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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

Volume 1 
Aspectos sociais da ciência e do conhecimento 
humano do mundo e da própria 
sociedade/organização humana

Volume 2 
Relações sociais e territoriais e seus aspectos históricos, 
geográficos, filosóficos e políticos

Volume 4 
Princípios éticos, morais e de valores em diferentes 
sociedades e tempos históricos, e sua relação com a 
estrutura social e a geopolítica

Volume 3 
Questões sociais e geopolíticas relativas às tensões 
históricas entre sociedade e meio-ambiente

Volume 5 
Relações de poder e relações sociais e suas implicações na construção 
histórica de estruturas sociais, da geopolítica e de movimentos sociais

Volume 6 
Aspectos históricos e sociais da economia, da produção e 
distribuição de riqueza e da organização política e territorial do 
trabalho
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GRANDEZAS, MEDIDAS E
MATEMÁTICA FINANCEIRA

Matemática Financeira

Indicadores socioeconômicos

CHS – Compreender
os impactos da
inflação na sociedade

Acréscimos e
descontos sucessivos Juro

Juro simples

Planilha eletrônica

Juro composto

Planilha eletrônica

Equivalência
de capitais

Planilha eletrônica

Sistema de
amortização

Planilha
eletrônica

Simulador de
operações
financeiras

Controle do
orçamento
familiar

Planilha eletrônica

Grandezas e Medidas

Massa

Linguagem de
programação

Tempo Comprimento Área

Software de
geometria
dinâmica

Volume Velocidade
média

Linguagem de
Programação

Algarismos
significativos

Unidades de medidas em informática

Capacidade de
armazenamento

Linguagem de
programação

Velocidade de
transferência

Velocidade de
processamento

CNT – Avaliar o impacto
das tecnologias na

medicina

Sistema
internacional
de unidades

CNT – Conhecer a matriz elétrica
brasileira e algumas características
das fontes de energia elétrica

CHS e CNT – Analisar o
contexto histórico e as
etapas da missão Apollo

LEGENDA MEDIDAS NÚMEROS E ÁLGEBRA SOFTWARE PROGRAMAÇÃO INTERDISCIPLINARIEDADEINTERDISCIPLINARIDADE
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FUNÇÕES E
PROGRESSÕES

Conjuntos

Noção de conjuntos Subconjuntos Intervalos Conjuntos numéricos

Progressões

Progressão aritmética

Planilha eletrônica

Progressão geométrica

CHS – Refletir sobre os impactos da má
distribuição de renda e do acesso à

alimentação

LEGENDA MEDIDAS NÚMEROS E ÁLGEBRA SOFTWARE PROGRAMAÇÃO INTERDISCIPLINARIEDADE

Funções

Noção intuitiva de função CNT e CHS – Analisar e propor soluções para a coleta
e o descarte adequado dos resíduos sólidos no Brasil

Gráfico de uma função Software de geometria dinâmica

Função afim
Linguagem de programação

Modelo linear Planilha eletrônica

Função quadrática

Valor máximo ou valor mínimo de uma função quadrática

CNT – Avaliar a queda livre de um
objeto utilizando tecnologia digitais

Função exponencial CNT e LP – Interpretar a divisão celular de um
zigoto de maneira crítica, criativa e propositiva

Função inversa

Logaritmo

Função logarítmica CNT – Classificar, conforme a escala Richter,
os efeitos causados por terremotos

Software de
geometria dinâmica

INTERDISCIPLINARIDADE
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GEOMETRIA PLANA

Funções
Trigonométricas

Funções seno e cosseno

Planilha eletrônica

Funções do tipo trigonométricas

Software de
geometria dinâmica

CNT – Desenvolver previsões
relativas ao movimento da

Terra no espaço, destacando
o potencial da ciência

Fórmulas de
transformação

Relações
trigonométricas
fundamentais

Figuras Geométricas Planas

Polígonos Ladrilhamento do
plano

Linguagem de
Programação

Área de algumas figuras planas

CHS e CNT – Analisar
o contexto histórico

e os impactos do
desmatamento da
floresta amazônica

Área do círculo

LGG – Debater sobre a
diversidade de gêneros

e estilos musicais
presentes no Brasil

Área de polígonos regulares

Software de
geometria
dinâmica

LEGENDA GEOMETRIA E MEDIDAS NÚMEROS E ÁLGEBRA SOFTWARE PROGRAMAÇÃO INTERDISCIPLINARIEDADE

Trigonometria

Semelhança de triângulos

Teorema de Tales

Relações métricas
CHS – Evidenciar os benefícios

da pluriculturalidade aos
saberes da humanidade

Teorema de Pitágoras

Linguagem de programação

Trigonometria no
triângulo retângulo

Tabela
trigonométrica

Planilha
eletrônica

Trigonometria em um triângulo qualquer

Trigonometria na
circunferência

Linguagem de
Programação

Software de
geometria
dinâmica

LGG – Pesquisar e identificar a
proporção áurea em obras de
arte e elementos da natureza

Sistema internacional de unidades

INTERDISCIPLINARIDADE
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GEOMETRIA ESPACIAL

LEGENDA GEOMETRIA E MEDIDAS NÚMEROS E ÁLGEBRA SOFTWARE PROGRAMAÇÃO INTERDISCIPLINARIEDADE

Geometria espacial de posição

Conjuntos Ponto, reta e plano

LGG – Identificar o uso de
perspectiva e ilusão de ótica na arte

Posições relativas Paralelismo e perpendicularismo Projeções ortogonais Distâncias

Corpos Redondos

Cilindro

Linguagem de
programação

CNT e CHS – Analisar criticamente
as práticas efetivas de manejo

florestal no Brasil

Área da superfície e volume

Cone Tronco de cone Área da superfície e volume

Esfera

Projeções artográficas

CHS – Discutir os contextos
históricos e econômicos das
grandes navegações e suas

influências para a Cartografia

Área da superfície e volume

Poliedros

Conceitos
básicos e
definição

CNT –
Reconhecer a
geometria das
estruturas das

moléculas

Relação de Euler

Linguagem de
Programação

Poliedros de Platão Prisma

Software de
geometria
dinâmica

Área da
superfície
e volume

Pirâmide

Tronco de
pirâmide

Planilha eletrônica Área da
superfície
e volume

Área da
superfície
e volume

INTERDISCIPLINARIDADE
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GEOMETRIA ANALÍTICA,
SISTEMAS E TRANSFORMAÇÕES

GEOMÉTRICAS

Matrizes

Tipos de matrizes

Adição e subtração
de matrizes

Multiplicação de matrizes Planilha eletrônica

Determinante
de uma matriz Planilha eletrônica

Matriz inversa

LEGENDA GEOMETRIA GEOMETRIA ANALÍTICA NÚMEROS E ÁLGEBRA SOFTWARE PROGRAMAÇÃO INTERDISCIPLINARIEDADE

O ponto e a reta

Equação da retaLinguagem de
Programação

Condição de alinhamento
de três pontos

CNT – Simular e discutir as
características de um eclipse

Sistemas Lineares

Escalonamento de
um sistema linearPlanilha eletrônica

Classificação de
um sistema linear

Software de
geometria dinâmica

Solução de um sistema linear

Equação linear
Circunferência e cônicas

Circunferência
CNT e CHS – Compreender o

funcionamento e a importância do
GPS para a sociedade

Cônicas

Elipse

Hipérbole

Parábola

Coordenadas

Coordenadas no plano

Coordenadas na reta

Distância entre dois pontosLinguagem de
programação

Ponto médio de um segmento

Transformações
geométricas

Reflexão Software de
geometria dinâmica

Rotação Software de
geometria dinâmica

Translação Software de
geometria dinâmica

Composição de transformações

Homotetia

LGG – Reconhecer padrões
matemáticos e aspectos
artísticos em um fractal

Software de
geometria dinâmica

INTERDISCIPLINARIDADE
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ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Conjuntos

Noção de conjuntosPlanilha eletrônica

Operação com
conjuntos

Diferença

UniãoLinguagem de
programação

Interseção

CNT – Identificar, de acordo com os antígenos
presentes nas hemácias de um individuo,

possíveis transfusões sanguíneas no sistema ABO

LEGENDA PROBABILIDADE ESTATÍSTICA NÚMEROS E ÁLGEBRA SOFTWARE PROGRAMAÇÃO INTERDISCIPLINARIEDADE

Subconjuntos

Métodos de Contagem

Permutação
Permutação com repetição

Permutação simples

Princípio multiplicativo

Combinação simples

Princípio aditivo

Arranjos simples Linguagem de programação

Probabilidade

Probabilidade
da união de
dois eventos Probabilidade condicional

Eventos dependentes Eventos independentes

Experimentos binomiais

CNT – Determinar a
probabilidade de
um casal ter um
filho com anemia

falciforme (Genética)
CNT – Analisar a eficácia de

métodos contraceptivos

Estatística

Gráficos e tabelas

Medidas separatrizes

Intervalo de classe

CHS e LP – Elaborar propagandas com o objetivo
de conscientizar os jovens eleitores da

importância da participação no processo eleitoral

CHS – Analisar aspectos históricos e
socioculturais que marcaram gerações

Medidas de tendência central Planilha eletrônica

Medidas de dispersão CHS – A participação
feminina na Ciência

CNT – Analisar a eficácia de métodos contraceptivos

INTERDISCIPLINARIDADE
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