
UNIdAdE 1  – ORIgEM dA VIdA E EVOlUÇÃO 

Origem do Universo – a Teoria da Grande Explosão
Terra Primitiva
Experimento de Miller e Urey
Agrupamento das primeiras moléculas orgânicas: 
os coacervados
Das primeiras moléculas orgânicas agrupadas às 
primeiras formas de vida
Abiogênese e Biogênese
Evolução do planeta Terra: a história contada pelos 
fósseis

Capítulo 1     Origem da vida na Terra 

Definição do conceito de evolução
Evidências da evolução (homologia, analogia, 
embriogênese, genética)
Darwin e Wallace
Lamarck 
Hardy-Weinberg

Capítulo 2     Evolução

Especiação
Seleção natural
Biogeografia

Capítulo 3     Especiação   

UNIdAdE 2  – FISIOlOgIA I

Níveis de organização do corpo humano 
Estrutura das células 
Tecidos 
Sistema locomotor 

Capítulo 5     Introdução ao estudo do corpo 
     humano   

Conhecendo o sistema nervoso 
A organização do sistema nervoso

Capítulo 6     Sistema Nervoso    

Conhecendo o sistema sensorial 
A visão 
A audição 
Olfato e gustação 
O tato 

Capítulo 7     Sistema sensorial   

UNIdAdE 3  – FISIOlOgIA II  

Alimentação e os diferentes nutrientes 
Caracterização do sistema digestório 
Anatomia do sistema digestório 
O processo de digestão 
Controle do sistema digestório 

Capítulo 9     Nutrição e sistema digestório

Caracterização do sistema respiratório
Anatomia do sistema respiratório
Controle do sistema respiratório

Capítulo 10     Sistema respiratório 

Caracterização do sistema cardiovascular 
Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular 
(coração, vasos e sangue/sistemas imune e 
linfático)
Controle do sistema cardiovascular

Capítulo 11     Sistema cardiovascular   

Dos hominídeos ao ser humano moderno
Que características definem a espécie humana?

Capítulo 4     Evolução humana   

Conhecendo o sistema endócrino 
As glândulas endócrinas
Hipotálamo e hipófise 

Capítulo 8     Sistema Endócrino 
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Caracterização do sistema urinário
Anatomia do sistema urinário 
Controle do sistema urinário

Capítulo 12     Sistema urinário  

Caracterização do sistema genital humano
Anatomia do sistema genital humano
Controle do sistema genital humano
Formas de prevenção e contracepção
Doenças sexualmente transmissíveis

Capítulo 13    Sistema genital humano  

Anatomia geral das plantas
Histologia das plantas
Fisiologia das plantas (condução de seiva e 
fitormônios)

Capítulo 14     Funções vitais nas plantas  
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UNIdAdE 1 – ORIgEM dA VIdA E EVOlUÇÃO

Capítulo 1
Origem da vida na Terra •	 Origem do Universo – a Teoria da Grande Explosão.

•	 Terra Primitiva.
•	 Experimento de Miller e Urey.
•	 Agrupamento das primeiras moléculas orgânicas: os coacervados
•	 Das primeiras moléculas orgânicas agrupadas às primeiras formas 

de vida.
•	 Abiogênese e Biogênese.
•	 Evolução do planeta Terra: a história contada pelos fósseis. •	 Compreender as teorias para a existência da vida e da Terra.

•	 Debater sobre a origem da vida.
•	 Compreender os processos evolutivos dos seres vivos.
•	 Coletar e analisar criteriosamente informações, através da leitura de textos, grá-

ficos, tabelas, imagens, experimentos, filmes e observação direta.
•	 Registrar dados, informações, hipóteses, ideias e conclusões na forma de textos, 

tabelas, gráficos, desenhos, esquemas, fichamentos, resumos.
•	 Expressar, de forma escrita e oral, dúvidas, hipóteses, ideias e conclusões.
•	 Comparar fatos, fenômenos e ideias, identificando diferenças e semelhanças.
•	 Estabelecer relações entre fatos, fenômenos, ideias – relações causais, sincrôni-

cas, de sequência, e identificação de dados, interpretações, argumentos e con-
clusões em um texto informativo.

•	 Utilizar o conhecimento apreendido na construção de argumentos, para expli-
car e justificar opiniões e ideias.

•	 Aplicar, na análise e na apresentação de soluções para problemas reais, o conhe-
cimento apreendido.

•	 Usar linguagem da Biologia.

Capítulo 2
Evolução  

•	 Definição do conceito de evolução.
•	 Evidências da evolução (homologia, analogia, embriogênese, ge-

nética).
•	 Darwin e Wallace.
•	 Lamarck.
•	 Hardy-Weinberg.

Capítulo 3
Especiação

•	 Especiação.
•	 Seleção natural.
•	 Biogeografia.

Capítulo 4
Evolução humana •	 Dos hominídeos ao ser humano moderno

•	 Que características definem a espécie humana?
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UNIdAdE 2 – FISIOlOgIA I

Capítulo 5
Introdução ao estudo do corpo 
humano

•	 Níveis de organização do corpo humano.
•	 Estrutura das células. 
•	 Tecidos. 
•	 Sistema locomotor.

•	 Compreender os níveis de organização corporal.
•	 Identificar e diferencias os tipos de tecido. 
•	 Identificar os componentes do sistema locomotor.
•	 Identificar a composição do sistema nervoso.
•	 Compreender a importância do sistema nervoso.
•	 Identificar os sentidos. 
•	 Compreender a importância do sistema sensorial.
•	 Compreender a organização do sistema endócrino.
•	 Debater sobre hormônios e emoções.
•	 Coletar e analisar criteriosamente informações, através da leitura de textos, grá-

ficos, tabelas, imagens, experimentos, filmes e observação direta.
•	 Registrar dados, informações, hipóteses, ideias e conclusões na forma de textos, 

tabelas, gráficos, desenhos, esquemas, fichamentos, resumos.
•	 Expressar, de forma escrita e oral, dúvidas, hipóteses, ideias e conclusões.
•	 Comparar fatos, fenômenos e ideias, identificando diferenças e semelhanças.
•	 Estabelecer relações entre fatos, fenômenos, ideias – relações causais, sincrôni-

cas, de sequência, e identificação de dados, interpretações, argumentos e con-
clusões em um texto informativo.

•	 Utilizar o conhecimento apreendido na construção de argumentos, para expli-
car e justificar opiniões e ideias.

•	 Aplicar, na análise e na apresentação de soluções para problemas reais, o conhe-
cimento apreendido.

•	 Usar linguagem da Biologia.

Capítulo 6
Sistema nervoso 

•	 Conhecendo o sistema nervoso. 
•	 A organização do sistema nervoso.

Capítulo 7
Sistema sensorial 

•	 Conhecendo o sistema sensorial.
•	 A visão. 
•	 A audição. 
•	 Olfato e gustação. 
•	 O tato.

Capítulo 8
Sistema endócrino •	 Conhecendo o sistema endócrino. 

•	 As glândulas endócrinas.
•	 Hipotálamo e hipófise.
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UNIdAdE 3 – FISIOlOgIA II

Capítulo 9
Nutrição e sistema digestório •	 Alimentação e os diferentes nutrientes.

•	 Caracterização do sistema digestório. 
•	 Anatomia do sistema digestório. 
•	 O processo de digestão. 
•	 Controle do sistema digestório. •	 Compreender a organização do sistema digestório.

•	 Identificar as etapas do processo da digestão.
•	 Reconhecer a importância dos hábtos saudáveis na alimentação e na atividade fí-

sica.
•	 Identificar os distúrbios alimentares. 
•	 Debater sobre os distúrbios alimentares.
•	 Compreender a organização do sistema respiratório.
•	 Compreender os malefícios do fumo ao sistema respiratório.
•	 Compreender a organização do sistema cardiovascular.
•	 Identificar os principais cuidados que se deve ter com o coração. 
•	 Compreender a organização do sistema urinário. 
•	 Compreender a organização dos sistemas genitais masculino e feminino. 
•	 Debater sobre métodos contraceptivos e gravidez na adolescência.
•	 Compreender que nem todos os métodos contraceptivos previnem a transmissão 

de DSTs.
•	 Compreender a histologia e a morfoanatomia das plantas.
•	 Coletar e analisar criteriosamente informações, através da leitura de textos, gráficos, 

tabelas, imagens, experimentos, filmes e observação direta.
•	 Registrar dados, informações, hipóteses, ideias e conclusões na forma de textos, ta-

belas, gráficos, desenhos, esquemas, fichamentos, resumos.
•	 Expressar, de forma escrita e oral, dúvidas, hipóteses, ideias e conclusões.
•	 Comparar fatos, fenômenos e ideias, identificando diferenças e semelhanças.
•	 Estabelecer relações entre fatos, fenômenos, ideias – relações causais, sincrônicas, de 

sequência, e identificação de dados, interpretações, argumentos e conclusões em 
um texto informativo.

•	 Utilizar o conhecimento apreendido na construção de argumentos, para explicar e 
justificar opiniões e ideias.

•	 Aplicar, na análise e na apresentação de soluções para problemas reais, o conheci-
mento apreendido.

•	 Usar linguagem da Biologia.

Capítulo 10
Sistema respiratório  

•	 Caracterização do sistema respiratório.
•	 Anatomia do sistema respiratório.
•	 Controle do sistema respiratório.

Capítulo 11
Sistema cardiovascular 

•	 Caracterização do sistema cardiovascular.
•	 Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular (coração, vasos e 

sangue/sistemas imune e linfático).
•	 Controle do sistema cardiovascular.

Capítulo 12
Sistema urinário •	 Caracterização do sistema urinário.

•	 Anatomia do sistema urinário. 
•	 Controle do sistema urinário.

Capítulo 13
Sistema genital

•	 Caracterização do sistema genital humano.
•	 Anatomia do sistema genital humano.
•	 Controle do sistema genital humano.
•	 Formas de prevenção e contracepção.
•	 Doenças sexualmente transmissíveis.

Capítulo 14
Funções vitais nas plantas

•	 Anatomia geral das plantas.
•	 Histologia das plantas.
•	 Fisiologia das plantas – condução de seivas e fitormônios.
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UNIdAdE 1 – TEXTOS SAgRAdOS NAS TRAdIÇÕES 
  RElIgIOSAS  

Capítulo 1     Como surgiram e para que servem 
  os textos sagrados? 

Capítulo 2     Ciência versus religião: quem está
   certo?

Capítulo 3     Jesus não é uma invenção da 
  Igreja   

UNIdAdE 2 – UMA lINgUAgEM UNIVERSAl:
      SíMBOlOS, SINAIS, RITOS, ESPIRITUAlIdAdE, 
      PARÁBOlAS 

Capítulo 5     O jeito como nos comunicamos   

Capítulo 6     Uma forma de construirmos 
  sentidos   

UNIdAdE 3 – A ORgANIZAÇÃO dA VIdA: 
      éTICA, MORAl, dOUTRINAS, TRAdIÇÕES, 
      MANdAMENTOS, lEIS...   

Capítulo 9     Como agir corretamente 
Capítulo 4     Como o cristianismo ganhou 
  forma?   
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Capítulo 7     Espiritualidade e mística: 
  contemplando o invisível e 
  experienciando o inaudível  

Capítulo 8     A sedução das parábolas bíblicas: 
  a pedagogia de Jesus  

Capítulo 10    As religiões podem nos oferecer pistas
   de como agir corretamente?

Capítulo 11     A ética do sagrado unificador

Capítulo 12     A lei pode libertar?
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UNIdAdE 1 – TEXTOS SAgRAdOS NAS TRAdIÇÕES RElIgIOSAS

Capítulo 1
Como surgiram e para que servem os tex-
tos sagrados?

•	 Textos sagrados: a mediação sociocultural das tradições religio-
sas.

•	 A apropriação da própria história: o que há de sagrado?
•	 Linguagem religiosa: o invisível e o inaudível. 
•	 Linguagem científica: vendo o invisível e escutando o inaudível.
•	 O	‘encontro’	com	Jesus	Cristo:	releitura	da	história	de	Jesus.
•	 Jesus nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João.
•	 Apóstolo Paulo de Tarso: o organizador do pensamento cristão.
•	 Panorama sobre as treze epistolas apostólicas.

•	 Conhecer textos sagrados diversos.
•	 Desenvolver leituras contextualizadas de textos sagrados.
•	 Apropriar-se da literatura de textos sagrados.
•	 Reconhecer o processo de constituição e da organização humana expressa 

em textos sagrados.
•	 Estabelecer a construção de sentidos na e para a história do humano.
•	 Perceber o humano como ser histórico, ser de relações.
•	 Analisar textos sagrados.
•	 Interpretar a literatura de textos sagrados.
•	 Distinguir e classificar as representações do antropológico, do sociológico, 

do psicológico, e da religiosidade nos símbolos e sinais.
•	 Conhecer e entender a identidade de Jesus.
•	 Entender norteadores do projeto cristão de vida.

Capítulo 2
Ciência versus religião: quem está certo?

Capítulo 3
Jesus não é uma invenção da Igreja

Capítulo 4
Como o cristianismo ganhou forma?
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UNIdAdE 2 – UMA lINgUAgEM UNIVERSAl: SíMBOlOS, SINAIS, RITOS, ESPIRITUAlIdAdE, PARÁBOlAS

Capítulo 5
O jeito como nos comunicamos 

•	 Símbolos pessoais, familiares, grupais.
•	 O	‘sinal’	religioso:	a	representação	do	bem	e	do	mal.
•	 O sinal do sagrado: símbolos nas tradições religiosas.
•	 Um jeito de ser: mística e espiritualidade.
•	  Parábolas de Jesus: significado da compaixão de Deus.
•	  Jesus: o mestre pouco convencional.

•	 Relacionar o simbólico e o concreto da religiosidade em textos, símbolos 
e sinais.

•	 Entender a elaboração da ética e da moral nas tradições religiosas.
•	 Relacionar conhecimentos da ciência com conhecimentos religiosos.
•	 Reconhecer a ciência como meio para atingir a fé.
•	 Reconhecer o fato do religioso no humano, em seus símbolos e sinais.
•	 Perceber-se como ser criado e em processo de construção e evolução.
•	 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar e sistematizar conhecimentos 

de formas diversas.
•	 Construir e aplicar conceitos do conhecimento para a compreensão do 

fenômeno religioso.
•	 Desenvolver interpretações do fenômeno religioso.
•	 Perceber na organização sociocultural expressões do religioso.

Capítulo 6
Uma forma de construirmos sentidos

Capítulo 7
Espiritualidade e mística: contemplando 
o invisível e experienciando o inaudível 

Capítulo 8
A sedução das parábolas bíblicas: a pe-
dagogia de Jesus
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UNIdAdE 3 – A ORgANIZAÇÃO dA VIdA: éTICA, MORAl, dOUTRINAS, TRAdIÇÕES, MANdAMENTOS, lEIS...

Capítulo 1
Como agir corretamente 

•	 Ética e moral: o exercício do diálogo.
•	 O desafio de viver em grupo e em comunidade.
•	 A doutrina para as tradições religiosas.
•	 Mandamentos do bem viver:  releitura dos 10 mandamentos bí-

blicos.
•	 Ética numa concepção politeísta: vários deuses.
•	 Ética numa concepção monoteísta: o sagrado unificador do hu-

mano.
•	 As coisas precisam mudar: a lei que escraviza e a lei que liberta.
•	 Princípios que fundamentam a organização da sociedade: a liber-

dade, o direito de escolhas, os sonhos, as causas, o voluntariado, 
a dedicação à comunidade. 

•	 Entender a ética e a moral como bem para a vida e a humanidade.
•	 Desenvolver a compreensão dos símbolos e sinais como relação, expres-

são e comunicação com o religioso.
•	 Reconhecer, interpretar e situar os símbolos, sinais e textos sagrados 

como expressão da ética e da moral humanas.
•	 Reconhecer na proposta cristã um projeto para a vida.
•	 Conhecer Jesus e perceber que sua proposta tem em vista construir uma 

comunidade humana.
•	 Reconhecer em Jesus Cristo o inspirador de um projeto de vida livre, inte-

grado e em benefício de todos.

Capítulo 2
As religiões podem nos oferecer pistas 
de como agir corretamente?

Capítulo 3
A ética do sagrado unificador 

Capítulo 4
A lei pode libertar?
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UNIdAdE 1  – OSCIlAÇÕES E ONdAS 

Oscilações
Movimento Harmônico Simples 
Energia no MHS 
Pêndulo simples

Capítulo 1     Movimento periódico

Tipos de ondas 
Ondas periódicas
Fenômenos ondulatórios 
Velocidade de onda numa corda

Capítulo 2     Ondas mecânicas

Som 
Interferência 
Ondas estacionárias e instrumentos musicais 
Efeito Doppler

Capítulo 3     Ondas sonoras   

UNIdAdE 2  – ÓPTICA gEOMéTRICA

Princípios de Óptica Geométrica 
Fenômenos luminosos 
Reflexão 
Refração 
Reflexão interna total

Capítulo 5     Fenômenos luminosos   

Formação da imagem em espelhos planos 
Formação da imagem em espelhos esféricos 
Equação de Gauss

Capítulo 6     Espelhos planos e esféricos

Lentes delgadas 
Formação de imagens em lentes 
Determinação analítica de imagens nas lentes 
Olho humano

Capítulo 7     lentes

UNIdAdE 3  – MECÂNICA dOS FlUIdOS  

Vazão 
Equação da continuidade 
Princípio de Bernoulli 

Capítulo 9     Fluidodinâmica

Diferenças entre calor e temperatura
Termômetros e escalas termométricas
Conversão entre as escalas termométricas
Mecanismos de transferência de calor
Convecção
Irradiação

Capítulo 10     Calor e temperatura 

Dilatação linear 
Dilatação superficial
Dilatação volumétrica

Capítulo 11     dilatação   

Noções de ondas eletromagnéticas 
Ondas de rádio, TV e micro-ondas 
Luz infravermelha, visível e ultravioleta 
Raios X e raios gama

Capítulo 4     Ondas eletromagnéticas   

Densidade 
Pressão 
Princípio de Pascal 
Empuxo

Capítulo 8     Fluidostática 

Variação de temperatura 
Calor específico 
Mudança de fase 
Trocas de calor

Capítulo 12     Calorimetria  

Trabalho e calor 
1a Lei da Termodinâmica
Sentido dos processos termodinâmicos 
Entropia 
Máquinas térmicas e 2a Lei da Termodinâmica 
Ciclo de Carnot 
Refrigeradores

Capítulo 13    leis da Termodinâmica 

UNIdAdE 4  – FISIOlOgIA II  
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UNIdAdE 1 – OSCIlAÇÕES E ONdAS

Capítulo 1
Movimento periódico •	 Oscilações.

•	 Movimento Harmônico Simples.
•	 Energia no MHS.
•	 Pêndulo simples.
•	 Período e frequência.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos 
em diferentes contextos.

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvi-
mento científico e tecnológico.

•	 Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

•	 Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.

Capítulo 2
Ondas mecânicas •	 Tipos de ondas.

•	 Ondas periódicas.
•	 Fenômenos ondulatórios.
•	 Velocidade de onda numa corda.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em di-
ferentes culturas.

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
•	 Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, 

químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

Capítulo 3
Ondas sonoras •	 Som.

•	 Interferência.
•	 Ondas estacionárias e instrumentos 

musicais.
•	 Efeito Doppler.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos 
em diferentes contextos.

•	 Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
•	 Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a 

defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
•	 Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, 

químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às 

finalidades a que se destinam.

Capítulo 4
Ondas eletromagnéticas •	 Noções de ondas eletromagnéticas.

•	 Ondas de rádio, TV e micro-ondas.
•	 Luz infravermelha, visível e ultravio-

leta.
•	 Raios X e raios gama.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos 
em diferentes contextos.

•	 Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
•	 Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a 

defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às 

finalidades a que se destinam.
•	 Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar 

problemas de ordem social, econômica ou ambiental.
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UNIdAdE 2 – ÓPTICA gEOMéTRICA

Unidade 2
ÓPTICA gEOMéTRICA

Capítulo 5
Fenômenos luminosos

•	 Princípios da Óptica Geométrica.
•	 Fenômenos luminosos.
•	 Reflexão.
•	 Refração.
•	 Reflexão interna total.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos 
em diferentes contextos.

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvi-
mento científico e tecnológico.

Capítulo 6
Espelhos planos e esféricos •	 Formação da imagem em espelhos 

planos.
•	 Formação da imagem em espelhos 

esféricos.
•	 Equação de Gauss.

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
•	 Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, 

químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às 

finalidades a que se destinam.
•	 Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 

científico-tecnológicas.
•	 Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos 

naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.

Capítulo 7
Lentes

•	 Lentes delgadas.
•	 Formação de imagens em lentes.
•	 Determinação analítica de imagens 

nas lentes.
•	 Olho humano.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvi-
mento científico e tecnológico.

•	 Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
•	 Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a 

defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
•	 Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, 

químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às 

finalidades a que se destinam.

UNIdAdE 3 – MECÂNICA dOS FlUídOS

Capítulo 8
Fluidostática •	 Densidade.

•	 Pressão.
•	 Princípio de Pascal.
•	 Empuxo.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvi-
mento científico e tecnológico.

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
•	 Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, 

químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica

Capítulo 9
Fluidodinâmica •	 Vazão.

•	 Equação da continuidade.
•	 Princípio de Bernoulli.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus 
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvi-
mento científico e tecnológico.

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às 

finalidades a que se destinam.
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UNIdAdE 4 – PROPRIEdAdES TéRMICAS dA MATéRIA

Capítulo 10
Calor e temperatura •	 Diferenças entre calor e temperatura.

•	 Termômetros e escalas termométricas.
•	 Conversão entre as escalas termométricas.
•	 Mecanismos de transferência de calor.
•	 Convecção.
•	 Irradiação.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desen-
volvimento científico e tecnológico. 

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
•	 Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências 

físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem 
simbólica.

Capítulo 11
Dilatação •	 Dilatação linear.

•	 Dilatação superficial.
•	 Dilatação volumétrica.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desen-
volvimento científico e tecnológico. 

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos 

às finalidades a que se destinam.

Capítulo 12
Calorimetria •	 Variação de temperatura.

•	 Calor específico.
•	 Mudança de fase.
•	 Trocas de calor.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desen-
volvimento científico e tecnológico. 

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos 

às finalidades a que se destinam.

Capítulo 13
Leis da Termodinâmica •	 Trabalho e calor.

•	 1ª Lei da Termodinâmica.
•	 Sentido dos processos termodinâmicos.
•	 Entropia.
•	 Máquinas térmicas e a 2ª Lei da Termodi-

nâmica.
•	 Ciclo de Carnot.
•	 Refrigeradores.

•	 Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

•	 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desen-
volvimento científico e tecnológico. 

•	 Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
•	 Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos 

às finalidades a que se destinam.
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UNIdAdE 1 – BRASIl: TERRITÓRIO E ASPECTOS 
  NATURAIS   

Onde fica o Brasil? 
Formação do território brasileiro 
Fusos horários 
Regionalização do Brasil 
Soberania nacional 

Capítulo 1     O espaço brasileiro   

Brasil: estrutura geológica 
Vulcanismo e terremotos no Brasil 
O relevo do Brasil 
Solos 

Capítulo 2     Aspectos naturais: geologia, 
  relevo e solos  

Tipos climáticos 
As enchentes 
As secas 
As ondas de frio: por que acontecem e quais são as 
consequências 

Capítulo 3     Aspectos naturais: clima  

UNIdAdE 2 – BRASIl E SEUS dIFERENTES 
  ESPAÇOS   

Políticas do espaço rural 
Produção agropecuária brasileira 
Ambiente e agrossistemas 

Capítulo 6     O espaço rural brasileiro 

Cidades: ocupação, formação e organização 
Como se deu o processo de urbanização 
brasileira 
Metropolização 
Questões socioambientais urbanas 

Capítulo 7     Produção do espaço urbano do
   nosso país    

UNIdAdE 3 – CONHECENdO AS REgIÕES
   BRASIlEIRAS    
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Regiões hidrográficas 
Bacias hidrográficas: as possibilidades de uso 
econômico de suas áreas 
Aquíferos 
Transposição do Rio São Francisco 

Capítulo 4     Aspectos naturais: hidrografia  
Espaço industrial brasileiro 
Espaço ocupado pelo comércio no Brasil 
Espaços de serviços do Brasil 
Sistema de transporte brasileiro 

Capítulo 8     Brasil: atividades econômicas do
  espaço urbano  

Recursos energéticos renováveis brasileiros 
Recursos energéticos não renováveis
Os recursos minerais do Brasil 

Capítulo 9     Matriz energética do Brasil 

Composição territorial 
Características físicas 
Estrutura socioeconômica 
Características ambientais 

Capítulo 11     Região Centro-Oeste  

Composição territorial 
Características físicas e ambientais 
Estrutura socioeconômica

Capítulo 12     Região Sul   

Composição territorial 
Características físicas 
Estrutura socioeconômica 
Características ambientais 

Capítulo 13     Região Sudeste  

Composição territorial 
Características físicas e ambientais 
Estrutura socioeconômica 

Capítulo 14     Região Nordeste 

Brasil: biomas 
Domínios morfoclimáticos brasileiros: formações e 
transformações 
Algumas das questões ambientais que envolvem os 
biomas brasileiros 

Capítulo 5     Aspectos naturais: biomas   

Política populacional brasileira 
Características da população brasileira 
Migração da população brasileira 

Capítulo 10     Brasil: população   
Composição territorial 
Características físicas e ambientais 
Estrutura socioeconômica 

Capítulo 15     Região Norte  
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UNIdAdE 1 – BRASIl: TERRITÓRIO E ASPECTOS NATURAIS

Capítulo 1
O espaço brasileiro

•	 Espaço geográfico.
•	 Lugar.
•	 Paisagem natural e cultural.
•	 Território.
•	 Região.
•	 Representação cartográfica.
•	 Estrutura litológica do Brasil.
•	 Clima brasileiro.
•	 Relevo.
•	 Solo.
•	 Regiões hidrográficas.
•	 Biomas.

•	 Capacidade de operar com os conceitos básicos da Geografia para representação do espaço 
geográfico brasileiro em suas múltiplas escalas de análise.

•	 Capacidade de articulação dos conceitos.
•	 Articular os conceitos da Geografia com a observação, descrição, organização de dados e in-

formações do espaço geográfico considerando as escalas de análise.
•	 Reconhecer as dimensões de tempo e espaço na análise geográfica do espaço geográfico bra-

sileiro.
•	 Capacidade de compreender o espaço geográfico brasileiro a partir das múltiplas interações 

entre sociedade e natureza.
•	 Analisar o espaço geográfico brasileiro considerando a influência dos eventos da natureza e 

da sociedade.
•	 Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço 

geográfico brasileiro em suas diversas escalas.
•	 Domínio de linguagens próprias à análise geográfica do espaço brasileiro, quanto aos seus 

aspectos naturais. 
•	 Identificar os fenômenos geográficos expressos no território brasileiro, em diferentes lingua-

gens.
•	 Reconhecer variadas formas de representação do espaço brasileiro: cartográfica e tratamen-

tos gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos.
•	 Compreender os fenômenos locais e regionais expressos por suas territorialidades, conside-

rando as dimensões de espaço e tempo.
•	 Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas ambientais da sociedade contempo-

rânea.
•	 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico.
•	 Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente, decorrentes dos 

aspectos naturais.

Capítulo 2
Aspectos naturais: geologia, relevo e solos 

Capítulo 3
Aspectos naturais: clima

Capítulo 4
Aspectos naturais: hidrografia

Capítulo 5
Aspectos naturais: biomas
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UNIdAdE 2 – BRASIl E SEUS dIFERENTES ESPAÇOS

Capítulo 6
O espaço rural brasileiro

•	 Tempo civil.
•	 Recursos naturais.
•	 Setores da economia.
•	 Demografia.
•	 Indicadores demográficos.
•	 Espaço rural.
•	 Espaço urbano.
•	 Urbanização.
•	 Crescimento econômico.
•	 Desenvolvimento econômico.
•	 Representação cartográfica.

•	 Identificar as diferentes linguagens que expressam os conceitos geográficos no território bra-
sileiro.

•	 Aprimorar as atitudes embasadas na ética ambiental e social. 
•	 Compreender que o espaço geográfico é resultante das ações da sociedade sobre o substrato 

natural.
•	 Identificar as origens da formação da população brasileira e suas principais características.
•	 Compreender a distribuição, a composição, a estrutura e a dinâmica da população brasileira.
•	 Reconhecer os fluxos migratórios no país, as suas causas e consequências
•	 Compreender a transformação do Brasil agroexportador em país urbano-industrial e suas con-

sequências.
•	 Identificar as principais atividades econômicas desenvolvidas pela população brasileira.
•	 Compreender os meios rural e urbano do país e suas principais características.
•	 Identificar os principais problemas que implicam no processo de urbanização.
•	 Reconhecer os principais problemas urbanos e suas consequências.
•	 Identificar os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da indústria brasileira. 

Capítulo 7
Produção do espaço urbano do nosso país

Capítulo 8
Brasil: atividades econômicas do espaço urbano

Capítulo 9
Matriz energética do Brasil

Capítulo 10
Brasil: população
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UNIdAdE 3–  CONHECENdO AS REgIÕES BRASIlEIRAS

Capítulo 11
Região Centro-Oeste

•	 Região.
•	 Regionalização.
•	 Recursos naturais.
•	 Demografia.
•	 Território.
•	 Poluição ambiental.
•	 Contaminação ambiental.
•	 Representação cartográfica.

•	 Relembrar as diferentes formas de regionalizar o espaço geográfico brasileiro.
•	 Aprofundar o conhecimento sobre as regiões propostas pelo IBGE.
•	 Compreender que as regiões oficiais do IBGE são decorrentes de estudos desenvolvidos por 

especialistas, os quais analisaram os aspectos naturais, econômicos, sociais e culturais.
•	 Compreender que o espaço geográfico é dinâmico e que é moldado em função das ações das 

sociedades sobre os aspectos físico-naturais.
•	 Utilizar diferentes linguagens para aprofundar o conhecimento das regiões brasileiras.
•	 Ler, interpretar e analisar informações das regiões brasileiras a partir dos gráficos e mapas.
•	 Identificar as principais características das paisagens naturais e culturais das regiões brasilei-

ras.
•	 Identificar as principais transformações territoriais que ocorreram nas regiões ao longo do 

processo de formação do Brasil.
•	 Ler, interpretar, comparar e analisar as informações das diferentes regiões brasileiras para a 

compreensão da diversidade natural e cultural, bem como as diversidades entre elas.
•	 Compreender que o processo de formação do território brasileiro influenciou na caracteriza-

ção de cada região.
•	 Utilizar diferentes recursos e técnicas cartográficas, tais como linguagem, a qual permite a 

visualização da realidade espacial das regiões brasileiras.
•	 Problematizar o arranjo espacial do Brasil, compreendendo contextos regionais representa-

dos em diferentes linguagens.

Capítulo 12
Região Sul

Capítulo 13
Região Sudeste

Capítulo 14
Região Nordeste

Capítulo 15
Região Norte
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UNIdAdE 1  – RAZÃO E CRíTICA NOS TEMPOS 
    MOdERNOS

Renascimento cultural e científico 
•	 O	humanismo	
•	 A	Itália	e	o	mecenato	
•	 O	Renascimento	fora	da	Itália	

Capítulo 1     Formação do mundo moderno  

Os protestantes 
O luteranismo 
O calvinismo 
O anglicanismo 

Capítulo 2     As reformas religiosas

O absolutismo
Inglaterra

•	 As	revoluções	inglesas
A França

•	 O	absolutismo	francês
•	 O	Rei	Sol

O mercantilismo

Capítulo 3     O Estado Moderno  

UNIdAdE 2  – AS OUTRAS AMéRICAS

Os primeiros habitantes 
A expansão Tupi-guarani e Tapuia 
A luta pelo litoral 

Capítulo 6     Brasil: uma terra plural?

Ocupação e administração do Brasil (1530-1822) 
A implantação do açúcar
O Brasil francês
E Europa dividida na América
A América de Nassau

Capítulo 7     O encontro na América   

As sociedades africanas de linhagem  
A escravidão pré-colonial
Da África para o Brasil
Aspectos religiosos e culturais

Capítulo 8     África nos séculos XV – XVII   

UNIdAdE 3  – A ERA dAS REVOlUÇÕES 

O Século das Luzes: iluminismo e liberalismo 
•	 Newton
•	 Os	defensores	das	luzes:	os	filósofos	
sociopolíticos 
•	 O	liberalismo	econômico	
•	 O	despotismo	esclarecido

Capítulo 10     O pensamento ilustrado  

Modos de produção: diferença da oficina e da 
fábrica
Aspectos sociais da Revolução Industrial
A mulher e a criança na Revolução Industrial

Capítulo 12     A Revolução Industrial    

O pioneirismo português
A ousadia espanhola

Capítulo 4     A expansão ultramarina europeia   

A colônia dividida
A fé cristã e os jesuítas na colônia
O alargamento das fronteiras portuguesas na América
As novas economias coloniais

Capítulo 9     Brasil Colonial  

A Revolução Francesa
•	 A	França	e	o	Antigo	Regime
•	 A	tomada	da	Bastilha:	uma	revolução	popular
•	 O	período	da	monarquia	constitucional
•	 A	Convenção	Nacional	e	o	Terror
•	 O	Diretório:	o	retorno	liberal

A Era Napoleônica
•	 O	Consulado
•	 O	Império
•	 O	Congresso	de	Viena

Capítulo 13     A França Revolucionária 

A América espanhola
•	 A	colonização

A América Inglesa
•	 A	montagem	da	colonização	inglesa
•	 O	processo	de	Independência

A América Latina conquista sua independência

Capítulo 14    América: do período colonial aos
  processos de independência 
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HISTÓRIA

As sociedades da Mesoamérica
•	 Os	Olmecas	e	os	Teotihuacanos
•	 Os	Maias
•	 Os	Astecas
•	 Os	Incas

Capítulo 5   Os povos indígenas da América Antiga
A Guerra dos Emboabas
A sociedade mineradora
A descoberta dos diamantes
Mudanças no cotidiano colonial

•	 A	primeira	revolta	de	Minas
As consequências da mineração

Capítulo 10     A sociedade do ouro  

Inconfidência Mineira
Conjuração Baiana
Insurreição Pernambucana de 1817
Confederação do Equador

Capítulo 15    Movimentos de contestação no 
  Brasil colônia  
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UNIdAdE 1 – RAZÃO E CRíTICA NOS TEMPOS MOdERNOS

Capítulo 1
Formação do mundo mo-
derno

O humanismo
A Itália e o mecenato
O Renascimento fora da 
Itália 
Portugal
Espanha 
Inglaterra 
Países Baixos
A ciência

•	 Teorias acerca do conhecimento pro-
duzido no renascimento.

•	 Antropocentrismo e o racionalismo. 
•	 Hedonismo.
•	 Naturalismo.
•	 Individualismo.
•	 Trecento, Quatrocento, Cinquecento.

•	 Compreender a importância do pensamento humanista.
•	 Entender que o Renascimento é formado por diversas manifestações artísticas.
•	 Relacionar o Renascimento e a Revolução Científica com as transformações sociais e econômicas da época.
•	 Compreender o conceito de ciência. 
•	 Entender que a observação e a experimentação foram subsídios que possibilitaram o desenvolvimento científico nos 

séculos XV, XVI e XVII.
•	 Analisar os fatos de caráter artístico-cultural e técnico-científico, entendendo seu valor na formação do mundo mo-

derno.
•	 Compreender a historicidade do conhecimento. 
•	 Compreender os princípios norteadores do pensamento renascentista.
•	 Entender o Renascimento no contexto da transição do período Medieval para o Moderno.

Capítulo 2
As reformas religiosas 

Os protestantes
O luteranismo
O calvinismo
O anglicanismo
A contrarreforma

•	 Teorias acerca das doutrinas religio-
sas.

•	 Cisma papal.
•	 Doutrinas luteranas.
•	 Doutrinas calvinistas.
•	 Doutrinas anglicanas.
•	 Companhia de Jesus.
•	 Tribunal do Santo Ofício.

•	 Compreender o período em que ocorreu a Reforma religiosa. 
•	 Identificar as principais ideias protestantes.
•	 Compreender a dimensão política e econômica das Reformas Religiosas.
•	 Relacionar o pensamento protestante com o desenvolvimento das práticas capitalistas.
•	 Caracterizar os motivos da reação da Igreja.
•	 Compreender a exaltação do trabalho na ética protestante e capitalista.
•	 Desenvolver atitudes de respeito e tolerância à diversidade religiosa.

Capítulo 3
O Estado Moderno

O absolutismo 
Inglaterra  
As revoluções inglesas 
A França 
O absolutismo francês 
O Rei Sol 
O mercantilismo

•	 Teóricos do absolutismo.
•	 Teorias acerca das práticas mercanti-

listas: metalismo, colbertismo.
•	 Sociedade de corte.
•	 Acumulação primitiva de capital.
•	 Capitalismo comercial ou mercantil.
•	 Manufatura.
•	 Balança comercial favorável.
•	 Antigo sistema colonial ou colonia-

lismo.
•	 Protecionismo.

•	 Compreender a época moderna como um período de transição.
•	 Relacionar a formação do Estado Nacional com as práticas mercantilistas.
•	 Caracterizar Estado e Nação.
•	 Caracterizar o Absolutismo. 
•	 Comparar as práticas do estado moderno com as práticas políticas atuais.

Capítulo 4
A expansão ultramarina 
europeia 

O pioneirismo português 
A ousadia espanhola

•	 Teorias acerca da geografia do mun-
do.

•	 Escola de Sagres.
•	 A conquista do périplo africano.
•	 Guerra da Reconquista.
•	 Cortez e Montezuma.

•	 Compreender as modificações no mapa mundial, causadas pelas navegações.
•	 Caracterizar o funcionamento das práticas comerciais.
•	 Compreender o processo de comércio e exploração da costa africana.
•	 Identificar geograficamente as regiões relacionadas.
•	 Caracterizar diferentes culturas.
•	 Compreender que as sociedades são fruto das produções humanas, constituídas e transformadas através 

da intervenção de diferentes grupos.
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Capítulo 5
- Os povos indígenas da América Antiga

As sociedades da Mesoamérica 
Os Olmecas e os Teotihuacanos
Os Maias
Os Astecas
Os Incas

•	 Teorias acerca do povoamento da 
América.

•	 Zapatismo.
•	 Conceito de América Antiga.
•	 Conceito de Mesoamérica.
•	 Conceito de cultura-matriz.

•	 Compreender o conceito de América Antiga.
•	 Identificar as relações sociais, econômicas e de produção nos povos da América Antiga.
•	 Caracterizar os povos nativos e trabalhar as suas especificidades. 
•	 Tratar da importância dos ancestrais e dos rituais na dinâmica social, relacionando-a com as permanências 

e mudanças.
•	 Debater sobre as heranças culturais presentes em nossa sociedade.
•	 Compreender a noção de diversidade cultural e os processos de “trocas culturais”
•	 Tratar da importância dos ancestrais e dos rituais na dinâmica social, relacionando-a com as permanências 

e mudanças.
•	 Problematizar a questão da democracia e da cidadania.

UNIdAdE 2 – AS OUTRAS AMéRICAS

Capítulo 6
Brasil: uma terra plural?

Os primeiros habitantes
A expansão Tupi-guarani e Tapuia
A luta pelo litoral

•	 Desenvolvimento das sociedades 
indígenas.

•	 Tradições e a diversidade étnica.
•	 Porção amazônica.
•	 Conceito de Tronco linguístico.
•	 Sambaqui.

•	 Compreender a noção de diversidade cultural e os processos de “trocas culturais”.
•	 Tratar da importância dos ancestrais e dos rituais na dinâmica social, relacionando-a com as permanências 

e mudanças.
•	 Debater sobre as heranças culturais presentes em nossa sociedade.
•	 Estabelecer semelhanças e diferenças entre as sociedades nativas e as atuais. 
•	 Compreender a história dos diferentes atores sociais nas diversas realidades sociais, os processos de sociali-

zação existentes e relações de trabalho nas diferentes sociedades.
•	 Analisar a construção da memória nas diferentes sociedades, aferindo as formas utilizadas (tradições orais, 

documentos escritos, música, monumentos, entre outros).
•	 Problematizar a questão da democracia e da cidadania.
•	 Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais.

Capítulo 7
O encontro com a América – o período 
pré-colonial

Período Pré-Colonial
Ocupação e administração do Brasil 
(1530-1822).
O início da colonização: administração.
A implantação do açúcar: um modelo 
de economia colonial
Um Brasil francês
Uma Península Ibérica contra um Brasil 
holandês.
E a Europa se divide na América.
Uma América de Nassau.

•	 Índio Hiper-Real 
•	 “Descobrimento”, “achamento”, “en-

contro”, “encobrimento”, “invenção”, 
“conquista”. 

•	 Resistência indígena
•	 Cultura e vida em sociedade dos 

Tupi Guarani
•	 O novo traçado das Capitanias Here-

ditárias
•	 Sociedade colonial do açúcar

•	 Debater os motivos da conquista da América.
•	 Caracterizar os povos americanos, identificando suas diferenças.
•	 Analisar se o tipo de colonização é uma consequência para as condições atuais das ex-colônias.
•	 Compreender a estrutura da sociedade colonial brasileira e sua permanência até os dias atuais.
•	 Definir a relação do homem com o espaço no período colonial.
•	 Identificar os elementos formadores da sociedade colonial.
•	 Analisar relações de escravidão em diferentes tempos e espaços.
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UNIdAdE 2 – AS OUTRAS AMéRICAS

Capítulo 8
África nos séculos XV – XVII

O sistema de linhagens das sociedades 
africanas 
A escravidão pré-colonial 
Da África para o Brasil 
Aspectos religiosos e culturais 

•	 Mare	islamicum.
•	 Aspectos específicos das culturas 

africanas.
•	 Sociedade de linhagens.
•	 Tráfico atlântico.
•	 Diferença entre a escravidão nas so-

ciedades africanas e a da América.
•	 Escravidão doméstica.
•	 Resistência cultural e religiosa afri-

cana.

•	 Analisar as relações de poder e a organização das sociedades.
•	 Compreender as diversidades geográficas e culturais existentes nos diferentes continentes e no tempo.
•	 Caracterizar as condições de vida na África nos séculos XV – XVII e identificar situações próximas nos dias 

atuais.
•	 Compreender a diversidade cultural do continente africano, destacando seus diferentes modos de vida e as 

relações de trabalho.
•	 Tratar da importância dos ancestrais e dos rituais na dinâmica social, relacionando-a com as permanências 

e mudanças.
•	 Debater sobre as heranças culturais presentes em nossa sociedade.
•	 Compreender a noção de diversidade cultural e os processos de “trocas culturais”.
•	 Tratar da importância dos ancestrais e dos rituais na dinâmica social, relacionando-a com as permanências 

e mudanças.
•	 Problematizar a questão da democracia e da cidadania.
•	 Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais.

Capítulo 9
Brasil Colonial 

Bandeirantismo e expansão das frontei-
ras 
Uma colônia dividida  
A fé cristã e os jesuítas na colônia 
O alargamento das fronteiras portugue-
sas na América 
As novas economias coloniais 

•	 Sociedade do açúcar.
•	 Substituição dos escravos indígenas 

por escravos de origem africana nos 
engenhos.

•	 União Ibérica.
•	 Entradas.
•	 Bandeiras, ou o bandeirantismo.
•	 Bandeirantes.
•	 Empresas de preação.
•	 Monções.
•	 Sertanismo de Contrato.
•	 Quilombos.
•	 Missões jesuítas.
•	 Tratado de Madri.
•	 Sete Povos das Missões.
•	 Guerra Guaranítica.
•	 Revolta de Beckman.

•	 Compreender as relações político-administrativas no período colonial.
•	 Entender o processo de ocupação do território colonial.
•	 Identificar elementos da cultura brasileira atual relacionando-os ao processo histórico de formação da nossa 

sociedade.
•	 Identificar o uso do trabalho compulsório, relacionando-o com o contexto histórico.
•	 Reconhecer os grupos que ajudaram a colonizar o interior brasileiro.
•	 Perceber a importância dos jesuítas para a educação e a expansão do catolicismo na América portuguesa.
•	 Compreender os objetivos das expedições paulistas na exploração do interior e reconhecer o seu papel na 

escravização dos indígenas
•	 Caracterizar as missões jesuíticas como aldeamentos destinados à conversão do indígena, destacando al-

guns aspectos da vida nas missões.
•	 Reconhecer as diferenças entre monções, entradas e bandeiras.
•	 Identificar as principais características da companhia de Jesus e de seu funcionamento.

Capítulo 10
A sociedade do ouro 

A Guerra dos Emboabas 
Uma sociedade mineradora: organiza-
ção e administração
O ouro
A descoberta dos diamantes
Mudanças no cotidiano colonial
A primeira revolta das Gerais 
As consequências da mineração

•	 A Guerra dos Emboabas.
•	 Exploração aurífera e exploração de 

metais preciosos.
•	 Formas de exploração das jazidas.
•	 Exclusivo metropolitano.
•	 Preservação e tombamento de bens 

materiais.

•	 Comparar a sociedade mineira e a açucareira, identificando interpretações diferentes sobre a possibilidade 
de ascensão social.

•	 Reconhecer a importância e o predomínio do trabalho escravo na extração aurífera da região das minas.
•	 Perceber a importância da mineração para a expansão da América portuguesa e para o desenvolvimento 

econômico do centro-sul da colônia.
•	 Desenvolver uma atitude favorável à conservação do patrimônio histórico e arquitetônico brasileiro.
•	 Perceber a importância da mineração para o desenvolvimento do mercado interno do Brasil.
•	 Relacionar a mineração com o desenvolvimento da vida urbana e a diversificação das atividades econô-

micas no Brasil.
•	 Identificar as diferentes formas de tributação estabelecidas pela coroa portuguesa sobre a mineração.
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UNIdAdE 3 – A ERA dAS REVOlUÇÕES

Capítulo 11
O pensamento ilustrado 

O iluminismo
Os filósofos iluministas
O liberalismo econômico
O despotismo esclarecido

•	 Conceito de iluminismo ou esclareci-
mento ou ainda, ilustração.

•	 Conceito de fisiocracia.

•	 Compreender as ideias propostas pelos iluministas e a permanência destas nos dias atuais.
•	 Identificar as ideias iluministas e relacioná-las com os interesses burgueses.
•	 Caracterizar o antigo regime e a ilustração.
•	 Identificar as principais características e pensadores do iluminismo.
•	 Identificar os governos dos déspotas esclarecidos.
•	 Relacionar a tolerância religiosa com a liberdade de expressão defendida pelo iluminismo.

Capítulo 12
A Revolução Industrial

As transformações na produção
O surgimento da classe operária

•	 Sistema econômico.
•	 Capitalismo comercial.
•	 Avanços técnicos e científicos.
•	 Burguesia.
•	 Força de trabalho.
•	 Proletariado.
•	 Trade	unions.
•	 Ludismo.
•	 Cartismo.

•	 Caracterizar o processo industrial e identificar as suas fases.
•	 Relacionar as transformações tecnológicas e as relações sociais.
•	 Analisar as mudanças nas relações de trabalho resultantes da industrialização.
•	 Reconhecer as transformações ocorridas na Europa, entre os séculos XVII e XVIII.
•	 Comparar a estrutura econômica do mundo no período anterior e posterior à Revolução Industrial.
•	 Perceber a importância das revoluções inglesas do séc. XVII para o processo de industrialização da Inglaterra;
•	 Compreender as condições socioeconômicas e políticas que explicam o pioneirismo inglês na industrializa-

ção.
•	 Sintetizar as mudanças ocorridas no processo de produção na Inglaterra e perceber os efeitos dessas mudan-

ças nas relações de trabalho.

Capítulo 13
A França Revolucionária

O Antigo Regime 
A tomada da Bastilha 
A Assembleia Nacional Constituinte 
A monarquia constitucional 
A Convenção Nacional e o terror 
O Diretório 
A Era Napoleônica 
O Consulado 
O Império 
O Congresso de Viena

•	 Conceito de revolução.
•	 A sociedade francesa às vésperas da 

revolução de 1789.
•	 Fases da Revolução Francesa.
•	 Contribuições da Revolução France-

sa para o mundo.
•	 Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão.
•	 Bloqueio Continental.
•	 Restauração do absolutismo.
•	 Batalha de Waterloo.
•	 Governo dos Cem Dias.
•	 Princípio da legitimidade.
•	 Política de equilíbrio.
•	 Santa Aliança.

•	 Comparar a estrutura da sociedade francesa no período anterior e posterior à Revolução.
•	 Destacar os principais fatos relacionados com a Revolução Francesa.
•	 Identificar as influências dos ideais revolucionários franceses no mundo atual.
•	 Caracterizar o governo de Napoleão Bonaparte.
•	 Relacionar as diversas formas de utilização do poder em diferentes tempos históricos.
•	 Reconhecer na declaração dos direitos do homem e do cidadão os princípios liberais que hoje predominam 

no mundo ocidental.
•	 Ordenar cronologicamente os principais momentos da Revolução Francesa.
•	 Compreender a complexidade da Revolução Francesa, cujo andamento foi marcado pela diversidade de in-

teresses e objetivos, provenientes de camadas sociais heterogêneas.
•	 Perceber a influência da revolução nos hábitos e costumes da população francesa.
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Capítulo 14
A América

A América espanhola
•	 A	invasão
•	 A	colonização

A América Inglesa
•	 A	 montagem	 da	 colonização	 in-

glesa
•	 O	processo	de	Independência.

A América Latina conquista sua inde-
pendência

•	 Montagem da empresa colonial espa-
nhola.

•	 Conflitos entre os europeus e as civili-
zações americanas.

•	 Atividade mineradora.
•	 Encomienda	e	mita.
•	 Chapetones	e	criollos.
•	 Treze Colônias.
•	 Sistema de plantation.
•	 Comércio triangular.
•	 Leis Intoleráveis.
•	 Congressos da Filadélfia.
•	 Bolivarismo.
•	 Caudilhismo.

•	 Compreender a Independência das 13 colônias inglesas na América e os seus desdobramentos.
•	 Comparar o processo de independência das diversas colônias espanholas na América e suas principais in-

fluências.
•	 Identificar o processo de independência da América espanhola no contexto de um mundo em revolução.
•	 Perceber que o significado de liberdade na América espanhola variava conforme o grupo social e seus res-

pectivos interesses.
•	 Compreender os limites da independência alcançada pelos países da América Latina e reconhecer as contra-

dições do período colonial que permanecem ainda hoje.
•	 Caracterizar a situação dos indígenas na América independente.
•	 Reconhecer na integração da América Latina um projeto de unidade política.

Capítulo 15
O Brasil e os caminhos para a indepen-
dência

Os primeiros movimentos emancipacio-
nistas
O Brasil e o período Joanino

•	 Inconfidência Mineira.
•	 Derrama.
•	 Revolta dos Alfaiates, Revolta de Bú-

zios ou Conjuração Baiana.
•	 Abertura dos portos.
•	 A Revolução Pernambucana de 1817.

•	 Relacionar a vinda da família real para o Brasil com a abertura dos portos, compreendendo seu significado no 
processo de independência do Brasil.

•	 Caracterizar e comparar as conjurações Mineira e baiana.
•	 Analisar os acontecimentos relativos à independência do Brasil.
•	 Reconhecer as mudanças que a chegada da corte trouxe para a cidade do Rio de Janeiro e comparar aspectos 

da cidade naquela época com os dos dias atuais.
•	 Relacionar as invasões Napoleônicas com a fuga da família real portuguesa para o Brasil.
•	 Relacionar o processo de independência das colônias na América às invasões napoleônicas.
•	 Identificar os motivos que levaram à transferência da Corte portuguesa para o Brasil em 1808.
•	 Identificar as principais medidas tomadas por D. João VI que trouxeram desenvolvimento para o Brasil.
•	 Relacionar a revolução do Porto com a volta da família real.
•	 Relacionar a volta da família real a Portugal com o processo de independência do Brasil.
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UNIdAdE 1 – líNgUA, lITERATURA E ESTéTICA  

Romantismo 
O amor romântico 
O Romantismo e a arte
Romantismo : principais características
Classificação morfossintática das palavras (critério 
morfológico e critério sintático)
Leitura e produção de textos: a técnica do retrato

Capítulo 1     Idealização e subjetividade 

O  Romantismo em Portugal (Portugal e sua 
história; principais expoentes do Romantismo 
português)
A função de nomeação: substantivos 
Substantivos - classificação e propriedades 
morfológicas (flexões de gênero e de número; 
graus)
Pronomes substantivos – descrição, emprego e 
variação.
Frases nominais e interjeições
Leitura e produção de textos: a técnica do retrato

Capítulo 2     Referência e nacionalismo 

O Romantismo no Brasil
As três gerações românticas – poema (indianismo, 
ultrarromantismo, condoreirismo)
A expressão das eventualidades – verbos (tipos de 
verbos e flexão verbal; valor e emprego das formas 
verbais)
Frases verbais
Concordância verbal – regra geral e variação
Leitura e produção de textos – paródia

Capítulo 3     Estados e eventos   

UNIdAdE 2 – líNgUA, lITERATURA E REAlIdAdE 

Literatura e compreensão: o romance romântico
O Romantismo brasileiro – prosa
Principais autores da prosa romântica brasileira
Língua e interação: os atributos dos nomes – 
adjetivos (classificação, flexões e grau)
Oralidade e escrita: ordem e efeitos de sentido. 
Leitura e produção de textos: verossimilhança

Capítulo 4     descrição e verossimilhança  

Literatura e compreensão: ainda a idealização
Língua e interação: os determinantes dos nomes 
– artigos, numerais e pronomes adjetivos
Oralidade e escrita: o sintagma nominal
Concordância nominal: regra geral e variação
Leitura e produção de textos: artigo de opinião

Capítulo 5     Representação e identidade  

Literatura e compreensão: o Realismo
O Realismo e a arte
O Realismo em Portugal
Língua e interação: os advérbios
Oralidade e escrita: o sintagma verbal
Palavras denotativas
Leitura e produção de textos: artigo de 
divulgação científica

Capítulo 6     Realidade e arte 

UNIdAdE 3 – líNgUA, lITERATURA E 
  SUBJETIVIdAdE   

Literatura e compreensão: O Realismo no Brasil
O Naturalismo no Brasil
Língua e interação: as preposições – elementos de 
subordinação
Oralidade e escrita: regência nominal e verbal – 
descrição e variação
Crase: o emprego do acento grave
Leitura e produção de textos: texto informativo

Capítulo 7     Sociedade e poder  

Literatura e compreensão: Parnasianismo – a arte 
pela arte
Língua e interação: conjunções – elementos de 
coesão textual
Oralidade e escrita: coordenação e subordinação
Leitura e produção de textos: o texto publicitário I

Capítulo 8     Forma e subjetividade  

Literatura e compreensão: Simbolismo e 
Impressionismo
Simbolismo em Portugal
Simbolismo no Brasil
Língua e interação: pronomes relativos – descrição 
e emprego
Oralidade e escrita: paralelismo sintático e 
paralelismo semântico
Leitura e produção de textos: o texto publicitário II

Capítulo 9    Transição e essência  

ISBN 978-85-67514-78-9

2líNgUA PORTUgUESA

VaniadeAquino
Realce

VaniadeAquino
Nota
biografia

VaniadeAquino
Realce

VaniadeAquino
Realce

VaniadeAquino
Nota
reportagem

VaniadeAquino
Nota
Leitura e produção de textos: reescrita de texto literário para roteiro de teatro ou de cinema
Leitura e produção de textos: o debate regrado

VaniadeAquino
Realce

VaniadeAquino
Realce
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UNIdAdE 1 – líNgUA, lITERATURA E ESTéTICA

Capítulo 1
Idealização e subjetividade •	 Romantismo.

•	 O amor romântico. 
•	 O Romantismo e a arte.
•	 Romantismo : principais características.
•	 Classificação morfossintática das palavras 

(critério morfológico e critério sintático).
•	 Leitura e produção de textos: a técnica do 

retrato.

•	 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização 
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

•	 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, função, organização das manifestações, de acordo com as condições 
de produção e recepção. 

•	 Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos so-
ciais, em suas esferas de socialização.

•	 Situar aspectos do contexto histórico, social e político do final do século XVIII em relação à produção 
artística e literária dessa época.

•	 Identificar, na literatura e nas outras artes, aspectos do Romantismo enquanto estilo de época.
•	 Desenvolver a percepção da morfossintaxe da língua portuguesa, a partir de uma abordagem que 

vincule as classes de palavras com o estudo das frases (nominais e verbais).
•	 Compreender aspectos variáveis da língua portuguesa, especialmente no que tange à concordância 

verbal e à morfologia flexional das classes de palavras.
•	 Entender os mecanismos de produção textual narrativa, considerando as propostas temáticas, os ele-

mentos organizacionais e a estruturação dos gêneros (com ênfase para o gênero biografia e para a 
técnica do retrato).

•	 Depreender elementos de intertextualidade em paráfrases e paródias do texto literário.

Capítulo 2
Referência e nacionalismo •	 O Romantismo em Portugal (Portugal e 

sua história; principais expoentes do Ro-
mantismo português).

•	 A função de nomeação: substantivos.
•	 Substantivos - classificação e proprieda-

des morfológicas (flexões de gênero e de 
número; graus).

•	 Pronomes substantivos – descrição, em-
prego e variação.

•	 Frases nominais e interjeições.
•	 Leitura e produção de textos: a técnica do 

retrato.

Capítulo 3
Estados e eventos

•	 O Romantismo no Brasil.
•	 As três gerações românticas – poema 

(indianismo, ultrarromantismo, condorei-
rismo).

•	 A expressão das eventualidades – verbos 
(tipos de verbos e flexão verbal; valor e 
emprego das formas verbais).

•	 Frases verbais.
•	 Concordância verbal – regra geral e varia-

ção.
•	 Leitura e produção de textos – paródia.
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UNIdAdE 2 – líNgUA, lITERATURA E REAlIdAdE

Capítulo 4
Descrição e verossimilhança •	 Literatura e compreensão: o romance ro-

mântico.
•	 O Romantismo brasileiro – prosa.
•	 Principais autores da prosa romântica bra-

sileira.
•	 Língua e interação: os atributos dos nomes 

– adjetivos (classificação, flexões e grau).
•	 Oralidade e escrita: ordem e efeitos de sen-

tido. 
•	 Leitura e produção de textos: reescrita de 

texto literário para roteiro de teatro ou de 
cinema.

•	 Leitura e produção de textos: o debate re-
grado.

•	 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização 
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

•	 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, função, organização das manifestações, de acordo com as condições 
de produção e recepção. 

•	 Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos so-
ciais, em suas esferas de socialização.

•	 Situar o momento de transição entre o Romantismo (especificamente, a prosa romântica brasileira) e 
o Realismo/ Naturalismo/ Parnasianismo, levando em conta aspectos históricos, sociais e políticos da 
passagem do final do século XIX.

•	 Identificar, em relação à produção artística e literária dessa época, características do Realismo/ Natura-
lismo/ Parnasianismo enquanto estilos de época. 

•	 Compreender a morfossintaxe das classes de palavras adjuntas, a saber os adjetivos (modificadores e 
predicadores), os determinantes e os advérbios.

•	 Desenvolver a percepção da variação linguística com foco no sintagma nominal, mais especificamente 
no que diz respeito à ordem dos adjetivos e determinantes em relação ao nome e à concordância 
nominal.

•	 Entender os mecanismos de produção textual narrativa, considerando as propostas temáticas, os ele-
mentos organizacionais e a estruturação dos gêneros.

•	 Depreender elementos de verossimilhança em textos literários.

Capítulo 5
Representação e identidade •	 Literatura e compreensão: ainda a ideali-

zação.
•	 Língua e interação: os determinantes dos 

nomes – artigos, numerais e pronomes 
adjetivos.

•	 Oralidade e escrita: o sintagma nominal
•	 Concordância nominal: regra geral e va-

riação.
•	 Leitura e produção de textos: artigo de 

opinião.

Capítulo 6
Realidade e arte

•	 Literatura e compreensão: o Realismo.
•	 O Realismo e a arte.
•	 O Realismo em Portugal.
•	 Língua e interação: os advérbios.
•	 Oralidade e escrita: o sintagma verbal.
•	 Palavras denotativas.
•	 Leitura e produção de textos: artigo de 

divulgação científica.
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UNIdAdE 3 – líNgUA, lITERATURA E SUBJETIVIdAdE

Capítulo 7
Sociedade e poder •	 Literatura e compreensão: O Realismo no 

Brasil.
•	 O Naturalismo no Brasil.
•	 Língua e interação: as preposições – ele-

mentos de subordinação.
•	 Oralidade e escrita: regência nominal e ver-

bal – descrição e variação.
•	 Crase: o emprego do acento grave.
•	 Leitura e produção de textos: texto infor-

mativo.

•	 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização 
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

•	 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, função, organização das manifestações, de acordo com as condições 
de produção e recepção. 

•	 Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos so-
ciais, em suas esferas de socialização.

•	 Reconhecer aspectos históricos, sociais e políticos do final do século XIX e início do século XX, na Euro-
pa (em especial, Portugal) e no Brasil, que explicam a coexistência de diferentes movimentos literários 
em prosa (Realismo/ Naturalismo) e na poesia (Parnasianismo/ Simbolismo/ Impressionismo).

•	 Apontar as características e identificar os principais autores portugueses e brasileiros associados à pro-
dução artística e literária de cada um dos estilos de época acima citados. 

•	 Reconhecer o papel das classes de palavras conectivas (preposições, conjunções e pronomes relativos) 
na combinação de sintagmas (termos das orações) e de orações entre si.

•	 Desenvolver a percepção de que as classes conectivas contribuem para a tessitura do texto, sendo 
responsáveis pela coesão textual e facilitando o paralelismo semântico e sintático que confere clareza 
ao texto.

•	 Compreender o fenômeno da regência verbal e nominal, incluindo aspectos de variação linguística 
relacionados à regência, e utilizar adequadamente o acento grave para marcar a crase.

•	 Depreender as características do texto dissertativo informativo e do texto publicitário, considerando a 
finalidade a que se propõem, os elementos organizacionais e a estruturação textual.

Capítulo 8
Forma e subjetividade •	 Literatura e compreensão: Panasianismo 

– a arte pela arte.
•	 Língua e interação: conjunções – elemen-

tos de coesão textual.
•	 Oralidade e escrita: coordenação e subor-

dinação.
•	 Leitura e produção de textos: o texto pu-

blicitário I.

Capítulo 9
Transição e essência

•	 Literatura e compreensão: Simbolismo e 
Impressionismo.

•	 Simbolismo em Portugal.
•	 Simbolismo no Brasil.
•	 Língua e interação: pronomes relativos – 

descrição e emprego.
•	 Oralidade e escrita: paralelismo sintático 

e paralelismo semântico.
•	 Leitura e produção de textos: o texto pu-

blicitário II.
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UNIdAdE 1   

Estatística
Alguns termos estatísticos
População e amostra, censo e amostragem
Representação de dados estatísticos
Agrupamentos em classes
Medidas de tendência central: média, moda e 
mediana
Medidas de dispersão: variância e desvio padrão

Capítulo 1     Estatística

Arcos de circunferência
Ciclo trigonométrico
Função seno
Função cosseno
Função tangente
Relação fundamental da trigonometria
Adição e subtração de arcos
Equações trigonométricas

Capítulo 2     Funções trigonométricas 

UNIdAdE 2  

Princípio fundamental da contagem
Fatorial
Arranjos
Permutações
Combinações simples

Capítulo 3     Combinatória e agrupamentos  

Probabilidade
Adição de probabilidades 
Probabilidade condicional 
Multiplicações de probabilidades

Capítulo 4     Probabilidade   

Conceitos primitivos e postulados
Paralelismo
Perpendicularismo
Diedros e triedros
Poliedros convexos

Capítulo 5     geometria espacial  
UNIdAdE 3    

Prisma
Área da superfície de um prisma
Volume de um prisma
Cilindro
Área da superfície de um cilindro
Volume de um cilindro

Capítulo 9     Prismas e cilindros 

Pirâmide
Cone
Área de superfície de uma pirâmide
Área de superfície de um cone circular reto
Volume de uma pirâmide
Volume de um cone

Capítulo 10     Pirâmides e cones 

Esfera
Volume da esfera
Área da superfície esférica
Partes da esfera e das superfícies esféricas
Sólidos de revolução
Inscrição e circunscrição da esfera

Capítulo 11     Esfera   
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2MATEMÁTICA

Conceito de Matriz
Igualdade de matrizes
Adição de matrizes
Multiplicação de matriz por um número
Multiplicação de matrizes
Matriz inversa

Capítulo 6     Matrizes  

Determinante de matrizes
Determinantes de matriz de ordem n: Teorema 
de Laplace  
Propriedades dos determinantes

Capítulo 7     determinantes  

Sistemas de equações lineares
Resolução algébrica de sistemas de equações
Classificação e discussão de sistemas
Gráficos de equações com duas incógnitas em 
um sistema

Capítulo 8     Sistemas de equações lineares  
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UNIdAdE 1

Capítulo 1
Estatística

•	 Estatística.
•	 Alguns termos estatísticos.
•	 População e amostra, censo e amostra-

gem.
•	 Representação de dados estatísticos.
•	 Agrupamentos em classes.
•	 Medidas de tendência central: média, 

moda e mediana.
•	 Medidas de dispersão: variância e des-

vio padrão.

•	 Recordar alguns termos estatísticos aprendidos em séries  anteriores.
•	 Compreender conceitos de população e amostra. Diferenciar censo e amostragem. 
•	 Construir, ler, analisar e interpretar os vários tipos de gráficos e tabelas. 
•	 Calcular frequência absoluta e frequência relativa de uma variável.
•	 Construir, ler e interpretar histogramas e polígonos de frequência.
•	 Compreender e utilizar o conceito de média, mediana e moda de dados agrupados.
•	 Calcular variância e desvio padrão.
•	 Resolver problemas que envolvam conceitos estatísticos.
•	 Analisar a aplicação dos dados estatísticos em situações da realidade.
•	 Construir e analisar gráficos provenientes de uma pesquisa estatística.
•	 Aplicar corretamente os conceitos de média, mediana, moda, variância e desvio padrão.

Capítulo 2
Funções trigonométricas

•	 Arcos de circunferência.
•	 Ciclo trigonométrico.
•	 Função seno.
•	 Função cosseno.
•	 Função tangente.
•	 Relação fundamental da trigonometria.
•	 Adição e subtração de arcos.
•	 Equações trigonométricas.

•	 Expressar a medida de um ângulo em graus e radianos, relacionando essas unidades.
•	 Entender o conceito de ciclo trigonométrico.
•	 Compreender as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente.
•	 Construir, ler e interpretar gráficos das funções seno, cosseno e tangente.
•	 Identificar, na representação das funções circulares, domínio, conjunto imagem, sinais, periodicidade e raízes.
•	 Resolver equações trigonométricas.

UNIdAdE 2

Capítulo 3
Combinatória e agrupamentos •	 Princípio fundamental da contagem.

•	 Fatorial.
•	 Arranjos.
•	 Permutações.
•	 Combinações simples.

•	 Desenvolver o raciocínio combinatório tendo em vista a familiarização do aluno com problemas que envol-
vem contagem.

•	 Compreender, aplicar e generalizar o princípio multiplicativo.
•	 Compreender o conceito de fatorial de um número e aplicar nas fórmulas de técnicas de contagem.
•	 Compreender que o arranjo é uma técnica de contagem cuja aplicação ocorre para a contagem de todo 

e qualquer agrupamento em que a ordem dos elementos é uma característica que altera o agrupamento.
•	 Compreender que a permutação é um caso particular de arranjo em que o número de objetos e posições é 

o mesmo.
•	 Compreender que combinação é uma técnica de contagem cuja aplicação ocorre para a contagem de todo 

e qualquer agrupamento em que a ordem dos elementos não altera o agrupamento.

Capítulo 4
Probabilidade •	 Probabilidade.

•	 Adição de probabilidades.
•	 Probabilidade condicional.
•	 Multiplicações de probabilidades.

•	 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais, calculando proba-
bilidades.

•	 Conceituar experimento aleatório, espaço amostral e evento.
•	 Determinar a probabilidade de um evento num espaço amostral finito, independente da experimentação.
•	 Compreender o conceito de adição de probabilidades e aplicá-lo.
•	 Desenvolver e aplicar o conceito de probabilidade condicional.
•	 Compreender o conceito de multiplicação de probabilidades e aplicá-lo.
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UNIdAdE 2

Capítulo 5
Geometria espacial •	 Conceitos primitivos e postulados.

•	 Paralelismo.
•	 Perpendicularismo.
•	 Diedros e triedros.
•	 Poliedros convexos.

•	 Conhecer os conceitos primitivos e postulados da geometria espacial.
•	 Representar ponto, reta e plano.
•	 Compreender os postulados da existência, da determinação e da inclusão.
•	 Compreender as posições relativas entre duas retas.
•	 Identificar retas coplanares paralelas e concorrentes.
•	 Identificar retas não coplanares (reversas).
•	 Compreender as posições relativas entre reta e plano.
•	 Identificar reta paralela a plano e reta secante a plano.
•	 Compreender as posições relativas entre planos.
•	 Compreender planos paralelos e planos concorrentes ou secantes.
•	 Identificar paralelismo.
•	 Compreender as condições para reta ser paralela a plano.
•	 Compreender as condições para dois planos serem paralelos.
•	 Identificar perpendicularidade e as condições para reta ser perpendicular a plano e as condições para dois 

planos serem perpendiculares.
•	 Identificar a projeção ortogonal.
•	 Calcular a distância entre ponto e plano.
•	 Reconhecer poliedros e seus elementos.
•	 Compreender a relação de Euler.
•	 Identificar os poliedros de Platão.
•	 Identificar os poliedros regulares.

Capítulo 6
Matrizes •	 Conceito de Matriz.

•	 Igualdade de matrizes.
•	 Adição de matrizes.
•	 Multiplicação de matriz por um número.
•	 Multiplicação de matrizes.
•	 Matriz inversa.

•	 Compreender a matriz como representação de uma tabela de dados.
•	 Identificar a posição de cada elemento numa matriz.
•	 Expressar a dimensão de uma matriz.
•	 Compreender a igualdade entre matrizes.
•	 Verificar as condições para realizar a adição de matrizes.
•	 Realizar a adição de matrizes.
•	 Calcular a Multiplicação de matriz por um número.
•	 Verificar as condições para realizar a multiplicação de matrizes.
•	 Calcular a Multiplicação de matrizes.
•	 Determinar a inversa de uma matriz.
•	 Resolver situações que envolvam matriz.

Capítulo 7
Determinantes •	 Determinante de matrizes.

•	 Determinantes de matriz de ordem n: 
Teorema de Laplace.

•	 Propriedades dos determinantes.

•	 Calcular a determinante de matriz quadrada de ordem 2.
•	 Calcular a determinante de matriz quadrada de ordem 3 (regra de Sarrus).
•	 Calcular a determinante da matriz quadrada de ordem n: teorema de Laplace.
•	 Compreender as propriedades da determinante igual a zero; determinantes iguais (não se alteram); mudan-

ças nas determinantes e determinantes especiais.
•	 Obter a inversa de uma matriz ou um elemento da matriz inversa.
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Capítulo 8
Sistemas de equações lineares •	 Sistemas de equações lineares.

•	 Resolução algébrica de sistemas de 
equações.

•	 Classificação e discussão de sistemas.
•	 Gráficos de equações com duas incóg-

nitas em um sistema.

•	 Calcular sistemas de equações algébricas pelo método da substituição.
•	 Resolver sistemas de equações algébricas pela regra de Cramer.
•	 Calcular sistemas de equações algébricas pelo método da adição.
•	 Calcular sistemas de equações algébricas pelo método do escalonamento.
•	 Construir e interpretar gráficos de equações com duas incógnitas em um sistema.
•	 Compreender classificação e discussão de sistemas.

UNIdAdE 3

Capítulo 9
Prismas e cilindros

•	 Prisma.
•	 Área da superfície de um prisma.
•	 Volume de um prisma.
•	 Cilindro.
•	 Área da superfície de um cilindro.
•	 Volume de um cilindro.

•	 Identificar um prisma e seus elementos.
•	 Classificar um prisma.
•	 Determinar a área de superfície de um prisma.
•	 Determinar o volume de um prisma.
•	 Identificar um cilindro e seus elementos.
•	 Classificar um cilindro.
•	 Determinar a área de superfície de um cilindro.
•	 Determinar o volume de um cilindro.
•	 Resolver problemas que envolvam prismas e cilindros.

Capítulo 10
Pirâmides e cones

•	 Pirâmide.
•	 Cone.
•	 Área de superfície de uma pirâmide.
•	 Área de superfície de um cone circular 

reto.
•	 Volume de uma pirâmide.
•	 Volume de um cone.

•	 Identificar uma pirâmide e seus elementos.
•	 Classificar uma pirâmide.
•	 Determinar a área de superfície de uma pirâmide.
•	 Determinar o volume de uma pirâmide.
•	 Identificar um cone e seus elementos.
•	 Classificar um cone.
•	 Determinar a área de superfície de um cone.
•	 Determinar o volume de um cone.
•	 Resolver problemas que envolvam pirâmides e cone.

Capítulo 11
Esfera

•	 Esfera.
•	 Volume da esfera.
•	 Área da superfície esférica.
•	 Partes da esfera e das superfícies esfé-

ricas.
•	 Sólidos de revolução.
•	 Inscrição e circunscrição da esfera.

•	 Identificar uma esfera e seus elementos.
•	 Determinar o volume de uma esfera.
•	 Determinar a área de superfície de uma esfera.
•	 Determinar a área de superfície de partes de uma esfera.
•	 Compreender os sólidos de revolução.
•	 Resolver situações que envolvam sólido inscrito ou circunscrito em outro sólido geométrico.
•	 Resolver problemas que envolvam esfera.
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UNIdAdE 1 – AS REAÇÕES QUíMICAS E AS 
  RElAÇÕES QUANTITATIVAS  

Reações químicas na natureza e a intervenção 
humana
Acerto de coeficientes das equações químicas
Tipos de reações químicas presentes no dia a dia
Reações de oxirredução 

Capítulo 1     Transformações químicas e suas
  ocorrências

Como se prepara um bolo?
Proporção em mol e em massa numa reação 
Relação entre as proporções em mol, massa, número 
de moléculas e volume nas CNTP numa reação
Reagente em excesso e reagente limitante 
Estequiometria na indústria 
Matéria-prima impura 
Grau de pureza e rendimento em uma reação 
Rendimento de uma reação

Capítulo 2     Proporção na reação química – 
  Estequiometria 

UNIdAdE 2 – ESTUdO QUAlITATIVO E 
       QUANTITATIVO dAS SOlUÇÕES AQUOSAS  

Soluções no cotidiano 
Misturas 
Definição de dispersões 
Soluções verdadeiras 
Dispersões coloidais 
Suspensões 

Capítulo 3     dispersões   

Condutibilidade elétrica das substâncias 
Dissolução de compostos em água 
Dissociação iônica e ionização de moléculas 
Substâncias iônicas e moleculares 
Condutividade elétrica em soluções 
Condução de eletricidade em substâncias metálicas 
Condutibilidade elétrica em compostos iônicos 
fundidos 

Capítulo 4     Soluções moleculares e iônicas

Solubilidade das substâncias 
Coeficiente de solubilidade 
Solubilidade de gases
Densidade de uma solução 
Concentração em grama por litro
Concentração em mol por litro 
Porcentagem em massa e em volume de uma 
solução 
Concentração em ppm 
Fração molar 

Capítulo 5     Aspectos quantitativos das 
              soluções  

UNIdAdE 3 – QUíMICA ORgÂNICA   

Características do átomo de carbono
Hibridação dos orbitais do carbono 
Diferentes formas de expressar as cadeias 
carbônicas 
Petróleo e gás – impactos socioambientais 
Hidrocarbonetos – indústria petroquímica 

Capítulo 9     Estudo dos compostos de carbono 

Alcoóis
Éteres e suas aplicações 
Aldeídos e suas aplicações 
Cetonas e suas aplicações 
Solventes orgânicos 
Ácidos carboxílicos e seus derivados
Aromatizantes, flavorizantes e conservantes 

Capítulo 10     Funções orgânicas oxigenadas 

Importância dos fertilizantes
Amidas
Aminas
Nitrocompostos
Explosivos
Pesticidas e agrotóxicos
Haletos orgânicos 

Capítulo 11    Funções orgânicas nitrogenadas
                  e halogenadas   

QUíMICA
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Como se prepara um suco de fruta natural? 
Diluição de soluções 
Mistura de soluções com mesmo soluto  
Mistura de soluções com solutos diferentes que 
não reagem entre si 
Mistura de soluções com solutos diferentes que 
reagem entre si 
Análise volumétrica – Titulação ácido-base 

Capítulo 6      diluição e mistura de soluções  

Pressão de vapor e temperatura de ebulição 
Diagrama de fases de uma substância pura 
Efeito da adição de solutos não voláteis em 
solventes puros – Ebulioscopia 
Efeito de abaixamento do ponto de solidificação 
– Crioscopia 
Osmose 

Capítulo 7     Propriedades coligativas das 
               soluções 

Introdução à Química Orgânica 
Ciclo do carbono 

Capítulo 8     Compostos de carbono
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UNIdAdE 1 – AS REAÇÕES QUíMICAS E AS RElAÇÕES QUANTITATIVAS

Capítulo 1
Transformações químicas e suas 
ocorrências

•	 Reações químicas na natureza e a intervenção hu-
mana.

•	 Formação do calcário.
•	 Acerto de coeficientes das equações químicas. 
•	 Formação do petróleo.
•	 Combustão completa da gasolina (octano).
•	 Combustão incompleta da gasolina (octano). 
•	 Tipos de reações químicas presentes no dia a dia. 
•	 Reações de adição ou síntese. 
•	 Reações de análise ou decomposição. 
•	 Reações de simples troca ou deslocamento. 
•	 Reatividade de metais e ametais.
•	 Reações de dupla troca.
•	 Formação de precipitado. 
•	 Formação de gases.
•	 Formação de eletrólitos mais fracos. 
•	 Reações de oxirredução.

•	 Compreender as reações químicas dentro de um contexto socioeconômico-cultural.
•	 Representar as reações químicas por meio de equações.
•	 Avaliar as diferentes reações e equações químicas dentro de uma classificação conforme suas 

evidências exteriores.
•	 Utilizar o conceito de número de oxidação para identificar as reações redox.
•	 Reconhecer as reações químicas em solução aquosa e estudar suas peculiaridades.
•	 Demonstrar a interação que ocorre entre a química quantitativa e outros conceitos químicos 

e biológicos dentro de um contexto de aplicação direta na resolução de problemas.
•	 Repensar atitudes em torno das situações socioeconômicas e políticas.
•	 Reconhecer a importância da ciência química para a humanidade.
•	 Interpretar e elaborar gráficos e tabelas.
•	 Reconhecer a presença dos cálculos químicos por meio de situações simples do cotidiano.
•	 Distinguir as várias formas de se quantificar a matéria num processo químico.
•	 Reconhecer as reações químicas em solução aquosa e estudar suas peculiaridades.
•	 Avaliar as condições que levam a acidentes ou incidentes catastróficos envolvendo a química 

e o meio ambiente.
•	 Considerar as condições reais de um procedimento químico no laboratório e na indústria em 

detrimento das condições ideais representadas pelos cálculos teóricos no ambiente escolar.

Capítulo 2
Proporção na reação química – 
Estequiometria 

•	 Proporção em mol e em massa numa reação. 
•	 Relação entre as proporções em mol, massa, núme-

ro de moléculas e volume nas CNTP numa reação. 
•	 Reagente em excesso e reagente limitante. 
•	 Estequiometria na indústria. 
•	 Matéria-prima impura. 
•	 Grau de pureza e rendimento em uma reação. 
•	 Rendimento de uma reação.

UNIdAdE 2 – ESTUdO QUAlITATIVO E QUANTITATIVO dAS SOlUÇÕES AQUOSAS

Capítulo 3
Dispersões

•	 Soluções no cotidiano.
•	 Misturas. 
•	 Definição de dispersões. 
•	 Soluções verdadeiras. 
•	 Dispersões coloidais. 
•	 Tipos de dispersões coloidais.
•	 Suspensões.

•	 Classificar os tipos de misturas presentes no cotidiano.
•	 Diferenciar uma solução verdadeira de coloides e suspensões a partir da análise das proprie-

dades de uma mistura.
•	 Relacionar o conceito químico abordado ao cotidiano de um cidadão.
•	 Promover momentos de pesquisa interativa entre os alunos.
•	 Repensar atitudes em torno das situações socioeconômicas e políticas brasileiras.
•	 Reconhecer a importância da ciência química para a humanidade.
•	 Interpretar e elaborar gráficos e tabelas.
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UNIdAdE 2 – ESTUdO QUAlITATIVO E QUANTITATIVO dAS SOlUÇÕES AQUOSAS

Capítulo 4
Soluções moleculares e iônicas  

•	 Condutibilidade elétrica das substâncias.
•	 Dissolução de compostos em água. 
•	 Dissociação iônica e ionização de moléculas. 
•	 Condutividade elétrica em soluções. 
•	 Unidade de medida de condutividade elétrica. 
•	 Condução de eletricidade em substâncias metáli-

cas. 
•	 Condutibilidade elétrica em compostos iônicos 

fundidos.

•	 Classificar as substâncias em eletrólitos ou não eletrólitos com base em observações experi-
mentais ou modelos de ligação química.

•	 Diferenciar soluções eletrolíticas a partir de conceitos como a ionização e a dissociação.
•	 Estudar cada conceito com base em uma lógica analítico-expositiva.
•	 Relacionar o conceito químico abordado ao cotidiano de um cidadão.
•	 Promover momentos de pesquisa interativa entre os alunos.
•	 Conscientizar o presente cidadão de suas responsabilidades sociais, econômicas e ambien-

tais.
•	 Expressar e compreender o significado das medidas de concentração de um soluto em uma 

solução.
•	 Compreender os rótulos comerciais.
•	 Determinar experimentalmente a concentração de soluções: titulação.
•	 Interpretar e elaborar gráficos e tabelas.
•	 Compreender o efeito da adição de solvente na concentração de uma solução.
•	 Conhecer, prever, identificar a ocorrência de reações visando à quantificação dos solutos en-

volvidos.
•	 Interpretar e elaborar gráficos e tabelas.
•	 Compreender a noção de equilíbrio dinâmico nos fenômenos de pressão de vapor e osmose.
•	 Diferenciar solventes puros de soluções a partir de suas propriedades.
•	 Compreender as consequências da adição de solutos não voláteis a um solvente.
•	 Ler e construir gráficos e tabelas.
•	 Compreender cada conceito de forma sistemática e científica.

Capítulo 5
Aspectos quantitativos das soluções   

•	 Solubilidade das substâncias.
•	 Coeficiente de solubilidade. 
•	 Classificação das soluções.
•	 Solubilidade de gases. 
•	 Densidade de uma solução. 
•	 Concentração em grama por litro. 
•	 Concentração em mol por litro.
•	 Porcentagem em massa e em volume de uma so-

lução. 
•	 Concentração em ppm.
•	 Fração molar.

Capítulo 6
Diluição e mistura das soluções  

•	 Como se prepara um suco de fruta natural?
•	 Diluição de soluções.
•	 Mistura de soluções com mesmo soluto. 
•	 Mistura de soluções com solutos diferentes que 

não reagem entre si. 
•	 Análise volumétrica: titulação ácido-base. 

Capítulo 7
Propriedades coligativas das soluções  

•	 Pressão de vapor e temperatura de ebulição. 
•	 Diagrama de fases de uma substância pura. 
•	 Efeito da adição de solutos não voláteis em solven-

tes puros – ebulioscopia. 
•	 Por que se coloca aditivo no radiador?
•	 Efeito de abaixamento do ponto de solidificação – 

crioscopia. 
•	 Por que se joga sal na neve? 
•	 Osmose.
•	 Pressão osmótica. 
•	 Osmose reversa. 
•	 Entendendo a osmose reversa.
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UNIdAdE 3 – QUíMICA ORgÂNICA

Capítulo 8
Compostos de carbono  

•	 Introdução à Química Orgânica. 
•	 Cientistas que mais contribuíram. 
•	 Ciclo do carbono.
•	 Efeito da queima de combustíveis fósseis no aque-

cimento global.

•	 Avaliar de forma histórica o surgimento da Química Orgânica.
•	 Reconhecer as particularidades do átomo de carbono por meio de estudo.
•	 Identificar as classificações de cadeias carbônicas e a sua relação com as propriedades das 

substâncias.
•	 Reconhecer as funções orgânicas e a sua relação com a estrutura das moléculas, os grupos 

funcionais.
•	 Relacionar as funções químicas com o modelo de ligações químicas e as propriedades físico-

químicas das substâncias.
•	 Reconhecer a presença das substâncias orgânicas e sua atuação no cotidiano, no desenvolvi-

mento tecnológico e no metabolismo dos organismos vivos.
•	 Compreender substâncias orgânicas dentro de um contexto histórico.
•	 Interpretar gêneros textuais como gráficos, tabelas e charges. 
•	 Proporcionar um contexto para resolução de problemas cotidianos por meio de atitudes que 

visem ao bem comum.
•	 Repensar atitudes em torno das situações socioeconômicas e políticas , considerando a his-

tória da humanidade.

Capítulo 9
Estudo dos compostos de carbono   

•	 Características do átomo de carbono. 
•	 Hibridação dos orbitais do carbono. 
•	 Diferentes formas de se expressar as cadeias car-

bônicas. 
•	 Petróleo e gás – Impactos socioambientais. 
•	 História do petróleo. 
•	 Hidrocarbonetos – Indústria Petroquímica.

•	 Compreender substâncias orgânicas dentro de um contexto histórico.
•	 Representar os compostos orgânicos por meio de diferentes fórmulas estruturais.
•	 Classificar cada estrutura carbônica segundo suas características
•	 Compreender as propriedades das substâncias por meio da estrutura carbônica 
•	 Estudar cada conceito a partir de uma lógica analítico-expositiva.
•	 Relacionar o conceito químico abordado ao cotidiano de um cidadão.
•	 Avaliar as diferentes funções químicas dentro de um contexto aplicativo.
•	 Identificar a presença da Química Orgânica nos mais diversos campos da ciência.
•	 Avaliar o efeito das bebidas alcoólicas na sociedade.
•	 Promover momentos de pesquisa interativa entre os alunos.
•	 Conscientizar o presente cidadão de suas responsabilidades sociais.
•	 Reconhecer a influência negativa das drogas ilícitas na sociedade.
•	 Reconhecer a influência positiva das drogas lícitas (medicamentos) na sociedade.
•	 Reconhecer a importância do uso de fertilizantes e agrotóxicos de forma controlada.
•	 Avaliar os impactos socioambientais gerados pela utilização de agrotóxicos.
•	 Identificar de forma histórica o princípio da utilização de pesticidas e fertilizantes.

Capítulo 10
Funções orgânicas oxigenadas    

•	 Prevenção quanto ao uso de bebidas alcoólicas. 
•	 Álcoois.
•	 Éteres e suas aplicações. 
•	 Aldeídos e suas aplicações. 
•	 Cetonas e suas aplicações. 
•	  Solventes orgânicos.
•	 Ácidos carboxílicos e seus derivados. 
•	 Aromatizantes, flavorizantes e conservantes.

Capítulo 11
Funções orgânicas nitrogenadas e halo-
genadas 

•	 A importância dos fertilizantes. 
•	 Amidas. 
•	 Aminas. 
•	 Nitrocompostos. 
•	 Explosivos.
•	 Pesticidas e agrotóxicos. 
•	 Haletos orgânicos.
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