1º ano
Relação entre informações e processos com seus contextos e com diversas áreas do conhecimento.
Identificação das dimensões sociais e éticas em questões técnicas e científicas.
Reconhecimento e valorização do papel da ciência e da tecnologia na construção do mundo contemporâneo.
Conhecimento de fatos importantes na história da Biologia (interesse pela anatomia humana, descoberta da célula, descoberta
dos micro-organismos etc.), relacionando-os com o momento histórico em que ocorreram.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 1 - Unidade 2 - p. 50
Livro 1 - Unidade 2 - p. 50
Livro 1 - Unidade 2 - p. 50
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta, análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Conceito, histórico, principais subdivisões e importância da Biologia.
A Biologia como ciência: a natureza do conhecimento científico, o método hipotético dedutivo, o conhecimento comum e o
conhecimento científico, o conceito de teoria.
Comparação entre interpretações científicas e interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo e/ou em diferentes
culturas.

Livro 1 - Unidade 2 - p. 50

Reconhecimento dos papéis da observação, da formulação de hipóteses e da experimentação nos procedimentos científicos.

Livro 1 - Unidade 2 - p. 50
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 1 - Unidade 2
Livro 1 - Unidade 2
Livro 1 - Unidade 2
Livro 1 - Unidade 2

Noções sobre as teorias da abiogênese e da biogênese.
Informações sobre os experimentos desenvolvidos por Redi, Spallanzani e Pasteur.
Experimentação envolvendo o tema geração espontânea.
Compreensão da visão científica atual sobre as origens da Terra e dos seus seres vivos.
Informações sobre as hipóteses mais modernas sobre a formação do Universo, do sistema solar e sobre a origem da vida na Terra:
Livro 1 - Unidade 2
a panspermia e a teoria da evolução química (ou evolução molecular).
Entendimento das polêmicas entre os cientistas quanto à origem dos seres vivos, a relação com o contexto histórico em que
ocorreram e reconhecimento de que o embate de ideias entre os cientistas leva, em geral, a novos conhecimentos.
Conhecimento dos principais passos que teriam levado à origem dos primeiros seres vivos (formação de substâncias orgânicas
precursoras, organização em sistemas isolados e aparecimento da reprodução).
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.

Livro 1 - Unidade 2
Livro 1 - Unidade 2
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática

Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Identificação das principais características dos seres vivos (composição química, organização celular, metabolismo, reprodução,
evolução biológica etc.).
Identificação dos diferentes níveis hierárquicos de organização do mundo vivo (biosfera, ecossistemas, comunidades biológicas,
populações, organismos, órgãos, células, tecidos, moléculas e átomos).
Reconhecimento que os seres vivos são constituídos por átomos, como qualquer outro tipo de matéria, o que revela uma
identidade importante entre os seres vivos e outros componentes do universo.
Compreensão de que os seres vivos são constituídos por átomos de diversos elementos químicos, organizados em substâncias
orgânicas de diversos tipos, principalmente glicídios, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.

Livro 1 - Unidade 2
Livro 3 - Unidade 6 - p. 180
Livro 1 - Unidade 2
Livro 1- Unidade 3 - p. 76

Conhecimento de algumas características químicas (tipos de componentes, estrutura molecular etc.) e das funções gerais destas
substâncias presentes nos seres vivos: água, glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e sais minerais.

Livro 1- Unidade 3 - p. 76

Identificação do carbono como o elemento químico fundamental das substâncias orgânicas.

Livro 1- Unidade 3

1º ano
Retomada da importância da água para a vida, ressignificando essa noção a partir dos novos conhecimentos adquiridos.

Livro 1- Unidade 3 - p. 76

Reconhecimento do papel das enzimas, um grupo especial de proteínas, como catalisadores biológicos responsáveis pelo controle
Livro 1- Unidade 3 - p. 76
de praticamente todas as reações fundamentais à vida.
Noções sobre a composição química dos seres vivos.
Livro 1- Unidade 3 - p. 76
Comparação entre as hipóteses heterotrófica e autotrófica formuladas para explicar a origem da vida, identificação de suas
diferenças e compreensão de por que as evidências atuais apontam para a aceitação da hipótese autotrófica.
Identificação, na história do descobrimento das células, da evolução do pensamento científico como resultado do amplo debate
de ideias.
Conhecimentos de fatos históricos sobre a Teoria Celular e compreensão da importância dessa teoria como unificadora dos
conhecimentos de Biologia.
Reconhecimento dos vírus como organismos não constituídos de células (acelulares) e compreensão de que tal fato não
enfraquece a Teoria Celular, nem se opõe a ela.
Conhecimentos sobre os princípios básicos de funcionamento dos microscópios ópticos e dos microscópios eletrônicos,
comparando esses aparelhos quanto ao aumento, à resolução e à possibilidade de fazer observações vitais.
Conhecimento sobre as unidades de medida utilizadas em microscopia (micrometro, nanômetro e angstrom), comparando-as
entre si e com o metro.
Noções sobre a organização e o funcionamento dos tipos básicos de células.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Livro 1 - Unidade 2
Livro 1 - Unidade 4
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4 - Seção Ciência e
Saúde: Seres acelulares
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Consulta, análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Representação de diferentes tipos de células

Livro 1- Unidade 4 - p. 108

Relação entre a existência de características comuns apresentadas por diferentes tipos de células e sua origem e evolução.

Livro 1- Unidade 4 - p. 108

Noções sobre as funções vitais básicas da célula: o papel da membrana na interação entre ambiente e célula, tipos de transporte
etc.
Conhecimento sobre as características básicas dos seguintes envoltórios celulares: membrana plasmática, glicocálix, paredes
bacterianas e parede celulósica, quanto à estrutura, à função e organismos em que ocorrem.
Noções sobre a composição molecular básica da membrana plasmática e compreensão do significado do modelo do mosaico
fluido que explica sua estrutura e propriedades.
Conceito de difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo.
Compreensão dos princípios físico-químicos que regem a difusão simples e a osmose e sua aplicação para explicar processos que
ocorrem em células vivas.
Compreensão das contribuições dos processos de difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo para a entrada ou saída de
substâncias na célula.
Compreensão dos processos de endocitose e exocitose.
Relação entre as principais diferenças estruturais apresentadas pelas células procarióticas e células eucarióticas e identificação
dos grupos de seres vivos em que elas ocorrem.
Compreensão da célula como uma entidade tridimensional no interior da qual há diferentes organelas, que funcionam
integradamente no metabolismo celular.
Identificação, em esquemas e fotografias, de diferentes partes das células tais como: membrana plasmática, parede celular,
citosol, núcleo, organelas.
Identificação, em esquemas e fotografias, de células eucarióticas e procarióticas.
Aplicação do conhecimento sobre as unidades de medida utilizadas em microscopia (micrometro e nanômetro), de modo a avaliar
o tamanho das partes celulares e compará-las.
Aspectos gerais do metabolismo celular.
Aspectos bioquímicos das estruturas celulares.
Associação correta da estrutura e a função principal de cada uma das organelas celulares estudadas.
Aspectos do metabolismo energético: fotossíntese e respiração celular
Conceito de respiração celular e fermentação.
Identificação das equações químicas gerais referentes a cada um desses processos.
Noções sobre as principais etapas da respiração celular, identificando os locais da célula onde elas ocorrem.

Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 5
Livro 1- Unidade 5
Livro 1- Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 5
Livro 1- Unidade 4
Livro 1 - Unidade 6 - p. 170
Livro 3 - Unidade 7 - Tema 3 - p. 228
Livro 1 - Unidade 4 - p. 108
Livro 1- Unidade 6 - p. 170
Livro 1- Unidade 6 - p. 170
Livro 1- Unidade 6 - p. 170
Livro 1- Unidade 6 - p. 170

Comparação entre os processos de respiração celular e fermentação quanto aos produtos gerados e ao rendimento energético.

Livro 1- Unidade 6 - p. 170

Informações sobre empregos tecnológicos da fermentação (produção de bebidas e alimentos etc.).
Conceito de fotossíntese.

Livro 1- Unidade 6 - p. 170
Livro 1- Unidade 6 - p. 170

1º ano
Identificação da equação química geral da fotossíntese, bem como de suas etapas, localizando as regiões do cloroplasto onde elas
Livro 1- Unidade 6
ocorrem.
Reconhecimento da importância dos seres autotróficos como captadores primários de energia para o mundo vivo e como
produtores de alimento e de gás oxigênio para a grande maioria das espécies conhecidas, entre as quais a humana.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Livro 1- Unidade 2
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Estabelecimento de relação entre informações e processos biológicos e seus contextos e também com as demais áreas do
conhecimento.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.

Ao longo do livro na seção Atividade
prática

Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Reconhecimento do núcleo das células eucarióticas como o centro de controle das atividades celulares.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Identificação, em esquemas e fotografias de células, do núcleo e suas partes: membrana nuclear, cromatina e nucléolo.

Livro 1- Unidade 5 - p. 136

Localização do material genético em células de diferentes tipos de organismo observadas ao microscópio, em fotos e
representações esquemáticas.
Reconhecimento da existência de uma linguagem codificada da vida, que se perpetua pela duplicação das moléculas de DNA e que
determina as características hereditárias por meio do controle das atividades celulares.
Noções sobre a estrutura química do DNA, modelo molecular, e compreensão da maneira pela qual ela armazena informação
genética.
Compreensão do modelo de duplicação semiconservativa do DNA, sua relação com a transmissão das informações genéticas ao
longo das gerações e a história da descoberta deste modelo.
Conhecimentos sobre o código genético e fabricação de proteínas.
Compreensão do papel de cada um dos principais tipos de RNA (RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico) no
processo de síntese de proteínas.
Utilização de uma tabela de código genético para prever, a partir da sequência de base de um DNA ou de um RNA, a composição
de aminoácidos no polipeptídio produzido.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Livro 1- Unidade 5
Livro 1 - Unidade 5 - Temas 1 e 2
Livro 1 - Unidade 5 - Temas 1 e 2
Livro 1 - Unidade 5 - Temas 1 e 2
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta, análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Conhecimentos sobre divisão celular: mitose e meiose.
Conceito de mitose e noções gerais das etapas deste processo, bem como representação simplificada por meio de esquemas e
ilustrações.
Identificação e descrição das principais etapas da mitose a partir de textos e imagens.
Compreensão do papel da mitose na reprodução assexuada de organismos unicelulares e no crescimento e desenvolvimento dos
organismos multicelulares.

Livro 1 - Unidade 5 - p. 136

Conhecimento das principais subdivisões do ciclo celular, relacionando-as com a duplicação do DNA cromossômico.

Livro 1 - Unidade 5 - p. 136

Reconhecimento e identificação, em esquemas e fotografias de células em divisão, das principais fases da mitose (prófase,
metáfase, anáfase e telófase), com o apoio de descrições apresentadas em textos.
Estabelecimento de relação entre o desenvolvimento de cânceres e mitoses descontroladas.

Livro 1 - Unidade 5 - p. 136
Livro 1 - Unidade 5
Livro 1 - Unidade 5 - p. 136

Livro 1 - Unidade 5
Livro 1 - Unidade 5 - p. 136

Distinção entre células cancerosas e normais e apontamento de suas anomalias genéticas, alterações morfológicas e metabólicas. Livro 1 - Unidade 5
Identificação de fatores ambientais, vírus, radiações e substância químicas que aumentam o risco de desenvolver câncer e
medidas que podem reduzir tais riscos.

Livro 1 - Unidade 5

1º ano
Conceito de meiose, descrição sucinta do processo, representação simplificada por meio de esquemas e ilustrações.
Reconhecimento da relação entre a meiose e a reprodução sexuada.

Livro 1 - Unidade 5
Livro 1 - Unidade 5

Reconhecimento de que a meiose pode ocorrer em épocas diversas do ciclo de vida, nos diferentes grupos de seres vivos.

Livro 1 - Unidade 5 - p. 136

Reconhecimento e identificação, em esquemas e fotografias de células em divisão, das principais fases da meiose (prófases I e II,
metáfases I e II, anáfases I e II e telófases I e II).
Noções sobre gametogênese humana: espermatogênese e ovulogênese.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Livro 1 - Unidade 5 - p. 136
Livro 1- Unidade 8 - p. 216
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Distinção das características congênitas e adquiridas, na espécie humana ou em outras espécies (plantas e animais).

Livro 3- Unidade 1 - p. 16

Identificação, a partir de resultados de cruzamentos, dos princípios básicos que regem a transmissão de características
hereditárias e sua aplicação para interpretar o surgimento de determinadas características.
Utilização de noções básicas de probabilidade para prever resultados de cruzamentos e para resolver problemas envolvendo
características genéticas diversas.
Identificação e utilização dos códigos usados para representar as características genéticas em estudo.
Construção de heredogramas.
Representação, por meio de esquemas ou modelos, da separação (segregação) dos cromossomos e dos alelos de um gene na
meiose.
Aplicação de conhecimentos relativos à segregação de um par de alelos e à probabilidade, na resolução de problemas envolvendo
cruzamentos genéticos.
Aplicação de conhecimentos relativos à segregação independente de dois pares de alelos e à probabilidade na resolução de
problemas que envolvem cruzamentos genéticos.
Representação, por meio de esquemas ou modelos, da segregação independente de dois pares de alelos localizados em dois pares
de cromossomos homólogos.
Relação entre os conceitos de dominância, segregação independente de alelos e combinação ao acaso dos gametas com as
proporções obtidas nos cruzamentos genéticos que envolvem dois genes com segregação independente.
Compreensão das variações no modo de expressão dos genes: variação descontínua, norma de reação dos genes, penetrância
gênica e expressividade gênica.
Caracterização da herança quantitativa e informações sobre a existência desse tipo de herança na espécie humana.
Compreensão e representação, por meio de esquemas e modelos, da transmissão de genes localizados em um mesmo
cromossomo (genes ligados), na ausência e na presença de permutação cromossômica.

Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Livro 3- Unidade 1
Livro 3- Unidade 1 - p. 16

Conhecimento de princípios de construção de mapas gênicos com base nas frequências de recombinação entre genes ligados.

Livro 3- Unidade 1 - p. 16

Conhecimentos sobre determinação do sexo e herança ligada ao sexo.

Livro 3- Unidade 1 - p. 16

Conhecimentos sobre o número normal de cromossomos na espécie humana, conceitos de autossomos e cromossomos sexuais.

Livro 3- Unidade 1 - p. 16

Compreensão de que a alteração do número de cromossomos nas células de uma pessoa, ou seja, no cariótipo normal, pode levar
a distúrbios genéticos, tais como as síndromes de Down, de Turner e de Klinefelter.
Análise de aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano como alguns distúrbios metabólicos (albinismo, fenilcetonúria)
ou os relacionados aos antígenos e anticorpos, como os grupos sanguíneos e suas incompatibilidades, transplantes e doenças
autoimunes.
Conceito de antígenos e anticorpos.
Noções gerais sobre o sistema de grupos sanguíneos ABO, bem como dos princípios envolvidos na incompatibilidade entre certos
tipos sanguíneos.
Conhecimentos sobre a determinação genética do sistema de grupos sanguíneos Rh e compreensão dos princípios envolvidos na
incompatibilidade entre mãe e feto responsável pela eritroblastose fetal.
Conhecimentos sobre a determinação genética dos tipos sanguíneos humanos (ABO, MN e Rh) e resolução de problemas sobre
esse assunto.

Livro 3- Unidade 2
Livro 3- Unidade 1
Livro 3- Unidade 1
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16
Livro 3- Unidade 1 - p. 16

Compreensão de como os conhecimentos genéticos podem ser aplicados no diagnóstico e prevenção de doenças hereditárias.

Livro 3- Unidade 1

Conhecimentos sobre o aconselhamento genético: finalidades, importância e acesso.
Reconhecimento e valorização do papel da ciência e da tecnologia na construção do mundo contemporâneo.
Valorização dos aspectos históricos da ciência, relativos ao desenvolvimento da Genética, e reconhecimento de que os avanços
científicos dependem de conhecimentos desenvolvidos em épocas anteriores.

Livro 3- Unidade 2 - p. 60
Livro 3- Unidade 2 - p. 60

Identificação das dimensões sociais e éticas em questões técnicas e científicas.

Livro 3- Unidade 2 - p. 60
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

1º ano
Reconhecimento e valorização do papel da ciência e da tecnologia na construção do mundo contemporâneo.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Noções gerais sobre as técnicas moleculares utilizadas para a detecção precoce de doenças genéticas e sobre terapia gênica.

Livro 3 - Unidade 2 - p. 60

Compreensão da natureza dos projetos genomas, especialmente os existentes no país, listando seus objetivos, como identificação
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
dos genes, da sequência do DNA e armazenamento dessas informações em bancos de dados.
Posicionamento perante a polêmica sobre o direito de propriedade das descobertas relativas ao genoma humano, analisando
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
argumentos de diferentes profissionais.
Noções sobre a biotecnologia e tecnologias de manipulação do DNA: enzimas de restrição, vetores e clonagem molecular.

Livro 3 - Unidade 2 - p. 60

Informações sobre diferentes aplicações da biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e componentes biológicos.

Livro 3 - Unidade 2 - p. 60

Informações sobre diferentes aplicações de tecnologias relacionadas ao DNA em investigações científicas: determinação da
paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos.
Reconhecimento dos aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico.
Noções gerais sobre o que são organismos transgênicos e compreensão das polêmicas que envolvem os possíveis benefícios e
prejuízos da manipulação genética.
Conhecimentos sobre riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados presentes no mercado.
Noções sobre a legislação brasileira a respeito da manipulação genética de organismos.

Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60
Livro 3 - Unidade 2 - p. 60

2º ano
Utilização de diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas,
relações matemáticas ou linguagem simbólica etc.

Conceito de homeostase.
Conceito de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 1 - Unidade 3
Livro 2 - Unidade 7

Compreensão, em linhas gerais, do papel dos macrófagos, dos linfócitos T (CD4 e CD8) e dos linfócitos B na resposta imunitária.

Livro 2 - Unidade 7

Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Busca de explicações científicas como recurso para compreender fenômenos relacionados ao corpo humano e à saúde.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Noções sobre os principais cuidados para manter o bom funcionamento do sistema respiratório, especialmente no que diz
respeito ao tabagismo.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Livro 2 - Unidade 7
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Valorizarão dos conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento dos sistemas de órgãos do corpo humano e reconhecimento
de que são necessários tanto para a identificação de eventuais distúrbios orgânicos como para os cuidados com a manutenção da Livro 2 - Unidade 7 e 8
própria saúde.
Compreensão de como se dá uma resposta nervosa reflexa.
Livro 2 - Unidade 8
Conhecimentos sobre a divisão do sistema nervoso periférico em voluntário e autônomo (SNPA) e a divisão deste último em
Livro 2 - Unidade 8
simpático e parassimpático.

2º ano
Caracterização sucinta do SNPA simpático e o SNPA parassimpático, distinguindo-os quanto à posição de seus gânglios e aos locais
Livro 2 - Unidade 8
do sistema nervoso central aos quais estão conectados.
Compreensão do papel das gonadotrofinas (FSH e LH) na sexualidade e na reprodução.
Livro 2 - Unidade 8
Interpretação, a partir da leitura de gráficos que mostram as concentrações de hormônios no sangue, da inter-relação entre as
gonadotrofinas FSH e LH e os hormônios sexuais femininos estrógeno e progesterona no ciclo menstrual.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

Livro 1 -Unidade 8

Conhecimentos sobre diferentes concepções de saúde ao longo da história.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 3 - Unidade 2 - Pág. 60
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 2- Unidade 6 - Pág. 196

Conceito de saúde, seus determinantes e condicionantes (alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda etc.).

Livro 2- Unidade 6 - Pág. 196

Conceito de Índice de Desenvolvimento Humano e conhecimentos sobre indicadores de saúde pública como natalidade,
esperança de vida ao nascer, mortalidade, longevidade, doenças infectocontagiosas, nutrição, renda, escolaridade, condições de
saneamento, moradia, acesso aos serviços voltados para a promoção e a recuperação da saúde.

Livro 2- Unidade 6 - Pág. 196

Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Conceito de célula tronco e noções gerais sobre as principais categorias deste tipo de célula.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Compreensão sobre a distribuição desigual do acesso a serviços e ações de saúde pelas populações.
Noções gerais sobre doenças infectocontagiosas e parasitárias, degenerativas, ocupacionais, carenciais, sexualmente
transmissíveis (DST) e provocadas por toxinas ambientais mais frequentes nas população brasileira, assim como as respectivas
medidas preventivas.

3º ano

Colunas1
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Conhecimentos sobre as principais evidências da evolução biológica e compreensão dos fundamentos da teoria evolucionista
moderna.
Comparação entre diferentes explicações sobre a transformação dos seres vivos, elaboradas em diferentes épocas.
Fundamentos básicos da história da espécie humana de acordo com a moderna teoria evolucionista.
Compreensão das principais evidências da evolução biológica: documentário fóssil; adaptação; semelhanças anatômicas,
fisiológicas e bioquímicas entre os organismos.
Caracterização dos órgãos homólogos e órgãos análogos, reconhecimento dos primeiros como evidências da evolução biológica e
dos segundos como resultado da adaptação a ambientes semelhantes.
Conhecimentos sobre os pontos principais do lamarckismo (uso e desuso e transmissão de características adquiridas) e do
darwinismo (seleção natural e diversificação das espécies).
Informações sobre a teoria moderna da evolução, com destaque para os principais fatores evolutivos: mutação gênica;
recombinação gênica; seleção natural.
Reconhecimento da mutação gênica e da recombinação gênica como os principais fatores responsáveis pela variabilidade, sobre a
qual atua a seleção natural.
Caracterização dos principais tipos de seleção natural: seleção estabilizadora; seleção direcional; seleção disruptiva; seleção
sexual.
Aplicação dos princípios da genética de populações e do equilíbrio gênico para resolver problemas que envolvem cálculos de
frequências gênicas.
Conceito biológico de Noções gerais sobre o processo formação de novas espécies e compreensão da importância do isolamento
reprodutivo no processo de especiação (alopátrica e simpátrica).
Conhecimento de hipóteses sobre a origem dos principais grupos de seres vivos.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.

Livro 2- Unidade 6 - Pág. 196
Livro 2 - Unidade 6

Colunas2
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 3- Unidade 3 - Pág. 94
Livro 3- Unidade 4 - Pág. 128
Livro 3 - Unidade 5 - Pág. 154
Livro 3- Unidade 4 - Pág. 128
Livro 3 - Unidade 5 - Pág. 154
Livro 3- Unidade 3 - Pág. 94
Livro 3- Unidade 3 - Pág. 94
Livro 3- Unidade 3 - Pág. 94
Livro 3- Unidade 3 - Pág. 94
Livro 3- Unidade 3 - Pág. 94
Livro 1 - Unidade 2
Livro 1 - Unidade 2
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática

3º ano
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Conhecimentos sobre os princípios básicos da Sistemática e da Taxonomia.
Conceitos de biodiversidade, árvore filogenética e cladograma.
Caracterização dos grandes reinos de seres vivos.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Reconhecimento de que a falta de consenso entre os cientistas quanto à classificação biológica revela tanto as dificuldades quanto Conteúdo presente ao longo dos
a variedade de pontos de vista sobre o assunto, indicando que a ciência é um processo em contínua construção.
volumes
Conhecimento da hierarquia nas relações de inclusão das seguintes categorias taxonômicas: espécie, gênero, família, ordem,
classe, filo e reino.

Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Conhecimentos sobre as regras básicas da nomenclatura biológica e sua importância para a comunicação científica.

Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Compreensão dos princípios básicos da elaboração das árvores filogenéticas e dos cladogramas e reconhecimento de que são
formas de representar as relações de parentesco entre os seres vivos.

Livro 2 - Unidade 1

Caracterização de cada um dos reinos de seres vivos (Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia) quanto a: tipo de célula
(procariótica ou eucariótica); quantidade de células (unicelular ou multicelular); nutrição (autotrófica ou heterotrófica).

Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Compreensão dos motivos pelos quais os vírus não são incluídos em nenhum dos reinos de seres vivos (são acelulares).

Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Conhecimentos sobre a estrutura geral dos vírus.
Características de diversos tipos de vírus e seus ciclos reprodutivos, com ênfase nos vírus da gripe e da AIDS.
Relação entre algumas doenças causadas por vírus, formas de disseminação, prevenção e tratamento.
Valorização dos conhecimentos científicos e técnicos sobre os vírus e reconhecimento de que tais conhecimentos podem
contribuir para a manutenção e melhoria da saúde humana.

Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Caracterização geral, especialmente quanto à morfologia, nutrição e reprodução, dos seres procarióticos: bactérias e arqueas.

Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Livro 2 - Unidade 6

Discussão da importância das bactérias para a humanidade (bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias decompositoras, bactérias
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
causadoras de doenças etc.).
Discussão das polêmicas relativas à classificação atual de algas e de protozoários.
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Conhecimentos sobre a diversidade, características e a reprodução de diferentes grupos de protoctistas (algas e protozoários).
Importância desses organismos para o ambiente e os seres humanos (as algas como constituintes do plâncton e na alimentação
humana, por exemplo).
Relação entre algumas doenças causadas por protozoários, sua prevenção e formas de tratamento.
Características gerais dos fungos.
Reconhecimento da importância ecológica e econômica dos fungos (na produção de alimentos, bebidas alcoólicas e
medicamentos, na decomposição, como causadores de doenças etc.).
Noções gerais sobre doenças causadas por fungos e suas formas de disseminação, tratamento e prevenção.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Identificação de características de seres vivos de determinado ambiente relacionando-as a condições de vida.
Reconhecimento da importância da classificação biológica para a organização e compreensão da enorme diversidade dos seres
vivos.
Utilização dos principais critérios de classificação, das regras de nomenclatura e das categorias taxonômicas reconhecidas
atualmente, considerando a diversidade de plantas e animais.

Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 2 - Unidade 6
Livro 1 - Unidade 2
Livro 2 - Unidade 1 - Pág. 14

Reconhecimento das principais características de representantes dos reinos Plantae e Animalia e identificação das especificidades Livro 2- Unidade 2 - Tema 1 - Pág. 58 >
relacionadas às condições ambientais em que vivem.
Livro 2 - Unidade 4 - Tema 1 - Pág. 120
Reconhecimento dos princípios básicos e das especificidades das funções vitais dos animais e plantas, a partir da análise dessas
funções em seres vivos que ocupam diferentes ambientes.

Livro 2- Unidade 2 - Tema 1 - Pág. 58 >
Livro 2 - Unidade 4 - Tema 1 - Pág. 120

Caracterização dos ciclos de vida de animais e plantas, relacionando-os com a adaptação desses organismos aos diferentes
ambientes.

Livro 2- Unidade 2 - Tema 1 - Pág. 58 >
Livro 2 - Unidade 4 - Tema 1 - Pág. 120

Construção de árvores filogenéticas para representar relações de parentesco entre diversos seres vivos, incluindo-se plantas e
animais.

Livro 2 - Unidade 1

3º ano
Noções sobre os principais grupos de plantas atuais (avasculares, vasculares sem semente, gimnospermas e angiospermas) e
identificação de suas características básicas e exemplos de representantes de cada grupo.
Noções gerais sobre a estrutura e a localização dos principais tecidos vegetais (epiderme, periderme, parênquima, colênquima,
esclerênquima, xilema, floema e meristema).
Noções gerais sobre fisiologia vegetal, especialmente quanto aos processos de nutrição, respiração, transporte de materiais e
reprodução e comparação entre os diferentes grupos quanto aos processos estudados.
Noções gerais sobre hormônios vegetais e sua ação.
Descrição, em linhas gerais, do ciclo de vida das plantas, reconhecendo-o como alternância entre gerações haploides
(gametófitos) e diploides (esporófitos) e identificando as fases do ciclo em que se formam gametas e esporos.
Conceito de semente, identificação de suas partes básicas e reconhecimento da importância das sementes na adaptação das
plantas ao ambiente terrestre.
Identificação das partes básicas de uma flor: cálice, corola, androceu e gineceu.
Conceito de fruto e reconhecimento de sua importância na proteção e na disseminação das sementes de angiospermas.
Características gerais dos filos animais (Porífera, Cnidária, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda,
Echinodermata e Chordata) e exemplos de representantes de cada um deles.
Conceitos: animais diblásticos, triblásticos, acelomados, pseudocelomados e celomados.
Compreensão do papel das cavidades corporais internas (pseudoceloma e celoma) na distribuição de substâncias e na
acomodação de órgãos internos.
Conceito de simetria, distinção entre simetria radial e simetria bilateral, tipo de simetria predominante nos filos estudados,
possível relação com o modo de vida dos animais.
Conceito de metameria, reconhecimento de sua relação e importância na história evolutiva dos animais, identificação dos filos de
animais em que a metameria está presente.
Noções sobre fisiologia comparada dos processos de nutrição, respiração, transporte de materiais, eliminação de excretas,
controle das funções corporais e reprodução nos diferentes grupos de animais.
Caracterização dos vertebrados quanto aos seguintes aspectos: organização e simetria corporal; sistema esquelético; classificação;
origem e parentesco evolutivo.
Compreensão da divisão informal dos vertebrados em ágnatos, peixes e tetrápodes, as classes que compõem cada um desses
grupos e caracterização geral de cada uma delas.
Caracterização das classes de vertebrados quanto aos seguintes aspectos: características exclusivas da classe, número de câmaras
cardíacas, respiração, substância excretada, principais subclasses, reprodução.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos, descrição de situações.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

livro 2-Unidade 2 - Pág. 58
livro 2-Unidade 2 - Pág. 58
Livro 2 - Unidade 3 - Pág. 92
Livro 2 - Unidade 3 - Pág. 92
Livro 2 - Unidade 3 - Pág. 92
livro 2 - Unidade 2 - Pág. 58
Livro 2 - Unidade 2
Livro 2 - Unidade 2
Livro 2- Unidade 4 - Pág. 118
Livro 2- Unidade 4 - Pág. 118
Livro 2- Unidade 4 - Pág. 118
Livro 2- Unidade 4 - Pág. 118
Livro 2- Unidade 4 - Pág. 118
Livro 2- Unidade 4 - Pág. 118
Livro 2 - Unidade 5 - Pág. 160
Livro 2 - Unidade 5 - Pág. 160
Livro 2 - Unidade 5 - Pág. 160
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Atividade
prática
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Compreensão da importância dos ciclos biogeoquímicos e do fluxo de energia para a vida e da ação de agentes ou fenômenos que
Livro 3 - Unidade 7 - Tema 3 - Pág. 228
podem causar alterações nesses processos.
Conceito de ecossistema e seus componentes estruturais.
Livro 3 - Unidade 6 -Pág. 182
Conceito de cadeia e teia alimentar.

Livro 3 - Unidade 7 - Tema 1 - Pág. 22

Representação de cadeias e teias alimentares.

Livro 3 - Unidade 7 - Tema 1 - Pág. 22

Conhecimentos sobre os níveis tróficos de um ecossistema.
Conceito de habitat e nicho ecológico.
Compreensão de que o fluxo de energia nas cadeias alimentares é unidirecional, o que permite interpretar e construir esquemas
denominados pirâmides ecológicas.
Representação, por meio de esquemas, das etapas fundamentais dos ciclos biogeoquímicos da água, do carbono, do nitrogênio,
do oxigênio e do fósforo.
Noções sobre como se forma a camada de ozônio na atmosfera e reconhecimento de sua importância na proteção dos seres vivos,
inclusive a espécie humana, da radiação ultravioleta solar.
Conhecimentos sobre ecologia das populações (densidade demográfica, taxa de crescimento, taxa de natalidade e taxa de
mortalidade).

Livro 3 - Unidade 6 -Pág. 182
Livro 3 - Unidade 6 -Pág. 182

Aplicação desses conhecimentos na interpretação de curvas de crescimento populacional e em pirâmides etárias.

Livro 3 - Unidade 7 - Tema 2 - Pág. 225
Livro 3 - Unidade 7 - Tema 3 - Pág. 228
Livro 3- Unidade 7 - Temas 6 e 7 - Pág.
240 até 243
Livro 3- Unidade 7 - Temas 6 e 7 - Pág.
240 até 243
Livro 3- Unidade 7 - Temas 6 e 7 - Pág.
240 até 243

3º ano
Conhecimentos sobre ecologia das comunidades (relações harmônicas e desarmônicas, dinâmica das comunidades, sucessão
ecológica, biomas brasileiros).
Conhecimentos sobre as principais formas de poluição ambiental (poluição do ar, da água e do solo) e suas possíveis
consequências para o ambiente e os seres vivos.
Conhecimentos sobre maneiras de minimizar efeitos das poluições sobre o ambiente natural.
Compreensão de que a interferência humana em comunidades naturais (desmatamentos, introdução e extinção de espécies etc.)
pode provocar desequilíbrios ecológicos.
Aplicação dos conhecimentos desenvolvidos em ecologia na discussão de maneiras para evitar ou minimizar os efeitos prejudiciais
dessas interferências no ambiente natural.
Análise de perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e destino dos poluentes e prevendo efeitos em sistemas
naturais, produtivos ou sociais.
Avaliação de impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses
contraditórios.
Análise de dados relacionados a problemas ambientais como a destinação do lixo e do esgoto, o tratamento da água, a ocupação
dos mananciais, a poluição dos rios das cidades brasileiras, para avaliar as condições de vida da população e posicionar-se
criticamente por meio de argumentação consistente.
Comparação entre diferentes posicionamentos de cientistas, ambientalistas, jornalistas etc. sobre assuntos ligados a questões
ambientais, avaliando a consistência dos argumentos e a fundamentação teórica.
Reconhecimento de que os seres vivos em um ecossistema, independentemente de ser um lago, uma floresta, um campo ou um
simples jardim, mantêm entre si múltiplas relações de convivência indiferente ou de ajuda mútua com alguns e de conflito com
outros, a ponto de prejudicá-los ou de se prejudicar.
Avaliação do significado das interações estabelecidas entre os indivíduos para o conjunto das espécies envolvidas e para o
funcionamento do sistema.
Estabelecimento de relação entre a estabilidade dos ecossistemas e a complexidade das interações estabelecidas entre os
organismos das populações na natureza.
Conhecimento sobre as principais medidas propostas por cientistas, ambientalistas e administração pública para preservar o que
resta dos nossos ecossistemas ou para recuperá-los.
Comparação de argumentos favoráveis ao uso sustentável da biodiversidade e posicionamento a respeito do assunto.
Fale Conosco: 0800 13 0033

Livro 3 - Unidade 6 -Pág. 182
Livro 3 - Unidade 8 - Pág. 256
Livro 3 - Unidade 8 - Pág. 256
Livro 3 - Unidade 8 - Pág. 256
Livro 3 - Unidade 8 - Pág. 256
Livro 3 - Unidade 8 - Pág. 256
Livro 3 - Unidade 8 - Pág. 256
Livro 3 - Unidade 8 - Pág. 256
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 3 - Unidade 7
Livro 3 - Unidade 7
Livro 3 - Unidade 6 -Pág. 182
Livro 3 - Unidade 7
Livro 3- Unidade 8 - Pág. 256

1º ano
Relação entre informações e processos com seus contextos e com diversas áreas do conhecimento.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Identificação das dimensões sociais e éticas em questões técnicas e científicas.

Livro 1- Abertura - p. 10

Reconhecimento e valorização do papel da ciência e da tecnologia na construção do mundo contemporâneo.

Livro 1- Abertura - p. 10

Conhecimento de fatos importantes na história da Biologia (interesse pela anatomia humana, descoberta da célula, descoberta
dos micro-organismos etc.), relacionando-os com o momento histórico em que ocorreram.

Livro 1- Módulo 1 - p. 26

Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.

Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!

Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta, análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Conceito, histórico, principais subdivisões e importância da Biologia.

Livro 1- Abertura - p. 10

A Biologia como ciência: a natureza do conhecimento científico, o método hipotético dedutivo, o conhecimento comum e o
conhecimento científico, o conceito de teoria.

Livro 1 - Módulo 1 - p. 26

Comparação entre interpretações científicas e interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo e/ou em diferentes
culturas.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Reconhecimento dos papéis da observação, da formulação de hipóteses e da experimentação nos procedimentos científicos.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Noções sobre as teorias da abiogênese e da biogênese.

Livro 1 - Módulo 1 - p. 26

Informações sobre os experimentos desenvolvidos por Redi, Spallanzani e Pasteur.

Livro 1 - Módulo 1 - p. 26

Experimentação envolvendo o tema geração espontânea.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1

Compreensão da visão científica atual sobre as origens da Terra e dos seus seres vivos.
Livro 1 - Módulo 1 - p. 26
Informações sobre as hipóteses mais modernas sobre a formação do Universo, do sistema solar e sobre a origem da vida na Terra:
Livro 1 - Módulo 1 - p. 26
a panspermia e a teoria da evolução química (ou evolução molecular).
Entendimento das polêmicas entre os cientistas quanto à origem dos seres vivos, a relação com o contexto histórico em que
ocorreram e reconhecimento de que o embate de ideias entre os cientistas leva, em geral, a novos conhecimentos.
Conhecimento dos principais passos que teriam levado à origem dos primeiros seres vivos (formação de substâncias orgânicas
precursoras, organização em sistemas isolados e aparecimento da reprodução).
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1
Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!

Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Identificação das principais características dos seres vivos (composição química, organização celular, metabolismo, reprodução,
evolução biológica etc.).
Identificação dos diferentes níveis hierárquicos de organização do mundo vivo (biosfera, ecossistemas, comunidades biológicas,
populações, organismos, órgãos, células, tecidos, moléculas e átomos).
Reconhecimento que os seres vivos são constituídos por átomos, como qualquer outro tipo de matéria, o que revela uma
identidade importante entre os seres vivos e outros componentes do universo.

Livro 1 - Módulo 2 - p. 46
Livro 1 - Módulo 2 - p. 46
Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1

1º ano
Compreensão de que os seres vivos são constituídos por átomos de diversos elementos químicos, organizados em substâncias
orgânicas de diversos tipos, principalmente glicídios, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1

Conhecimento de algumas características químicas (tipos de componentes, estrutura molecular etc.) e das funções gerais destas
substâncias presentes nos seres vivos: água, glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e sais minerais.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 2

Identificação do carbono como o elemento químico fundamental das substâncias orgânicas.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 4

Retomada da importância da água para a vida, ressignificando essa noção a partir dos novos conhecimentos adquiridos.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 4

Noções sobre a composição química dos seres vivos.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 2

Comparação entre as hipóteses heterotrófica e autotrófica formuladas para explicar a origem da vida, identificação de suas
diferenças e compreensão de por que as evidências atuais apontam para a aceitação da hipótese autotrófica.

Livro 1 - Módulo 1 - Capítulo 1

Identificação, na história do descobrimento das células, da evolução do pensamento científico como resultado do amplo debate
de ideias.
Conhecimentos de fatos históricos sobre a Teoria Celular e compreensão da importância dessa teoria como unificadora dos
conhecimentos de Biologia.
Reconhecimento dos vírus como organismos não constituídos de células (acelulares) e compreensão de que tal fato não
enfraquece a Teoria Celular, nem se opõe a ela.
Conhecimentos sobre os princípios básicos de funcionamento dos microscópios ópticos e dos microscópios eletrônicos,
comparando esses aparelhos quanto ao aumento, à resolução e à possibilidade de fazer observações vitais.
Conhecimento sobre as unidades de medida utilizadas em microscopia (micrometro, nanômetro e angstrom), comparando-as
entre si e com o metro.
Noções sobre a organização e o funcionamento dos tipos básicos de células.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9
Livro 1, módulo 1, Amplie seus
conhecimentos.
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Consulta, análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Representação de diferentes tipos de células

Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9 - p. 172

Relação entre a existência de características comuns apresentadas por diferentes tipos de células e sua origem e evolução.

Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9 - p. 172

Noções sobre as funções vitais básicas da célula: o papel da membrana na interação entre ambiente e célula, tipos de transporte
etc.
Conhecimento sobre as características básicas dos seguintes envoltórios celulares: membrana plasmática, glicocálix, paredes
bacterianas e parede celulósica, quanto à estrutura, à função e organismos em que ocorrem.
Noções sobre a composição molecular básica da membrana plasmática e compreensão do significado do modelo do mosaico
fluido que explica sua estrutura e propriedades.
Conceito de difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo.

Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186

Compreensão dos princípios físico-químicos que regem a difusão simples e a osmose e sua aplicação para explicar processos que
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186
ocorrem em células vivas.
Compreensão das contribuições dos processos de difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo para a entrada ou saída de
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186
substâncias na célula.
Compreensão dos processos de endocitose e exocitose.
Relação entre as principais diferenças estruturais apresentadas pelas células procarióticas e células eucarióticas e identificação
dos grupos de seres vivos em que elas ocorrem.
Compreensão da célula como uma entidade tridimensional no interior da qual há diferentes organelas, que funcionam
integradamente no metabolismo celular.
Identificação, em esquemas e fotografias, de diferentes partes das células tais como: membrana plasmática, parede celular,
citosol, núcleo, organelas.
Identificação, em esquemas e fotografias, de células eucarióticas e procarióticas.
Aplicação do conhecimento sobre as unidades de medida utilizadas em microscopia (micrometro e nanômetro), de modo a avaliar
o tamanho das partes celulares e compará-las.
Aspectos gerais do metabolismo celular.
Aspectos bioquímicos das estruturas celulares.
Associação correta da estrutura e a função principal de cada uma das organelas celulares estudadas.

Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186
Livro 1 - Módulo 3
Livro 1 - Módulo 3
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 10. p. 186
Livro 1 - Módulo 3
Livro 1 - Módulo 3
Livro 1 - Módulo 3
Livro 1 - Módulo 3
Livro 1 - Módulo 3 - Capítulo 9 - p. 172

1º ano
Aspectos do metabolismo energético: fotossíntese e respiração celular
Conceito de respiração celular e fermentação.
Identificação das equações químicas gerais referentes a cada um desses processos.
Noções sobre as principais etapas da respiração celular, identificando os locais da célula onde elas ocorrem.

Livro 1 - Módulo 4 - p. 218
Livro 1 - Módulo 4 - p. 218
Livro 1 - Módulo 4
Livro 1 - Módulo 4 - p. 218

Comparação entre os processos de respiração celular e fermentação quanto aos produtos gerados e ao rendimento energético.

Livro 1 - Módulo 4 - p. 218

Informações sobre empregos tecnológicos da fermentação (produção de bebidas e alimentos etc.).
Livro 1 - Módulo 4
Conceito de fotossíntese.
Livro 1 - Módulo 4 - p. 218
Identificação da equação química geral da fotossíntese, bem como de suas etapas, localizando as regiões do cloroplasto onde elas
Livro 1 - Módulo 4 - p. 218
ocorrem.
Reconhecimento da importância dos seres autotróficos como captadores primários de energia para o mundo vivo e como
produtores de alimento e de gás oxigênio para a grande maioria das espécies conhecidas, entre as quais a humana.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Estabelecimento de relação entre informações e processos biológicos e seus contextos e também com as demais áreas do
conhecimento.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.

Livro 1 - Módulo 4
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!

Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Reconhecimento do núcleo das células eucarióticas como o centro de controle das atividades celulares.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Identificação, em esquemas e fotografias de células, do núcleo e suas partes: membrana nuclear, cromatina e nucléolo.

Livro 1 - Módulo 4

Localização do material genético em células de diferentes tipos de organismo observadas ao microscópio, em fotos e
representações esquemáticas.
Reconhecimento da existência de uma linguagem codificada da vida, que se perpetua pela duplicação das moléculas de DNA e que
determina as características hereditárias por meio do controle das atividades celulares.
Noções sobre a estrutura química do DNA, modelo molecular, e compreensão da maneira pela qual ela armazena informação
genética.
Compreensão do modelo de duplicação semiconservativa do DNA, sua relação com a transmissão das informações genéticas ao
longo das gerações e a história da descoberta deste modelo.
Conhecimentos sobre o código genético e fabricação de proteínas.
Compreensão do papel de cada um dos principais tipos de RNA (RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico) no
processo de síntese de proteínas.
Utilização de uma tabela de código genético para prever, a partir da sequência de base de um DNA ou de um RNA, a composição
de aminoácidos no polipeptídio produzido.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Livro 1 - Módulo 4
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo7 - p. 154
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo7 - p. 154
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo7 - p. 154
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo7 - p. 154
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo7 - p. 154
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo7 - p. 154
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta, análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Conhecimentos sobre divisão celular: mitose e meiose.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - p. 244

Conceito de mitose e noções gerais das etapas deste processo, bem como representação simplificada por meio de esquemas e
ilustrações.
Identificação e descrição das principais etapas da mitose a partir de textos e imagens.
Compreensão do papel da mitose na reprodução assexuada de organismos unicelulares e no crescimento e desenvolvimento dos
organismos multicelulares.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - p. 244
Livro 1 - Módulo 4
Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - p. 244

1º ano
Conhecimento das principais subdivisões do ciclo celular, relacionando-as com a duplicação do DNA cromossômico.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - p. 244

Reconhecimento e identificação, em esquemas e fotografias de células em divisão, das principais fases da mitose (prófase,
metáfase, anáfase e telófase), com o apoio de descrições apresentadas em textos.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12

Estabelecimento de relação entre o desenvolvimento de cânceres e mitoses descontroladas.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - Seção
Ciência e Cidadania: O que é Câncer

Distinção entre células cancerosas e normais e apontamento de suas anomalias genéticas, alterações morfológicas e metabólicas.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - Seção
Ciência e Cidadania: O que é Câncer

Identificação de fatores ambientais, vírus, radiações e substância químicas que aumentam o risco de desenvolver câncer e
medidas que podem reduzir tais riscos.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - Seção
Ciência e Cidadania: O que é Câncer

Conceito de meiose, descrição sucinta do processo, representação simplificada por meio de esquemas e ilustrações.
Reconhecimento da relação entre a meiose e a reprodução sexuada.

Livro 2, módulo 1, capítulo 1
Livro 2, módulo 1, capítulo 1

Reconhecimento de que a meiose pode ocorrer em épocas diversas do ciclo de vida, nos diferentes grupos de seres vivos.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - p. 244

Reconhecimento e identificação, em esquemas e fotografias de células em divisão, das principais fases da meiose (prófases I e II,
metáfases I e II, anáfases I e II e telófases I e II).
Noções sobre gametogênese humana: espermatogênese e ovulogênese.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.

Livro 1 - Módulo 4 - Capítulo 12 - p. 244
Livro 2- Módulo 1- Capítulo 1- p. 12
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Distinção das características congênitas e adquiridas, na espécie humana ou em outras espécies (plantas e animais).

Livro 2 - Módulo 3

Identificação, a partir de resultados de cruzamentos, dos princípios básicos que regem a transmissão de características
hereditárias e sua aplicação para interpretar o surgimento de determinadas características.
Utilização de noções básicas de probabilidade para prever resultados de cruzamentos e para resolver problemas envolvendo
características genéticas diversas.
Identificação e utilização dos códigos usados para representar as características genéticas em estudo.

Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76

Construção de heredogramas.

Livro 1- Módulo 2 - p. 76

Compreensão dos fundamentos da variabilidade genética e da hereditariedade: conceito de genótipo, fenótipo e a relação entre
eles; concepções pré-mendelianas sobre hereditariedade; primeira e segunda leis de Mendel; conceito e inter-relações entre:
genes alelos, loco gênico, genoma, célula haploide, célula diploide e cromossomos homólogos; conceito de mutações gênicas e
cromossômicas; conceitos de alelo dominante, alelo recessivo, indivíduo homozigótico, indivíduo heterozigótico, dominância
incompleta e codominância; relação entre dominância, segregação dos alelos e combinação dos gametas ao acaso com as
proporções obtidas nos cruzamentos genéticos que envolvem um gene; conceito de pleiotropia, alelos letais e alelos múltiplos.

Livro 1- Módulo 2 - p. 76

Representação, por meio de esquemas ou modelos, da separação (segregação) dos cromossomos e dos alelos de um gene na
meiose.
Aplicação de conhecimentos relativos à segregação de um par de alelos e à probabilidade, na resolução de problemas envolvendo
cruzamentos genéticos.
Aplicação de conhecimentos relativos à segregação independente de dois pares de alelos e à probabilidade na resolução de
problemas que envolvem cruzamentos genéticos.
Representação, por meio de esquemas ou modelos, da segregação independente de dois pares de alelos localizados em dois pares
de cromossomos homólogos.
Relação entre os conceitos de dominância, segregação independente de alelos e combinação ao acaso dos gametas com as
proporções obtidas nos cruzamentos genéticos que envolvem dois genes com segregação independente.
Compreensão das variações no modo de expressão dos genes: variação descontínua, norma de reação dos genes, penetrância
gênica e expressividade gênica.
Caracterização da herança quantitativa e informações sobre a existência desse tipo de herança na espécie humana.
Compreensão e representação, por meio de esquemas e modelos, da transmissão de genes localizados em um mesmo
cromossomo (genes ligados), na ausência e na presença de permutação cromossômica.

Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 2 - Módulo 2 - Capítulo 4
Livro 2 - Módulo 2 - Capítulo 5
Livro 1- Módulo 2 - p. 76

Conhecimento de princípios de construção de mapas gênicos com base nas frequências de recombinação entre genes ligados.

Livro 1- Módulo 2 - p. 76

Conhecimentos sobre determinação do sexo e herança ligada ao sexo.

Livro 1- Módulo 2 - Capítulo 6 p. 138

1º ano
Conhecimentos sobre o número normal de cromossomos na espécie humana, conceitos de autossomos e cromossomos sexuais.
Compreensão de que a alteração do número de cromossomos nas células de uma pessoa, ou seja, no cariótipo normal, pode levar
a distúrbios genéticos, tais como as síndromes de Down, de Turner e de Klinefelter.
Análise de aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano como alguns distúrbios metabólicos (albinismo, fenilcetonúria)
ou os relacionados aos antígenos e anticorpos, como os grupos sanguíneos e suas incompatibilidades, transplantes e doenças
autoimunes.
Conceito de antígenos e anticorpos.
Noções gerais sobre o sistema de grupos sanguíneos ABO, bem como dos princípios envolvidos na incompatibilidade entre certos
tipos sanguíneos.
Conhecimentos sobre a determinação genética do sistema de grupos sanguíneos Rh e compreensão dos princípios envolvidos na
incompatibilidade entre mãe e feto responsável pela eritroblastose fetal.
Conhecimentos sobre a determinação genética dos tipos sanguíneos humanos (ABO, MN e Rh) e resolução de problemas sobre
esse assunto.

Livro 1- Módulo 2 - Capítulo 6 p. 138
Livro 1, módulo 4, capítulo 12.
Livro 2, módulo 3, capítulo 7 e 8.
Livro 3, módulo 4, capítulo 10.
Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Livro 1- Módulo 2 - p. 76

Compreensão de como os conhecimentos genéticos podem ser aplicados no diagnóstico e prevenção de doenças hereditárias.

Livro 2- Módulo 2 - Capítulo 6

Conhecimentos sobre o aconselhamento genético: finalidades, importância e acesso.

Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Reconhecimento e valorização do papel da ciência e da tecnologia na construção do mundo contemporâneo.
Valorização dos aspectos históricos da ciência, relativos ao desenvolvimento da Genética, e reconhecimento de que os avanços
científicos dependem de conhecimentos desenvolvidos em épocas anteriores.
Identificação das dimensões sociais e éticas em questões técnicas e científicas.
Reconhecimento e valorização do papel da ciência e da tecnologia na construção do mundo contemporâneo.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Livro 1- Módulo 2 - p. 76
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.

Presentes nas Orientações Especificas
do Guia do Professor de cada unidade.

Noções gerais sobre as técnicas moleculares utilizadas para a detecção precoce de doenças genéticas e sobre terapia gênica.

Livro 2- Módulo 3

Compreensão da natureza dos projetos genomas, especialmente os existentes no país, listando seus objetivos, como identificação
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182
dos genes, da sequência do DNA e armazenamento dessas informações em bancos de dados.
Posicionamento perante a polêmica sobre o direito de propriedade das descobertas relativas ao genoma humano, analisando
Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182
argumentos de diferentes profissionais.
Noções sobre a biotecnologia e tecnologias de manipulação do DNA: enzimas de restrição, vetores e clonagem molecular.

Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Informações sobre diferentes aplicações da biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e componentes biológicos.

Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Informações sobre diferentes aplicações de tecnologias relacionadas ao DNA em investigações científicas: determinação da
paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos.

Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Reconhecimento dos aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico.

Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Noções gerais sobre o que são organismos transgênicos e compreensão das polêmicas que envolvem os possíveis benefícios e
prejuízos da manipulação genética.

Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Conhecimentos sobre riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados presentes no mercado.

Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

Noções sobre a legislação brasileira a respeito da manipulação genética de organismos.

Livro 2- Módulo 3 - Capítulo 8 - p. 182

2º ano
Utilização de diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas,
relações matemáticas ou linguagem simbólica etc.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Busca de explicações científicas como recurso para compreender fenômenos relacionados ao corpo humano e à saúde.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

2º ano
Conceito de homeostase.
Conceito de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 2, módulo 4, capítulo 9.
Livro 3, Modulo 4, capítulo 10

Compreensão, em linhas gerais, do papel dos macrófagos, dos linfócitos T (CD4 e CD8) e dos linfócitos B na resposta imunitária.

Livro 3, Modulo 4

Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Noções sobre os principais cuidados para manter o bom funcionamento do sistema respiratório, especialmente no que diz
respeito ao tabagismo.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Valorizarão dos conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento dos sistemas de órgãos do corpo humano e reconhecimento
de que são necessários tanto para a identificação de eventuais distúrbios orgânicos como para os cuidados com a manutenção da
própria saúde.
Compreensão de como se dá uma resposta nervosa reflexa.
Conhecimentos sobre a divisão do sistema nervoso periférico em voluntário e autônomo (SNPA) e a divisão deste último em
simpático e parassimpático.
Caracterização sucinta do SNPA simpático e o SNPA parassimpático, distinguindo-os quanto à posição de seus gânglios e aos locais
do sistema nervoso central aos quais estão conectados.
Compreensão do papel das gonadotrofinas (FSH e LH) na sexualidade e na reprodução.
Interpretação, a partir da leitura de gráficos que mostram as concentrações de hormônios no sangue, da inter-relação entre as
gonadotrofinas FSH e LH e os hormônios sexuais femininos estrógeno e progesterona no ciclo menstrual.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Conceito de célula tronco e noções gerais sobre as principais categorias deste tipo de célula.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Conhecimentos sobre diferentes concepções de saúde ao longo da história.

Livro 3, Modulo 4
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 3 - Módulo 4
Livro 3 - Módulo 4 - Capítulo 11
Livro 3 - Módulo 4 - Capítulo 11
Livro 3 - Módulo 4 - Capítulo 11
Livro 3 - Módulo 4 - Capítulo 11
Livro 2, módulo 1, capítulo 3.
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 3, módulo 4, capítulo 12.
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

Conceito de saúde, seus determinantes e condicionantes (alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda etc.).

Livro 1, Abertura

Conceito de Índice de Desenvolvimento Humano e conhecimentos sobre indicadores de saúde pública como natalidade,
esperança de vida ao nascer, mortalidade, longevidade, doenças infectocontagiosas, nutrição, renda, escolaridade, condições de
saneamento, moradia, acesso aos serviços voltados para a promoção e a recuperação da saúde.

Livro 1, Modulo 2, capítulo 5

Compreensão sobre a distribuição desigual do acesso a serviços e ações de saúde pelas populações.
Noções gerais sobre doenças infectocontagiosas e parasitárias, degenerativas, ocupacionais, carenciais, sexualmente
transmissíveis (DST) e provocadas por toxinas ambientais mais frequentes nas população brasileira, assim como as respectivas
medidas preventivas.
Noções sobre saneamento básico.

Livro 1, Modulo 2, capítulo 5
Livro 3, módulo 1, capítulo 2
Livro 1, capítulo 4 e 8

3º ano
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes

3º ano
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Conhecimentos sobre as principais evidências da evolução biológica e compreensão dos fundamentos da teoria evolucionista
moderna.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204

Comparação entre diferentes explicações sobre a transformação dos seres vivos, elaboradas em diferentes épocas.

Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 10- p. 242

Fundamentos básicos da história da espécie humana de acordo com a moderna teoria evolucionista.

Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 11- p. 280

Compreensão das principais evidências da evolução biológica: documentário fóssil; adaptação; semelhanças anatômicas,
fisiológicas e bioquímicas entre os organismos.
Caracterização dos órgãos homólogos e órgãos análogos, reconhecimento dos primeiros como evidências da evolução biológica e
dos segundos como resultado da adaptação a ambientes semelhantes.
Conhecimentos sobre os pontos principais do lamarckismo (uso e desuso e transmissão de características adquiridas) e do
darwinismo (seleção natural e diversificação das espécies).
Informações sobre a teoria moderna da evolução, com destaque para os principais fatores evolutivos: mutação gênica;
recombinação gênica; seleção natural.
Reconhecimento da mutação gênica e da recombinação gênica como os principais fatores responsáveis pela variabilidade, sobre a
qual atua a seleção natural.
Associação da adaptação dos seres vivos à ação da seleção natural e exemplos, tais como a camuflagem, a coloração de aviso e o
mimetismo.
Caracterização dos principais tipos de seleção natural: seleção estabilizadora; seleção direcional; seleção disruptiva; seleção
sexual.
Aplicação dos princípios da genética de populações e do equilíbrio gênico para resolver problemas que envolvem cálculos de
frequências gênicas.
Conceito biológico de Noções gerais sobre o processo formação de novas espécies e compreensão da importância do isolamento
reprodutivo no processo de especiação (alopátrica e simpátrica).

Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204
Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 9 - p. 204
Livro 2 - Módulo 4

Conhecimento de hipóteses sobre a origem dos principais grupos de seres vivos.

Livro 2 - Módulo 4- Capítulo 10- p. 242

Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Conhecimentos sobre os princípios básicos da Sistemática e da Taxonomia.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 3 - Módulo 1 Capítulo 1 - p. 10

Conceitos de biodiversidade, árvore filogenética e cladograma.

Livro 3 - Módulo 1 Capítulo 1 - p. 10

Caracterização dos grandes reinos de seres vivos.

Livro 3 - Módulo 1 Capítulo 1 - p. 10

Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.

Reconhecimento de que a falta de consenso entre os cientistas quanto à classificação biológica revela tanto as dificuldades quanto Conteúdo presente ao longo dos
a variedade de pontos de vista sobre o assunto, indicando que a ciência é um processo em contínua construção.
volumes
Conhecimento da hierarquia nas relações de inclusão das seguintes categorias taxonômicas: espécie, gênero, família, ordem,
classe, filo e reino.

Livro 3 - Módulo 1 Capítulo 1 - p. 10

Conhecimentos sobre as regras básicas da nomenclatura biológica e sua importância para a comunicação científica.

Livro 3 - Módulo 1 Capítulo 1 - p. 10

Compreensão dos princípios básicos da elaboração das árvores filogenéticas e dos cladogramas e reconhecimento de que são
formas de representar as relações de parentesco entre os seres vivos.

Livro 2 - Módulo 4

Caracterização de cada um dos reinos de seres vivos (Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia) quanto a: tipo de célula
(procariótica ou eucariótica); quantidade de células (unicelular ou multicelular); nutrição (autotrófica ou heterotrófica).

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 26

Compreensão dos motivos pelos quais os vírus não são incluídos em nenhum dos reinos de seres vivos (são acelulares).

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 26

Conhecimentos sobre a estrutura geral dos vírus.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 26

Características de diversos tipos de vírus e seus ciclos reprodutivos, com ênfase nos vírus da gripe e da AIDS.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 26

Relação entre algumas doenças causadas por vírus, formas de disseminação, prevenção e tratamento.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 26

Valorização dos conhecimentos científicos e técnicos sobre os vírus e reconhecimento de que tais conhecimentos podem
contribuir para a manutenção e melhoria da saúde humana.

Livro 3, módulo 1, capítulo 2

Caracterização geral, especialmente quanto à morfologia, nutrição e reprodução, dos seres procarióticos: bactérias e arqueas.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 26

Discussão da importância das bactérias para a humanidade (bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias decompositoras, bactérias
Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 2 - p. 26
causadoras de doenças etc.).

3º ano
Discussão das polêmicas relativas à classificação atual de algas e de protozoários.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 42

Conhecimentos sobre a diversidade, características e a reprodução de diferentes grupos de protoctistas (algas e protozoários).

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 42

Importância desses organismos para o ambiente e os seres humanos (as algas como constituintes do plâncton e na alimentação
humana, por exemplo).

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 42

Relação entre algumas doenças causadas por protozoários, sua prevenção e formas de tratamento.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 42

Características gerais dos fungos.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 42

Reconhecimento da importância ecológica e econômica dos fungos (na produção de alimentos, bebidas alcoólicas e
medicamentos, na decomposição, como causadores de doenças etc.).

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 42

Noções gerais sobre doenças causadas por fungos e suas formas de disseminação, tratamento e prevenção.

Livro 3 - Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 42

Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Ao longo do livro na seção Faça você
mesmo!
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Conteúdo presente ao longo dos
volumes
Livro 3 - Módulo 1

Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Identificação de características de seres vivos de determinado ambiente relacionando-as a condições de vida.
Identificação de padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa,
relações com o ambiente, reprodução, entre outros.
Reconhecimento da importância da classificação biológica para a organização e compreensão da enorme diversidade dos seres
vivos.
Utilização dos principais critérios de classificação, das regras de nomenclatura e das categorias taxonômicas reconhecidas
atualmente, considerando a diversidade de plantas e animais.
Reconhecimento das principais características de representantes dos reinos Plantae e Animalia e identificação das especificidades
relacionadas às condições ambientais em que vivem.
Reconhecimento dos princípios básicos e das especificidades das funções vitais dos animais e plantas, a partir da análise dessas
funções em seres vivos que ocupam diferentes ambientes.
Caracterização dos ciclos de vida de animais e plantas, relacionando-os com a adaptação desses organismos aos diferentes
ambientes.
Construção de árvores filogenéticas para representar relações de parentesco entre diversos seres vivos, incluindo-se plantas e
animais.
Noções sobre os principais grupos de plantas atuais (avasculares, vasculares sem semente, gimnospermas e angiospermas) e
identificação de suas características básicas e exemplos de representantes de cada grupo.
Noções gerais sobre a estrutura e a localização dos principais tecidos vegetais (epiderme, periderme, parênquima, colênquima,
esclerênquima, xilema, floema e meristema).
Noções gerais sobre fisiologia vegetal, especialmente quanto aos processos de nutrição, respiração, transporte de materiais e
reprodução e comparação entre os diferentes grupos quanto aos processos estudados.
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Noções gerais sobre hormônios vegetais e sua ação.

Livro 3- Módulo 2 - Capítulo 6- p. 114

Descrição, em linhas gerais, do ciclo de vida das plantas, reconhecendo-o como alternância entre gerações haploides
(gametófitos) e diploides (esporófitos) e identificando as fases do ciclo em que se formam gametas e esporos.

Livro 3- Módulo 2 - Capítulo 6- p. 114

Conceito de semente, identificação de suas partes básicas e reconhecimento da importância das sementes na adaptação das
plantas ao ambiente terrestre.
Identificação das partes básicas de uma flor: cálice, corola, androceu e gineceu.
Conceito de fruto e reconhecimento de sua importância na proteção e na disseminação das sementes de angiospermas.
Características gerais dos filos animais (Porífera, Cnidária, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda,
Echinodermata e Chordata) e exemplos de representantes de cada um deles.
Conhecimentos sobre a árvore filogenética dos animais e identificação das principais características que permitem separar cada
um de seus ramos (tipo de simetria, presença e tipo de celoma, metameria etc.).
Conceitos: animais diblásticos, triblásticos, acelomados, pseudocelomados e celomados.
Compreensão do papel das cavidades corporais internas (pseudoceloma e celoma) na distribuição de substâncias e na
acomodação de órgãos internos.
Conceito de simetria, distinção entre simetria radial e simetria bilateral, tipo de simetria predominante nos filos estudados,
possível relação com o modo de vida dos animais.
Conceito de metameria, reconhecimento de sua relação e importância na história evolutiva dos animais, identificação dos filos de
animais em que a metameria está presente.
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3º ano
Noções sobre fisiologia comparada dos processos de nutrição, respiração, transporte de materiais, eliminação de excretas,
controle das funções corporais e reprodução nos diferentes grupos de animais.
Caracterização dos vertebrados quanto aos seguintes aspectos: organização e simetria corporal; sistema esquelético; classificação;
origem e parentesco evolutivo.
Compreensão da divisão informal dos vertebrados em ágnatos, peixes e tetrápodes, as classes que compõem cada um desses
grupos e caracterização geral de cada uma delas.
Caracterização das classes de vertebrados quanto aos seguintes aspectos: características exclusivas da classe, número de câmaras
cardíacas, respiração, substância excretada, principais subclasses, reprodução.
Estabelecimento de relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na
Biologia, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos, descrição de situações.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Relação entre informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas na Biologia, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
Análise e previsão de fenômenos ou resultados de experimentos científicos.
Observação, registro, organização e sistematização de dados e informações.
Identificação e descrição de diferentes representações de fenômenos biológicos a partir de textos e imagens.
Consulta,análise e interpretação de textos e comunicações referentes aos assuntos estudados veiculados por diferentes meios.
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Apresentação, de forma organizada, do conhecimento biológico aprendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos,
tabelas, maquetes, etc.
Compreensão da importância dos ciclos biogeoquímicos e do fluxo de energia para a vida e da ação de agentes ou fenômenos que
Livro 1- Módulo 1 - Capítulo 4 - p. 72
podem causar alterações nesses processos.
Conceito de ecossistema e seus componentes estruturais.
Livro 1- Módulo 1
Conceito de cadeia e teia alimentar.

Livro 1- Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 60

Representação de cadeias e teias alimentares.

Livro 1- Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 60

Conhecimentos sobre os níveis tróficos de um ecossistema.

Livro 1- Módulo 1

Conceito de habitat e nicho ecológico.

Livro 1- Módulo 2- Capítulo 6 - p. 108

Compreensão de que o fluxo de energia nas cadeias alimentares é unidirecional, o que permite interpretar e construir esquemas
denominados pirâmides ecológicas.

Livro 1- Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 60

Reconhecimento do comportamento cíclico dos elementos químicos que constituem as substâncias orgânicas.

Livro 1- Módulo 1 - Capítulo 3 - p. 60

Representação, por meio de esquemas, das etapas fundamentais dos ciclos biogeoquímicos da água, do carbono, do nitrogênio,
Livro 1- Módulo 1 - Capítulo 4 - p. 72
do oxigênio e do fósforo.
Noções sobre como se forma a camada de ozônio na atmosfera e reconhecimento de sua importância na proteção dos seres vivos,
Livro 1 - Módulo 2
inclusive a espécie humana, da radiação ultravioleta solar.
Conhecimentos sobre ecologia das populações (densidade demográfica, taxa de crescimento, taxa de natalidade e taxa de
Livro 1 - Módulo 2
mortalidade).
Aplicação desses conhecimentos na interpretação de curvas de crescimento populacional e em pirâmides etárias.
Conhecimentos sobre ecologia das comunidades (relações harmônicas e desarmônicas, dinâmica das comunidades, sucessão
ecológica, biomas brasileiros).
Conhecimentos sobre as principais formas de poluição ambiental (poluição do ar, da água e do solo) e suas possíveis
consequências para o ambiente e os seres vivos.
Conhecimentos sobre maneiras de minimizar efeitos das poluições sobre o ambiente natural.
Compreensão de que a interferência humana em comunidades naturais (desmatamentos, introdução e extinção de espécies etc.)
pode provocar desequilíbrios ecológicos.
Aplicação dos conhecimentos desenvolvidos em ecologia na discussão de maneiras para evitar ou minimizar os efeitos prejudiciais
dessas interferências no ambiente natural.
Análise de perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e destino dos poluentes e prevendo efeitos em sistemas
naturais, produtivos ou sociais.
Avaliação de impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses
contraditórios.
Análise de dados relacionados a problemas ambientais como a destinação do lixo e do esgoto, o tratamento da água, a ocupação
dos mananciais, a poluição dos rios das cidades brasileiras, para avaliar as condições de vida da população e posicionar-se
criticamente por meio de argumentação consistente.
Comparação entre diferentes posicionamentos de cientistas, ambientalistas, jornalistas etc. sobre assuntos ligados a questões
ambientais, avaliando a consistência dos argumentos e a fundamentação teórica.
Reconhecimento de que os seres vivos em um ecossistema, independentemente de ser um lago, uma floresta, um campo ou um
simples jardim, mantêm entre si múltiplas relações de convivência indiferente ou de ajuda mútua com alguns e de conflito com
outros, a ponto de prejudicá-los ou de se prejudicar.
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3º ano
Avaliação do significado das interações estabelecidas entre os indivíduos para o conjunto das espécies envolvidas e para o
funcionamento do sistema.
Identificação no globo terrestre das regiões de maior diversidade de seres vivos, associando essa concentração e variedade de
vida com as condições de luz e umidade.
Estabelecimento de relação entre a estabilidade dos ecossistemas e a complexidade das interações estabelecidas entre os
organismos das populações na natureza.
Conhecimento sobre as principais medidas propostas por cientistas, ambientalistas e administração pública para preservar o que
resta dos nossos ecossistemas ou para recuperá-los.
Comparação de argumentos favoráveis ao uso sustentável da biodiversidade e posicionamento a respeito do assunto.
Fale Conosco: 0800 13 0033
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