDADE E AMBIENTE

Reprodução humana Sistema genital e
métodos contraceptivos

LGG: debate sobre temas de relevância
social, possibilitando a expressão de

diferentes argumentos e opiniões

Ecologia: a vida na Terra como
um empreendimento coletivo

Ecologia das
populações

Relações ecológicas intra e
inter específicas

Dinâmica das populações e
sucessão ecológica

Grandes biomas do mundo e do Brasil

Sustentabilidade ambiental e alternativas para o
futuro

Poluição ambiental
e reciclagem

CHS: papel e competências legais dos organismos de
fiscalização ambiental para a promoção e a garantia de

práticas ambientais sustentáveis e impactos de diferentes
modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais.

Transformando energia em
trabalho: máquinas térmicas

Leis da Termodinâmica

Máquinas a vapor e Refrigeradores

Entropia e processos naturais irreversíveis

Estudo das ondas e
tecnologias de comunicação

Caracterísitcas, classificação
e propriedades das ondas

MAT: resolução de
problemas em
contextos que

envolvem
fenômenos
periódicos

Equilíbrio iônico

Solubilidade de gases em água

Escala de pH o pOH e suas aplicações

Constante de equilíbrio iônico e grau de ionização

Ácidos e bases na química orgânica

Equilíbrio molecular

Fatores que deslocam o equilíbrio

Princípio de Le Chatelier

Equilíbrio dinâmico e constante de equilíbrio

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Biotecnologia na atualidade

Melhoramento genético e variabilidade

CHS: análise e avaliação dos
impactos econômicos e

socioambientais do uso de
melhoramento genético

Bases da Engenharia Genética

Organismos transgênicos
LGG: Debate sobre tema polêmico como

ainda é o uso de trangênicos na
alimentação

Projeto Genoma Humano

Acústica

Propriedades das ondas sonoras

Qualidades fisiológicas das ondas sonoras

Aplicações práticas

Eletromagnetismo

Circuitos elétricos e instalação elétrica residencial
CHS: utiliza as linguagens

gráfica e iconográfica, para
difundir informações.

Eletricidade estática e campo elétrico MAT: aplicação de notação científica
para expressar uma medida.

Ímãs e campo magnético
MAT: modelos de funções polinomiais, resolução e
elaboração de problemas que envolvem grandezas
determinadas pela razão ou pelo produto de outrasPilhas e bateriasComo acontece a transformação

de energia química em elétrica

Reações de oxirredução
e suas aplicações

Pilhas e baterias

Corrosão de metais

Eletrólise e suas aplicações

Eletrólise ígnea e aquosa

Metalurgia

Galvanoplastia

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

Genética e Biologia
Molecular

Bases da genétca
e leis da herança

MAT: resolução de problemas
envolvendo cálculos de

probabilidades.

Sistemas ABO e Rh

Bases cromossômicas
da herança

Herança ligada ao
cromossomo X

Código genético e síntese de proteínas

Nanotecnologia e suas aplicações

Nanomateriais

Nanoeletrônica

Nanobiotecnologia

Segurança e nanotecnologia
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UNIVERSO E EVOLUÇÃO

De onde viemos? Origem do Universo, do Sistema Solar e da vida na Terra

Evolução biológica
Concepções evolucionistas versus criacionistas

Principais evidências da evolução biológica

Processos evolutivos

Variabilidade biológica e seleção natural

Conceito de espécie e formação de novas espécies

Tempo geológico

Diversificação da vida

Evolução humana

Principais evidências relacionando evolutivamente
a espécie humana de ancestrais primatas

Classificação da espécie humana

Relação enre evolução biológica
e desenvolvimento cultural

CHS: circunstâncias históricas,
geográficas, políticas, econômicas,
sociais, ambientais e culturais que

colaboram para o racismo

Óptica Geométrica
Reflexão e refração da luz

Espelhos e lentes

Gravitação universal

Evolução dos modelos cosmológicos

Teorias e modelos para a evolução do Universo

Força gravitacional e Sistema Solar

Leis de Kepler

Lei da gravitação universal

Satélites de comunicação

Ondas eletromagnéticas

Radiações e suas aplicações no cotidiano

Benefícos e riscos à saúde

Telecomunicações

MAT: utilizar a notação científica para expressar
uma medida, resolução e elaboração de problemas

que envolvem grandezas determinadas pela razão
ou pelo produto de outras

Física quântica e nuclear

Efeito fotoelétrico e suas aplicações

Dualidade onda-partícula

Fusão e fissão nuclear

Matéria e anti-matéria

Radioatividade

CHS: impasses ético-políticos decorrentes
das transformações científicas e tecnológicas

Decaimento alfa, beta e gama

Aplicações
Usinas nucleares e bombas atômicas

Estrelas e bombas de hidrogênio

Isomeria

Tipos de isômeros

Condições para a ocorrência de isomeria

Carbono, moléculas e fármacos quirais

Origem dos elementos químicos
Evolução estelar

Estudo espectral das estrelas

Classes funcionais orgânicas
Caracterizaçao e principais exemplos

Exemplos de biomoléculas

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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