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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 

de máxima importância. Sabemos de sua preocupação 

em escolher o mater ial didát ico que mais atenda 

às suas necessidades, para elaborar instrumentos 

avaliat ivos, desenvolver a metodologia apropr iada e 

dar tratamento aos conteúdos de ensino.

Assim, elaboramos os comparat ivos de 

nossas obras com o currículo de seu Estado, 

com o intuito de faci litar sua análise 

e demonstrar que todos os conteúdos 

básicos nacionais estão contemplados.

e
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LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL
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2

1º ano

2º ano

Capítulos

Medidas em Física: importância, representações, notações e algarismos sig-
nificativos.

Cap. 0

Grandezas básicas e padrões de medida: comprimento, tempo, área, volu-
me, massa.

Cap. 0

Grandezas vetoriais: ilustrações, operações e aplicações. Cap. 5

Os estudos sobre o movimento na Física: história, formulações e matema-
tização

Caps. 1, 2, 3,4, 6, 7, 8

Principais focos do estudo sobre o movimento com base na formulação 
newtoniana.

Caps. 10, 11, 13, 22 e 
23

Forças fundamentais da natureza: breves discussões iniciais. Cap. 9

Força, potência e energia: das alavancas aos sistemas de forças; das in-
terações e suas medidas; das relações entre trabalho, força, movimento e 
energia.

Caps. 19, 20 e 21

As várias manifestações da energia no cotidiano. Cap. 21

Capítulos

Calor, ambiente e usos de energia térmica. Caps. 1 ao 10

Imagens, sons e informação: da óptica às ondas; da lupa ao computador; 
dos limiares auditivos aos sons ensurdecedores.

Caps. 11 ao 21

Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo: dos seus fundamentos 
em elementos, dispositivos e circuitos elementares às conversões de ener-
gia nos aparelhos elétricos; tecnologias eletromagnéticas e seus usos no 
cotidiano doméstico.

Vol. 3 - Caps. 1 ao 14

Conexões com a Física
Código da coleção:27646COL22

GLORIA MARTINI | WALTER SPINELLI | HUGO CARNEIRO REIS | BLAIDI SANT’ANNA
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3º ano
Capítulos

Eletricidade e equipamentos elétricos: o papel dos motores elétricos e dos 
componentes eletrônicos no desenvolvimento tecnológico.

Caps. 1 ao 14

Telecomunicações, informações e ondas eletromagnéticas: a veiculação de 
informações por ondas eletromagnéticas; princípio de funcionamento dos 
principais equipamentos de comunicação com base na proPág.ação de on-
das eletromagnéticas (rádio, TV, telefonia convencional e celular, fibras óp-
ticas).

Cap. 14: Item 3

Matéria e radiação: a energia nuclear e suas aplicações. Os limites de uso da 
energia nuclear.

Cap. 17

Universo, Terra e vida: a busca por teorias cosmológicas desde a antiguida-
de. Isaac Newton e a formulação da teoria gravitacional; as dimensões do 
universo e as tecnologias advindas dos estudos espaciais.

Vol. 1 - Caps. 14 e 15

Física quântica. Cap. 16

Bahia

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Física da Editora Moderna
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1º ano

2º ano

Capítulos

Medidas em Física: importância, representações, notações e algarismos sig-
nificativos.

Cap. 2

Grandezas básicas e padrões de medida: comprimento, tempo, área, volu-
me, massa.

Caps. 1 e 2

Grandezas vetoriais: ilustrações, operações e aplicações. Cap. 3: Item 4

Os estudos sobre o movimento na Física: história, formulações e matema-
tização.

Cap. 3: Itens 2, 3 e 5 

Principais focos do estudo sobre o movimento com base na formulação 
newtoniana.

Cap. 3: Itens 6, 8, e 
12 - Cap. 5

Forças fundamentais da natureza: breves discussões iniciais. Cap. 3: Item 9

Força, potência e energia: das alavancas aos sistemas de forças; das in-
terações e suas medidas; das relações entre trabalho, força, movimento e 
energia.

Cap. 6

As várias manifestações da energia no cotidiano. Cap. 6: Item 4

Capítulos

Calor, ambiente e usos de energia térmica. Caps. 1 ao 4

Imagens, sons e informação: da óptica às ondas; da lupa ao computador; 
dos limiares auditivos aos sons ensurdecedores.

Caps. 5 ao 8

Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo: dos seus fundamentos 
em elementos, dispositivos e circuitos elementares às conversões de ener-
gia nos aparelhos elétricos; tecnologias eletromagnéticas e seus usos no 
cotidiano doméstico.

Vol. 3 - 
Caps. 1 ao 3

Código da coleção:27647COL22

PAULO ANTONIO DE TOLEDO SOARES | PAULO CESAR MARTINS PENTEADO | 
NICOLAU GILBERTO FERRARO | CARLOS MAGNO A. TORRES

Física - Ciência e Tecnologia
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3º ano
Capítulos

Eletricidade e equipamentos elétricos: o papel dos motores elétricos e dos 
componentes eletrônicos no desenvolvimento tecnológico.

Caps. 1 ao 3

Telecomunicações, informações e ondas eletromagnéticas: a veiculação de 
informações por ondas eletromagnéticas; princípio de funcionamento dos 
principais equipamentos de comunicação com base na propagação de ondas 
eletromagnéticas (rádio, TV, telefonia convencional e celular, fibras ópticas).

Cap. 8

Matéria e radiação: a energia nuclear e suas aplicações. Os limites de uso da 
energia nuclear.

Cap. 6

Universo, Terra e vida: a busca por teorias cosmológicas desde a antiguida-
de. Isaac Newton e a formulação da teoria gravitacional; as dimensões do 
universo e as tecnologias advindas dos estudos espaciais.

Cap. 7 

Física quântica. Cap. 6

Bahia

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Física da Editora Moderna

Bahia fisica.indd   5 8/8/14   11:17 AM



Anotações
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Anotações

Bahia fisica.indd   8 8/8/14   11:17 AM



Q ueremos unir as suas experiências com as nossas
  para desenhar uma nova dinâmica no Ensino Médio.

CONEXÕES
COM A HISTÓRIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27643COL06

CONEXÕES
COM A BIOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27518COL20

CONEXÕES
COM A MATEMÁTICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27519COL02

HISTÓRIA 
DAS CAVERNAS AO TERCEIRO MILÊNIO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
25642COL06

FILOSOFANDO 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

CÓDIGO DO LIVRO: 
42383L2928

HIGH UP
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27560COL44

BIOLOGIA
EM CONTEXTO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27644COL20

MATEMÁTICA
PAIVA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27583COL02

CONEXÕES
ESTUDOS DE GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27645COL05

SOCIOLOGIA 
EM MOVIMENTO

CÓDIGO DO LIVRO: 
42404L2828

CONEXÕES
COM A FÍSICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27646COL22

GEOGRAFIA 
CONTEXTOS E REDES

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27546COL05

FÍSICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27647COL22

PORTUGUÊS
CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27611COL01

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27527COL43

ENLACES
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL
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