1º ano
Ampliar a capacidade de descrição da diversidade de movimentos dos corpos por meio de diferentes linguagens, reconhecendo que os movimentos podem ser
decompostos em translação e rotação.
Compreensão de como o modelo geocêntrico explica as observações do céu a olho nu (movimento aparente dos astros),
Capítulo 14 - item 1
explorando suas limitações, no contexto da física aristotélica-ptolomaica.
Compreensão dos obstáculos para o estabelecimento do sistema heliocêntrico, destacando a defesa de Galileu Galilei em favor da
Capítulo 14 - item 1
mobilidade da Terra.
Reconhecimento das contribuições de Johannes Kepler e Galileu Galilei na emergência de uma nova Ciência.
Capítulo 14 - item 2
Estabelecimento das diferenças entre o sistema heliocêntrico kepleriano e o atual, localizando o planeta Terra no Sistema Solar,
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este na Via Láctea e a Via Láctea no Grupo Local e no Universo.
Frente a uma situação ou problema concreto que envolva o movimento e a interação entre corpos, identificar as grandezas físicas relevantes, estabelecendo relação
entre elas e utilizando leis da mecânica clássica em sua análise.
Diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais, formalizando as operações de soma e subtração vetorial com as
Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
grandezas: posição, deslocamento e velocidade.
Construção do conceito de quantidade de movimento, identificando as grandezas que o caracterizam.
Capítulo 22 - item 1, 2
Compreensão do conceito de impulso como variação da quantidade de movimento e a identificação da força e do tempo de
Capítulo 22 - item 3, 4 / Capítulo 23
interação como variáveis determinantes do impulso.
Reconhecimento de que quando a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, a velocidade e a quantidade de
Capítulo 9 - item 1, 2
movimento não variam (1ª lei de Newton).
Compreensão do vínculo entre a presença de forças e consequente alteração na quantidade de movimento ou a presença da
Capítulo 11 - item 1, 2
aceleração (2ª lei de Newton).
Compreensão de força como produto da interação entre corpos (3ª lei de Newton).
Capítulo 9 - item 4, 5
Reconhecimento de que, na interação entre dois corpos, a quantidade de movimento do sistema não varia se não houver uma
Capítulo 23
força externa (Princípio da conservação da quantidade de movimento).
Identificação de forças externas e internas a um sistema convenientemente escolhido.
Capítulo 11 -item 4 / Capítulo 12
Identificação das interações a que um corpo está sujeito (atrito, contato, tração em fios, força gravitacional ou peso, empuxo),
Capítulo 12
assim como dos fatores que determinam as mesmas.
Compreensão conceitual da força gravitacional como uma interação à distância entre corpos, devida às suas massas, ou ainda
Capítulo 15 - item 2, 3
como produto da interação entre o corpo e o campo gravitacional.
Análise das condições de equilíbrio de um corpo considerando as leis de Newton
Capítulo 16
Estabelecimento de analogia entre a força e o torque, reconhecendo que enquanto o primeiro tem como efeito a variação na
Capítulo 16 - item 3
quantidade de movimento, o segundo leva à variação no momento angular.
Compreender o Princípio da Conservação da Energia, ampliando a percepção das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, particularmente no âmbito da questão
energética mundial.
Identificação das transformações de energia que ocorrem em diferentes sistemas físicos.
Identificação, em uma transformação de energia, da forma útil em que ela se manifesta e daquela em que a dissipação está
ocorrendo.
Compreensão de que a energia, ao se transformar, se conserva (quantitativamente).
Formalização do princípio de conservação da energia mecânica e da condição de sua aplicabilidade.
Compreensão de que diferentes interações são responsáveis por diferentes transformações de energia.
Compreensão do conceito de trabalho de uma força.
Compreensão do conceito de potência.

Capítulo 19 - item 5, 6 / Capítulo 20
Capítulo 19 - item 4

Capítulo 21 - item 2, 3
Capítulo 21 - item 1, 2
Capítulo 21 - item 3
Capítulo 19 - item 1, 2
Capítulo 19 - item 2
Capítulo 20 - trilhando o caminho das
Reconhecimento, articulação e produção de argumentos favoráveis ou contrários aos diferentes processos de geração de energia
competências / Capítulo 21 - outras
elétrica.
formas de aprender

2º ano
Ampliar a compreensão dos modelos teóricos que descrevem diferentes processos térmicos e utilizá-los na análise de situações-problema, identificando suas
consequências e elaborando estratégias para resolvê-las.
Reconhecimento das grandezas relevantes para a análise de fenômenos térmicos, identificando as variáveis macroscópicas que
caracterizam o estado térmico do sistema e aquelas associadas aos processos de transferência de energia.

Capítulo 8 - item 1, 2

Construção dos conceitos de temperatura e calor, considerando a teoria cinético-molecular da matéria.
Capítulo 1, 2
Estabelecimento de relação entre as variáveis termodinâmicas macroscópicas e o modelo microscópico da matéria (teoria cinéticoCapítulo 8
molecular)
temperatura como grandeza associada à energia térmica de um sistema físico (energia cinética média de partículas);
Capítulo 2 - item 5
energia interna como a energia total do sistema, resultante do movimento de suas partículas e respectivas interações;

Capítulo 9 - item 3

calor como energia interna transferida de um sistema para outro, devido, exclusivamente, à diferença de temperatura entre eles. Capítulo 9 - item 4

2º ano
Compreensão dos processos através dos quais ocorre transferência de calor de um sistema para outro (condução, convecção e
por emissão e absorção de radiação), reconhecendo as propriedades térmicas dos materiais bem como sua relevância nos
processos naturais e tecnológicos.
Uso do modelo cinético das moléculas para explicar as propriedades térmicas das substâncias.
Quantificação das transferências de calor entre corpos, a partir de suas propriedades térmicas (calor específico, capacidade
térmica e calor latente).
Ampliação da compreensão da conservação da energia incluindo sistemas em que há transferência de calor.
Reconhecimento das diferentes formas de controle de temperatura realizada no cotidiano, a partir dos efeitos da transferência de
calor, particularmente a dilatação e a mudança de cor.
Compreensão do que é uma máquina térmica, reconhecendo sua relevância no desenvolvimento científico tecnológico e
avaliando seu impacto social e econômico no contexto da primeira revolução industrial.
Identificação das transformações de energia e dos processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas de uso
doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores de carro etc., visando sua utilização adequada.
Interpretação do experimento de Joule evidenciando a equivalência mecânica do calor.

Capítulo 1 - item 3, 4, 5
Capítulo 3, 4
Capítulo 5, 6
Capítulo 7
Capítulo 2 - item 2
Capítulo 10 - item 4,5, 6
Capítulo 10 - item 4,5, 6
Capítulo 1 - item 4

Compreensão da 1ª lei da termodinâmica reconhecendo a necessidade da interação (por trabalho e calor) para que ocorra
variação da energia interna de um sistema e ampliando a compreensão do princípio da conservação da energia.

Capítulo 9 - item 2, 3, 4

Avaliação da eficiência das máquinas térmicas, reconhecendo a impossibilidade de conversão de toda energia em trabalho,
identificando o calor como forma de dissipação de energia e contemplando a irreversibilidade de certos processos.

Capítulo 10 - item 5, 7

Compreender o desenvolvimento científico-tecnológico da termodinâmica, no contexto da primeira revolução industrial, reconhecendo sua relevância histórica, bem
como suas implicações sociais e econômicas.
Compreensão do que é uma máquina térmica, reconhecendo sua relevância no desenvolvimento científico tecnológico e
avaliando seu impacto social e econômico no contexto da primeira revolução industrial.
Identificação das transformações de energia e dos processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas de uso
doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores de carro etc., visando sua utilização adequada.
Interpretação do experimento de Joule evidenciando a equivalência mecânica do calor.

Capítulo 10
Capítulo 10
Capítulo 1 - item 4

Compreensão da 1ª lei da termodinâmica reconhecendo a necessidade da interação (por trabalho e calor) para que ocorra
variação da energia interna de um sistema e ampliando a compreensão do princípio da conservação da energia.

Capítulo 9

Avaliação da eficiência das máquinas térmicas, reconhecendo a impossibilidade de conversão de toda energia em trabalho,
identificando o calor como forma de dissipação de energia e contemplando a irreversibilidade de certos processos.

Capítulo 9

Compreender as trocas de calor entre o Sol e a Terra, assim como entre a superfície do planeta e a atmosfera, ampliando a capacidade de avaliar as consequências
ambientais das ações humanas.
Compreensão de que o sol é a fonte de quase toda a energia que utilizamos. Identificação das fontes de energia na Terra, suas
transformações e sua degradação.
Reconhecimento da fotossíntese e da respiração como importantes trocas de energia que ocorrem no ambiente terrestre.
Identificação dos processos de transferência de calor entre a Terra e o Sol e entre a superfície do planeta e a atmosfera e
compreensão dos processos de emissão e absorção da radiação pela matéria.

Conteúdo abordado na coleção de
Biologia
Conteúdo abordado na coleção de
Biologia
Capítulo 1 - item 5

Conteúdo abordado na coleção de
Biologia
Avaliação das hipóteses sobre aquecimento global e suas consequências ambientais.
Capítulo 1 - item 5
Frente a uma situação ou problema concreto que envolva o fenômeno ondulatório, identificar as grandezas relevantes, estabelecendo relação entre elas, e utilizando
leis e princípios físicos em sua análise.
Compreensão das implicações ambientais das trocas de calor do oceano e da floresta amazônica com a atmosfera.

Compreensão de que as ondas transportam energia sem transportar matéria.
Compreensão das grandezas que caracterizam um movimento ondulatório (amplitude, frequência, comprimento de onda, período
e velocidade de propagação), das relações entre elas e suas respectivas unidades de medida.
Reconhecimento de que reflexão, refração, interferência, ressonância, difração, entre outros, são passíveis de descrição por meio
do modelo ondulatório.
Diferenciação de ondas mecânicas e eletromagnéticas e exemplificação das mesmas.

Capítulo 20 - item 1

Reconhecimento de que a velocidade de uma onda mecânica depende de propriedades do meio no qual ela se propaga.

Capítulo 20 - item 4

Compreensão do processo através do qual o som é produzido e transmitido através do ar.
Reconhecimento dos limites de frequência e que existem limites nas frequências percebidas pelo ouvido humano e associação
desses limites aos termos infrassom, som e ultrassom.

Capítulo 20 - item 4

Capítulo 20 - item 2
Capítulo 20 - item 2
Capítulo 20 - item 2

Capítulo 20 - item 4

Capítulo 20 - Seção Para saber mais:
sempre foi assim ?
Compreender os principais elementos envolvidos no processo de percepção do som, desenvolvendo particularmente a percepção sobre as relações entre a física e a
música.

Compreensão de que certos comportamentos da luz foram sendo explicados historicamente por meio do modelo ondulatório.

Compreensão das principais etapas envolvidas no processo de percepção do som.

Capítulo 21 - item 1, 2

Associação entre os elementos que caracterizam uma onda às qualidades do som produzido, ou seja, estabelecimento de relação
Capítulo 21 - item 1, 2
entre altura do som e frequência da onda, volume e sua amplitude e timbre e forma da onda (superposição de harmônicos).
Compreensão do conceito de intensidade sonora e avaliação dos prejuízos que a exposição excessiva a sons muitos intensos pode
Capítulo 21 - item 2
trazer à saúde.

2º ano
Compreensão do comportamento das cordas vibrantes, relacionando seus modos de vibração às diferentes notas musicais e ao
timbre de diferentes instrumentos de corda (piano, violão, guitarra, baixo, entre outros).

Capítulo 21 - item 3

Ampliar a compreensão da óptica física e geométrica, visando contemplar suas respectivas implicações sociais, científicas e tecnológicas.
Compreensão de que a formação de imagens é um processo físico e psicofísico.
Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens para reconhecer o papel da luz e as características dos
fenômenos físicos envolvidos.
Compreensão das implicações da propagação retilínea da luz.
Reconhecimento de diferentes fenômenos ópticos (reflexão, refração, decomposição da luz, interferência, difração, entre outros)
que podem ocorrer com a luz, acompanhados das condições necessárias para sua ocorrência.
Compreensão do fenômeno da reflexão, e de suas implicações.
Aplicação da lei da reflexão em espelhos planos e esféricos, visando compreender a formação de imagens e seus possíveis usos no
cotidiano e em aplicações tecnológicas.
Compreensão do fenômeno da refração e de sua descrição matemática (lei de Snell-Descartes).
Aplicação do estudo da refração visando explicar a formação de imagens em lentes e suas possíveis aplicações tecnológicas.
Conhecimento de diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e ampliar a visão: olhos, óculos,
telescópios, microscópios etc., e compreensão de seus princípios de funcionamento a fim de utilizá-los adequadamente.
Compreensão do processo de formação de imagem, reconhecendo a importância da óptica no desenvolvimento de novos
instrumentos e novas tecnologias, particularmente na transmissão de informações.

Capítulo 18 - item 3
Capítulo 11
Capítulo 11 - item 2, 3
Capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Capítulo 12 - item 1, 2, 3
Capítulo 12 - item 4, 5 / Capítulo 13
Capítulo 14 - item 1, 2, 3
Capítulo 14 - item 4, 5, 6, 7 / Capítulo
15, 16, 17
Capítulo 18
Capítulo 18

3º ano
Frente a uma situação ou problema concreto que envolva o eletromagnetismo, identificar as grandezas elétricas relevantes, estabelecendo relação entre elas e
utilizando a conservação da energia e da carga elétrica em sua análise.
Reconhecimento da carga elétrica como propriedade da matéria responsável pelos fenômenos elétricos e compreensão de sua
quantização e conservação.
Investigação das condições que levam ao estabelecimento da corrente elétrica em um sistema físico, identificando grandezas
relevantes para sua caracterização.
Compreensão do significado das principais grandezas físicas da Eletricidade (intensidade de corrente, tensão, potência e
resistência elétrica), da relação entre elas e de suas unidades de medida.
Reconhecimento dos principais elementos de um circuito elétrico (fontes/geradores, fios condutores, resistores e receptores) e
compreensão das transformações de energia que neles ocorrem.
Análise de um circuito elétrico, a partir da conservação da energia.
Identificação dos fatores que influenciam na intensidade da força elétrica entre duas cargas (lei de Coulomb), reconhecendo o
papel da interação elétrica na organização da matéria e da vida.

Capítulo 1 - item 1 / Capítulo 2 - item 2
Capítulo 5 - item 1, 2
Capítulo 4, 5, 6
Capítulo 7
Capítulo 7
Capítulo 2

Construção do conceito de campo elétrico, ampliando o conceito geral de campo e reconhecendo o caráter vetorial do mesmo.

Capítulo 3 - item 1, 2, 3

Caracterização da interação da carga elétrica com o campo elétrico.

Capítulo 3 - item 4, 5

Associação do campo magnético à carga elétrica em movimento e caracterização do campo (módulo, direção e sentido).

Capítulo 10 - item 4, 5 / Capítulo 11

Caracterização da ação do campo magnético em cargas em movimento (força magnética sobre cargas e sobre correntes elétricas). Capítulo 12
Identificação dos fatores que determinam a intensidade do campo magnético produzido por correntes em fios retilíneos, espiras e
Capítulo 11 - item 3
bobinas.
Reconhecimento de que a Terra apresenta um campo magnético.
Capítulo 10 - item 3
Compreensão do fenômeno da indução eletromagnética (lei de Faraday), identificando as grandezas físicas nele envolvidas, assim
Capítulo 13
como a relação entre elas.
Reconhecimento das ondas eletromagnéticas como variações nos campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço.

Capítulo 14 - item 1, 2

Ampliar a compreensão dos modelos microscópicos da matéria, reconhecendo suas condições de aplicação e utilizando os na análise de situações concretas.
Construção de modelo microscópico de condução de corrente elétrica para condutores, isolantes, de modo a explicar as
diferentes propriedades elétricas dos materiais, identificando suas aplicações tecnológicas.
Ampliação da compreensão de modelos atômicos na explicação de fenômenos envolvidos na emissão de luz e na interação da
radiação com a matéria.

Capítulo 1 - item 2, 3
Capítulo 16 - item 5

Ressignificação da natureza da luz, estendendo a compreensão de seu caráter ondulatório ao seu comportamento corpuscular.

Capítulo 16 - item 2, 3, 4

Construção de modelo de estrutura da matéria que explique propriedades dos materiais ferromagnéticos (estrutura dos imãs).
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Conhecimento das radiações emitidas por elementos radioativos e de modelo sobre a estrutura do núcleo atômico e as forças de
interação nuclear.

Capítulo 15 - Seção Para saber mais:
saber físico e tecnologia

Ampliar a capacidade de leitura, articulação e interpretação de símbolos e códigos próprios da eletricidade.
Reconhecimento dos símbolos das grandezas elétricas e de suas respectivas unidades, em particular códigos como W, V e A.

Capítulo 3, 4, 5, 6, 7

Reconhecimento dos principais símbolos que representam os elementos de um circuito elétrico, incluindo os instrumentos de
medida de voltagem e intensidade de corrente elétrica.

Capítulo 3, 4, 5, 6, 7

3º ano
Leitura de esquema de uma montagem elétrica.
Capítulo 7, 8
Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico associado à eletricidade, seu papel na vida humana, sua presença no cotidiano e seus impactos na vida social,
valorizando o exercício da cidadania no uso consciente da eletricidade.
Interpretação das especificações técnicas de aparelhos elétricos e eletrônicos, identificando particularmente a tensão de operação
e a potência do equipamento, utilizando estas informações para o uso adequado, eficiente e seguro, além de condições para
analisar consumo, fazer escolhas e otimizar utilização.
Identificação dos elementos e das características de uma instalação elétrica residencial, reconhecendo o papel que desempenham
no circuito e avaliando sua importância para a segurança.
Compreensão das condições em que um curto-circuito pode ocorrer e conhecer os meios de proteção dos equipamentos e
instalações elétricas.
Compreensão das condições nas quais ocorre uma descarga elétrica atmosférica, assim como meios de proteção, reconhecendo a
gravidade do problema no Brasil.

Capítulo 7, 8
Capítulo 7, 8
Capítulo 7, 8
Capítulo 3 - item 3

Identificação de aplicações tecnológicas do Eletromagnetismo, reconhecendo leis e princípios físicos envolvidos no funcionamento Sessões especiais nos Capítulos 12, 13,
de diferentes aparelhos tais como motores elétricos, geradores, eletroímãs, campainhas e transformadores.
14
Identificação das diferentes radiações eletromagnéticas presentes na vida cotidiana, reconhecendo sua sistematização no
espectro eletromagnético (das ondas de rádio aos raios gama) e sua utilização através das tecnologias a elas associadas (radar,
rádio, forno de micro-onda, tomografia, radiografia etc.).
Associação dos termos ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, raios x e raios gama a partes do espectro
eletromagnético e exemplificação de aplicações dessas radiações.
Avaliação da importância da ondulatória para o desenvolvimento dos diagnósticos médicos e a necessidade de compreender tais
exames para lidar criticamente com a prática médica.

Capítulo 14
Capítulo 14 - item 3
Capítulo 14

Ampliar a capacidade de integração e de sistematização de fenômenos e teorias dentro da física, reconhecendo sua estrutura conceitual
Construção de uma visão sistematizada dos diversos tipos de interação e das diferentes naturezas de fenômenos da Física,
reconhecendo que as forças elástica, viscosa, peso, atrito, elétrica e magnética têm origem em uma das quatro interações
fundamentais: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca.

Capítulo 17

Identificar as grandezas físicas que se conservam na diversidade de transformações que ocorrem na natureza (massa, carga,
energia, quantidade de movimento, entre outras).

Os conceitos de conservação são
discutidos ao longo dos três volumes
quando são necessários para a plena
compreensão do aluno.

Fale Conosco: 0800 13 0033

1º ano
Ampliar a capacidade de descrição da diversidade de movimentos dos corpos por meio de diferentes linguagens, reconhecendo que os movimentos podem ser
decompostos em translação e rotação.
Compreensão de como o modelo geocêntrico explica as observações do céu a olho nu (movimento aparente dos astros),
Capítulo 7 - item 2
explorando suas limitações, no contexto da física aristotélica-ptolomaica.
Compreensão dos obstáculos para o estabelecimento do sistema heliocêntrico, destacando a defesa de Galileu Galilei em favor da
Capítulo 7 - item 2
mobilidade da Terra.
Reconhecimento das contribuições de Johannes Kepler e Galileu Galilei na emergência de uma nova Ciência.
Capítulo 7 - item 2, 3
Estabelecimento das diferenças entre o sistema heliocêntrico kepleriano e o atual, localizando o planeta Terra no Sistema Solar,
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este na Via Láctea e a Via Láctea no Grupo Local e no Universo.
Frente a uma situação ou problema concreto que envolva o movimento e a interação entre corpos, identificar as grandezas físicas relevantes, estabelecendo relação
entre elas e utilizando leis da mecânica clássica em sua análise.
Diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais, formalizando as operações de soma e subtração vetorial com as
grandezas: posição, deslocamento e velocidade.
Construção do conceito de quantidade de movimento, identificando as grandezas que o caracterizam.
Compreensão do conceito de impulso como variação da quantidade de movimento e a identificação da força e do tempo de
interação como variáveis determinantes do impulso.
Reconhecimento de que quando a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, a velocidade e a quantidade de
movimento não variam (1ª lei de Newton).
Compreensão do vínculo entre a presença de forças e consequente alteração na quantidade de movimento ou a presença da
aceleração (2ª lei de Newton).
Compreensão de força como produto da interação entre corpos (3ª lei de Newton).
Reconhecimento de que, na interação entre dois corpos, a quantidade de movimento do sistema não varia se não houver uma
força externa (Princípio da conservação da quantidade de movimento).
Identificação de forças externas e internas a um sistema convenientemente escolhido.
Identificação das interações a que um corpo está sujeito (atrito, contato, tração em fios, força gravitacional ou peso, empuxo),
assim como dos fatores que determinam as mesmas.
Compreensão conceitual da força gravitacional como uma interação à distância entre corpos, devida às suas massas, ou ainda
como produto da interação entre o corpo e o campo gravitacional.
Análise das condições de equilíbrio de um corpo considerando as leis de Newton
Estabelecimento de analogia entre a força e o torque, reconhecendo que enquanto o primeiro tem como efeito a variação na
quantidade de movimento, o segundo leva à variação no momento angular.

Capítulo 3 - item 1, 2, 3, 4, 5
Capítulo 5 - item 1, 2
Capítulo 5 - item 3
Capítulo 5 - item 6
Capítulo 3 - item 10
Capítulo 3 - item 11
Capítulo 5 - item 3
Capítulo 3 - item 6, 9
Capítulo 3 - item 6
Capítulo 7 - item 4
Capítulo 8 - item 2
Capítulo 8 - item 2

O pensamento nasce de uma discussão
Compreensão da mecânica newtoniana como uma teoria que expressa uma visão de mundo na qual o universo perceptível é uma
qualitativa da mecânica que foi descrita
máquina que se compõe de matéria e se move segundo suas leis matemáticas.
por todo o livro
Compreender o Princípio da Conservação da Energia, ampliando a percepção das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, particularmente no âmbito da questão
energética mundial.
Identificação, em diferentes processos naturais e tecnológicos, das diferentes formas de manifestação da energia (energia elétrica,
química, luminosa, sonora, térmica e cinética).
Identificação das transformações de energia que ocorrem em diferentes sistemas físicos.
Identificação, em uma transformação de energia, da forma útil em que ela se manifesta e daquela em que a dissipação está
ocorrendo.
Compreensão de que a energia, ao se transformar, se conserva (quantitativamente).
Formalização do princípio de conservação da energia mecânica e da condição de sua aplicabilidade.
Compreensão de que diferentes interações são responsáveis por diferentes transformações de energia.
Compreensão do conceito de trabalho de uma força.
Compreensão do conceito de potência.
Reconhecimento, articulação e produção de argumentos favoráveis ou contrários aos diferentes processos de geração de energia
elétrica.

Livro 03 - Capítulo 4
Capítulo 6 - item 3
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Capítulo 6 - item 4
Capítulo 6 - item 4
Capítulo 6 - item 4
Capítulo 6 - item 2
Capítulo 6 - item 5
Livro 03 - Capítulo 4

2º ano
Ampliar a compreensão dos modelos teóricos que descrevem diferentes processos térmicos e utilizá-los na análise de situações-problema, identificando suas
consequências e elaborando estratégias para resolvê-las.
Reconhecimento das grandezas relevantes para a análise de fenômenos térmicos, identificando as variáveis macroscópicas que
caracterizam o estado térmico do sistema e aquelas associadas aos processos de transferência de energia.

Capítulo 3 - item 3

Construção dos conceitos de temperatura e calor, considerando a teoria cinético-molecular da matéria.
Capítulo 1 - item 1, 2
Estabelecimento de relação entre as variáveis termodinâmicas macroscópicas e o modelo microscópico da matéria (teoria cinéticoCapítulo 3 - item 3
molecular)

2º ano
temperatura como grandeza associada à energia térmica de um sistema físico (energia cinética média de partículas);

Capítulo 1 - item 2 / Capítulo 4 - item 4

energia interna como a energia total do sistema, resultante do movimento de suas partículas e respectivas interações;

Capítulo 4 - item 4, 5

calor como energia interna transferida de um sistema para outro, devido, exclusivamente, à diferença de temperatura entre eles. Capítulo 2 - item 1, 2, 3
Compreensão dos processos através dos quais ocorre transferência de calor de um sistema para outro (condução, convecção e
por emissão e absorção de radiação), reconhecendo as propriedades térmicas dos materiais bem como sua relevância nos
processos naturais e tecnológicos.
Uso do modelo cinético das moléculas para explicar as propriedades térmicas das substâncias.
Quantificação das transferências de calor entre corpos, a partir de suas propriedades térmicas (calor específico, capacidade
térmica e calor latente).
Ampliação da compreensão da conservação da energia incluindo sistemas em que há transferência de calor.
Reconhecimento das diferentes formas de controle de temperatura realizada no cotidiano, a partir dos efeitos da transferência de
calor, particularmente a dilatação e a mudança de cor.
Compreensão do que é uma máquina térmica, reconhecendo sua relevância no desenvolvimento científico tecnológico e
avaliando seu impacto social e econômico no contexto da primeira revolução industrial.
Identificação das transformações de energia e dos processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas de uso
doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores de carro etc., visando sua utilização adequada.
Interpretação do experimento de Joule evidenciando a equivalência mecânica do calor.

Capítulo 2 - item 2
Capítulo 3
Capítulo 2 - item 3
Capítulo 2 - item 3, 4
Capítulo 3
Capítulo 4 - item 8, 9
Capítulo 4 - item 8, 9
Capítulo 2 - item 1

Compreensão da 1ª lei da termodinâmica reconhecendo a necessidade da interação (por trabalho e calor) para que ocorra
variação da energia interna de um sistema e ampliando a compreensão do princípio da conservação da energia.

Capítulo 4 - item 3, 4, 5

Avaliação da eficiência das máquinas térmicas, reconhecendo a impossibilidade de conversão de toda energia em trabalho,
identificando o calor como forma de dissipação de energia e contemplando a irreversibilidade de certos processos.

Capítulo 4 - item 8

Compreender o desenvolvimento científico-tecnológico da termodinâmica, no contexto da primeira revolução industrial, reconhecendo sua relevância histórica, bem
como suas implicações sociais e econômicas.
Compreensão do que é uma máquina térmica, reconhecendo sua relevância no desenvolvimento científico tecnológico e
avaliando seu impacto social e econômico no contexto da primeira revolução industrial.
Identificação das transformações de energia e dos processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas de uso
doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores de carro etc., visando sua utilização adequada.
Interpretação do experimento de Joule evidenciando a equivalência mecânica do calor.

Capítulo 4 - item 9
Capítulo 4 - item 8, 9
Capítulo 2 - item 1

Compreensão da 1ª lei da termodinâmica reconhecendo a necessidade da interação (por trabalho e calor) para que ocorra
variação da energia interna de um sistema e ampliando a compreensão do princípio da conservação da energia.

Capítulo 4 - item 4, 5

Avaliação da eficiência das máquinas térmicas, reconhecendo a impossibilidade de conversão de toda energia em trabalho,
identificando o calor como forma de dissipação de energia e contemplando a irreversibilidade de certos processos.

Capítulo 4 - item 8

Compreender as trocas de calor entre o Sol e a Terra, assim como entre a superfície do planeta e a atmosfera, ampliando a capacidade de avaliar as consequências
ambientais das ações humanas.
Compreensão de que o sol é a fonte de quase toda a energia que utilizamos. ° Identificação das fontes de energia na Terra, suas
transformações e sua degradação.
Reconhecimento da fotossíntese e da respiração como importantes trocas de energia que ocorrem no ambiente terrestre.
Identificação dos processos de transferência de calor entre a Terra e o Sol e entre a superfície do planeta e a atmosfera e
compreensão dos processos de emissão e absorção da radiação pela matéria.

Conteúdo abordado na coleção de
Biologia
Conteúdo abordado na coleção de
Biologia
Capítulo 2 - item 2

Conteúdo abordado na coleção de
Biologia
Avaliação das hipóteses sobre aquecimento global e suas consequências ambientais.
Capítulo 2 - item 2
Frente a uma situação ou problema concreto que envolva o fenômeno ondulatório, identificar as grandezas relevantes, estabelecendo relação entre elas, e utilizando
leis e princípios físicos em sua análise.
Compreensão das implicações ambientais das trocas de calor do oceano e da floresta amazônica com a atmosfera.

Compreensão de que as ondas transportam energia sem transportar matéria.
Compreensão das grandezas que caracterizam um movimento ondulatório (amplitude, frequência, comprimento de onda, período
e velocidade de propagação), das relações entre elas e suas respectivas unidades de medida.
Reconhecimento de que reflexão, refração, interferência, ressonância, difração, entre outros, são passíveis de descrição por meio
do modelo ondulatório.
Diferenciação de ondas mecânicas e eletromagnéticas e exemplificação das mesmas.

Capítulo 5 - item 2

Reconhecimento de que a velocidade de uma onda mecânica depende de propriedades do meio no qual ela se propaga.

Capítulo 6 - item 1

Capítulo 5 - item 3
Capítulo 5 - item 5
Capítulo 5 - item 4

Compreensão do processo através do qual o som é produzido e transmitido através do ar.
Capítulo 6 - item 1
Reconhecimento dos limites de frequência e que existem limites nas frequências percebidas pelo ouvido humano e associação
Capítulo 6 - item 1
desses limites aos termos infrassom, som e ultrassom.
Compreender os principais elementos envolvidos no processo de percepção do som, desenvolvendo particularmente a percepção sobre as relações entre a física e a
música.
Compreensão das principais etapas envolvidas no processo de percepção do som.

Capítulo 6 - item 1

2º ano
Associação entre os elementos que caracterizam uma onda às qualidades do som produzido, ou seja, estabelecimento de relação
Capítulo 6 - item 1, 2
entre altura do som e frequência da onda, volume e sua amplitude e timbre e forma da onda (superposição de harmônicos).
Compreensão do conceito de intensidade sonora e avaliação dos prejuízos que a exposição excessiva a sons muitos intensos pode
Capítulo 6 - item 1, 2
trazer à saúde.
Compreensão do comportamento das cordas vibrantes, relacionando seus modos de vibração às diferentes notas musicais e ao
Capítulo 6 - item 2
timbre de diferentes instrumentos de corda (piano, violão, guitarra, baixo, entre outros).
Ampliar a compreensão da óptica física e geométrica, visando contemplar suas respectivas implicações sociais, científicas e tecnológicas.
Compreensão de que a formação de imagens é um processo físico e psicofísico.
Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens para reconhecer o papel da luz e as características dos
fenômenos físicos envolvidos.
Compreensão das implicações da propagação retilínea da luz.
Reconhecimento de diferentes fenômenos ópticos (reflexão, refração, decomposição da luz, interferência, difração, entre outros)
que podem ocorrer com a luz, acompanhados das condições necessárias para sua ocorrência.
Compreensão do fenômeno da reflexão, e de suas implicações.
Aplicação da lei da reflexão em espelhos planos e esféricos, visando compreender a formação de imagens e seus possíveis usos no
cotidiano e em aplicações tecnológicas.
Compreensão do fenômeno da refração e de sua descrição matemática (lei de Snell-Descartes).

Capítulo 8 - item 11

Aplicação do estudo da refração visando explicar a formação de imagens em lentes e suas possíveis aplicações tecnológicas.

Capítulo 8 - item 4, 5, 6, 7, 8, 9

Conhecimento de diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e ampliar a visão: olhos, óculos,
telescópios, microscópios etc., e compreensão de seus princípios de funcionamento a fim de utilizá-los adequadamente.
Compreensão do processo de formação de imagem, reconhecendo a importância da óptica no desenvolvimento de novos
instrumentos e novas tecnologias, particularmente na transmissão de informações.

Capítulo 7 - item 1, 2, 3
Capítulo 7 - item 2
Capítulo 7, 8
Capítulo 7 - item 1, 2, 3
Capítulo 7 - item 4, 5, 6
Capítulo 8 - item 1, 2, 3

Capítulo 8 - item 10
Capítulo 8 - item 11

3º ano
Frente a uma situação ou problema concreto que envolva o eletromagnetismo, identificar as grandezas elétricas relevantes, estabelecendo relação entre elas e
utilizando a conservação da energia e da carga elétrica em sua análise.
Reconhecimento da carga elétrica como propriedade da matéria responsável pelos fenômenos elétricos e compreensão de sua
quantização e conservação.
Investigação das condições que levam ao estabelecimento da corrente elétrica em um sistema físico, identificando grandezas
relevantes para sua caracterização.
Compreensão do significado das principais grandezas físicas da Eletricidade (intensidade de corrente, tensão, potência e
resistência elétrica), da relação entre elas e de suas unidades de medida.
Reconhecimento dos principais elementos de um circuito elétrico (fontes/geradores, fios condutores, resistores e receptores) e
compreensão das transformações de energia que neles ocorrem.
Análise de um circuito elétrico, a partir da conservação da energia.
Identificação dos fatores que influenciam na intensidade da força elétrica entre duas cargas (lei de Coulomb), reconhecendo o
papel da interação elétrica na organização da matéria e da vida.

Capítulo 1 - item 1
Capítulo 1 - item 6
Capítulo 1 - item 1, 4, 5, 6, 7, 8
Capítulo 1 - item 9, 10, 11, 12
Capítulo 1 - item 10, 11
Capítulo 1 - item 2

Construção do conceito de campo elétrico, ampliando o conceito geral de campo e reconhecendo o caráter vetorial do mesmo.

Capítulo 1 - item 3

Caracterização da interação da carga elétrica com o campo elétrico.

Capítulo 1 - item 3

Associação do campo magnético à carga elétrica em movimento e caracterização do campo (módulo, direção e sentido).

Capítulo 2 - item 2, 3

Caracterização da ação do campo magnético em cargas em movimento (força magnética sobre cargas e sobre correntes elétricas). Capítulo 2 - item 4
Identificação dos fatores que determinam a intensidade do campo magnético produzido por correntes em fios retilíneos, espiras e
Capítulo 2 - item 3
bobinas.
Reconhecimento de que a Terra apresenta um campo magnético.
Capítulo 2 - item 2
Compreensão do fenômeno da indução eletromagnética (lei de Faraday), identificando as grandezas físicas nele envolvidas, assim
Capítulo 2 - item 5, 6
como a relação entre elas.
Reconhecimento das ondas eletromagnéticas como variações nos campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço.

Capítulo 3 - item 1, 2, 3

Ampliar a compreensão dos modelos microscópicos da matéria, reconhecendo suas condições de aplicação e utilizando os na análise de situações concretas.
Construção de modelo microscópico de condução de corrente elétrica para condutores, isolantes, de modo a explicar as
diferentes propriedades elétricas dos materiais, identificando suas aplicações tecnológicas.
Ampliação da compreensão de modelos atômicos na explicação de fenômenos envolvidos na emissão de luz e na interação da
radiação com a matéria.

Capítulo 2 - item 1
Capítulo 6 - item 3, 4

Ressignificação da natureza da luz, estendendo a compreensão de seu caráter ondulatório ao seu comportamento corpuscular.

Capítulo 6 - item 3, 4

Construção de modelo de estrutura da matéria que explique propriedades dos materiais ferromagnéticos (estrutura dos imãs).
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Conhecimento das radiações emitidas por elementos radioativos e de modelo sobre a estrutura do núcleo atômico e as forças de
interação nuclear.

Capítulo 7 - item 3, 4, 9

3º ano
Ampliar a capacidade de leitura, articulação e interpretação de símbolos e códigos próprios da eletricidade.
Reconhecimento dos símbolos das grandezas elétricas e de suas respectivas unidades, em particular códigos como W, V e A.

Capítulo 1 - item 1, 4, 5, 6, 7, 8

Reconhecimento dos principais símbolos que representam os elementos de um circuito elétrico, incluindo os instrumentos de
Capítulo 1 - item 9, 10, 11, 12
medida de voltagem e intensidade de corrente elétrica.
Leitura de esquema de uma montagem elétrica.
Capítulo 1 - item 10, 11
Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico associado à eletricidade, seu papel na vida humana, sua presença no cotidiano e seus impactos na vida social,
valorizando o exercício da cidadania no uso consciente da eletricidade.
Interpretação das especificações técnicas de aparelhos elétricos e eletrônicos, identificando particularmente a tensão de operação
e a potência do equipamento, utilizando estas informações para o uso adequado, eficiente e seguro, além de condições para
analisar consumo, fazer escolhas e otimizar utilização.
Identificação dos elementos e das características de uma instalação elétrica residencial, reconhecendo o papel que desempenham
no circuito e avaliando sua importância para a segurança.
Compreensão das condições em que um curto-circuito pode ocorrer e conhecer os meios de proteção dos equipamentos e
instalações elétricas.
Compreensão das condições nas quais ocorre uma descarga elétrica atmosférica, assim como meios de proteção, reconhecendo a
gravidade do problema no Brasil.

Capítulo 1
Capítulo 1
Capítulo 1
Capítulo 1 - item 5

Identificação de aplicações tecnológicas do Eletromagnetismo, reconhecendo leis e princípios físicos envolvidos no funcionamento
Capítulo 2 - item 6
de diferentes aparelhos tais como motores elétricos, geradores, eletroímãs, campainhas e transformadores.
Identificação das diferentes radiações eletromagnéticas presentes na vida cotidiana, reconhecendo sua sistematização no
espectro eletromagnético (das ondas de rádio aos raios gama) e sua utilização através das tecnologias a elas associadas (radar,
rádio, forno de micro-onda, tomografia, radiografia etc.).
Associação dos termos ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, raios x e raios gama a partes do espectro
eletromagnético e exemplificação de aplicações dessas radiações.
Avaliação da importância da ondulatória para o desenvolvimento dos diagnósticos médicos e a necessidade de compreender tais
exames para lidar criticamente com a prática médica.
Reconhecimento dos direitos e deveres no que se refere ao fornecimento e consumo de energia elétrica.
Avaliação do impacto da eletricidade e, mais particularmente, dos novos meios de comunicação e informação, na dinâmica
econômica e social.

Capítulo 3 - item 1, 2, 3
Capítulo 3 - item 4
Capítulo 3 - item 4
Capítulo 4
Capítulo 4, 8

Ampliar a capacidade de integração e de sistematização de fenômenos e teorias dentro da física, reconhecendo sua estrutura conceitual
Construção de uma visão sistematizada dos diversos tipos de interação e das diferentes naturezas de fenômenos da Física,
reconhecendo que as forças elástica, viscosa, peso, atrito, elétrica e magnética têm origem em uma das quatro interações
fundamentais: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca.

Capítulo 7 - item 9

Identificar as grandezas físicas que se conservam na diversidade de transformações que ocorrem na natureza (massa, carga,
energia, quantidade de movimento, entre outras).

Os conceitos de conservação são
discutidos ao longo dos três Livro
quando são necessários para a plena
compreensão do aluno.
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