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Caro estudante

Equilíbrio e movimento são fenômenos importantes que estão presentes em 
nosso cotidiano, seja no ambiente ou no funcionamento do corpo humano. 
É sobre esses, e outros assuntos, que gostaríamos de conversar com você 
neste livro. 
Neste Volume, iremos estudar os movimentos e as condições de equilíbrio, 
considerando aspectos físicos, químicos e biológicos.
Na Unidade 1, analisaremos aspectos relacionados à composição física dos 
movimentos e fatores que influenciam a movimentação de átomos e moléculas 
em reações químicas. 
Já na Unidade 2, aprofundaremos o estudo dos movimentos, destacando as 
forças como suas causas. 
Na Unidade 3, analisaremos a quantidade da matéria, o balanceamento e as 
velocidades das reações químicas e sua relação com o equilíbrio químico. Ainda 
nessa Unidade, analisaremos alguns sistemas do corpo humano importantes 
para seu equilíbrio interno. 
Finalizamos o Volume com a Unidade 4, que aborda aspectos relacionados a 
todas as dimensões da saúde - física, mental e social -, refletindo e analisando 
ações que devem ser tomadas para a manutenção de uma saúde equilibrada.

Os autores

APRESENTAÇÃO
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CONHEÇA
O LIVRO

 Abertura de Unidade 

Este Volume é composto por quatro Unidades. As 
aberturas apresentam texto, imagens e questões que 
auxiliam a contextualizar e a levantar conhecimentos 
prévios sobre os assuntos presentes na Unidade. 
As competências gerais, competências específicas e 
habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
que são trabalhadas estão listadas na abertura.

Espaços de 
aprendizagem

Boxe com sugestões de 
filmes, livros, simuladores, 
sites, entre outros que 
ampliam os conteúdos 
estudados.

COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DA BNCC:
O texto integral das 
competências e das habilidades 
encontra-se no fi nal do livro.

Competências gerais
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias
Competências específi cas
1, 2 e 3

Habilidades: EM13CNT101; 
EM13CNT202; EM13CNT205; 
EM13CNT301 e 
EM13CNT303.

» Cartaz de um programa da Nasa que convoca pessoas a desenvolver 
um vaso sanitário que possa ser utilizado pelos astronautas e que 
inclua um sistema de tratamento da urina que produza água potável.  

A água é de fundamental importância para a saúde das 
pessoas, e, em uma missão espacial, não é diferente. Acontece 
que levar a água necessária para uma missão espacial ocupa 
espaço e gasta mais combustível. Assim, quase toda a água 
necessária é reciclada a partir da urina, do suor e da respiração 
dos astronautas. 

Atualmente a Estação Espacial Internacional (ISS - sigla 
em inglês) possui um sistema de captação destes materiais, 
que passam por diversos processos físicos, como a filtração, e 
químicos, como adição de alguns reagentes. Por fim, um apa-
relho faz uma avaliação analítica da água formada, que poderá 
ser utilizada para reidratar alimentos, tomar banho ou beber. 
Apesar de não ser agradável de se pensar em beber esta água, 
segundo a Agência Espacial Americana (Nasa – sigla em inglês), 
ela é mais potável do que a água que a maioria das pessoas tem 
acesso aqui na Terra. 

A urina é uma solução formada por diversas substâncias, 
algumas delas prejudiciais ao corpo humano. Sua análise, por 
exemplo, permite verificar se algumas partes do corpo estão 
funcionando de forma saudável. 

A análise de soluções para identificar seus componentes e 
suas quantidades faz parte da química analítica, área da ciência 
que será abordada durante esta Unidade. Além dela, serão 
abordados alguns sistemas do corpo humano, como o sistema 
urinário, responsável pela produção da urina, e os sistemas 
nervoso e endócrino, responsáveis pela coordenação e integração 
de diferentes processos que mantêm o organismo vivo. 

Não escreva no livro

 1. Cite alguns componentes que estão presentes na 
urina do ser humano e que precisam ser separados 
para a obtenção da água potável para a utilização dos 
astronautas.

 2. Os exames de sangue ou de urina devem apresentar, 
em seus resultados, a composição e/ou a quantidade 
de componentes presentes nestas soluções? Por quê?

Química quantitativa, 
equilíbrio químico, 
soluções e homeostase
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3

NA
SA

As respostas e 
os comentários 
das atividades 
estão disponíveis 
no Manual do 
Professor
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1
Adiciona-se 100 g 
de suco em pó no 

recipiente.

100 g + 100 g

2
Adiciona-se mais 

100 g de suco em pó 
no recipiente.

Estudo das concentraçõesO conceito de concentração está relacionado com a quantidade de soluto e de solvente presentes em uma solução química. Ele auxilia, por exemplo, na compre-ensão das informações presentes em rótulos de alimentos.
Concentração em massa

A expressão matemática da concentração em massa (C), também conhecida como concentração simples ou concentração comum,  é dada por: 
C m

V
1=

Em que  C = concentração; m1 = massa do soluto e V = volume da solução. No Sistema Internacional (SI), a concentração é dada em kg/m3, mas ela é comumente utilizada em gramas por litro (g/L).

Concentração em quantidade de matériaTambém conhecida como concentração molar, essa forma de concentração nos permite analisar o número de partículas em função do volume de solução. A expressão matemática da concentração em quantidade de matéria é dada por: 
=C n

Vm
1

Em que Cm = concentração em quantidade de matéria; n1 =número de mol do soluto e V = volume da solução, definidas no Sistema Internacional de Unidades (SI) como mol/m3, mas usu-almente utilizadas como mol/L.
O número de mol, por sua vez, pode ser calculado através da razão entre a massa do soluto (m1) e sua massa molar (M):

=n m
M1

1

Espaços de aprendizagem
Visite os simuladores a seguir para ampliar e aprofundar seus conhecimentos em estudo das concentrações.

https://phet.colorado.edu/sims/html/molarity/latest/molarity_pt_BR.html. Acesso em: 
11 ago 2020.
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/concentration. Acesso em: 11 ago 2020.

3 Observe a imagem ao lado e determine a concentração em massa (g/L) de cada etapa, considerando que que nos dois frascos acrescenta-se água até 0,5 L.
4 Uma solução de 200 mL de água com açúcar foi preparada com 34,2 g de sacarose, cuja fórmula é C12H22O11. Determine sua concen-tração em quantidade de matéria (mol/L).Dados de massa molar: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol.

Não escreva no livro

» Preparação 
de suco com 
concentrações 
diferentes.
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 BNCC  

Atividades

Questões que 
aparecem ao final dos 
temas e abordam os 
conteúdos estudados.

COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DA BNCC:
O texto integral das 
competências e das habilidades 
encontra-se no fi nal do livro.

Competências gerais
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias

Competências específi cas

1, 2 e 3

Habilidades: EM13CNT101; 
EM13CNT202; EM13CNT205; 
EM13CNT301 e 
EM13CNT303.

» Cartaz de um programa da Nasa que convoca pessoas a desenvolver 
um vaso sanitário que possa ser utilizado pelos astronautas e que 
inclua um sistema de tratamento da urina que produza água potável.  

A água é de fundamental importância para a saúde das 
pessoas, e, em uma missão espacial, não é diferente. Acontece 
que levar a água necessária para uma missão espacial ocupa 
espaço e gasta mais combustível. Assim, quase toda a água 
necessária é reciclada a partir da urina, do suor e da respiração 
dos astronautas. 

Atualmente a Estação Espacial Internacional (ISS - sigla 
em inglês) possui um sistema de captação destes materiais, 
que passam por diversos processos físicos, como a filtração, e 
químicos, como adição de alguns reagentes. Por fim, um apa-
relho faz uma avaliação analítica da água formada, que poderá 
ser utilizada para reidratar alimentos, tomar banho ou beber. 
Apesar de não ser agradável de se pensar em beber esta água, 
segundo a Agência Espacial Americana (Nasa – sigla em inglês), 
ela é mais potável do que a água que a maioria das pessoas tem 
acesso aqui na Terra. 

A urina é uma solução formada por diversas substâncias, 
algumas delas prejudiciais ao corpo humano. Sua análise, por 
exemplo, permite verificar se algumas partes do corpo estão 
funcionando de forma saudável. 

A análise de soluções para identificar seus componentes e 
suas quantidades faz parte da química analítica, área da ciência 
que será abordada durante esta Unidade. Além dela, serão 
abordados alguns sistemas do corpo humano, como o sistema 
urinário, responsável pela produção da urina, e os sistemas 
nervoso e endócrino, responsáveis pela coordenação e integração 
de diferentes processos que mantêm o organismo vivo. 

Não escreva no livro

 1. Cite alguns componentes que estão presentes na 
urina do ser humano e que precisam ser separados 
para a obtenção da água potável para a utilização dos 
astronautas.

 2. Os exames de sangue ou de urina devem apresentar, 
em seus resultados, a composição e/ou a quantidade 
de componentes presentes nestas soluções? Por quê?

Química quantitativa, 
equilíbrio químico, 
soluções e homeostase
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3

NA
SA

As respostas e 
os comentários 
das atividades 
estão disponíveis 
no Manual do 
Professor
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Atividades

 1. Os trenós puxados por uma matilha de cães é 

um tipo de transporte que faz parte da cultura 

de povos que habitam regiões onde a neve é a 

paisagem natural por muitos meses. Um time 

de 10 cães treinados em um trenó pode puxar 

até 300 kg de carga útil (incluindo o trenó) e cada 

cão adulto tem, em média 30 kg. Se um destes 

trenós parte do repouso e atinge uma velocidade 

de 36 km/h em 10 segundos, determine:

» Trenó puxado por cães.

a) A variação da quantidade de movimento do 

conjunto trenó+cães.

b) A força resultante que atua sobre o conjunto.   

 2. A missão Apollo 11, a primeira na qual um 

ser humano pisou em nosso satélite natural, 

levou 4 dias para chegar até a Lua. Neste des-

locamento, em 90% do tempo de percurso, os 

motores estiveram desligados. De acordo com 

as Leis de Newton, responda.

a) Qual(is) Lei(s) de Newton podem ser aplica-

das no caso de um foguete que é lançado até 

a Lua?
b) Como explicar o fato dos motores desligados 

em 90% do percurso?

 3. A arborização urbana é importante para a qua-

lidade de vida da população. Entretanto, a 

falta de manutenção nas 

árvores, como a retirada 

de troncos e galhos apo-

drecidos, e por vezes a 

escolha de espécies que 

não são recomendadas 

ao ambiente urbano, 

contribuem para a queda 

das árvores, que podem 

levar perigo à população 

local. 

Não escreva no livro

Atividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

a) A imagem apresenta uma árvore que caiu 

em cima de um automóvel. No ponto em 

que a árvore toca-o, é exercida uma força de 

intensidade F, vertical para baixo. Descreva a 

reação à essa força dando sua intensidade, 

direção e sentido e identifique em qual dos 

corpos (carro ou árvore) ela é aplicada.

b) Forme um grupo com seus colegas e faça 

uma pesquisa sobre a importância da 

arborização urbana, bem como quais as 

espécies de árvores recomendadas para o 

ambiente urbano da região em que você 

mora. Em seguida, identifique as árvores 

que estão plantadas próximo à sua casa e 

escola, ou no centro urbano mais próximo 

de você. Compare-as com os resultados 

de sua pesquisa, e monte um relatório, 

indicando possíveis soluções caso exista 

a necessidade. 

 4. Dois blocos, A e B têm, respectivamente, 

massas iguais a 10 kg e 4 kg estando apoiados 

num plano horizontal sem atrito de acordo com 

a figura mostrada. Ao bloco A aplicamos uma 

força horizontal para a direita de módulo 42 N. 

Determine:

F A R

a) a aceleração do sistema.

b) a força que o bloco A exerce sobre o bloco B.

 5. Um caminhão percorre uma estrada e, em 

certo momento, tem velocidade de 108 km/h. 

Ao ver um obstáculo na pista, aciona os freios 

gastando 10 segundos até atingir o repouso. 

Determine o valor do coeficiente de atrito 

entre o solo e os pneus do automóvel.

VO  = 108 km/h

t f = 10 s
tO = 0

Vf  = 0

» Árvore caída 

sobre carro.
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B

 1. Um homem pretende atravessar um rio de barco, começando sua travessia a partir do ponto A como mostrado na figura. Ele então rema perpendicular-mente à velocidade da correnteza (vc) mantendo sua velocidade constante de 1,5 m/s (vH). Sendo a velocidade da correnteza igual a 2,0 m/s, copie a figura abaixo em seu caderno e indique a direção e o sentido do deslocamento que o homem descre-verá ao atravessar o rio e o valor de sua velocidade escalar em relação ao ponto A.

Correnteza

 2. (UERJ) Observe no gráfico a variação, em newtons, da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros  9 s de deslocamento.

Nesse contexto, a intensidade do impulso da força, em N.s equivale a: 
a) 1,8 ? 104

b) 2,7 ? 104

c) 3,6 ? 104

d) 4,5 ? 104

 3. Uma análise laboratorial permitiu identificar a in-fluência de um catalisador em uma reação química. Com o resultado desta análise, foi possível a elabo-ração do gráfico a seguir, que apresenta a reação com e sem o catalisador.

VE
ST
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UL
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J

Alternativa c.

Considerando que em A o carbonato está particu-lado, e em B uma massa única, responda.a) Escreva a equação balanceada da reação entre carbonato de cálcio (CaCO3) e ácido clorídrico (HCl) formando cloreto de cálcio (CaCl2), água e gás carbônico (CO2).
b) Qual procedimento ocorreu mais rapidamente nos 3 minutos representados? Justifique.c) Explique por que as provetas vão perdendo água no decorrer do experimento.

d) Ao final do processo, quando todo o CaCO3 for con-sumido nos dois erlenmeyers, o que se espera ver nas provetas?

ácido 
clorídrico

erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

ácido 
clorídrico

carbonato 
de cálcio carbonato 

de cálcio
erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

A
B

ácido 
clorídrico

erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

ácido 
clorídrico

carbonato 
de cálcio carbonato 

de cálcio
erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

A
B

energia

sentido da reação

B

A
x

y
D + G

sentido da reação

zJ

»Gráfi co cinética química e infl uência do catalisador

VI
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I

a) Identifique quais letras representam os reagen-tes e o produto.
b) O produto formado é menos ou mais energético do que os reagentes?
c) Qual letra representa a EA sem catalisador e com catalisador?
d) Que expressão indica a energia economizada com o uso do catalisador?

 4. Para analisar a reação de 1 g de carbonato de cálcio com ácido clorídrico suficiente, um estudante reali-zou dois procedimentos, A e B, como mostra a figura a seguir, para os primeiros 3 minutos de reação.

Atividades extras

A

AL
EX

 S
IL

VA

AL
EX

 S
IL

VA

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
Não escreva no livro

(imagens sem escala; cores-fantasia).
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Estudando a velocidade das reações

Diversos fatores podem alterar a velocidade de uma reação química. Quais seriam possíveis de iden-

tificar utilizando somente os materiais a seguir? 

» Materiais

 6 comprimidos efervescentes (pode ser de 

antiácido estomacal ou de vitamina C) 

 6 copos 
 Relógio ou cronômetro

 Socador de limão ou batedor de carne.

 Água (ambiente, aquecida e gelada)

» Procedimentos

 Como você poderia elaborar os proce-

dimentos a partir dos materiais citados 

para identificar ao menos dois fatores que 

influenciam a velocidade de uma reação 

química? Forme um grupo e realize a prática, 

anotando os resultados obtidos.

 1. Faça um relatório sobre os procedimentos realizados.

 2. Discuta com seus colegas os dados adquiridos no experimento e faça sua conclusão.

 3. Faça uma pesquisa sobre os componentes do comprimido efervescente (antiácido estomacal) expli-

cando a reação que ocorre quando ele é colocado em água.

Não escreva no livro

 1. A conservação dos alimentos pode ser realizada ao reduzir reações químicas que podem ocorrer 

entre o alimento e o oxigênio do ar, ou ainda entre o alimento e microrganismos. Sobre este assunto, 

forme um grupo e pesquise sobre o leite longa vida. O que é este alimento? Quais seus métodos 

de conservação? Quais as características das embalagens deste produto? Escolha uma maneira 

de divulgar o resultado de sua pesquisa. Entre as sugestões estão apresentação digital, panfletos 

físico ou digital para partilhar em redes socias, podcast, vídeo, entre outros.  

 2. Um laboratorista com a intenção de estudar a velocidade de formação da ferrugem em pregos de 

ferro, fez uso de diferentes meios de armazenagem do prego de ferro.

Não escreva no livro

Atividades

Água de 
torneira

Óleo Água
e sal

Sabonete 
líquido

Água 
destilada

Ar   

» Pregos de ferro em diferentes meios de armazenagem.

AL
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Oficina científica

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Falando de...

Segurança no trânsito
O trânsito é a utilização de vias por pessoas, veículos e animais, ele ocorre em 

um espaço coletivo com direitos e deveres. Nesse espaço há convivência e intera-
ção, e por isso, a compreensão e a observação das regras, e o respeito e a paciência 
entre os usuários, são de fundamental importância para a segurança de todos. 

O desconhecimento e desrespeito às regras de trânsito podem causar aci-
dentes, e dependendo da gravidade podem levar a óbito ou causar invalidez 
permanente. Veja alguns dados sobre o trânsito.

A principal causa de 
morte de pessoas 

entre 15 a 29 anos 
são lesões ocorri-

das no trânsito.

de 
risco 

de morte a ocu-
pantes de carros 
que se chocam à 
65 km/h.

85%

67 427
acidentes de trânsito 

ocorreram no Brasil 
em 2019, resultando 

em 5 332 mortes.

Fonte dos dados: FOLHA informativa 
- Acidentes de trânsito. OPAS Brasil.

Disponível em: https://www.paho.org/
bra/index.php?option=com_content&
view=article&id=5147:acidentes-de-

transito-folha-informativa&Itemid=779. 
Acesso em: 06 ago. 2020. ACIDENTES 

em rodovias federais. Confederação 
Nacional do Transporte, c2019. 

Disponível em: https://www.cnt.org.br/
painel-acidente. Acesso em: 

6 ago. 2020.

Veja a seguir, as principais razões que podem levar a estes números.
Velocidade
Quanto maior a velocidade média de um veículo, maior a probabilidade de 

ocorrer acidentes, e maior pode ser sua gravidade. O gráfico a seguir apresenta 
uma relação entre a distância de frenagem e a velocidade média dos veículos. 
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Distância para reação Distância para frenagem
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Nota: As distâncias acima são em condições normais. A distância total de frenagem também depende da distância, do tipo de superfície da rua, das condiç˜øes climáticas e da idade e do estado do veículo.

 1. Fisicamente, a função do cinto de segurança 
está relacionada com qual Lei de Newton?

 2. Explique com termos relacionados às teorias 
do movimento e força resultante o motivo de 
se usar cinto de segurança.

 3. Forme um grupo e realizem uma pesquisa 
verificando se os condutores de sua região 
respeitam as normas gerais de circulação e 
conduta no trânsito, dispostas no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). A partir dos registros 

do grupo, produzam um relatório. Analisem 
os dados dos registros, utilizando gráficos e 
tabelas. Ao final do relatório, justifiquem a 
importância de se respeitar as normas gerais 
de circulação, além das leis de trânsito.

 4. A ocupação de vagas de idosos, gestantes 
ou cadeirantes também é um desrespeito 
às normas de trânsito, ou somente falta de 
princípios éticos? Converse com seus colegas 
sobre isso. 

Não escreva no livro
Atividades

» O tempo de 
frenagem de 
um carro em 
velocidades 
diferentes. 
(Fonte: equipe de 
segurança viária 
do WRI)

SALVAR VIDAS: Pacote de medidas técnicas para a segurança no trânsito. Organização Mundial da Saúde, c2017.Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34980/9789275320013-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 jul. 2020.

»Distância de frenagem em diferentes velocidades (incluindo o tempo de reação de 1 segundo)

Nota: as distâncias 
apresentadas 
são em condições 
normais. A distância 
total de frenagem 
também depende da 
distância, do tipo de 
superfície da rua, das 
condições climáticas 
e da idade e do 
estado do veículo.

Não utilização de equipamentos de segurança
A falta de uso do cinto de segurança, cadeirinhas para as crianças, ou capacetes para motoci-

clistas, aumenta o risco de morte dos atingidos. 
Distrações
O uso de celulares durante a direção é uma distração ao condutor, seja pelo envio de mensagens, 

pela visualização de aplicativos ou até por ligações no viva-voz. Utilizar um celular diminui o tempo 
de reação do motorista, quanto aos sinais de trânsito e à frenagem do veículo.

Falta de segurança nos veículos
Atualmente é obrigatório que os veículos novos possuam, além dos cintos de segurança, 

também airbags e sistema de freios ABS. Os airbags são bolsas infláveis acionadas em colisões, 
que evitam que o motorista e o passageiro dianteiro se choquem com as partes anteriores do 
veículo. O sistema de freios ABS, por sua vez, evita que as rodas do veículo sejam bloqueadas na 
frenagem e que o veículo entre em derrapagem. 

Descumprimento das normas/leis de trânsito
O cumprimento das normas e das leis de trânsito reduz consideravelmente a probabilidade de 

ocorrer um acidente. Isso inclui ciclistas e pedestres, que também devem respeitar as sinalizações.

UMBILICUS/SHUTTERSTOCK.COM, GRAPHIXMANIA/
SHUTTERSTOCK.COM, LEREMY/SHUTTERSTOCK.COM
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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86 m

155 m

Distância para frenagem

do grupo, produzam um relatório. Analisem 
os dados dos registros, utilizando gráficos e 
tabelas. Ao final do relatório, justifiquem a 
importância de se respeitar as normas gerais 
de circulação, além das leis de trânsito.
A ocupação de vagas de idosos, gestantes 
ou cadeirantes também é um desrespeito 
às normas de trânsito, ou somente falta de 
princípios éticos? Converse com seus colegas 
sobre isso. 

Não escreva no livro

velocidades 
diferentes. 
(Fonte: equipe de 
segurança viária 
do WRI)

SALVAR VIDAS: Pacote de medidas técnicas para a segurança no trânsito. Organização Mundial da Saúde, c2017.Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34980/9789275320013-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 jul. 2020.

distância, do tipo de 
superfície da rua, das 
condições climáticas 
e da idade e do 
estado do veículo.

A falta de uso do cinto de segurança, cadeirinhas para as crianças, ou capacetes para motoci-

O uso de celulares durante a direção é uma distração ao condutor, seja pelo envio de mensagens, 
pela visualização de aplicativos ou até por ligações no viva-voz. Utilizar um celular diminui o tempo 
de reação do motorista, quanto aos sinais de trânsito e à frenagem do veículo.

Atualmente é obrigatório que os veículos novos possuam, além dos cintos de segurança, 
 são bolsas infláveis acionadas em colisões, 

que evitam que o motorista e o passageiro dianteiro se choquem com as partes anteriores do 
veículo. O sistema de freios ABS, por sua vez, evita que as rodas do veículo sejam bloqueadas na 

O cumprimento das normas e das leis de trânsito reduz consideravelmente a probabilidade de 
ocorrer um acidente. Isso inclui ciclistas e pedestres, que também devem respeitar as sinalizações.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do ProfessorManual do Professor..
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Integrando com
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Cyberbullying 
O bullying é uma prática de caráter repetitivo e persistente que tem 

como objetivo agredir fisicamente, verbalmente e emocionalmente 
uma pessoa ou grupo. 

A prática do bullying envolve o agressor, aquele que promove a 
ação, a vítima, que recebe a ação, e a plateia, que observa a ação sem 
nada fazer. Os motivos do bullying são diversos, mas todos envolvem 
a agressividade, seja verbal ou física, com a intenção de intimidar a 
vítima. A plateia é o que potencializa o bullying, podendo ser formada 
por pessoas passivas, que por medo de sofrerem as agressões nada 
fazem, ou por pessoas ativas, que se divertem e incentivam a prática. 

Com a facilitação do acesso à internet e o amplo uso das redes sociais, 
o bullying tomou outras proporções, levando nome de cyberbullying, pas-
sando do limite presencial e se espalhando por qualquer local onde exista 
um aparelho conectado à internet. 

O cyberbullying possui dois fatores agravantes: o aumento do número 
de agressores, de vítimas e da plateia, e o anonimato, onde as agressões 
e difamações podem ser realizados em perfis falsos, ou fakes, criados 
somente para este propósito.

O cyberbullying pode ser estimulado por meio de fake news. Em 
âmbito maior, as fake news são notícias com informações falsas mais 
comumente veiculadas em redes sociais. Elas podem ter vários obje-
tivos como ganhar dinheiro, atrapalhar processos eleitorais, iludir 
pessoas, gerar confusão e, gerar bullying. Entre as maneiras de se 
combater as fake news estão a verificação da confiabilidade da fonte, 
a procura pela mesma notícia em outros sites, jornais e revistas conhe-
cidas e a leitura da notícia por completo.

Entre as principais consequências do bullying ou do cyberbullying
estão a alteração do comportamento social, a queda do rendimento 
escolar, o agravamento de problemas de saúde existentes ou adqui-
ridos, tais como depressão, transtornos alimentares, síndrome do 
pânico, medo (fobia) de ir à escola. Todas estas situações que podem 
afetar a vida profissional e social, bem como a saúde física das vítimas. 

O trecho da reportagem a seguir apresenta algumas maneiras de se proteger 
do cyberbullying.

A síndrome do pânico é um transtorno de ordem psicológica caracterizada por crises ines-
peradas de medo, insegurança e desespero, sem aparente risco, e uma expectativa ansiosa 
de ter novos ataques ou crises.

Saiba mais
» Há diversas formas de 
bullying, e todas elas 
caracterizam algum 
tipo de agressão. O 
bullying não deve ser 
praticado.

 1. O que você pensa sobre bullying, cyberbullying  e fake news? Forme um grupo e converse 
com seus colegas sobre o assunto. Faça um resumo geral das principais opiniões que 
o grupo teve e apresente-as para os outros grupos formados na sala.

 2. Com seu grupo inicial, elabore uma propaganda que possa ser postada na internet 
contra o cyberbullying. Ela pode ser um vídeo, uma apresentação digital, uma entre-
vista, uma música, um clipe. Seja criativo.

Não escreva no livro
Atividades

» A amizade e o respeito ajudam a formar uma cultura de paz. 

Quais atitudes você deve ter para evitar que seja vítima 
de cyberbullying

[...]
 Não expor muito a sua vida nas redes sociais;
 Evitar a exposição de intimidades na internet;
 Quando for atacado por alguém, bloquear essa pessoa;
 Não enviar fotos íntimas, contendo nudez parcial ou total, para outras pes-

soas, mesmo que seja seu/sua parceiro/parceira e que confi e nessa pessoa;
[...]

PORFíRIO, F. Cyberbullying; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cyberbullying.htm. Acesso em: 6 ago. 2020.

O cyberbullying é punível por lei 
quando configura crimes de calúnia, 
difamação, injúria racial, e exposição 
de imagens de conteúdo íntimo, erótico 
ou sexual. Os perfis falsos das redes 
sociais geram uma falsa sensação de 
impunidade, mas eles podem ser ras-
treados, e seus proprietários sofrerem 
as punições previstas por lei.

Qualquer que seja o motivo que 
leve uma pessoa a praticar ou incenti-
var o bullying, nada justifica a prática de 
violência física ou emocional. Se qui-
sermos uma sociedade de paz e justiça, 
devemos praticar o respeito, rejeitar a 
violência, ser generoso(a), ouvir e com-
preender, e redescobrir a solidariedade. 

NÃO AO 

BULLYING!
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As respostas e os comentáriosdas atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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Integrando com...

Os assuntos apresentados integram a área 
de Ciências da Natureza com outras áreas do 
conhecimento. Essa seção está presente ao final de 
algumas Unidades.

Falando de...

Seção que apresenta assuntos relacionados 
aos Temas Contemporâneos Transversais 
(TCTs) com ênfase em Ciência e Tecnologia, 
Saúde e Meio Ambiente. Esta seção está 
presente ao final de algumas Unidades.

Oficina 
científica

Seção que 
apresenta 
atividades 
práticas.

Atividades 
extras

Questões 
que abordam 
e aprofundam 
os conteúdos 
apresentados ao 
longo de toda a 
Unidade.

Impulso de uma força
Quando corpos interagem, um exerce força sobre o outro e essas forças podem provocar 

alterações em suas condições de movimento ou de repouso. Essas alterações dependem da 
intensidade da força e do tempo de duração dessa interação. A grandeza física que relaciona 
a intensidade da força aplicada e a duração da interação é o impulso, definido por:

» Forças 
atuantes em 
uma xícara 
equilibrada 
pela ação da 
mão de uma 
pessoa.

Portanto, o peso de uma pessoa de massa 60 kg é 60 kgf. Para escrever essa medida em unidade do Sistema Internacional (SI), basta multiplicar pela aceleração da gravidade da Terra (9,8 m/s2). Assim, esse peso é dado por 60 ? 9,8 = 588 N. 
F

P

Quando a força é constante, a intensidade do impulso é determinada pelo produto entre a 
intensidade da força (F) e o intervalo de tempo de duração da interação (Dt).

Assim, sua unidade de medida no SI é newton . segundo (N ? s).

I=F ⋅Δt

AL
EX

 S
IL

VA

Como saber quão pesado é um corpo de 1N?Rigorosamente, o valor da aceleração gravitacional (g) varia com a altitude e com a latitude. 
Assim, os corpos têm peso menor, por exemplo, nas altitudes elevadas em relação ao nível do 
mar porque a intensidade da aceleração da gravidade (g) diminui com o aumento da distância da 
superfície da Terra. Assim, sua intensidade em locais situados a grandes altitudes é menor do que 
o valor observado na superfície.O quadro mostra o valor aproximado da gravidade local e do peso de um objeto de massa 1 kg, em 
algumas altitudes, lembrando que P = m ? g.

Altitude em relação 
ao nível do mar

Valor aproximado da gravidade 
terrestre em m/s2

Peso de um 
objeto de 1 kg0 km (superfície terrestre) 9,8 m/s2

9,8 N6 400 km 2,5 m/s2 
2,5 N12 800 km 1,1 m/s2
1,1 N32 000 km 0,27 m/s2

0,27 N

Saiba mais

I
!
=F
!
⋅Δt

Como saber quão pesado é um corpo de peso 1 N? Como podemos dimensionar isso, na prática?Uma boa aproximação para isso é observar que o peso de 1 N é aproximadamente igual à intensidade da força necessária para equilibrar, com a mão, um corpo de massa 100 g, semelhante a uma xícara pequena de café. 
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Saiba mais

Boxe que 
aprofunda ou 
complementa 
os conteúdos 
apresentados.

Energia, trabalho 
e potência3T

E
M

A

Na montanha-russa, as alturas atingidas ao longo do movi-

mento vão diminuindo conforme a pista é percorrida, de forma 

que, o final do percurso e o ponto de chegada estão situados em 

um nível com pouca altura. No entanto, na litografia Waterfall

(Queda de água), produzida pelo artista gráfico holandês Maurits 

Cornelis Escher (1898-1972), a água retorna ao ponto de partida 

depois de completar seu percurso pela canaleta e passando pela 

roda de água.
Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer 

que ela está associada à capacidade de produção de ação e/ou 

movimento, manifestando-se de várias maneiras (calor, eletrici-

dade, luz etc). O foco desse tema é o estudo dos fenômenos que 

envolvem energia, associados à energia de natureza mecânica.

» Montanha-russa, com o carrinho passando por um 

ponto de looping, quando as pessoas ficam de cabeça 

para baixo.

» Reprodução da obra “Queda de água”, de M. C. Escher. 

ESCHER, M. C. Waterfall. 1961. Litografia, 38 x 30 cm.

1 As alturas da monta-

nha-russa são cada vez 

menores, à medida que 

o percurso é percorrido. 

Por quê?

2 Se o carrinho da mon-

tanha-russa não tem 

motor próprio, como ele 

consegue passar pelo 

looping, ponto destacado 

na imagem 1? 

3 Em sua opinião, o per-

curso descrito pela água 

na imagem 2 é possível? 

Justifique. 
Não escreva no livro

VIAVAL TOURS/SHUTTERSTOCK.COM

XYZ/SHUTTERSTOCK.COM
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As respostas e os comentários das atividades estão 

disponíveis no  Manual do Professor.
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aprofundamento.
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CONHEÇA
O VOLUME

8

Objetivos a serem desenvolvidos neste Volume

Ao estudar este Volume, propomos que os seguintes objetivos sejam 
alcançados por você.
§ Explicar, prever e calcular os movimentos dos objetos na Terra em situ-

ações cotidianas. 

§ Analisar a composição e a quantidade dos movimentos e representar sua 
direção e sentido considerando suas transformações e conservações.

§ Aplicar os conceitos relacionados à força, impulso e quantidade de 
movimento para elaborar explicações e sobre a conservação da quan-
tidade de movimento.

§ Caracterizar as condições necessárias para que um objeto fique em 
equilíbrio.

§ Justificar a importância do uso de equipamentos de proteção em ativi-
dades cotidianas, para que sejam praticadas com segurança.

§ Analisar os fatores que alteram o movimento de átomos e moléculas, e 
identificar como isso altera a velocidade das interações realizadas por 
eles nas transformações químicas. 

§ Analisar as transformações e conservações que envolvam quantidade 
de matéria, e prever o comportamento das substâncias e compostos 
químicos em soluções.

§ Identificar reações químicas reversíveis e irreversíveis e prever o com-
portamento de soluções que se encontrem ou não em equilíbrio químico. 

§ Reconhecer, analisar e debater vulnerabilidades às quais as juventu-
des estão expostas que podem prejudicar sua saúde, considerando as 
dimensões física, social e mental.

§ Avaliar atitudes e comportamentos e propor ações que promovam o 
equilíbrio da saúde individual.
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§ Propor, planejar e executar ações que promovam a saúde da população, 
sobretudo voltadas para o enfrentamento das vulnerabilidades.

§ Analisar os efeitos de serviços que compõem o atendimento primário à 
saúde na qualidade de vida e na saúde da população, reconhecendo neces-
sidades locais com relação a eles.

Justificativa da pertinência dos objetivos

Os movimentos fazem parte da natureza, sejam eles observados sob 
aspectos macroscópicos, como uma pessoa andando, microscópicos, na 
movimentação de suas células, ou sob aspectos submicrosópicos, como a 
movimentação de moléculas presentes no interior das células desta pessoa. 
De certa maneira, a interação entre energia e matéria pode provocar movi-
mentos, sejam visíveis ou não.

O movimento é provocado por forças que atuam sobre um corpo, e, quando 
se anulam, este corpo se encontra em equilíbrio. Nesse caso, o termo equilíbrio 
está em um contexto físico. Entretanto, sob um aspecto químico e biológico, 
a palavra equilíbrio pode ter outras interpretações.

Ao considerarmos uma condição de equilíbrio químico, por exemplo, é 
preciso pensar em concentrações constantes de reagentes e produtos em 
uma solução. Nesse caso, o equilíbrio é entendido como um equilíbrio dinâ-
mico, pois as reações químicas não cessam, mas, ocorrem nas mesmas 
velocidades. 

Já quando se consideram aspectos biológicos e psicológicos, é possível 
relacionar equilíbrio à condição de manutenção do meio interno do corpo de 
um indivíduo. Isso reflete em sua saúde, que é mantida em meio a harmonia 
entre suas dimensões física, mental e social.
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COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DA BNCC:
O texto integral das 
competências e das habilidades 
encontra-se no fi nal do livro.

Competências gerais
1, 2, 4, 5 e 8

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias

Competências específi cas: 

1, 2 e 3

Habilidades:

EM13CNT101, EM13CNT204, 
EM13CNT205, EM13CNT301, 
EM13CNT307

Os movimentos fazem parte da natureza. Por vezes, estes 
movimentos podem ser observados quando abordados em 
nível macroscópico, como um fruto caindo da árvore, um carro 
se deslocando, a correnteza de um rio, um chute em uma bola, 
a contração de um músculo, ou quando observados em nível 
microscópico, como o deslocamento de certos seres unicelu-
lares. Apesar de não observáveis diretamente, os movimentos 
também estão presentes em níveis submicroscópicos, como 
na movimentação de moléculas em reações químicas que 
causam o amadurecimento de certos frutos. Nestes casos, 
não observamos a movimentação das moléculas em si, mas 
sim indícios de que ela ocorre.

Alguns movimentos, sejam eles macroscópicos, microscópi-
cos ou submicroscópicos, podem ser mais facilmente analisados 
e controlados do que outros, por meio de sua composição, 
aceleração, desaceleração e orientação, entre outras carac-
terísticas. Esta análise pode ter implicações cotidianas, como 
chegar ao endereço de alguém, ou em processos produtivos, 
como acelerar ou retardar o amadurecimento de grãos e frutos.

Nesta unidade, iremos abordar alguns aspectos macros-
cópicos e submicroscópicos dos movimentos, analisando-os e 
verificando suas ações em nosso cotidiano.

Não escreva no livro
As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

 1. Analisando a imagem, considere que um forte vento 
atinge lateralmente o fruto quando ele cai. Nesta 
situação, o movimento de queda do fruto seria total-
mente vertical? Por quê? 

 2. Quando alguém quer acelerar o amadurecimento de 
um fruto, é comum o embrulhar em um jornal. Nesta 
situação, o gás etileno que é liberado durante seu 
amadurecimento, e que é responsável por este fenô-
meno, fi ca mais concentrado ao redor do fruto, o que 
acelera seu amadurecimento. É possível dizer que, 
neste caso, a pessoa está realizando uma tentativa 
de controle de movimentos? Explique.

Interações e 
movimentos
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» Fruto em movimento de queda.
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Ao se preparar para uma viagem de carro, de São Paulo 
(SP) a Londrina (PR), um estudante fez a pesquisa na internet 
e encontra a indicação de que a distância entre estas cidades 
é de 460 km. No entanto, ao acessar o aplicativo de mapas em 
seu celular e clicar para a visualização da rota, o aplicativo indica 
que a viagem será realizada em 5h57min e que a distância a ser 
percorrida será de 536 km. 

Há, entre as grandezas físicas, aquelas que ficam totalmente 
definidas quando seu valor numérico acompanhado de unidade 
de medida é fornecido. O intervalo de tempo, a temperatura e a 
massa são exemplos de grandezas escalares. 

Existem grandezas que necessitam de outras informações 
para que a informação transmitida fique totalmente caracteri-
zada, são as grandezas vetoriais.

» Deslocamentos possíveis, via estradas, entre as cidades de São Paulo (SP) e Londrina (PR).

1 Entre a distância indi-
cada e a efetiva pela 
trajetória escolhida no 
mapa, há uma diferença 
de 76 km. Qual o motivo 
de haver essa diferença 
entre as distâncias 
indicadas?

2 Qual grandeza escalar 
tem sua informação 
apresentada no mapa a 
seguir?

Não escreva no livro

AL
LM

AP
S

As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.

» Trajetórias entre São Paulo (SP) e Londrina (PR)

Fonte: WAZE.
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 » Deslocamento vetorial entre as cidades de 
São Paulo (SP) e Londrina (PR).

 » Indicação dos pontos em 
que a pessoa poderá estar 
ao ser fornecida apenas a 
distância que irá percorrer.

No caso da viagem de São 
Paulo a Londrina, a distância 
indicada no momento da pes-
quisa é medida em linha reta 
no próprio mapa e pode ser 
representada por uma seta 
ligando as duas cidades. Essa 
seta é chamada de vetor e 
indica, no caso, a menor dis-
tância possível (em linha reta) 
entre as duas cidades, além de 
indicar o sentido do desloca-
mento vetorial.

Voltando à pergunta feita, a diferença entre as medidas deve-se à forma como as medições 
são realizadas, uma vez que o GPS vai indicar a medida da distância a ser percorrida ao longo das 
vias por onde o carro passará, enquanto a indicação inicial informada no momento da pesquisa, 
refere-se à distância em linha reta entre as duas cidades, indicada pela seta (vetor) no mapa. O vetor 
é uma representação geométrica, utilizada para representar as grandezas vetoriais que, além do 
valor numérico e unidade de medida (intensidade), necessitam da indicação de direção e sentido.

Considere uma pessoa situada em uma superfície plana horizontal e que realizará um des-
locamento de 1 m nesse plano. Se não especificarmos para onde ela deve se deslocar, qualquer 
local situado em uma circunferência de raio de 1 m, tendo a pessoa como centro, poderá ser 
seu destino. Na figura estão indicados alguns pontos (A, B, C, D) que poderiam representar o 
destino dessa pessoa após o deslocamento.

A seta indica o 
sentido do vetor.

A reta  
suporte 
define a 
direção 

do 
vetor.

O tamanho do vetor 
indica sua intensidade.

��
A

Uma forma de identificar se uma grandeza é vetorial ou 
escalar é analisar a necessidade de saber para onde ela deve 
ser direcionada. Sempre que a pergunta “para onde?” tiver que 
ser respondida, a grandeza será vetorial, e sua representação 
é feita por meio de um vetor, uma representação geométrica 
que tem módulo (ou intensidade), direção e sentido.

A intensidade é vinculada ao “tamanho” do vetor, a 
direção é dada pela reta sobre a qual o vetor está desenhado 
e o sentido é indicado pela seta do vetor, que é representado 
por uma letra com uma setinha (

��
A).
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 » Distâncias entre as cidades de São Paulo (SP) 
e Londrina (PR)

Fonte: WAZE.
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Soma vetorial
Um deslocamento de 30 m seguido por outro de 40 m terá como 

resultado um deslocamento de 70 m?
A resposta para essa pergunta é depende. A soma de grandezas 

vetoriais não é feita simplesmente somando as medidas. Ela depende 
das direções e sentidos desses deslocamentos e devem ser analisadas 
geometricamente, podendo ser categorizadas em quatro grupos:

1o grupo: deslocamentos na mesma direção e no mesmo sentido.

As extremidades do vetor resultante são determinadas pelo início 
do primeiro e o final do último.

O vetor 
� �� ���

+D DA B  representa a soma vetorial entre os vetores 
� ��
DA  e 

���
DB , 

sendo comumente chamado de vetor soma 


s ou vetor resultante 


R . 
Nesse caso, a intensidade do vetor soma é dada pela soma das inten-
sidades dos vetores a serem somados. Logo a intensidade do vetor 
soma é 70 m e pode ser representada de uma das seguintes maneiras:



=s m70  (indicação do módulo do vetor) 
s = 70 m  (indicação sem o módulo e sem a setinha)   
A direção do vetor resultante é horizontal e seu sentido para a 

direita.
2o grupo: deslocamentos na mesma direção e em sentidos opostos.

Nesse caso, a intensidade do vetor soma é dada pela diferença das 
intensidades dos vetores 

� ��
DA  e 

���
DB , com o sentido do vetor resultante 

sendo definido pelo vetor de maior intensidade, nesse caso, o vetor 
���
DB .

Logo, nesse exemplo, tem-se:
s
!
= 40–30⇒ s

!
=10 m , com direção horizontal e sentido para a 

esquerda. 

DA + DB

DA DA

DB

DB

Os vetores são desenhados em sequência. Onde termina um, começa o outro.

DA + DB

Final do segundo vetor

Início do primeiro vetor

DA

DA

DB

DB

Os vetores são desenhados em sequência. Onde termina um, começa o outro.
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 » Soma vetorial de 
vetores com mesma 
direção e sentido.

 » Soma vetorial de vetores 
com mesma direção e 
sentidos opostos.
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3o grupo: deslocamentos em direções perpendiculares entre si.

Ao representar os vetores, há a configuração de um triângulo retângulo, cuja 
hipotenusa é o vetor resultante (soma). Assim, aplicando o teorema de Pitágoras:

s2 = DA
2 + DB

2 h s2 = 302 + 402

s2 = 900 + 1600 h s2 = 2500 h s = 50 m

Portanto, o vetor deslocamento resultante (soma) tem intensidade 50 m, 
direção inclinada em relação à horizontal e sentido da esquerda para a direita.

4o grupo: deslocamentos em direções oblíquas (diferentes de 90º) entre si.
Considere o vetor 

���
DB  com uma inclinação 0 em relação à direção do vetor 

� ��
DA .

0

Ao representar os vetores, há a configuração de um triângulo obtuso, no qual o 
lado oposto ao ângulo 180-0 é o vetor resultante (soma). A matemática apresenta 
uma forma de resolver isso por meio da lei dos cossenos:

s2 = DA
2 + DB

2 – 2 ? DA ? DB ? cos(180 – 0)
Considerando que o ângulo dado seja, por exemplo,  de 60º e dado o cos 120º = – 0,5
s2 = 900 + 1600 – 2 ? 30 ? 40 ?(–0,5)
s2 = 900 + 1600 + 1200
s2 = 3700
s 2 61 m
Portanto, o vetor deslocamento resultante (soma) tem intensidade 61 m, 

direção inclinada em relação à horizontal e sentido da esquerda para a direita.

DA

DB

início do primeiro vetor

final do segundo vetor

0

DA

DB

DA + DB

início do primeiro vetor

final do segundo vetor

DA

DB
DA + DB

Os vetores são 
desenhados 
em sequência. 
Onde termina 
um, começa o 
outro.

Os vetores são 
desenhados 
em sequência. 
Onde termina 
um, começa o 
outro.
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 » Soma vetorial de 
vetores com direções 
perpendiculares entre si.

 » Soma vetorial de vetores 
com direções oblíquas 
entre si.

DA

DB
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Subtração vetorial
Na área de Ciências da Natureza e, mais especificamente, no campo da 

Física, é muito comum a análise da variação sofrida pelas grandezas físicas, 
sendo muitas delas vetoriais. Assim, ganha importância o estudo da subtração 
ou diferença vetorial.

A variação de uma determinada grandeza é feita com a diferença entre o seu 
final e seu início. No caso das grandezas escalares, isso é feito por meio da sub-
tração direta de sua medida, nas situações final e inicial como, por exemplo, o 
intervalo de tempo compreendido entre 15h e 17h. Representando essa diferença 
por Dt, obtém-se: Dt = 17 – 15 h Dt = 2 h.

Porém, no caso das grandezas vetoriais não basta efetuar a subtração entre 
suas intensidades, uma vez que temos de analisar sua direção e sentido também, 
sendo, pois, uma determinação geométrica.

Vamos voltar ao mapa do GPS para analisar os deslocamentos de São Paulo 
para Londrina (

���
DL ) e de São Paulo para Presidente Prudente (

� ���
DPP ).

O vetor que representa graficamente a diferença vetorial ΔD
! "!!

 (ΔD
! "!!

=DPP

! "!!
−DL

!"!
) é 

determinado da maneira indicada na figura:

» Vetor diferença 
entre os 
deslocamentos 
vetoriais de 
São Paulo (SP) 
a Londrina (PR) 
e de São Paulo 
(SP) a Presidente 
Prudente (SP).

50° O

OCEANO
ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio

SÃO PAULO

PARANÁ

7h19
Pedágios

5h57
Pedágios

8h51
Sem pedágios

São Paulo
Londrina

BauruPres. Prudente

Campinas

MG

DL

D
DPP

0°

0 65

Sendo 0 o ângulo entre os dois vetores deslocamento, a intensidade do vetor 
diferença pode ser determinada pela aplicação da lei dos cossenos:

DD2 = DA
2 + DB

2 – 2 ? DA ? DB ? cos(0).

3 No mapa anteriormente mencionado, sabe-se que a distância em linha reta aproxi-
mada entre São Paulo e Londrina é de 460 km, e de São Paulo até Presidente 
Prudente é de 511 km. Considerando que o ângulo formado entre esses vetores 
é de 15°, estime a distância em linha reta entre Londrina e Presidente Prudente. 
Dados: sen 15° = 0,259 e cos 15° = 0,966.

Não escreva no livro

AL
LM
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S

As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor. 

» Vetores de deslocamentos de São Paulo 
(SP) a Londrina (PR) e de São Paulo (SP) a 
Presidente Prudente (SP)

Fonte: WAZE.
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 1. Qual a diferença entre grandeza escalar e gran-
deza vetorial?

 2. Forneça 3 exemplos de grandezas escalares e 
três exemplos de grandezas vetoriais.

 3. A soma vetorial de dois vetores não nulos pode 
ter intensidade nula?

 4. Os vetores indicados na figura representam os 
deslocamentos efetuados por uma pessoa em 
uma praça plana e horizontal.

N

O

NO

SO SE

NE

L

S

A

B
C

20 m
20 m

a) Quais as características (intensidade, direção 
e sentido) de cada um dos deslocamentos?

b) Considerando os três deslocamentos, há 
diferença caso sejam efetuados na sequên-
cia ABC ou na sequência ACB?

c) Determine as características (módulo, 
direção e sentido) do vetor resultante em 
cada caso.

 5. A figura mostra a vista de um bairro residencial 
de uma cidade do interior do estado de São 
Paulo.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

diz que a distância entre os pontos A e B é de 
1 000 m. Após este deslocamento o programa 
de geolocalização que a pessoa está usando 
mostra que ela se deslocou bem mais que 
1 000 m em sua caminhada, gastando 800 m 
apenas indo de A para C. Com base no descrito 
acima, responda os itens a e b, a seguir.
a) Explique o que pode ter causado a diferença 

entre as 2 distâncias.
b) Calcule o módulo do deslocamento da 

pessoa entre C e B.
c) Qual a distância efetivamente percorrida 

pela pessoa?

 6. Força (F) é uma grandeza vetorial muito estu-
dada de Física. Os motores do Falcon 9 (ver 
figura abaixo) lançado em maio de 2020, 
geram uma força (F1) vertical para cima de 
23 giganewtons (23 GN). Uma força F2 de 3,3 GN 
vertical para baixo, proveniente da ação da gra-
vidade, também atua sobre ele. 

Uma pessoa vai do ponto A ao ponto B, passando 
pelo ponto C. O programa de geolocalização 

Faça um esquema das forças que atuam no 
foguete, calcule a força resultante sobre ele 
quando os motores são acionados e indique a 
direção e o sentido desta força. 

 7. Dois vetores u1 e u2 são perpendiculares entre 
si e o vetor resultante entre eles (u) tem 
módulo 10 unidades. Se o vetor u1 tem módulo 
6 unidades, calcule o módulo do vetor u2. 

» Decolagem do 
foguete espacial 
Falcon 9 (Estados 
Unidos, 2020).
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D

A B C

Composição de 
movimentos2T

E
M

A

Analise a imagem e em seguida responda à questão.

Alguns movimentos que ocorrem à nossa volta são extremamente 
complexos para serem explicados e analisados. Ao estudar alguns deles, o 
físico, matemático e astrônomo Galileu Galilei (1564-1642), percebeu que 
poderiam ter sua explicação simplificada por meio de sua decomposição 
em movimentos mais simples, propondo o chamado Princípio da indepen-
dência de movimentos simultâneos. Esse princípio diz que um movimento 
composto por outros dois (ou mais) que ocorrem ao mesmo tempo, pode 
ter cada um deles analisado de forma independente dos demais.

No exemplo da figura anterior, além de atravessar o rio, o nadador 
tem outras possibilidades para seu movimento, pois ele pode nadar rio 
abaixo (à jusante) ou rio acima (à montante).

» Representação esquemática de um rio, 
com suas margens e correnteza.

Em cada situação apresentada, o movimento resultante do nadador terá características 
diferentes, em função da forma como os vetores velocidade, dele e da água, se compõem.

Vamos analisar cada situação, as velocidades do nadador em relação à água e da água em 
relação à margem do rio.

» Possibilidades de deslocamento do nadador em relação à movimentação nas águas de um rio.

Situação 1: Rio abaixo Situação 2: Rio acima Situação 3: Atravessando o rio

v N/A v N/A

v N/A v N/A v N/A

v A/M

v A/M v A/M v A/M

(a) (b) (c)

v N/A - velocidade do nadador (N) em relação às águas (A).

v A/M - velocidade das águas (A) em relação à margem (M) (ou 
ainda, a velocidade da correnteza).

1 Um nadador profissio-
nal estava treinando 
para grandes tra-
vessias e gostaria 
de atravessar o rio e 
chegar ao ponto D,
nadando perpendicu-
larmente às margens. 
De qual dos três 
pontos A, B ou C ele 
deveria sair? Por quê?

v A/M
ED

IT
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TE
AL
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IL
VA

Não escreva no livro

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Situação 3: Atravessando o rio
Ao mesmo tempo em que nada para chegar à outra margem, o nadador é arrastado rio 

abaixo pela correnteza. O movimento resultante é dado por meio da composição dos movi-
mentos das águas do rio em relação à margem e do nadador em relação às águas. Há diversas 
possibilidades para esse movimento e vamos analisar algumas.

» O vetor velocidade resultante 
quando o nado ocorre na direção 
perpendicular às margens do rio.

» O vetor velocidade resultante ocorre na 
direção perpendicular às margens do rio.

Sendo um triângulo retângulo, aplica-se o teorema de 
Pitágoras no qual os vetores vR  e v A/M são os catetos. 

!
vN/A

2 =
!
vR

2 +
!
vA/M

2

Para esses casos, a equação da lei dos cossenos é 
dada por:

= + − ⋅ ⋅ ⋅ − θ2 180
2 2 2 0    

v v v v v cos( )R N/A A/M N/A A/M

b) Na segunda situação, o nadador busca atingir 
um ponto da margem oposta, situado na mesma 
perpendicular de seu ponto de partida. Para isso, 
ele necessita nadar contra a correnteza de forma 
a conseguir compensar o quanto a correnteza o 
arrastará rio abaixo. Veja a figura:

c) A terceira situação e qualquer outra, diferente das 
que foram apresentadas, deve ser analisada geo-
metricamente a partir do ângulo formado entre o 
vetor velocidade da água do rio v A/M e o vetor velo-
cidade do nadador v N/A , aplicando, para o cálculo 
da resultante, a lei dos cossenos.

Como configura um triângulo retângulo, o módulo (ou intensidade) de vR é dado pela aplicação do teorema 
de Pitágoras no qual, os vetores v A/M e v N/A são os catetos. Logo: 

!
vR

2 =
!
vN/A

2 +
!
vA/M

2

a) A primeira situação é o caso em que o nadador nada em direção perpendicular à margem.

vR

v N/A
v N/Av A/M

v A/M

v N/A v N/A

v A/M

v A/M

vR

180-0
0

v N/A

v N/A

v A/M v A/M

vR
vR
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» Vetor velocidade resultante do nadador quando se movimenta rio abaixo ou rio acima.

Situação 1: Rio abaixo Situação 2: Rio acima

O vetor resultante que representa a velocidade 
do nadador em relação à margem do rio é obtido 
por:

O vetor resultante que representa a velocidade 
do nadador em relação à margem é obtido por:

Considerando o mesmo exemplo numérico 
anterior, a velocidade resultante do nadador, em 
relação à margem será:

= −
  v v vR N/A A/M

v N/A
v A/M v N/A

v A/M

Nesse caso, o módulo da velocidade resultante 
do nadador 

vR , em relação à margem será:

= +
  v v vR N/A A/M

v N/A

v R

v A/M

v N/A

v Rv A/M
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Lançamento oblíquo
Um caso de composição de movimentos, frequentemente estudado, é o lançamento oblíquo, 

no qual um projétil é lançado segundo um ângulo de lançamento a, em um local sujeito à ação da 
gravidade. Desconsiderando os efeitos da resistência do ar, ele descreve um movimento parabólico.

Nesse movimento, a bola sobe e atinge determinada altura máxima (movimento na direção 
vertical), a partir da qual começa a cair. Ao mesmo tempo, a bola se desloca na horizontal, atingindo 
o solo em uma nova posição, a certa distância do ponto de lançamento.

Para analisar o que acontece com a velocidade da bola ao longo do percurso, vamos decom-
por o movimento nos planos horizontal (ou direção do eixo x) e vertical (ou direção do eixo y). 

Na ausência de resistências, a componente horizontal da velocidade vh, 
permanece constante. Porém, a componente vertical da velocidade vv, vai diminuindo durante 
a subida até se anular, no ponto de altura máxima. A partir daí, durante a descida da bola, a 
componente vertical da velocidade vai aumentando.

» Representação de um 
lançamento oblíquo com o 
chute a uma bola.

No plano horizontal, o movimento é uniforme, pois não há variação na velocidade e a bola 
percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Assim, a componente horizontal da 
velocidade vh é sempre a mesma (em módulo, direção e sentido) ao longo do movimento.

No plano vertical, devido a influência da gravidade, o movimento é uniformemente variado - 
retardado na subida e acelerado na descida. A aceleração do movimento vertical é a aceleração 
da gravidade (g = 10 m/s2).

Como a aceleração vertical (gravidade) é a mesma na subida e na descida, pontos situados 
a uma mesma altura, como os pontos A e C, terão velocidades de mesma intensidade, porém 
com sentidos opostos em sua componente vertical. Assim, a intensidade da velocidade da bola 
ao chegar ao solo, no ponto Q, será igual à que tinha no momento do lançamento, no ponto P.

» Representação de 
um lançamento 
oblíquo com 
a indicação 
dos vetores 
velocidade e suas 
componentes 
horizontal e 
vertical ao longo 
do movimento.
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A partir do que foi visto, é possível retomar a situação proposta no início desse tema para 
verificar que o nadador deve iniciar sua travessia pelo ponto A, uma vez que é arrastado pela 
correnteza enquanto atravessa o rio. Assim atinge a margem oposta um pouco abaixo, em 
relação ao ponto de partida. 

» Representação 
esquemática 
de um rio, com 
suas margens 
e correnteza.

Espaços de aprendizagem

Acesse o simulador disponível no link a 
seguir e explore vetores. 
https://phet.colorado.edu/sims/
html/vector-addition/latest/
vector-addition_pt_BR.html.
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v 3v
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» Representação do lançamento oblíquo de um projetil com os vetores 
velocidade e suas componentes ao longo da trajetória.

Espaços de aprendizagem
Assista ao filme a seguir e 
veja uma história que envolve 
determinação, sonhos, lança-
mentos oblíquos e o satélite 
Sputnik. 
O Céu de Outubro. 
EUA, 1999. 114 min. 

Considere um exemplo, no qual o projétil seja lançado a partir do solo, de 
tal forma que as intensidades das componentes de sua velocidade sejam 
30 m/s (horizontal) e 40 m/s (vertical). Considere desprezível a resistência do 
ar e 10 m/s2 a aceleração da gravidade, isto é, a cada segundo a velocidade 
varia 10 m/s, diminuindo na subida e aumentando na descida.

As informações com os módulos das velocidades (|VV|) do projetil na 
subida e na descida, a cada segundo encontram-se a seguir.

Subida – Movimento retardado

t (s) |VV| (m/s)
0 40
2 20
4 0

A cada instante do movimento de subida corresponde um instante no movimento de descida, 
com a mesma intensidade (valor absoluto) das velocidades, por exemplo, os instantes B, C e D
do movimento de subida do projetil correspondem respectivamente, aos instantes H, G e F do 
movimento na descida. Isso é muito útil quando se deseja analisar o movimento completo do 
projetil, pois é possível analisar o que ocorre na subida e transpor essa análise para o que ocorre 
a partir do ponto de altura máxima (hmax).

Como determinar o alcance horizontal (D) e a altura máxima (hmax) atingida pelo projetil no 
lançamento?

Para essa determinação, é necessário saber o tempo total de voo e a intensidade da compo-
nente horizontal da velocidade.

No exemplo dado, o tempo de voo é de 8 s e a componente horizontal da velocidade tem 
intensidade de 30 m/s, indicando que a cada segundo, o deslocamento do projetil é de 30 m, 
conclui-se que o alcance horizontal, realizado é:

D = 30 ? 8 = 240 m/s
Já a altura máxima atingida pode ser determinada pela área do diagrama da velocidade 

em função do tempo, considerando o tempo até o momento em que sua velocidade vertical 
assuma o valor nulo (VV = 0):
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A

B

C D E F G

H

I
30 m/s

30 m/s

30 m/s

30 m/s

alcance horizontal

altura

30 m/s

30 m/s

30 m/s
30 m/s

30 m/s

10 m/s

10 m/s

20 m/s

20 m/s

30 m/s
30 m/s

40 m/s

40 m/s

Assim:

hmax =
4 ⋅40( )
2

⇒hmax =
160
2

⇒hmax = 80 m

Dessa forma, no exemplo dado, o pro-
jetil atinge a altura máxima de 80 m, com 
um alcance horizontal de 240 m.

» Representação da velocidade vertical 
(vv) do projetil durante a subida

» Representação da variação da velocidade (vV) do 
projetil durante a subida.SO

NI
A 

VA
Z

Descida – Movimento acelerado

t (s) |VV| (m/s)
4 0
6 20
8 40

t(s)

VV(m/s)

0
0

0,5

5
1

10

1,5

15

2,5

25

3,5

35

4,5

45

3

30

4

40

2

20 H

v(m/s)
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Sabendo que o deslocamento efetuado ou altura 
de queda (H) é dado pela área do gráfico, temos:

H=
tqueda ⋅10 ⋅tqueda( )

2
⇒H= 5⋅t2queda

Generalizando para uma aceleração da gravidade 
g qualquer e considerando que, na queda, a veloci-
dade vv inicial é nula e a medida de posição é feita de 
cima para baixo, tem-se:

Lançamento horizontal
Nesse movimento, a velocidade de lançamento é horizontal, sendo analisada mate-

maticamente de forma análoga ao que foi feito no lançamento oblíquo, considerando o 
movimento que ocorre a partir do ponto de altura máxima (ponto E, no caso anterior). A 
partir daí, o movimento vertical é uniformemente variado no qual a velocidade (VV) aumenta 
progressivamente em função da aceleração da gravidade local.

A partir do exemplo discutido anteriormente, a partir do ponto E, onde o movimento de descida 
do projetil se inicia, é possível perceber que a velocidade vertical aumenta 10 m/s a cada segundo.

I

altura

30 m/s

40 m/s

E
F 30 m/s

10 m/s G 30 m/s

20 m/s H 30 m/s

30 m/s

» Vetor velocidade e 
suas componentes no 
lançamento horizontal 
de um projetil.

Como determinar o alcance horizontal e o tempo de queda (tqueda), no caso de um lançamento 
horizontal?

É importante lembrar que, no movimento vertical, de descida, a velocidade (VV) aumenta 
em uma taxa dada pela aceleração da gravidade. 
Considerando g =10 m/s2, a velocidade assumirá, a 
cada segundo, as velocidades indicadas ao lado.

» Representação da velocidade (VV) do 
projetil ao longo tempo, durante o 
lançamento horizontal

» Representação 
da variação da 
velocidade (vV) 
ao longo do 
tempo.
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A representação gráfica da velocidade ao longo do tempo de queda é:

t(s) 0 1 2 … tqueda

VV(m/s) 0 10 20 … 10 ? tqueda

Considerando os dados do exemplo anterior, a altura de queda é H = 80 m. Assim:

H= 1
2
⋅g ⋅t2queda ⇒ 80 = 1

2
⋅10 ⋅t2queda ⇒ 80 = 5⋅t2queda ⇒ t2queda =16⇒ tqueda = 4 s

t(s)

VV(m/s)

v(m/s)

0
0 1

10

…

…

2

20

v(m/s)v(m/s)v(m/s)v(m/s)v(m/s)

H

10 ? tqueda

tqueda

= ⋅ ⋅H g t1
2

2

30 m/s

alcance horizontal
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Portão 43
90m

VJ/E = 1,0m/s

VE/S = 0,5 m/s

 2. Um barco desenvolve velocidade de 20 km/h em relação às águas de um rio, que se movimentam, 
por sua vez, a 15 km/h em relação às margens. Tanto as águas quanto o barco mantêm suas velo-
cidades constantes. 
a) Quando o barco desce o rio, quanto tempo vai demorar para chegar ao ancoradouro situado 7 km, 

rio abaixo?
b) Para atravessar o rio, mantendo-se sempre em uma direção perpendicular à margem, o barco 

demora 6 minutos. Qual é a largura do rio?
c) Qual a velocidade do barco em relação à margem quando atravessa o rio, mantendo-se sempre em 

direção perpendicular à margem?

 3. Um avião voa horizontalmente, a uma velocidade de 108 km/h (30 m/s), a uma altitude de 180 m, 
quando solta um pacote de mantimentos em determinada região plana e horizontal. Desconsiderando 
os efeitos da resistência do ar sobre o pacote e a aceleração da gravidade local, igual a 10 m/s2, deter-
mine o tempo gasto para o pacote chegar ao solo e o alcance horizontal do lançamento.

 4. Um lançador de bolinhas lança uma bola de tênis obliquamente em um local sujeito à aceleração da 
gravidade 10 m/s2 e atinge o solo situado no mesmo 
nível do lançamento, a uma distância de 6 m. No ponto 
mais alto da trajetória, a velocidade da bola é 2 m/s, na 
horizontal, como mostra a figura. São desprezados os 
efeitos da resistência do ar.
a) Qual é o tempo total de voo?
b) Qual é a altura máxima atingida?

Considerando a representação da velocidade (vv) do projetil ao longo tempo, durante o 
lançamento horizontal e substituindo o valor de T nesse diagrama, é possível determinar a 
velocidade do projetil ao atingir o solo.

Se tqueda = 4 s, o projetil atinge o solo com a velocidade vertical:
VV = 10 ? 4 h VV = 40 m/s

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

 1. No aeroporto de Brasília, para maior conforto dos passageiros que precisam se deslocar por 
grandes distâncias entre os portões de embarque, há esteiras rolantes colocadas na superfície 
horizontal. A velocidade da superfície da esteira em relação ao solo horizontal é constante e tem 
intensidade 0,5 m/s. Um passageiro está atrasado para pegar seu voo e há uma esteira de 90 m 
de comprimento ligando o ponto em que está até seu portão de embarque. 

Portão 43
90m

VP/E = 1,0m/s

VE/S = 0,5m/s

b) Um jovem entra por engano nessa esteira e 
movimenta-se com velocidade de 1 m/s em 
relação à esteira. Quanto tempo ele gastará 
para chegar ao final da esteira?
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a) Sabendo-se que ele se movimenta com 
velocidade de 1 m/s em relação à esteira, 
quanto tempo gastará para chegar ao 
portão de embarque, movimentando-se 
sobre a esteira?

2 m/s

6 m
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Dinâmica impulsiva3T
E

M
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O teste de impacto (também conhecido por crash test) consiste no 
impacto de veículos contra barreiras de diversos tipos, deformáveis 
ou não, tais como blocos de concreto ou ferro, ou ainda contra outros 
veículos. Esse teste tem por objetivo avaliar a segurança automo-
tiva para verificar se os veículos cumprem determinadas normas de 
segurança de proteção em situações de colisões no trânsito.

Força
A palavra força é utilizada em nosso dia a dia com muitos sig-

nificados diferentes: “Ele me deu a maior força!”, “Por força da lei, fui 
obrigado a sair.” No entanto, o significado físico é bem diferente.

Na Ciência, em particular na Física, o termo força é utilizado 
para indicar que há interação entre os corpos. Assim, sempre que 
dois corpos interagem, há a aplicação de força de um sobre o outro. 
Importante destacar, nessa maneira de conceituar, a obrigatoriedade 
de existência de dois corpos interagindo para poder falar em força.

De maneira geral, essa interação entre corpos (força) pode ter 
como finalidades, não excludentes entre si: provocar alguma defor-
mação (1), alterar o estado de repouso ou de movimento (2) ou 
equilibrar outras forças (3).

» Força aplicada sobre uma mola 
provocando sua deformação.

1 Por que os carros moder-
nos têm para-choques de 
plástico, que se “desman-
cham” em uma colisão 
enquanto nos carros mais 
antigos eles eram feitos 
de ferro ou aço?

Não escreva no livro

» Foto de um 
crash test (teste 
de impacto).
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» Pessoa empurrando um carrinho 
que estava inicialmente em repouso, 
colocando-o em movimento.

1

2

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.  
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A interação entre os corpos pode ser de contato ou de 
campo, sendo esta última também chamada de interação
à distância.

Como o próprio nome diz, forças de contato são aquelas 
em que há contato físico entre os corpos, como a força de 
atrito entre os pés do sofá e o solo, que causa dificuldades 
para empurrar esse móvel, por exemplo.

No caso indicado, há interação de contato entre os pares 
sofá-pessoa, sofá-solo e pessoa-solo. Há ainda a interação 
de todos esses corpos com a Terra, sendo, nesse último 
caso, uma força de ação à distância.

Para analisar completamente essa situação, cada par de 
corpos que se interagem deve ser analisado separadamente. 

No caso das forças de ação à distância, também chama-
das de forças de campo, os corpos podem estar distanciados 
um do outro e, mesmo assim, atuarem um sobre o outro, 
como por exemplo um ímã atraindo um objeto metálico.

Algumas forças de campo têm grande importância no estudo da Física, 
sendo objetos de estudo mais detalhado, tais como as interações gravita-
cionais, elétricas, magnéticas e nucleares.

Mas, por que ocorre essa interação à distância entre os corpos?
Isaac Newton (1642-1727) também buscava a resposta para essa 

questão que, ainda hoje, é uma explicação perseguida pelos cientistas, 
que conseguem explicar de forma bastante detalhada o como a interação 
ocorre, mas não o seu porquê.

Diversas teorias e conceitos foram produzidos no estudo das intera-
ções e aquele que permite uma boa compreensão das ações à distância 
é o conceito de campo, no qual determinadas características dos corpos, 
tais como massa, carga elétrica e propriedades magnéticas são responsáveis 
por perturbações (alterações) no espaço físico à sua volta. O conceito de campo 
magnético é muito útil para explicar as alterações das características do espaço 
provocadas nas proximidades de um ímã, por exemplo. 

O mesmo ocorre nas proximidades da Terra com o campo gravitacional e, no caso de cargas 
elétricas, do campo elétrico.

Quanto mais distante estivermos da fonte do campo (gravitacional, elétrico ou magnético), 
menor será sua intensidade e, consequentemente, menor será a intensidade da força que 
atuará sobre um objeto colocado nesse lugar. Um clipe de metal colocado nas proximidades 
de um ímã sofre a ação de uma força muito mais intensa do que aquela que atua quando ele 
é colocado em outra posição, mais afastado do ímã.

A unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o newton (N), em 
homenagem a Isaac Newton, por suas contribuições na organização e construção conceitual 
da Física. Vale a pena ressaltar que a maneira correta de abreviar é N (letra maiúscula) e, ao 
escrever por extenso, deve-se utilizar letras minúsculas, newton.

» Se as forças tiverem a mesma intensidade, o 
cabo de guerra ficará empatado.

» Pessoa empurrando sofá.

» Ímã atraindo 
objetos metálicos.

3 RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK.COM
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» Fruta caindo da 
árvore devido 
à força da 
gravidade.

» Peso e campo gravitacional terrestre.

A

Terra

C

B

P  A

P C

P B

g A

gB

gC

Sendo uma grandeza vetorial, para que fique 
completamente caracterizada, é necessário 
conhecer sua intensidade, direção e sentido.

A direção e o sentido são iguais às do campo 
gravitacional, ou seja, têm direção radial e 
apontam para o centro da Terra.

Sua intensidade é proporcional a do campo 
gravitacional e depende da massa do corpo. 
Assim:

Força peso, força gravitacional ou simplesmente peso são fundamentalmente a 
mesma coisa. No entanto, muitos confundem os conceitos de peso e massa e os utili-
zam como sinônimos no dia a dia apesar de serem grandezas de naturezas diferentes.

Enquanto massa é uma grandeza escalar associada à quantidade de matéria 
presente do corpo e medida em quilograma (kg), o peso é uma força sendo, portanto, 
uma grandeza vetorial e tendo como unidade de medida o newton (N). Assim, um 
objeto de massa 1 kg aqui na Terra também terá 1 kg na Lua (ou em qualquer outro 
lugar), porém o peso na Lua será cerca de seis vezes menor do que seu peso na Terra, 

uma vez que a gravidade de lá corresponde a aproximadamente 1
6

 da terrestre.
A confusão conceitual entre massa e peso 

é reforçada quando lemos nas embalagens de 
produtos “Peso líquido igual a 1 kg” ou quando 
vemos um anúncio como esse da figura, que 
induzem a ideia de que são a mesma coisa.

A correção da informação pode ser feita 
com a utilização de uma unidade bastante 
comum nas indústrias, que é o quilograma-
-força (kgf), que tem por definição:

1 kgf é o peso de um corpo de massa 1 kg submetido a aceleração da gravidade de 9,8 m/s².

» Anúncio indicando que a balança 
fornece o peso da pessoa quando, na 
realidade, fornece a sua massa.

SAIBA AGORA
QUAL É O SEU
PESO IDEAL

Onde m é a massa do corpo, em kg, e g é a ace-
leração da gravidade (campo gravitacional) local.

 

= ⋅P m g
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Força Peso
Por que os corpos caem?
Caem porque são atraídos em direção ao centro da Terra. Essa interação entre a 

Terra e o objeto é de natureza gravitacional e recebe o nome de força gravitacional 
ou força peso.

Portanto o peso de um objeto é a força com que é atraído em direção ao centro 
da Terra e seu valor é proporcional à massa do corpo e ao campo gravitacional 
terrestre, que chamamos de aceleração da gravidade local.
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Impulso de uma força
Quando corpos interagem, um exerce força sobre o outro e essas forças podem provocar 

alterações em suas condições de movimento ou de repouso. Essas alterações dependem da 
intensidade da força e do tempo de duração dessa interação. A grandeza física que relaciona 
a intensidade da força aplicada e a duração da interação é o impulso, definido por:

» Forças 
atuantes em 
uma xícara 
equilibrada 
pela ação da 
mão de uma 
pessoa.

Portanto, o peso de uma pessoa de massa 60 kg é 60 kgf. Para 
escrever essa medida em unidade do Sistema Internacional (SI), basta 
multiplicar pela aceleração da gravidade da Terra (9,8 m/s2). Assim, esse 
peso é dado por 60 ? 9,8 = 588 N. 

F

P

Quando a força é constante, a intensidade do impulso é determinada pelo produto entre a 
intensidade da força (F) e o intervalo de tempo de duração da interação (Dt).

Assim, sua unidade de medida no SI é newton . segundo (N ? s).

I=F ⋅Δt
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Como saber quão pesado é um corpo de 1N?
Rigorosamente, o valor da aceleração gravitacional (g) varia com a altitude e com a latitude. 

Assim, os corpos têm peso menor, por exemplo, nas altitudes elevadas em relação ao nível do 
mar porque a intensidade da aceleração da gravidade (g) diminui com o aumento da distância da 
superfície da Terra. Assim, sua intensidade em locais situados a grandes altitudes é menor do que 
o valor observado na superfície.

O quadro mostra o valor aproximado da gravidade local e do peso de um objeto de massa 1 kg, em 
algumas altitudes, lembrando que P = m ? g.

Altitude em relação 
ao nível do mar

Valor aproximado da gravidade 
terrestre em m/s2

Peso de um 
objeto de 1 kg

0 km (superfície terrestre) 9,8 m/s2 9,8 N
6 400 km 2,5 m/s2 2,5 N

12 800 km 1,1 m/s2 1,1 N
32 000 km 0,27 m/s2 0,27 N

Saiba mais

I
!
=F
!
⋅Δt

Como saber quão pesado é um corpo de peso 1 N? 
Como podemos dimensionar isso, na prática?

Uma boa aproximação para isso é observar que o 
peso de 1 N é aproximadamente igual à intensidade da 
força necessária para equilibrar, com a mão, um corpo de 
massa 100 g, semelhante a uma xícara pequena de café. 
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Quantidade de movimento
É de conhecimento de todos, pela experiência cotidiana, que parar completamente, em 

determinado intervalo de tempo, um automóvel que se move a 100 km/h exige um esforço 
muito maior dos freios do que seria necessário caso o automóvel se movesse a 50 km/h. Da 
mesma forma, no caso de um caminhão carregado de areia e um automóvel popular que se 
movem à mesma velocidade, esse esforço também será bem maior para o caminhão.

Para estudar essas situações e compreender o motivo dessas diferenças, é necessário o desen-
volvimento do conceito de quantidade de movimento, também chamado de momento linear.

Nos exemplos acima, o carro que está mais veloz e o caminhão carregado apresentam 
quantidades de movimento de maior intensidade, fazendo com que seja necessário exigir mais 
dos freios do que os outros veículos citados.

 » A deformação progressiva 
aumenta o tempo da colisão, 
proporcionando maior 
segurança aos passageiros.

No caso de forças variáveis, há duas possibilidades para a deter-
minação da intensidade do impulso:

1. utilização da intensidade média da força (Fm): I=Fm ⋅Δt
2. utilização do gráfico da intensidade da força em função do 

tempo de interação:
Nesse caso, deve-se construir o gráfico e, pela área sob o gráfico, 

determinar a intensidade do impulso dessa força, como mostra a 
imagem ao lado.

O módulo do impulso é dado pela área do gráfico da intensidade 
da força em função do tempo.

Como a intensidade do impulso é dada pelo produto da força pelo 
intervalo de tempo, um mesmo impulso pode ser resultado de uma força de intensidade alta em 
um tempo curto ou de uma força mais fraca que atua durante um tempo mais longo.

Voltando à pergunta da abertura do tema: Por que os carros modernos têm para-choques 
de plástico, que se “desmancham” em uma colisão enquanto nos carros mais antigos eram 
feitos de ferro ou aço?

A justificativa para isso é que uma parte da energia cinética dos 
automóveis é dissipada por meio de deformações permanentes, 
aumentando o tempo de interação nas colisões. Com isso, a segu-
rança é aumentada porque ao aumentar o tempo de interação, para 
um mesmo impulso, teremos a aplicação de uma força de intensidade 
mais baixa, diminuindo o impacto sobre o motorista e passageiros. No 
caso de materiais extremamente rígidos e resistentes a deformações, 
o intervalo de tempo da colisão é muito pequeno, fazendo com que a 
intensidade da força e consequentemente o impacto sobre os passa-
geiros seja muito intensa.

Os automóveis mais modernos sofrem muitas deformações, quase “se desmanchando” 
para aumentar o tempo do impacto, proporcionando maior segurança aos passageiros  
do veículo.

 » Variação da intensidade 
da força com o tempo.
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Um objeto (móvel) que se desloca à velocidade V tem uma quantidade de movimento que está 
diretamente relacionada ao valor dessa velocidade e à sua massa. A quantidade de movimento (Q) 
de um corpo de massa m, que se move à velocidade V, é uma grandeza vetorial determinada por:

A quantidade de movimento tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da veloci-
dade do corpo e sua unidade de medida no SI é kg ? m/s.

No caso de um sistema composto por mais de um corpo em movimento, a quantidade de 
movimento do sistema é dada pela soma vetorial das quantidades de movimento individuais 
dos corpos que o compõem.

Considere três corpos com quanti-
dades de movimento Q1, Q2 e Q3, como 
representado na figura. 

Para encontrar a direção e o sentido da quantidade de 
movimento resultante do sistema, os vetores devem ser 
desenhados em sequência, ligando a seta de um ao início do 
outro (método da poligonal). O vetor resultante – quantidade 
de movimento do sistema (QSIST) – é  encontrado ao se ligar o 
início do primeiro vetor à seta do último. 

Q = m ? V

» Vetores velocidade 
e quantidade de 
movimento para um 
corpo de massa m.m

Q
V

» Soma vetorial de quantidades de 
movimento diferentes.

Q1

Q2

Q3» Corpos com quantidades de 
movimento diferentes.

» O corpo mantém 
o sentido de seu 
movimento.

Variação da quantidade de movimento
Um dos possíveis efeitos da aplicação de uma força não nula sobre um corpo é a alteração 

de sua velocidade e, consequentemente, de sua quantidade de movimento, fazendo com que 
ele inicie ou modifique seu movimento.

Dessa forma, ocorre variação da quantidade de movimento

onde Qf e Qi são as quantidades de movimento final e inicial, respectivamente.
Considere um corpo de massa 2 kg, que altera sua velocidade de 3 m/s para 4 m/s nas 

seguintes situações:

1. Corpo mantém a direção e sentido do deslocamento:

sentido 
progressivo 
da trajetóriasituação inicial situação final

m = 2 kg m = 2 kg
Vi = 3 m/s Vf = 4 m/s

Δ
!
Q=
!
Qf −
!
Qi

2 Considere um sistema formado por dois automó-
veis de massas mA = 1 000 kg e mB = 900 kg, 
movimentando-se em uma mesma estrada 
plana e reta, no mesmo sentido, com velocidades 
vA = 10 m/s e vB = 20 m/s. Quais as características 
do vetor quantidade de movimento do sistema?

Não escreva no livro

Q1 Q2

QSIST

Q3

QSIST
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis 
no Manual do Professor.  
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Conservação da quantidade de 
movimento de um sistema

Quando as forças atuantes são apenas aquelas existentes entre os próprios corpos, a resul-
tante das forças externas sobre o sistema é nula, o sistema é chamado de isolado e, nesse 
caso, a quantidade de movimento do sistema não sofre variação. Esse é o princípio da con-
servação da quantidade de movimento.

Sistema isolado → ΔQ
!"
= 0⇒Q

!"

inicial =Q
!"

final

 » O corpo inverte 
o sentido de seu 
movimento.

DQ = m ? vf – m ? vi h DQ = 2 ? 4 – 2 ? 3 h DQ = 8 – 6 h DQ = 2 kg ? m/s, na direção e 
sentido do movimento progressivo da trajetória.

2. Corpo inverte o sentido do movimento:

Nesse caso, o movimento inicial é retrógrado e, matematicamente, essa característica é 
representada por meio da atribuição do sinal negativo para sua velocidade. Assim:

DQ = m ? vf – m ? vi h DQ = 2 ? 4 – 2 ? (-3) h DQ = 8 + 6 h DQ = 14 kg ? m/s. 

Como o resultado é positivo, significa que o vetor variação da quantidade de movimento 
está no mesmo sentido do movimento progressivo da trajetória.

3. O movimento final do corpo ocorre em direção perpendicular ao inicial:

 » Representação 
das quantidades 
de movimento 
inicial e final e 
sua variação.

 » O movimento final 
é ortogonal ao que 
tinha inicialmente.

m = 2 kg

Vi = 3 m/s

m = 2 kg

Vf = 4 m/s

Os vetores quantidade de movimento inicial e final têm intensidades:
Qi = m ? vi h Qi = 2 ? 3 h Qi = 6 kg ? m/s. Qf = m ? vf h Qf = 2 ? 4 h Qf = 8 kg ? m/s.

Representando as quantida-
des de movimento e fazendo a 
diferença vetorial, tem-se:

Aplicando o teorema de Pitágoras para determinar a intensidade do vetor:
DQ2 = Qi

2 + QF
2

DQ2 = 62 + 82  DQ = 10 kg ∙ m/s
A direção e o sentido estão representados na figura.

situação inicial situação final

m = 2 kg m = 2 kg
Vi = _3 m/s Vf = 4 m/s

sentido 
progressivo 
da trajetória

Qi

Qi

DQ
Qf

Qf
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Esse princípio pode ser observado no dia a dia quando, por exemplo, uma 
pessoa se exercita em uma esteira mecânica (sem motor), bem lubrificada. 
Ao dar um passo para a frente, a superfície da esteira desliza, deslocando-se 
para trás e mantendo a pessoa no mesmo lugar.

Como a velocidade inicial de recuo do piso da esteira pode ser determinada?
Inicialmente, tanto esteira quanto a pessoa estão em repouso. Portanto 

a quantidade de movimento inicial total do sistema, formado pela pessoa 
e pela esteira, é nula.

Qsist/inicial = 0
Ao iniciar o movimento, a quantidade de movimento do sistema passa 

a ser:

» Na esteira de 
corrida mecânica 
não há motor e 
o movimento é 
proporcionado 
pelo(a) atleta.

» A quantidade de 
movimento se 
conserva nas colisões.

» Corpos A e B movimentando-se 
na mesma direção e sentido 
antes da colisão. 

» A quantidade de 
movimento se conserva 
em uma colisão.

Qsist = Qpessoa + Qesteira

Qsist/final = M pessoa . vpessoa + m esteira . vesteira

Sendo o sistema isolado, Qsist/final = Qsist/inicial

Mpessoa . vpessoa + mesteira . vesteira = 0 H v esteira = - 
M pessoa . vpessoa

m esteira

 , onde o sinal negativo indica 

que a esteira se move em sentido oposto ao da pessoa que caminha sobre ele.
Algumas outras situações que são explicadas por esse princípio são o recuo de um canhão 

ao disparar um projétil, as direções e velocidades dos fragmentos de uma granada após sua 
explosão ou o deslocamento de astronautas no espaço externo à estação espacial.

sistema, impondo que sejam iguais devido à conservação.
Considere dois corpos, A e B, de massas mA e mB e velocidades vA e vB no mesmo 

sentido, que se movem sobre uma mesma trajetória retilínea e colidem entre si.

Para que a colisão ocorra, vA . vB. A quantidade de movimento inicial do sistema com-
posto por A e B é dada por:

Qinicial = QA + QB h Qinicial = mA ? vA + mB ? vB

Após a colisão, os corpos adquirem velocidades v’A e v’B. Assim:

A AB
durante(antes da colisão) (após da colisão)

B

v'A v'BvBvA

mA mB

vBvA

Colisões mecânicas
No dia a dia existem inúmeras situações em que ocorrem colisões 

mecânicas, tais como colisão entre automóveis, entre as bolas em um 
jogo de bilhar, entre a bola e os pinos no boliche etc.

Para analisar essas colisões, devemos considerar o sistema isolado, 
permitindo a aplicação da conservação da quantidade de movimento. 
Assim, vamos verificar as quantidades de movimento final e inicial do 
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do barco. Ele conseguirá descer do barco sem 
molhar seus pés? Explique, utilizando os con-
ceitos físicos estudados nesse tema.

» Pescador 
andando da 
popa à proa.

 4. Um casal de patinadores, de massas 50 kg (ela) 
e 70 kg (ele) estão parados, frente a frente, em 
uma pista de gelo em que o atrito pode ser con-
siderado desprezível. Em dado momento eles se 
empurram frontalmente e a patinadora passa a 
se deslocar com velocidade 1,4 m/s em relação 
ao ponto que eles se empurram. Descreva o 
movimento adquirido pelo patinador. 

 5. Dois patinadores de massas mA = 45 kg e 
mB = 55 kg, deslocam-se em uma mesma
trajetória retilínea com velocidades respectiva-
mente iguais a 4 m/s e 2 m/s. O patinador mais 
rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo, salta 
verticalmente e agarra-se às suas costas, pas-
sando os dois a se deslocar juntos. Determine a 
velocidade com que passam a se deslocar.

 1. Ao dar um chute, em um jogo de futebol, um 
jogador aplica uma força de intensidade 
600 N sobre a bola, durante um intervalo de 
tempo de 0,25 s. Qual a intensidade do impulso 
da força aplicada pelo jogador sobre a bola? 

 2. O gráfico representa a força resultante sobre um 
carrinho de supermercado de massa total 20 kg, 
inicialmente em repouso. Determine a intensi-
dade da força constante que produz o mesmo 
impulso que a força representada no gráfico 
durante o intervalo de tempo de 0 a 50 s.

20

20

40 50

F(N)

t(s)
 3. Um pescador para seu barco com a proa per-

pendicular à margem de um lago, cujas águas 
estão paradas. O atrito entre o barco e a água 
pode ser desprezado. O pescador, saindo da 
popa, caminha em direção à proa, para descer 

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

» Deformações no rosto do jogador 
e na bola em um jogo de futebol.

Após a colisão, necessariamente vB > vA (quando vB = vA, os corpos ficam unidos após a 
colisão) e a quantidade de movimento final do sistema composto por A e B é dada por:

Qfinal = QA + QB h Qfinal = mA ? v'A + mB ? v'B
Aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento, tem-se:
Qinicial = Qfinal

mA ? vA + mB ? vB = mA ? v'A + mB ? v'B
Durante a colisão, ocorrem deformações nos corpos. Após a colisão, a restituição da forma e 

das propriedades dos corpos pode ser completa ou não, dependendo do tipo de colisão ocorrida.
Quando a colisão é perfeitamente elástica, a restituição é total e toda energia de movi-

mento (energia cinética) é conservada, não ocorrendo deformações permanentes.
No caso das colisões inelásticas, ocorre o máximo de deformação permanente, dissi-

pando parte da energia inicial do sistema. Nesse caso, os 
corpos ficam unidos, movendo-se juntos após a colisão.

Entre esses dois extremos está a colisão parcial-
mente elástica, na qual os corpos não ficam unidos após 
a colisão, ocorrendo, no entanto, dissipação de uma parte 
da energia inicial. 
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Cinética 
química4T

E
M

A

Habitualmente, em nosso cotidiano, manipulamos a 
velocidade das reações químicas mesmo sem perceber. 
Com o propósito de retardar a decomposição dos alimen-
tos, ou em acelerar seu cozimento, utilizamos geladeiras e 
fogões, por exemplo. Quando mastigamos devagar, e mais 
vezes, a quantidade de reações químicas que acontecem 
na boca é maior, e o alimento é digerido mais rapidamente.

Leia o texto a seguir.

[...]
Existe uma enzima digestiva (a ptialina) na saliva que tem 

ação sobre as massas em geral, os cereais, pães, biscoitos etc. 
Com isso, a digestão desses alimentos é facilitada, uma vez 
que chegam pré-digeridos ao estômago.

[...]
Boa parte dos problemas digestivos de que muitas pessoas 

se queixam podem ter origem em uma mastigação insufi -
ciente, engolindo-se alimentos em pedaços grandes, o que 
exigirá maior esforço do estômago em triturá-los.

[...]
 MARINHO, J. A importância da mastigação. Revista evidência, 11 nov. 2011. 

Disponível em: https://www.revistaevidencia.com/2011/11/a-importancia-da-
mastigacao/. Acesso em: 27 jul. 2020.

1 Segundo o texto, por que é importante mastigar bem os alimentos? 
Você pratica esta ação?

Não escreva no livro

» Determinando a 
transformação química 
pela variação de tempo.

Estes exemplos estão relacionados à cinética química, área que estuda a velo-
cidade de uma reação química, bem como os fatores que a influenciam.

Existem reações que são muito rápidas, como as explosões e a combustão 
que ocorre em um fogão, outras moderadas, como o amadurecimento de frutas 
e a formação de ferrugem, e outras muito lentas, como a formação do petróleo e 
dos diamantes. Uma das primeiras análises que se pode fazer a respeito de uma 
reação química diz respeito a sua velocidade média. 
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Velocidade média
Durante uma reação genérica, os reagentes serão consumidos e os produtos serão forma-

dos. Para calcular a velocidade média, faz-se a razão entre a quantidade que será consumida 
ou produzida em um determinado intervalo de tempo:

vvm = Δ[X]
Δt

onde vM é a velocidade média, D[X] é a variação da quantidade de reagente gasto ou produto 
formado (pode ser medida em massa, volume ou quantidade de matéria, entre outros) e Dt o 
intervalo de tempo analisado na reação (pode ser medido em segundos, minutos, horas etc.). 

Os dados de consumo de reagentes e formação de produtos em função do tempo costumam 
ser apresentados em tabelas ou em gráficos, como no exemplo genérico a seguir. Note como a 
quantidade de reagentes varia negativamente e a quantidade de produtos varia positivamente.

» Volume de O2(g) 
formado pelo tempo 
em minutos.

Como exemplo mais específico, temos a reação de decomposição da água oxigenada (H2O2) 
para formar água (H2O) e liberar gás oxigênio (O2). O gráfico que segue apresenta apenas o 
volume do O2 formado no decorrer do tempo.

2H2O2(l) H 2H2O(l) + O2(g)2 Calcule a veloci-
dade média de 
formação do O2
nos primeiros 
10 minutos.

Não escreva no livro
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» A curva vermelha 
do gráfico é uma 
curva descendente, 
portanto representa 
reagente que está 
sendo consumido, e 
a azul ascendente, 
produto sendo 
formado.

produtos

reagentes

Quantidade

Tempo

» Velocidade média de uma reação genérica. 
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atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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» Representação 
de uma colisão 
efetiva entre 
duas moléculas 
genéricas. 
(Imagem 
sem escala e 
cores-fantasia.)

Teoria das colisões
A teoria das colisões pressupõe que as reações químicas ocorrem através de coli-

sões efetivas entre as partículas, isto é, choques entre os reagentes que envolvem 
energia suficiente e orientação espacial adequada. Caso isso aconteça, forma-se um 
complexo ativado, que pode ser entendido como um estado de transição entre a 
quebra definitiva das ligações dos reagentes e a formação completa das ligações dos 
produtos. Colisões que não satisfazem esses fatores não são efetivas, não formam 
complexo ativado e, consequentemente, não há reação. 

A2 + B2 H 2AB

» Estudo gráfico 
da energia de 
ativação.

No gráfico à esquerda, percebe-se que os produtos apresentam menor energia 
que os reagentes, mas, mesmo assim, é necessário atingir a energia de ativação 
para que a reação ocorra. Neste caso, parte da energia presente tanto na colisão 
quanto nas ligações químicas dos reagentes é liberada ao ambiente na forma de 
energia térmica.

No gráfico à direita, também é necessário atingir a energia de ativação para que a 
reação ocorra e percebe-se que parte da energia envolvida na colisão é incorporada 
na formação dos produtos, já que estes são mais energéticos que os reagentes.

Veremos, agora, alguns fatores que influenciam as colisões e, consequente-
mente, a velocidade das reações. Não escreva no livro

3  Compare os 
dois gráfi-
cos acima 
e discuta, 
justificando, 
qual das 
reações 
deve ser a 
mais rápida.

A2 B2

reagentes produtos

2AB

complexo ativado

A
A

B
B

Cada reação possui uma quantidade mínima de energia que precisa ser atin-
gida para que o complexo ativado seja formado, que é denominada energia de 
ativação (EA). Em função disso, as colisões devem envolver uma quantidade de 
energia igual ou superior à energia de ativação para que haja formação dos produ-
tos. Quanto maior for a energia de ativação, menor será a chance de haver colisões 
efetivas, e, consequentemente, menor será a velocidade da reação.

Os gráficos genéricos a seguir ilustram a variação de energia ao longo de uma 
reação. 
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Ea

Energia complexo ativado

reagentes

produtos
Caminho da reação

Ea

Energia complexo ativado

reagentes

produtos

Caminho da reação

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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Fatores que alteram a velocidade 
das reações

Temperatura
Com o aumento da temperatura, a energia cinética média das molécu-

las cresce de modo a intensificar as colisões entre elas e, consequentemente, 
aumentar a velocidade das reações. Por exemplo, alimentos assados em altas 
temperaturas saem de seu estado original (cru) mais rapidamente que alimentos 
assados em baixas temperaturas.

Concentração dos reagentes 
Quanto maior a concentração dos reagentes, isto é, o número de partículas 

em um mesmo espaço (unidade de volume), maior a probabilidade de choques 
efetivos ocorrerem e maior a velocidade da reação.

Superfície de contato 
Pequenos gravetos de madeira queimam mais rapidamente que uma grande 

tora de madeira, isso porque a superfície disponível para interação com o ar, que 
contém o oxigênio necessário para que ocorra a reação de combustão, é maior. 
Legumes picados cozinham mais rapidamente que legumes inteiros. Isso ocorre 
porque, quanto maior for a superfície de contato, por exemplo, quanto mais 
particulado estiver um material sólido, maior será a probabilidade de colisões e, 
consequentemente, de haverem colisões efetivas, o que aumenta a velocidade 
ou melhor, a taxa de desenvolvimento das reações. 

4 Ao colocar uma casca de ovo em contato com vinagre, bolhas podem ser observa-
das. Isso acontece porque o carbonato de cálcio (CaCO3) presente na casca reage 
com o ácido acético (C2H4O2) do vinagre formando acetato de cálcio (C4H6O4Ca) e 
gás carbônico (CO2), que é liberado na forma de bolhas. A partir destas informa-
ções e com base na cinética química, analise a situação a seguir e explique em qual 
dos dois copos a formação destas bolhas ocorrerá mais rapidamente, e por quê. 
Considere que a água de ambos os copos está à mesma temperatura.

Não escreva no livro

Espaços de aprendizagem

Visite a simulação a seguir para 
ampliar os conhecimentos sobre 
colisões moleculares.
Disponível em: https://
phet.colorado.edu/pt_BR/
simulation/reactions-and-
rates. Acesso em: 29 jul. 2020.
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Pressão
O efeito da pressão é especifica-

mente importante nas situações em 
que ao menos um dos reagentes está 
no estado gasoso. Quanto maior for a 
pressão externa, menor será o volume 
em que as partículas estão confinadas, 
o que aumenta a probabilidade de coli-
sões e, consequentemente, a velocidade 
da reação. Um exemplo importante é a 
síntese da amônia, utilizada na fabrica-
ção de fertilizantes agrícolas e produtos 
de limpeza, mostrada a seguir. 

3H2(g) + N2(g) H 2NH3(g)

Esta reação será abordada 
em equilíbrio químico 
e veri� caremos que o 
fenômeno inverso também 
ocorrerá 2NH3 H 3H2 + N2

Catalisador
Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações porque dimi-

nuem a energia de ativação. Eles não fazem parte da reação química, ou seja, não atuam nem 
como reagentes nem como produtos, podendo ser inteiramente recuperados ao final da reação.

» A velocidade da reação tende a ser maior em (b), pois o menor 
volume aumenta a probabilidade de colisões efetivas entre os gases 
H2 e N2 e, consequentemente, a velocidade de formação de NH3.

» Peça utilizada no sistema de exaustão de automóveis, 
por exemplo, para catalisar a transformação do 
monóxido de carbono (CO) em gás carbônico (CO2). 

N2 H2 NH3

(a) (b)

2 CO(g)
tóxico
! "###

�+1O2 (g) Pt⎯→⎯ 2 CO2 (g)

Energia

Sentido da reação

B

A

» Ação de catalisador em reação genérica.
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O gráfico a seguir apresenta duas reações 
genéricas, na presença (A) e ausência (B) de 
catalisadores. Observe como a energia de 
ativação é reduzida e todas as outras con-
dições, iniciais e finais, são mantidas. 

Os catalisadores estão presentes no 
organismo dos animais, na forma de bio-
moléculas denominadas enzimas, além de 
serem utilizados em diversos processos 
industriais, reduzindo o tempo de produção 
e o gasto de energia, o que pode resultar em 
ganho econômico e ambiental. 

A platina é um metal nobre, resistente 
à corrosão, usado, por exemplo, como 
catalisador na combustão de gasolina e 
etanol em automóveis. Neste caso, tem 
a função de tratar gases tóxicos liberados 
pela reação de combustão, transformando 
os em gases menos nocivos.
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Estudando a velocidade das reações
Diversos fatores podem alterar a velocidade de uma reação química. Quais seriam possíveis de iden-
tificar utilizando somente os materiais a seguir? 

» Materiais
 6 comprimidos efervescentes (pode ser de 

antiácido estomacal ou de vitamina C) 
 6 copos 
 Relógio ou cronômetro
 Socador de limão ou batedor de carne.
 Água (ambiente, aquecida e gelada)

» Procedimentos
 Como você poderia elaborar os proce-

dimentos a partir dos materiais citados 
para identificar ao menos dois fatores que 
influenciam a velocidade de uma reação 
química? Forme um grupo e realize a prática, 
anotando os resultados obtidos.

 1. Faça um relatório sobre os procedimentos realizados.

 2. Discuta com seus colegas os dados adquiridos no experimento e faça sua conclusão.

 3. Faça uma pesquisa sobre os componentes do comprimido efervescente (antiácido estomacal) expli-
cando a reação que ocorre quando ele é colocado em água.

Não escreva no livro

 1. A conservação dos alimentos pode ser realizada ao reduzir reações químicas que podem ocorrer 
entre o alimento e o oxigênio do ar, ou ainda entre o alimento e microrganismos. Sobre este assunto, 
forme um grupo e pesquise sobre o leite longa vida. O que é este alimento? Quais seus métodos 
de conservação? Quais as características das embalagens deste produto? Escolha uma maneira 
de divulgar o resultado de sua pesquisa. Entre as sugestões estão apresentação digital, panfletos 
físico ou digital para partilhar em redes socias, podcast, vídeo, entre outros.  

 2. Um laboratorista com a intenção de estudar a velocidade de formação da ferrugem em pregos de 
ferro, fez uso de diferentes meios de armazenagem do prego de ferro.

Não escreva no livroAtividades

Água de 
torneira

Óleo Água
e sal

Sabonete 
líquido

Água 
destilada

Ar   

» Pregos de ferro em diferentes meios de armazenagem.
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Sobre esta experiência e seus resultados, responda.
a) Qual a evidência que o ferro enferrujou?
b) Quais equações representam o enferrujamento do ferro? Dê o nome dos 

compostos que formam a ferrugem.
c) Quais fatores aceleram a velocidade de formação da ferrugem? 

Justifique.
d) Existe algum fator protetor do enferrujamento do prego apresentado 

na experimentação? Explique.

 3. No estudo da microbiologia de alimentos existem técnicas básicas de 
detecção da presença/ausência de microrganismos. Um dos testes mais 
usados para a etapa de confirmação da identidade do microrganismo 
analisado é o teste de catalase, cujo objetivo é o de verificar se a bactéria 
é capaz de produzir a enzima catalase e, se sim, a bactéria é classificada 
como catalase positiva.
A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio popularmente 
chamado de água oxigenada (H2O2), em água e gás oxigênio ocorre de forma 
lenta na ausência de catalisador. A Catalase é um catalisador que acelera a 
decomposição da água oxigenada. A partir dessa informação um labora-
torista fez a seguinte experimentação: no tubo de ensaio A ele colocou a 
bactéria A e, no tubo de ensaio B, a bactéria B. Posteriormente acrescentou 
gotas de peróxido de hidrogênio (H2O2) nos dois tubos e obteve os resul-
tados apresentados a seguir.

Após 15 dias nas condições de armazenagem anteriormente apresentadas 
o resultado do aparecimento de ferrugem foi:

Água com sal . água da torneira . água destilada .  
> sabonete líquido . ar > óleo de cozinha.

Bactéria Resultado

A Formação de bolhas

B Aparentemente não ocorreu a formação de bolhas

Em relação aos dados obtidos do seu processo expe-
rimental, responda.
a) A equação balanceada da decomposição do peró-

xido de hidrogênio formando água e gás oxigênio.
b) Qual bactéria é catalase positiva? Justifique.
c) Um estudante lendo um material escolar comen-

tou com outro dizendo que a batata apresenta 
catalase em suas células internas. Proponha um 
mecanismo de análise para confirmação dessa 
possibilidade. 

d) O gráfico ao lado mostra a velocidade de liberação 
de gás oxigênio em função do tempo de reação. 
Qual das curvas (contínua ou tracejada) repre-
senta a bactéria catalase positiva? Justifique.

 »Velocidade de liberação de O2 em função 
do tempo. 

SÔ
NI

A 
VA

Z

Volume de O2 

Tempot
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B

 1. Um homem pretende atravessar um rio de barco, 
começando sua travessia a partir do ponto A como 
mostrado na figura. Ele então rema perpendicular-
mente à velocidade da correnteza (vc) mantendo 
sua velocidade constante de 1,5 m/s (vH). Sendo a 
velocidade da correnteza igual a 2,0 m/s, copie a 
figura abaixo em seu caderno e indique a direção e 
o sentido do deslocamento que o homem descre-
verá ao atravessar o rio e o valor de sua velocidade 
escalar em relação ao ponto A.

Correnteza

 2. (UERJ) Observe no gráfico a variação, em newtons, 
da intensidade da força F aplicada pelos motores de 
um veículo em seus primeiros  9 s de deslocamento.

Nesse contexto, a intensidade do impulso da força, 
em N.s equivale a: 
a) 1,8 ? 104

b) 2,7 ? 104

c) 3,6 ? 104

d) 4,5 ? 104

 3. Uma análise laboratorial permitiu identificar a in-
fluência de um catalisador em uma reação química. 
Com o resultado desta análise, foi possível a elabo-
ração do gráfico a seguir, que apresenta a reação 
com e sem o catalisador.

VE
ST

IB
UL

AR
 U

ER
J

Alternativa c.

Considerando que em A o carbonato está particu-
lado, e em B uma massa única, responda.
a) Escreva a equação balanceada da reação entre 

carbonato de cálcio (CaCO3) e ácido clorídrico 
(HCl) formando cloreto de cálcio (CaCl2), água 
e gás carbônico (CO2).

b) Qual procedimento ocorreu mais rapidamente 
nos 3 minutos representados? Justifique.

c) Explique por que as provetas vão perdendo água 
no decorrer do experimento.

d) Ao final do processo, quando todo o CaCO3 for con-
sumido nos dois erlenmeyers, o que se espera ver 
nas provetas?

ácido 
clorídrico

erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

ácido 
clorídrico

carbonato 
de cálcio

carbonato 
de cálcio

erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

A B

ácido 
clorídrico

erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

ácido 
clorídrico

carbonato 
de cálcio

carbonato 
de cálcio

erlenmeyer

gás recolhido

proveta

água

A B

energia

sentido da reação

B

A
x

y
D + G

sentido da reação

zJ

»Gráfi co cinética química e infl uência 
do catalisador

VI
NÍ

CI
US

 F
IO

RA
TT

I

a) Identifique quais letras representam os reagen-
tes e o produto.

b) O produto formado é menos ou mais energético 
do que os reagentes?

c) Qual letra representa a EA sem catalisador e 
com catalisador?

d) Que expressão indica a energia economizada 
com o uso do catalisador?

 4. Para analisar a reação de 1 g de carbonato de cálcio 
com ácido clorídrico suficiente, um estudante reali-
zou dois procedimentos, A e B, como mostra a figura 
a seguir, para os primeiros 3 minutos de reação.

Atividades extras

A

AL
EX

 S
IL

VA

AL
EX

 S
IL

VA

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
Não escreva no livro

(imagens sem escala; cores-fantasia).
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 5. (Eear-PE) Sobre uma mesa sem atrito, um objeto 
sofre a ação de duas forças F1 = 9 N e F2 = 15 N, 
que estão dispostas de modo a formar entre si um 
ângulo de 120o. A intensidade da força resultante, em 
newtons, será de 
a) 3 · 24 .
b) 3 · 19 .

c) 306 .
d) 24 .

 6. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici) Em determinadas 
situações, os pilotos de aviões ficam sujeitos a con-
dições desfavoráveis de vento durante o processo 
de aterrissagem. A fotografia mostra um avião se 
aproximando da pista de pouso enquanto tem que 
enfrentar um forte vento lateral. Para compen-
sar o vento, o piloto tem que aproximar o avião da 
pista obliquamente em relação à direção da pista, 
de modo que o avião possa prosseguir paralela-
mente a ela. Suponha uma situação similar, na qual, 
durante a aproximação da pista de pouso, um piloto 
mantém um ângulo de 30° entre o eixo longitudinal 
do avião e a direção da pista, conforme esquemati-
zado na figura. Se o módulo da velocidade do avião 
em relação à pista for v = 80 km/h qual é o módulo 
da velocidade do vento transversal (vt)? 

Alternativa b.

 8. (Unicamp-SP) Numa reação que ocorre em solução 
(reação I), há o desprendimento de oxigênio e a sua 
velocidade pode ser medida pelo volume do O2(g) 
desprendido. Uma outra reação (reação II) ocorre nas 
mesmas condições, porém consumindo O2(g) e este 
consumo mede a velocidade desta reação. O gráfico 
representa os resultados referentes às duas reações: 

Considerando as duas horas iniciais, qual das reações 
tem velocidade maior? Justifique sua resposta.

 9. (UnB-DF) Considere os estudos cinéticos de uma 
reação química e julgue os itens abaixo em (V) para 
verdadeiro e (F) para falso:

 (1) Toda reação é produzida por colisões, mas nem 
toda colisão gera uma reação.

 (2) Uma colisão altamente energética pode produ-
zir uma reação.

 (3) Toda colisão com orientação adequada produz 
uma reação.

 (4) A energia mínima para uma colisão efetiva é 
denominada energia da reação.

 (5) A diferença energética entre produtos e reagen-
tes é denominada energia de ativação da reação.

 10. (PUC-RS) Relacione os fenômenos descritos na 
coluna I com os fatores que influenciam sua veloci-
dade mencionados na coluna II.
Coluna I

 1 - Queimadas alastrando-se rapidamente 
quando está ventando;

 2 - Conservação dos alimentos no refrigerador;
 3 - Efervescência da água oxigenada na higiene de 

ferimentos;
 4 - Lascas de madeiras queimando mais rapida-

mente que uma tora de madeira.
Coluna II

 A - superfície de contato
 B - catalisador
 C - concentração
 D - temperatura

A alternativa que contém a associação correta 
entre as duas colunas é
a) 1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A.
b) 1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A.
c) 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D.
d) 1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A.
e) 1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B. Alternativa a.
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a) 30 km/h.
b) 40 km/h.
c) 46 km/h.
d) 55 km/h.
e) 69 km/h.

Alternativa c.

 7. (ITA-SP) Um automóvel para quase que instan-
taneamente ao bater frontalmente numa árvore. 
A proteção oferecida pelo “air-bag”, comparati-
vamente ao carro que dele não dispõe, advém do 
fato de que a transferência para o carro de parte do 
momentum do motorista se dá em condição de 
a) menor força em maior período de tempo. 
b) menor velocidade, com mesma aceleração. 
c) menor energia, numa distância menor. 
d) menor velocidade e maior desaceleração. 
e) mesmo tempo, com força menor. Alternativa a.
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Falando de...

Catalisadores
Os catalisadores desempenham um papel importante, seja no organismo dos 

seres vivos ou em processos produtivos de nossa sociedade. 
Entre os catalisadores biológicos, também chamados de biocatalisadores, estão as 

enzimas, fundamentais para o metabolismo dos seres vivos, pois podem realizar sua 
ação no interior ou no exterior celular. Além de enzimas, catalisadores químicos como 
metais, argilas, e outros minerais também são amplamente utilizados na indústria. 

Atualmente, a maioria dos processos de produção industrial necessitam de 
catalisadores. A diversidade de catalisadores é hoje uma ciência específica na 
pesquisa e desenvolvimento de materiais. Entre as indústrias que utilizam cata-
lisadores estão a têxtil, alimentícia, de bebidas, farmacêutica, agroindústria, 
automotiva, de refino de petróleo, de aromas e fragrâncias, entre outras. 

Os catalisadores são de tal importância tecnológica e científica, que nos anos 
de 2001, 2005, 2007 e 2010, estudos realizados na área da catálise recebe-
ram o prêmio Nobel de Química. Atualmente, os catalisadores têm realizado um 
importante papel na proteção ambiental, seja por meio da redução da emissão de 
poluentes, ou no aperfeiçoamento de processos, utilizando menor quantidade 
de energia e extração de matéria-prima do ambiente.

» Funcionamento 
de um conversor 
catalítico.

Fonte: BORGES, M. 
Programa de análise de 

produtos: relatório sobre 
análise em conversor 

catalítico. Inmetro. Rio de 
Janeiro, p. 5, ago. 2007.

INMETRO. Disponível em: 
http://www.inmetro.gov.

br/consumidor/produtos/
conversor.pdf. Acesso em: 

25 ago. 2020.

Combustíveis como gasolina e álcool etílico liberam gases poluentes na atmos-
fera. A presença de um catalisador no escapamento dos carros converte alguns 
desses gases em outros menos agressivos ao ambiente e à saúde humana.

Veja algumas das reações que transformam os gases tóxicos – monóxido de carbono 
CO(g), dióxido de nitrogênio NO2(g) e óxido de nitrogênio NO(g) em gases não tóxicos.

AL
EX

 S
IL

VA

Carcaça metálica
Como funciona um conversor catalítico

Suporte cerâmico
São revestidos com óxido de alumínio e contém 
internamente metais ativos. 
Metais ativos são aqueles capazes de atrair 
intensamente os reagentes gasosos enfraquecendo 
suas ligações e facilitando a formação de novas 
substâncias, neste caso menos tóxicas.

Manta expansiva
Funções: vedação
Isolamento térmico
Fixação e proteção mecânica

Emissões tóxicas 
provenientes do motor Metais preciosos

Platina, Paládio, Ródio

CO2 N2
H2O

Reações

CO2 = gás carbônico

N2 = nitrogênio

H2O = água

CO = monóxido de carbono

NO = óxido de nitrogênio

HC = hidrocarbonetos

Saída de gases 
inofensivos

2CO(g) + 2NO2(g) H 2CO2(g) + N2(g)   2CO(g) + 1/2O2(g) H 2CO2(g)   2NO(g) H N2(g) + O2(g)
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Ciência dos catalisadores

Enzima Fonte Aplicação

Papaína Mamão
Medicina , indústria de bebidas e de  amaciamento 

de carnes 

Bromelina Abacaxi
Medicina , indústria de bebidas e de amaciamento de 

carnes 

Diastase Malte Produção de xaropes e panificação 

Pepsina Estômago Amaciamento de carnes 

Lisozima Clara de 
ovos Bactericida 

Tripsina Pâncreas
Indústria farmacêutica , de couro  e de 

processamento de alimentos 

Celulase Fungos e 
bactérias

Aditivo para ração animal, alimentos e bebidas , 

indústria têxtil  e indústria de papel 

Invertase Fungo Panificação, adoçantes, e indústria de bebidas 

Amilase Bactérias 
e fungos Indústria de alimentos , detergentes  e têxtil 

Lipase Pâncreas

Indústria de alimentos , de fabricação de 

detergentes , indústria farmacêutica , 

Indústria de cosméticos , Indústria têxtil  e de 

biodiesel 

Não escreva no livroAtividades

 1. Por que os catalisadores são tão importantes na esfera tecnológica e científica?

 2. Forme um grupo e realize uma pesquisa sobre um determinado catalisador químico ou biológico. 
Identifique como ele é obtido, e quais são suas aplicações. Apresente o resultado de sua pesquisa na 
sala de aula, em forma de seminário utilizando ferramentas computacionais.
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Farmacêutica 
e medicinal

Couro

Têxtil

Alimentos 
e bebidas

Papeleira

Detergentes

Cosméticos

Combustíveis

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

2CO(g) + 2NO2(g) H 2CO2(g) + N2(g)   2CO(g) + 1/2O2(g) H 2CO2(g)   2NO(g) H N2(g) + O2(g)
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COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DA BNCC:
O texto integral das 
competências e das habilidades 
encontra-se no fi nal do livro.

Competências gerais
1, 2, 8, 9 e 10

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias

Competências específi cas: 

1, 2 e 3

Habilidades: EM13CNT101, 
EM13CNT204, EM13CNT301, 
EM13CNT303 e EM13CNT306

Força, energia, 
trabalho e 
potência

Estudos demonstram que a capacidade dos seres 
humanos de correr grandes distâncias auxiliou em sua 
distinção de outros primatas. De certa maneira, podemos 
dizer que o deslocamento de um lado para o outro faz parte 
da natureza humana. No início de sua história, os seres 
humanos se deslocavam por meio de caminhadas, ou corri-
das. Com a domesticação de outros animais, o ser humano 
passou a se locomover também sobre cavalos, jumentos, 
elefantes. 

Com a aceleração do desenvolvimento tecnológico após 
o início da Revolução Industrial, o ser humano passou a 
desenvolver máquinas para se deslocar cada vez mais 
longe, em menor tempo, e com menor gasto de combus-
tível. Atualmente, diversas empresas governamentais e 
privadas estão desenvolvendo tecnologias para que o ser 
humano possa voltar à Lua, e posteriormente ir a Marte, no 
menor tempo possível, e com a maior segurança possível. 
Testando estas tecnologias, no ano de 2018, uma empresa 
lançou por meio de seu foguete um carro para o espaço. No 
seu interior, um boneco vestido de astronauta. 

Seja em uma caminhada, no lançamento de um foguete, 
ou em outro corpo em deslocamento, diversas forças 
atuam sobre ele. As ações que provocam o deslocamento 
estão relacionadas às grandezas físicas trabalho, energia 
e potência, assuntos que serão estudados nesta Unidade.

Não escreva no livro

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

 1. Cite duas forças que atuam no foguete ao longo de 
seu percurso até entrar em órbita da Terra. O que se 
pode afi rmar a respeito de suas intensidades?

 2. O carro lançado no espaço sofre os mesmos tipos 
de força e de intensidades semelhantes que aqui na 
Terra?

HA
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AKHIL APPU/SHUTTERSTOCK.COM

 » Lançamento do 
foguete Falcon 
Heavy, em 2018. 
Ilha Merrit, Flórida, 
Estados Unidos da 
América.

 » Fotografia do carro e 
do boneco astronauta, 
chamado de “Starman”, 
lançado pelo foguete 
Falcon Heavy, em 2018.
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Leis de Newton1T
E

M
A

Observe a imagem e faça o que se pede. 

» Pessoa se 
segurando em 
um ônibus.

Não escreva no livro

1  Em duplas, discutam o que pode ocorrer com os passageiros que 
estão em pé durante a arrancada e a frenagem de um ônibus.  
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Primeira lei de Newton
Apoiado em trabalhos de Galileu Galilei (1564–1642), 

o físico e matemático inglês, Isaac Newton (1643–1727),  
publica em 1687, a obra de três volumes intitulada P rincípios 
Matemáticos da Filosofia Natural, na qual são desenvolvidos 
os conceitos que passaram a ser chamadas de Leis de Newton 
e explicam vários comportamentos relativos ao movimento 
de objetos físicos, sendo esse um extenso trabalho ao qual 
ele se dedicou. A Primeira lei de Newton, também conhecida 
como Princípio da inércia, é descrita como:

» Retrato de Sir Isaac Newton pintado por John 
Vanderbank, por volta de 1725.

Assim, se o movimento é retilíneo e uniforme, o 
vetor velocidade do corpo é constante e a quantidade de 
movimento é constante e, retomando o Princípio da con-
servação da quantidade de movimento, a resultante das 
forças externas sobre o corpo deve ser nula.

Assim, se um corpo estiver em repouso, é necessária a 
ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. 
Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças 
atuantes sobre ele, o corpo continuará a se mover indefini-
damente em linha reta com velocidade constante.

Princípio da Conservação da 
Quantidade de Movimento 

A quantidade de movimento de um 
corpo de massa (m), que se move com 
velocidade constante (



v ) é dada por 
Q m v
�� �
= ⋅ .

Em um sistema isolado, a resul-
tante das forças externas que atuam 
sobre o corpo é nula e a quantidade de 
movimento do sistema se conserva. 
Assim, a variação da quantidade de 
movimento é nula (ΔQ

!"
=
"
0 ).

Saiba mais

Todo corpo continua em seu estado de repouso ou 
de movimento uniforme em uma linha reta, a menos 
que seja forçado a mudar aquele estado por forças 
imprimidas sobre ele.

Segunda lei de Newton ou 
princípio fundamental da dinâmica

A intensidade dessa força é dada pela variação da quantidade de movimento em relação 

ao tempo em que a força atuou. Assim, FR

!"!
= ΔQ
!"

Δt
. 

Então, a unidade de medida da força no SI é dada por 
⋅kg m s
s . Essa unidade recebe o nome 

de newton (N), em homenagem a Isaac Newton.
Duas conclusões podem ser tiradas dessa formulação:
Da equação acima vem: ΔQ

!"
=FR

!"
⋅Δt . 

Mas, o produto da intensidade da força pelo tempo de interação é o Impulso I
!
=FR

"!
⋅Δt . 

Portanto, outra maneira de se determinar o impulso da força resultante é dada pela variação 

A alteração da quantidade de movimento de um corpo é provocada pela ação de uma 
força resultante sobre ele.
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Atividade resolvida 

da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso, que relaciona a intensidade da 
força e a variação da quantidade do movimento do corpo.

IR
!"
= ΔQ
!"
⇒ IR
!"
=m⋅v
"

final −m⋅v
"

inicial

Portanto, as unidades de medidas ⋅N s (do impulso) e ⋅kg m s (da quantidade de movimento) 
são equivalentes.

A partir da formulação do Princípio Fundamental da Dinâmica ou Segunda Lei de Newton 
pode-se escrever:

FR

!"
= ΔQ
!"

Δt
⇒FR

!"
= m⋅Δv

"

Δt
No entanto, a variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Logo, outra forma 

de escrever a segunda lei é pela formulação clássica 
�� �
= ⋅F m aR :

Unidades de medida no SI:

F m a

N kg m s

R

�� �

↘

= ⋅

↓ ↓

= ⋅ 2

As duas maneiras de formulação da segunda lei possibilitam a relação com o estudo do 
movimento variado. Se a força resultante for constante e não nula, o movimento terá acele-
ração constante, sendo, portanto, movimento uniformemente variado.

 1. Considere um corpo de massa 10 kg, submetido à ação de duas forças F1 = 4 N e F2 = 3 N, respectiva-
mente, aplicadas nas direções indicadas. Determine a força resultante e a aceleração em cada caso. 
a) F2

F1

b) 
F2

F1

 � Resolução

a) F2
F1

FR

    Aplicando a segunda lei, FR =m⋅a ⇒7 =10 ⋅a ⇒a = 0,7 m s2

b) 
F2

F1

FR

    Aplicando a segunda lei, FR =m⋅a ⇒ 5 =10 ⋅a ⇒ a = 0,5 m s2

FR

!"
=F1
!"
+F2

!"
⇒FR = 4+3⇒FR =7 N

FR
2 =F1

2 +F2
2 ⇒FR

2 =16+9⇒FR
2 = 25⇒FR = 5 N
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Terceira lei 
de Newton ou 
princípio da 
ação e reação

» Se o golpe 
não for bem 
executado, o 
atleta pode se 
contundir.

Ao treinar, o atleta desfere um 
chute contra o saco de areia sus-
penso. Ao mesmo tempo em que 
o objeto se desloca, ele sente o 
impacto da interação, podendo, 
inclusive se machucar se o movi-
mento não for realizado da forma 
adequada.

Não escreva no livro

2  Se o cavalo puxa a carroça e a carroça puxa o cavalo 
e essas forças têm mesma intensidade e sentidos 
opostos, como o sistema cavalo-carroça se desloca?
Considere uma bolinha de tênis se chocando contra 
uma parede vertical.

Fparede/bola Fbola/parede

 Se o cavalo puxa a carroça e a carroça puxa o cavalo 

opostos, como o sistema cavalo-carroça se desloca?
Considere uma bolinha de tênis se chocando contra 

» Par de forças ação-
-reação que atuam 
quando a bolinha se 
choca contra a parede.

A toda ação corresponde uma reação oposta e de igual intensidade. As 
ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas 
em sentidos opostos.
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Isso significa que existe uma força atuando no saco de treinamento e outra 
no pé do atleta. Durante a interação, cada corpo exerce uma força sobre o outro, 
produzindo efeitos diferentes. 

A interação entre objetos foi estudada por Newton, que formulou o Princípio 
da Ação e Reação, que ficou conhecida posteriormente como a Terceira Lei de 
Newton, que apresenta o seguinte enunciado:

» Sistema cavalo-carroça.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

Importante destacar que as forças de interações entre os corpos sempre apa-
recem aos pares, cada uma atuando em cada um dos corpos.

Essas forças têm mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos 
diferentes. A força recebida da parede faz com que a bolinha altere sua quantidade de movi-
mento, invertendo o sentido do deslocamento.
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Mais algumas forças: tração, reação 
normal do apoio e atrito

A força de tração em fios e cordas ocorre sempre no sentido que 
os corpos são puxados e têm a direção do fio ou corda. A função da 
polia é direcionar a aplicação da força de tração.

Os pares 
��
T1  e –

��
T1  formam um par ação-reação, assim como o par ���

T2  e – 
���
T2 .

Chamamos de reação normal do apoio, ou simplesmente força 
normal, a força existente entre duas superfícies que estão em contato, 
comprimindo-se. Ela recebe esse nome por ser normal (perpendicular) 
à superfície de contato.

» Forças de tração 
atuantes em um 
sistema de polia.

» O atrito deve-se às 
rugosidades das 
superfícies.

» Reação normal 
do apoio.

A força de atrito surge quando duas superfícies em contato se 
deslocam entre si ou tendem a se deslocar. Nesse caso a força está 
no sentido oposto ao deslocamento relativo entre suas superfícies, ou 
seja, no sentido oposto ao do escorregamento. 

Outro fator que também interfere no atrito é a intensidade da força 
com que as superfícies se comprimem (reação normal).

Considere uma caixa em repouso no chão rugoso e uma pessoa vai 
empurrá-la, aumentando gradativamente a intensidade da força. No 
início, enquanto a caixa não se move, a intensidade do atrito é igual 
à da força aplicada, anulando o efeito da força aplicada, mantendo o 
corpo em repouso – é o atrito estático.

Quando o movimento se inicia, a intensidade da força de atrito 
é proporcional à da força de reação normal e o atrito dinâmico (ou
cinético) é determinado por:

Fat = µC ⋅N

O coeficiente m é denominado coeficiente de atrito 
e expressa as características das superfícies em 
contato (sua rugosidade, por exemplo).

O comportamento da intensidade da força de 
atrito em função de uma força externa aplicada a um 
corpo pode ser sintetizado no gráfico:

Fat

F Eat
F Cat

Fap

45º

T2 T1

-T2

-T1

T2 T1

-T2

-T1

- T2
- T1

T2
T1
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A
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N2

N1

–N1

–N2

–N3

N3

Fat

Fap

P
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» Gráfi co da Força de Atrito em 
função da força Aplicada

» Variação da 
intensidade 
do atrito em 
função da 
força aplicada.
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 2. Os corpos A e B têm 
massas 5,0 kg e 1,5 kg, 
respectivamente. O 
sistema é mantido em 
equilíbrio estático em 
função do atrito exis-
tente entre o corpo A 
e o solo. Considerando 
a aceleração da gravi-
dade g = 10 m/s2, determine o coeficiente de 
atrito necessário para que o sistema se man-
tenha em repouso.
As forças que atuam sobre os corpos são:
NA =PA ⇒NA =mA ⋅g⇒NA = 5⋅10⇒NA = 50 N
TB/A =Fat ⇒TB/A = µ ⋅NA ⇒TB/A = µ ⋅50

equação (I)
Como o sistema permanece em equilíbrio, as 
forças horizontais e as verticais em cada corpo 
se equilibram. Logo:
Corpo A: NA = PA  e  TB/A = Fat

NA

PA

PB

Fat

TB/A

TB/A
A

B

Corpo B:
TA/B =PB ⇒TA/B =mB ⋅g⇒TA/B =1,5⋅10⇒TA/B =15 N

Como TA/B = TB/A ⇒TB/A =15 N
Aplicando na equação (I) vem:
15= µ ⋅50⇒µ = 0,3

Atividades resolvidas

 1. Duas caixas, de massas mA = 20 kg e mB = 30 kg, 
estão encostadas entre si e apoiadas sobre uma 
superfície horizontal na qual o atrito pode ser 
considerado desprezível. Para mudá-las de lugar, 
uma pessoa aplica sobre a caixa A uma força hori-
zontal de intensidade 50 N.

 a) Represente as forças que atuam em cada caixa.

 b) Determine a aceleração com que as caixas se 
movem.

 c) Determine a intensidade da força que a caixa A 
aplica na caixa B.

A B
F = 50 N

� Resolução

 a) Representação das forças que atuam em cada 
caixa, mostrando-as separadamente;

F -f

PA

NA

f

NB

PB

 b) Cálculo da aceleração adquirida pelo sistema; 
O sistema pode ser considerado um único 
corpo de massa 50 kg. Assim:
O movimento resultante será paralelo ao piso 
horizontal. Portanto, basta analisar as forças 
horizontais.

A + B (50 kg)
F = 50 N

Aplicando a Segunda Lei de Newton, vem:
FR =M⋅a ⇒ 50 = 20+30( )⋅a

50 = 50 ⋅a

a =1 m s2
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 c) Determinação da intensidade da força 
de interação ( 



f  ) entre as caixas.
Aplicando a Segunda Lei de Newton 
no corpo B, vem:

FR =M⋅a ⇒ f = 30 ⋅1
f = 30 N

f

NB

PB
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A

B
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 1. Os trenós puxados por uma matilha de cães é 
um tipo de transporte que faz parte da cultura 
de povos que habitam regiões onde a neve é a 
paisagem natural por muitos meses. Um time 
de 10 cães treinados em um trenó pode puxar 
até 300 kg de carga útil (incluindo o trenó) e cada 
cão adulto tem, em média 30 kg. Se um destes 
trenós parte do repouso e atinge uma velocidade 
de 36 km/h em 10 segundos, determine:

» Trenó puxado por cães.

a) A variação da quantidade de movimento do 
conjunto trenó+cães.

b) A força resultante que atua sobre o conjunto.   

 2. A missão Apollo 11, a primeira na qual um 
ser humano pisou em nosso satélite natural, 
levou 4 dias para chegar até a Lua. Neste des-
locamento, em 90% do tempo de percurso, os 
motores estiveram desligados. De acordo com 
as Leis de Newton, responda.
a) Qual(is) Lei(s) de Newton podem ser aplica-

das no caso de um foguete que é lançado até 
a Lua?

b) Como explicar o fato dos motores desligados 
em 90% do percurso?

 3. A arborização urbana é importante para a qua-
lidade de vida da população. Entretanto, a 

falta de manutenção nas 
árvores, como a retirada 
de troncos e galhos apo-
drecidos, e por vezes a 
escolha de espécies que 
não são recomendadas 
ao ambiente urbano, 
contribuem para a queda 
das árvores, que podem 
levar perigo à população 
local. 

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

a) A imagem apresenta uma árvore que caiu 
em cima de um automóvel. No ponto em 
que a árvore toca-o, é exercida uma força de 
intensidade F, vertical para baixo. Descreva a 
reação à essa força dando sua intensidade, 
direção e sentido e identifique em qual dos 
corpos (carro ou árvore) ela é aplicada.

b) Forme um grupo com seus colegas e faça 
uma pesquisa sobre a importância da 
arborização urbana, bem como quais as 
espécies de árvores recomendadas para o 
ambiente urbano da região em que você 
mora. Em seguida, identifique as árvores 
que estão plantadas próximo à sua casa e 
escola, ou no centro urbano mais próximo 
de você. Compare-as com os resultados 
de sua pesquisa, e monte um relatório, 
indicando possíveis soluções caso exista 
a necessidade. 

 4. Dois blocos, A e B têm, respectivamente, 
massas iguais a 10 kg e 4 kg estando apoiados 
num plano horizontal sem atrito de acordo com 
a figura mostrada. Ao bloco A aplicamos uma 
força horizontal para a direita de módulo 42 N. 
Determine:

F A R

a) a aceleração do sistema.
b) a força que o bloco A exerce sobre o bloco B.

 5. Um caminhão percorre uma estrada e, em 
certo momento, tem velocidade de 108 km/h. 
Ao ver um obstáculo na pista, aciona os freios 
gastando 10 segundos até atingir o repouso. 
Determine o valor do coeficiente de atrito 
entre o solo e os pneus do automóvel.

VO  = 108 km/h

t f = 10 stO = 0

Vf  = 0

» Árvore caída 
sobre carro.
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G
G

G

Equilíbrio 
de um corpo2T

E
M

A

» A posição em que os pés 
se posicionam definem o 
equilíbrio. » Nos sólidos ou figuras planas regulares, o centro de 

gravidade localiza-se no centro geométrico do corpo.

Qualquer termo ou palavra, retirada de seu contexto, fica carente 
de um significado único, pois várias delas são utilizadas nas mais 
variadas situações e com significados específicos. Equilíbrio é um bom 
exemplo disso.

Se perguntarmos o significado de equilíbrio a um psicólogo, ele 
provavelmente dirá sobre equilíbrio psicológico, e que este significa 
manter uma certa estabilidade em termos de humor, emoções e senti-
mentos. O químico provavelmente pensará logo no equilíbrio químico, 
no qual existem duas reações, uma direta (em que os reagentes são 
transformados em produtos) e uma inversa (em que os produtos são 
transformados em reagentes), que apresentam a mesma velocidade. 
O biólogo provavelmente pensará em equilíbrio do meio interno do 
corpo, também chamado de homeostase, ou o equilíbrio ecológico do 
ambiente.

O estudo que será feito a partir de agora focará no conceito de 
equilíbrio dentro do contexto da Física, no qual é realizada a análise 
das forças que atuam sobre um objeto, bem como as características 
relacionadas a sua forma que definem a posição do centro de gravi-
dade do corpo.

O centro de gravidade de um corpo é o ponto onde pode ser 
considerada a aplicação da força da gravidade e, se um objeto 
tiver forma regular e densidade homogênea, o centro de gra-

vidade coincidirá com o centro geométrico do objeto. Assim, 
para localizar o centro de gravidade de uma placa retangular 

de espessura uniforme, de um cubo ou de um cilindro, desde 
que sejam homogêneos, basta identificar seu centro geométrico.

1 Sente em uma 
cadeira e posi-
cione-se como 
mostra a imagem. 
Agora tente 
levantar sem incli-
nar o corpo para a 
frente? É possí-
vel? Por quê?

Não escreva no livro
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

53UNIDADE 2 • Força, energia, trabalho e potência

D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U2_053-059_Tema2_LA_G21-AV2.indd   53D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U2_053-059_Tema2_LA_G21-AV2.indd   53 24/09/20   09:5624/09/20   09:56



A

B

b

o

a

B

b
a

o

A
C

c

A

a

Equilíbrio do ponto material
De acordo com a Primeira Lei de Newton, um corpo está em repouso ou em 

movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele é 
nula. Nessas condições, o corpo está em equilíbrio.

Esse equilíbrio pode ser estático, quando o corpo está em repouso; ou dinâ-
mico, quando o corpo está em movimento. Esquematicamente, tem-se:

Assim, na Física podemos dizer que:

Atividade resolvida 

 1. Considere um lustre de massa 1,0 kg, 
suspenso por meio de duas cordas B e C 
conforme a figura ao lado.
(Dados: sen 30° = 0,50, cos 30° = 0,866 e 
g = 10 m/s2). 
Determine as intensidades das forças de 
tração nas cordas A, B e C.

Para que um corpo esteja em equilíbrio, é necessário que a resultante 
vetorial das forças que atuam sobre ele seja nula.

F a v constanteR

�� � � � �
= → = →0 0

v = 0 h repouso equilíbrio estático

v 5 0 h movimento retílineo e uniforme h equilíbrio dinâmico

Pendure o corpo 
e trace uma 
perpendicular 
(Aa) pelo ponto 
de fixação.

Passo 1
Pendure o corpo 
por outro ponto 
(B) e trace a 
perpendicular 
(Bb) pelo ponto 
de fixação.

Passo 2
Pendure o corpo 
por outro ponto 
(C) e trace a 
perpendicular 
(Cc) pelo ponto 
de fixação.

Passo 3

» O centro de gravidade é localizado no ponto de encontro das três 
perpendiculares traçadas - ponto O.
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Uma maneira prática de determinar o centro de gravidade de objetos consiste 
em pendurar o corpo pela borda, por, pelo menos, dois pontos diferentes, um de 
cada vez. Feito isso, trace, em cada caso, uma linha vertical, descendente. O encon-
tro dessas linhas indica o centro de gravidade do objeto.

30º

30º
B

C
0

A
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� Resolução

TA

30o

TB

TC

TA

TBY

TBX

30o

TB

TC

Uma maneira de resolver esse problema é pelo método das projeções, 
em que são determinadas as projeções ortogonais das forças, impondo 
que a resultante é nula nos eixos X e Y. Nesse caso, a força de tração TB

��

deve ser decomposta em suas projeções TBX

���
 e TBY

���
.

Como a resultante é nula:

TBY = TA ⇒ TBY =10 N
TBX = TC

As componentes TBX e TBY são calculadas por meio das relações trigonométricas:

TBY = TA ⇒ TBY = TB ⋅sen 30°⇒10 = TB ⋅0,5⇒ TB = 20 N
TBX = TB ⋅cos 30°⇒ TBX = 20 ⋅0,866⇒ TBX =17,3 N

Como TBX = TC ⇒ TC =17,3 N

Saiba mais

Vy

Vx

Y

X

V

Ф

As componentes ortogonais de um vetor são determinadas a partir de suas proje-
ções e calculadas por meio das razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Aplicando as razões trigonométricas no triângulo destacado na figura, vem:

sen θ= cateto oposto
hipotenusa

⇒sen θ= vY

v
⇒ vY = v ⋅sen θ

cos θ= cateto adjacente
hipotenusa

⇒ cos θ= vX

v
⇒ vX = v ⋅cos θ

tg θ= cateto oposto
cateto adjacente

⇒ tg θ= vY

vX

⇒ vY = vx ⋅tg θ

Por fim, = +v v vX Y
2 2 2  (teorema de Pitágoras).
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Como o lustre está em equilíbrio, TA = PL.
TA =ML ⋅g ⇒ TA =1⋅10⇒ TA =10 N

O próximo passo é representar as forças que atuam no ponto A e impor 
que a resultante seja nula. Assim:

VA
NE

SS
A 

NO
VA

IS

30º

30º
TCTCTA

TB

TB

O

TA

PL

A

A primeira coisa a fazer é 
representar as forças que atuam 
no sistema.
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O momento de uma força (ou torque), é a ten-
dência que uma força tem de provocar rotação 
em um corpo sobre o qual ela é aplicada. É uma 
grandeza vetorial e sua intensidade é deter-
minada pelo produto da intensidade da força 


F  pelo braço de aplicação (d). Para o cálculo 
da intensidade do momento, deve-se utilizar a 
componente da força perpendicular ao braço.

Assim: 


= ± ⋅M F dF
0

Lê-se: o momento da força 


F  em relação ao 
polo O é dado por F vezes d.

O sinal indica o sentido de rotação, horário 
ou anti-horário. Costuma-se convencionar o 
sentido horário como negativo e o anti-horário 
como positivo, mas não é uma escolha rígida.

A unidade do torque, de acordo com o Sistema 
Internacional, é o newton ? metro (N?m).

Voltando ao caso da troca do pneu, para 
facilitar a soltura da porca, pode-se aumentar 
a intensidade da força aplicada ou aumen-
tar o braço de aplicação da força, colocando 
uma extensão no cabo da chave de roda, por 
exemplo. 

±

Momento de uma força 
(ou torque)

Ao trocar o pneu de um carro manualmente utilizamos uma chave de roda que 
pode ter o formato de L que, sob a ação da força aplicada segundo uma direção 
que forma 90° com a haste da chave, produz a rotação da porca, permitindo a 
retirada da roda e a troca do pneu.

» Força aplicada em uma 
chave de roda para soltar o 
parafuso manualmente.

sentido de rotação

d

» Pessoa soltando o parafuso da roda do carro com chave 
de roda com extensor.

2 Imagine que a roda mostrada na 
figura esteja com a porca muito 
presa e, por mais força que a 
pessoa faça, não consegue sol-
tá-la. O que ela pode fazer para 
conseguir soltar a porca para 
trocar o pneu?

Não escreva no livro
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

» Força sendo aplicada para criar um 
torque sobre o parafuso.
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Condições de equilíbrio 
de um corpo extenso

Quando as dimensões do corpo interferem no estudo a ser realizado, ele é 
chamado de corpo extenso e a posição de seu centro de gravidade terá especial 
importância para seu equilíbrio.

Há duas condições fundamentais para que um corpo esteja em equilíbrio:
1. A resultante das forças que atuam sobre ele deve ser nula, ou seja, 

�� �
=FR 0  

(semelhante ao que foi analisado no equilíbrio do ponto material).
2. Não pode haver movimento de rotação. Isto é, a soma algébrica das intensi-

dades dos momentos das forças atuantes, em relação a um polo O qualquer, 
deve ser nula ( =∑M 0 ).

 � Resolução

Tomando o ponto O como referência e marcando as forças que atuam sobre a gangorra vem:
Em relação ao polo O, o garoto exerce uma força no sentido de rotação anti-horário enquanto a 

força exercida pela garota busca a rotação no sentido horário. Adotando o sentido anti-horário como 
positivo, vem:

Atividade resolvida 

 2. Uma garota, de peso 500 N, está sentada no extremo A 
de uma tábua feita de gangorra com braços desiguais, 
conforme imagem. Qual é o peso do garoto sentado 
no extremo B para que a tábua fique em equilíbrio na 
posição horizontal? Considere que a tábua tem peso 
desprezível e está articulada no ponto O.

MA = +PA ⋅dA ⇒MA = +500 ⋅2⇒MA = +1000 N⋅m
MB = +PB ⋅dB ⇒MB = −PB ⋅4
⇒ M∑ = 0⇒+1000−PB ⋅4 = 0⇒PB ⋅4 =1000⇒PB = 250 N

Como saber se uma caixa em 
repouso colocada sobre uma superfí-
cie inclinada em relação à horizontal vai 
tombar ou não?

Para analisar essa situação, consi-
dere as duas situações ao lado, com a 
identificação dos centros de gravidade e 
a indicação da força peso de cada caixa.  » Caixa A em 

equilíbrio sobre a 
rampa enquanto 
a caixa B tomba 
sobre a rampa.

G

Caso A
P

Caso B

G

P

Observe que, no caso A, a direção do vetor peso atravessa a base de 
apoio da caixa, diferentemente do que ocorre na situação B, em que a direção 
do peso atinge a superfície da rampa em um ponto fora da base da caixa.

Portanto, a situação A representa um caso em que a caixa não tomba 
sobre a superfície, ao contrário do que ocorre na situação B.
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A
2 m 4 m

B

F0

PA = 500 N

O

PB
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Alavanca no corpo humano

 » Alavanca utilizada para mover objetos pesados.

 » Princípio da alavanca no corpo humano.

 » Forças que atuam no antebraço e na mão ao 
segurar um objeto.

 » Esquema de forças no antebraço.

O estudo das alavancas está diretamente 
ligado ao conceito de equilíbrio, em especial ao de 
momento de uma força (torque).

Para isso, utiliza um apoio (polo) aplicando uma 
força menor do que aquela que seria necessária  
caso tentasse mover (ou equilibrar) um objeto 
pesado diretamente, sem o auxílio da alavanca.

No corpo humano, as articulações, ossos, 
tendões e musculaturas têm a função de propor-
cionar movimento e aplicação de forças das mais 
variadas formas.

Para esses movimentos, os ossos fazem o 
papel das hastes e barras que são representadas 
no estudo das alavancas e equilíbrios, os músculos 
e tendões são os responsáveis pela aplicação da 
força, por meio de contrações e distensões provo-
cadas por sinais elétricos que provocam impulsos 
nervosos conduzidos pelos nervos. 

Considere, por exemplo, o ato de segurar um 
objeto mantendo o braço na vertical e o antebraço 
na horizontal.

O cotovelo age como ponto fixo de apoio (polo) 
e os músculos do bíceps exercem a força no ante-
braço, responsável por sustentar o peso da bola 
colocada na mão da pessoa.

As forças que atuam no sistema estão indi-
cadas na figura ao lado, na qual os corpos (corpo 
humano e bola) foram separados para facilitar a 
visualização.

O funcionamento físico desse sistema humano 
pode ser representado, esquematicamente por:

Adotando a tendência o sentido anti-horário 
como positivo para o momento de rotação em 
relação ao polo O (cotovelo), vem:

0

d1

d2

Fantebraço

Fmão
MFantebraço

 + MFmão
 = 0

+ Fantebraço ? d1 – Fmão d2 = 0

Esse estudo é bastante importante para não 
provocar lesões em função de peso excessivo em 
atividades de musculação, por exemplo.
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Não escreva no livroAtividades

 1. As cadeiras de balanço são 
móveis muitas vezes consi-
derados exóticos sob vários 
aspectos, mas com certeza 
já foram motivo de diversão 
entre crianças e adultos. A 
questão do equilíbrio das 
cadeiras de balanço de chão, assim como dos 
bonecos “João bobo”, envolvem a posição rela-
tiva entre seus centros de gravidade (centros de 
massa) e o ponto de apoio da base. 
Supondo que, no instante mostrado, as cadeiras 
estão com velocidade rotacional nula, de acordo 
com seus conhecimentos de Física, discuta com 
seus colegas e descreva o que pode acontecer 
com a cadeira em cada situação abaixo. 

 2. Execute os procedimentos e responda a seguir:

BA

G G G

C
50 N

F
3 cm

2 cm

a) Copie a representação da chave fixa em seu 
caderno e indique nela o melhor ponto de apli-
cação da força mínima para soltar o parafuso 
e desenhe o vetor que maximizaria a aplicação 
desta mesma força.

b) Calcule o valor de F aplicada em B para um 
torque mínimo de 15 N.m.

A

B

 3. Barbara queria abrir uma garrafa de refrigerante, 
mas não conseguia achar o abridor de garrafas. 
Como não havia, no momento, ninguém por 
perto para ajudá-la, ela resolveu utilizar suas 
habilidades em manufaturar objetos de madeira 
e, muito rapidamente, inventou um abridor com 
materiais que tinha em casa. Analisou as proprie-
dades dos pedaços de madeira e achou um que, 
pela dureza e orientação dos veios, era ideal para 
o que ele tinha em mente. Ela sabia que deveria 
construí-lo de maneira tal que facilitasse a aber-
tura da garrafa com um esforço menor do que 
seria necessário sem o abridor. Demonstre, por 
meios de seus conhecimentos de Física e cálculos 
numéricos, que o protótipo de Bárbara mostrado 
abaixo obedecia às condições por ela imaginada.

a) junte seus pés e tente 
se inclinar para a frente 
no sentido de tocá-los 
com suas mãos, como 
mostra a figura (A). 
Observou alguma difi-
culdade, em relação ao 
seu equilíbrio, na reali-
zação dessa tarefa?

b) Agora, ainda com os 
pés juntos, encoste 
suas costas na parede 
e tente realizar o 
mesmo movimento 
anterior, inclinando-
-se para a frente para 
tocar seus pés, como 
mostra a figura (B). O 
que observou?

c) Como você justifica, a partir de conceitos 
físicos, essas observações?

 4. A figura mostra uma chave fixa, comumente 
chamada de “chave de boca”. Ela é utilizada para 
desatarraxar parafusos e porcas com cabeças 
hexagonais ou quadradas. O ponto A é o ponto 
fixo do parafuso, onde se encontra seu eixo de 
rotação. Sabendo-se que a distância entre A e 
B é de 20 cm, responda aos itens a seguir: 
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Energia, trabalho 
e potência3T

E
M

A

Na montanha-russa, as alturas atingidas ao longo do movi-
mento vão diminuindo conforme a pista é percorrida, de forma 
que, o final do percurso e o ponto de chegada estão situados em 
um nível com pouca altura. No entanto, na litografia Waterfall
(Queda de água), produzida pelo artista gráfico holandês Maurits 
Cornelis Escher (1898-1972), a água retorna ao ponto de partida 
depois de completar seu percurso pela canaleta e passando pela 
roda de água.

Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer 
que ela está associada à capacidade de produção de ação e/ou 
movimento, manifestando-se de várias maneiras (calor, eletrici-
dade, luz etc). O foco desse tema é o estudo dos fenômenos que 
envolvem energia, associados à energia de natureza mecânica.

» Montanha-russa, com o carrinho passando por um 
ponto de looping, quando as pessoas ficam de cabeça 
para baixo.

» Reprodução da obra “Queda de água”, de M. C. Escher. 
ESCHER, M. C. Waterfall. 1961. Litografia, 38 x 30 cm.

1 As alturas da monta-
nha-russa são cada vez 
menores, à medida que 
o percurso é percorrido. 
Por quê?

2 Se o carrinho da mon-
tanha-russa não tem 
motor próprio, como ele 
consegue passar pelo 
looping, ponto destacado 
na imagem 1? 

3 Em sua opinião, o per-
curso descrito pela água 
na imagem 2 é possível? 
Justifique. 

Não escreva no livro

VIAVAL TOURS/SHUTTERSTOCK.COM XYZ/SHUTTERSTOCK.COM

1 2

As respostas e os comentários das atividades estão 
disponíveis no  Manual do Professor.
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 » Um corpo de massa 
m se move sobre 
superfície horizontal 
com velocidade v.

 » Um corpo de massa 
m localizado em 
uma  altura h.

Energia cinética (Ec)
Está associada ao movimento de um corpo, de forma que, quanto mais 

rápido um corpo se mover, maior será sua energia cinética. 
O movimento de um corpo pode ser de translação, rotação ou uma com-

binação deles. Nesse estudo, o movimento específico é de translação de um 
corpo, sendo sua energia cinética associada à massa do corpo e à velocidade 
com que ele se move. Assim, objetos em repouso, ou seja, que apresentam 
velocidade nula, não possuem esse tipo de energia.

A equação para calcular a energia cinética (EC) de um corpo é:

m V

= ⋅E m v
c 2

2

A unidade de energia cinética no Sistema Internacional (S.I.) é o joule (J).

Energia Potencial
Esse é o nome dado à forma de energia associada à posição dos corpos que constituem 

o sistema e que está “armazenada”, podendo, a qualquer momento, produzir um fenômeno 
físico, como movimento, por exemplo.

No caso dos fenômenos de natureza mecânica, ela pode ser armazenada na forma de 
energia potencial gravitacional (Epg), quando as interações são de natureza gravitacional. 
E na forma de energia potencial elástica (Epe), quando as interações estão relacionadas à 
deformação causada no corpo, uma mola, por exemplo.

m

h
nível de 
referência

Energia potencial gravitacional (Epg) 
É a energia relacionada à altura que um corpo ocupa, em relação ao nível de 

referência (o solo, por exemplo).
A energia potencial gravitacional é definida por meio da seguinte equação:
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Onde:
m - massa do corpo, medida em quilograma (kg).
v - velocidade com a qual o corpo se movimenta, medida em metros por 

segundo (m/s).

Epg = m ? g ? h

Onde:
Epg – energia potencial gravitacional, medida em joules (J);
m – massa do corpo, medida em quilograma (kg);
h – altura do corpo em relação ao nível de referência 

adotado, medida em metro (m);
g – aceleração da gravidade local, medida em m/s2
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Energia mecânica e sua conservação
Energia mecânica (Em) é uma grandeza escalar definida pela soma das energias cinética e 

potencial (gravitacional e/ou elástica) de um sistema físico.
Em sistemas conservativos, ou seja, sem atrito e sem outras fontes externas de energia, a 

energia mecânica permanece constante, ou seja, as energias mecânicas inicial (Emi) e final (Emf) 
têm valores iguais. Nesses casos, Emi = Emf, também chamado de Princípio da Conservação da 
Energia Mecânica.

Entre as pistas de esqueite, o chamado half pipe tem formato de U com altura média de  
4 metros, utilizado para que os esqueitistas façam suas manobras.

Ao atingir o ponto mais alto de sua manobra (ponto 1), o esqueitista tem energia cinética 
nula pois sua velocidade é zero nessa posição. Também nesse momento, sua altura e con-
sequentemente, a energia potencial gravitacional associada a essa posição é máxima. Já no 
ponto mais baixo da pista (ponto 2), a velocidade é máxima e a altura é mínima, fazendo que, 
nesse local, a energia cinética seja máxima e a potencial gravitacional mínima. Caso os atritos 
possam ser desconsiderados, a soma das energias cinética e potencial é constante ao longo 
de todo o percurso do esqueitista.

Energia potencial
 gravitacional

Energia 
cinética +

Energia
potencial

gravitacional

Energia potencial
gravitacional

(2)

(1)

 » Representação da evolução da energia mecânica (soma 
das energias potencial gravitacional e cinéticas) de um 
esqueitista realizando manobras em um half pipe.

A energia mecânica nesse sistema, pode ser 
determinada por: 

Em1 = Ec1 + Epg1 ou Em2 = Ec2 + Epg2

Se o sistema é conservativo, Emi = Emf. Assim,

Ec1 + Epg1 = Ec2 + Epg2

BE
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Energia potencial elástica (Epe )
Considere uma mola que sofre uma deformação x.

x

mola distendida

mola comprimida

mola não deformada
nível de referênciax = 0

x

(a)

(b)

(c)

 » Representação de uma mola 
em três situações: (a) em 
seu tamanho natural, (b) 
comprimida e (c) distendida.

= ⋅E k x
pe 2

2A energia potencial elástica armazenada no 
sistema pode ser calculada por meio da equação:

Onde:
Epe– energia potencial elástica, medida em joule (J);
K – constante elástica da mola, medida em newton por metro 

(N/m);
x – deformação da mola, medida em metro (m).
Na equação acima, K recebe o nome de constante elástica da mola, 

sendo uma propriedade do corpo e mede a intensidade da força neces-
sária para deformar o corpo em um metro. Portanto, quanto maior seu 
valor, mais “dura” é a mola, sendo necessária uma quantidade maior 
de energia para deformá-la.

TARUMÃ
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 » Representação do deslocamento horizontal 
de um bloco sob a ação de uma força F, que 
apresenta a mesma direção do deslocamento, 
mas com sentido oposto.

 » Representação do deslocamento horizontal de um 
bloco sob a ação de uma força N, cuja direção é 
perpendicular ao deslocamento do bloco.

 » Representação do deslocamento horizontal 
de um bloco sob a ação de uma força F, que 
apresenta a mesma direção e o mesmo sentido 
do deslocamento.

Trabalho de uma força (tF)
É uma grandeza escalar que consiste na transferência de energia para um corpo ou de um corpo 

pela ação de uma força 
( )F . Quando essa força gera um deslocamento ( )d  no objeto, diz-se que 

houve realização de trabalho.

a) Quando a energia é transferida para o corpo, a 
força está no mesmo sentido e favorece o des-
locamento efetuado. Nesse caso, o trabalho é 
denominado motor e seu valor é positivo.

b) Quando a energia é transferida do corpo, a força 
está em sentido oposto ao deslocamento, se 
opondo a ele. Nesse caso, o trabalho é deno-
minado resistente e seu valor é negativo. Um 
exemplo disso é o trabalho da força de atrito no 
escorregamento de um corpo.

tF > 0

tF < 0

tF = 0

c) Uma força perpendicular a um deslocamento não 
tem interferência sobre ele. Assim, o trabalho de 
forças perpendiculares ao deslocamento é nulo. 
Um exemplo é o trabalho da força de reação 
normal (N) em um deslocamento horizontal.

Trabalho de uma força de intensidade constante
Quando a força tem intensidade constante, o módulo do trabalho é determinado pelo 

produto entre o deslocamento ( )d  e a componente da força paralela a esse deslocamento, 
por exemplo, ( )Fx . O trabalho dessa componente da força, pode ser positivo, do tipo motor, 
ou negativo, do tipo resistente. Assim:

tF = ± FX ? d
Como o trabalho é uma medida da energia transformada, a unidade  newton ? metro (N ? m) 

é equivalente a J (joule).
E se a força não for paralela ao deslocamento?
Nesse caso, calcula-se a intensidade da componente 

da força paralela ao deslocamento, utilizando, para isso, 
as razões trigonométricas.

 » Representação do deslocamento horizontal 
de um bloco sob a ação de uma força F ,  
cuja componente horizontal Fx apresenta 
a mesma direção e o mesmo sentido do 
deslocamento.Assim,

cos0 = Fx

F
⇒Fx =F ⋅cosθ

τF = ±Fx ⋅d τF = ±F ⋅cos θ⋅d

d

F F

d

FF

d

N N
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Fx Fx
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Trabalho de uma força de intensidade variável

0

F1

F (N)

d (m)

F2

τ

d

 » A área sob o gráfico F x d fornece 
o módulo do trabalho realizado 
pela força.

No caso de forças com intensidade variável, o módulo 
do trabalho é determinado pela área do gráfico da força em 
função do deslocamento efetuado. O sinal é definido identi-
ficando se o trabalho é motor ( )τ >F 0  ou resistente ( )τ <F 0 .

Por ser uma medida da quantidade de energia retirada (dis-
sipada) ou inserida no sistema, o trabalho indica a variação da 
energia mecânica, causada pela aplicação de forças externas 
ao sistema, tais como: o atrito no caso do trabalho resistente, 
ou da força exercida por um motor, no caso do trabalho motor. 
Dessa forma, o trabalho das forças externas ( )τFext

 fornece a 
variação da energia mecânica do sistema. Assim:

E EF m mext f i
τ = −

Potência mecânica (Pot)
É uma grandeza física usada para calcular a quantidade de energia concedida ou consumida 

por unidade de tempo. Em outras palavras, é uma medida da taxa de variação da energia em 
função do tempo e é importante para medir a rapidez de transformação de energia por meio 
da realização de um trabalho.

Dizemos que uma máquina é mais potente do que outra quando ela é capaz de realizar o mesmo 
trabalho em um tempo menor. Assim, a potência média é dada por:

Pot =
τ
Δt

A partir de 1882, a unidade watt (W) foi adotada para medir potência. É uma forma de 
homenagem ao engenheiro escocês James Watt (1736-1819) por seus relevantes trabalhos no 
desenvolvimento das máquinas a vapor, que contribuíram para a Revolução Industrial.

Há outras unidades de potência, também utilizadas nos meios automotivo e náutico, sendo 
as mais comuns o cavalo-vapor (CV) e o horsepower (HP). Apesar de representarem a mesma 
grandeza, são duas unidades de medidas diferentes em função dos padrões utilizados para 
suas definições: o horsepower usa o padrão britânico (massa em libras e distância em pés) e o 
cavalo-vapor utiliza o Sistema Internacional de Unidades.

Os valores aproximados, utilizados para as conversões de unidades são: 1 HP = 746 W
1 CV = 735 W

SO
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Z

De maneira geral, o conceito de potência é bastante amplo e importante, sendo também uti-
lizado em outros ramos da Física, tais como: eletricidade e termodinâmica. O que muda, nesses 
casos é o tipo de energia transformada na unidade de tempo, mas o conceito continua o mesmo.

Onde:
Pot – potência média;
t – trabalho, medido em joule (J);
Dt – intervalo de tempo, medido em segundo (s).
A unidade de medida da potência no S.I. é joule por segundo (J/s).
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 1. Para cuidar de sua saúde, Joana começa a se 
exercitar, orientada pelo professor da aca-
demia. Em determinado exercício, ela deve 
erguer verticalmente um corpo de massa 2 kg, 
mantendo sua coluna sempre alinhada, como 
mostra a figura na qual estão representadas 
as duas posições extremas do movimento a 
ser realizado. Considere g = 10 m/s2.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

a) Analise a figura e com seus conhecimen-
tos físicos, descreva as transformações de 
energia nos deslocamentos de A para B e de 
C para D.

b) Descreva o que corre entre os pontos B e C.
c) Considerando que a energia mecânica entre A

e D, se conserva, determine a constante elás-
tica da mola.

 3. Leia o texto a seguir.

[...] a capacidade do vagão ferroviário depende da 
resistência de cada eixo que compõe o truque e tam-
bém da resistência da linha por onde ele transita. Se 
um vagão, por exemplo, permite 25 toneladas por eixo, 
o peso total poderá atingir até 100 toneladas, incluindo 
a tara do vagão e a mercadoria. [...]

[...] A utilização da capacidade total de um vagão, 
porém, dependerá sempre do tipo de mercadoria 
transportada e do volume em m³, ou seja, para uma 
mercadoria leve, por exemplo, madeira, se atingirá o 
volume disponível sem atingir o total de toneladas per-
mitidas. Por outro lado, para uma mercadoria densa 
e pesada, por exemplo, minério de ferro, a tonelagem 
máxima será atingida sem, no entanto, o volume do 
vagão estar completo.

Com relação à linha ferroviária, sua capacidade de 
suportar a carga dependerá dos trilhos e dos dormentes 
assim como dos viadutos e pontes que compõem a via. [...]

SANTOS, S. A capacidade dos trens de carga. Portogente, 30 jun. 
2020. Disponível em: https://portogente.com.br/artigos/13884-a-

capacidade-dos-trens-de-carga. Acessado em: 27 jul. 2020.

» Pessoa realizando 
exercício de musculação, 
conhecido como stiff.

a) Converse com seu professor de educação física 
e pergunte sobre a necessidade da postura 
correta da coluna, sempre alinhada, para a 
realização desse exercício. 

b) O trabalho da força peso do objeto no movi-
mento de subida é motor ou resistente? Calcule 
sua intensidade.

c) Se esse trabalho foi realizado em um intervalo 
de tempo de 3 s, qual a potência desenvolvida, 
em watt?

d) Se o instrutor orienta que o movimento seja 
realizado em três séries de 20 repetições, qual 
a energia necessária para realizar os movimen-
tos de subida?

 2. Um estudante utilizou alguns pedaços de madeira 
e montou o sistema representado na figura. No 
ponto A, ele colocou uma esfera metálica de massa 
400 g em repouso. Quando a esfera é solta, ela 
atinge o ponto B no final da rampa, percorre todo 
o plano BC e atinge o ponto C com velocidade não 
nula, comprimindo a mola, até atingir o ponto D  no 
qual a velocidade se anula. Um detalhe importante 
da montagem foi que o estudante lixou e encerou 
todas as superfícies de modo que o atrito foi mini-
mizado a tal ponto que pode ser considerado 
desprezível. A mola também pode ser considerada 
ideal. Adote g = 10 m/s2.

Truque: carro ferroviário descoberto, o mesmo que trole.
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» Sistema formado por rampa, 
plano inclinado e mola.

a) Interpretando o texto acima, pode-se estimar 
a quantidade de eixos de um vagão com 
100 toneladas. Se cada eixo possui duas rodas, 
estime a quantidade de rodas de um trem 
com 10 vagões (não incluindo a locomotiva).

b) Qual a potência de uma locomotiva que 
desloca estes 10 vagões totalmente car-
regados, a partir do repouso, atingindo a 
velocidade de 36 km/h (10 m/s) em 1 minuto?AL
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 1. Natal é uma das capitais do nordeste brasileiro mais 
visitadas por turistas de todo o mundo. Suas belas 
praias, pontos turísticos, rede hoteleira e vida noturna 
atraem pessoas ansiosas por diversão e aventura. 
Uma atração muito frequentada é o “esquibunda” 
como na praia de Jacumã (ver figura). Nela o turista 
vai até o alto de uma grande duna, 30 m acima do 
nível da água, e escorrega por 50 m, atingindo a parte 
mais baixa com velocidade de 10 m/s para um “belo 
mergulho”. Evidentemente a maioria das pessoas 
escorrega sem equipamento de segurança, muitas 
vezes apenas com uma pequena tábua ou papelão 
para diminuir o atrito.

» Prática de esportes nas dunas da praia de 
Jacumã (Natal, RN, 2013).

a) Analise o texto acima e discuta com seus colegas 
quaI(is) transformação(ões) de energia ocorrem 
no fenômeno citado.

b) Avalie, pela figura mostrada e pelos dados 
do texto, se a pessoas estão seguras e sugira 
ações que possam melhorar as condições de 
segurança.

c) Analisando o texto, é possível afirmar que o 
sistema é conservativo, ou seja, que a energia 
mecânica se conserva em todo o movimento?

d) Se o coeficiente de atrito entre a areia e a super-
fície de contato do indivíduo (nádegas) for de 
0,3, calcule a força de atrito durante o percurso 
do escorrega. Adote a massa do indivíduo como 
60 kg e g = 10 m/s2.

e) Qual seria a velocidade de chegada se não 
existisse atrito e adotando que os indivíduos 
partissem do repouso no alto da duna?

 2. O trébuchet (trabuco) é uma arma de cerco com a fina-
lidade de lançar por cima de muros ou destruir torres 
projéteis pesados atirados a grandes distâncias. Ao 
ser acionado ele transforma a energia potencial do 
contrapeso em energia cinética, e consequentemente 
o projétil na outra extremidade adquire velocidade 
por causa da alavanca podendo ser lançado a grandes 

distâncias. Apesar de ter sido inventado muito antes 
da Física se consolidar como ciência, as leis que 
regem seu funcionamento são de fácil compreensão 
nos dias de hoje. Também em jogos de estratégia o 
trabuco está presente como uma arma poderosa no 
ataque dos castelos inimigos.

2 m

10 m

projetil

2 m

contrapeso

ponto fixo

a) Pesquise na internet em qual período histórico o 
trabuco foi usado. Apresente um breve histórico 
aos colegas.

b) Qual deve ser o peso do projétil para que um tré-
buchet com contrapeso de uma tonelada esteja 
em equilíbrio.

c) Faça uma estimativa da energia cinética adqui-
rida pelo projétil ao ser lançado e discuta a 
precisão do seu cálculo.

 3. (UFSM-RS) Um passageiro, sentado em um ônibus, 
observa uma bola à sua frente, fixa por um fio ao teto 
do veículo, conforme a figura.
Desprezando o atrito com o ar e considerando 
que esse ônibus anda em linha reta, na direção e 
sentido do vetor velocidade instantânea V indicado 
na figura, pode-se afirmar que a bola estará:

a) em B, se o ônibus estiver freando.
b) em C, se o ônibus estiver freando.
c) em C, se o ônibus estiver acelerando.
d) em B, se o ônibus permanecer com velocidade 

constante.
e) em C, se o ônibus permanecer com velocidade 

constante.
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Alternativa b.

Atividades extras
As respostas e os comentários estão no Manual do professor.
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 4. (UEPB) Num automóvel, movendo-se em uma BR, 
guiado por um aluno de Física, falta combustível ao se 
aproximar de um posto de gasolina. Lembrando-se 
de uma aula sobre o princípio de ação e reação, ele 
raciocinou: “se eu descer do carro e tentar empurrá-
-lo com uma força F, ele vai reagir com uma força F 
e ambas vão anular-se e eu não conseguirei mover 
o carro”. Mas uma pessoa que vinha com ele, não 
concordando com este raciocínio, desceu do carro e 
o empurrou, conseguindo movê-lo. Como você jus-
tificaria o carro mover-se?
Com base na compreensão desta lei, analise as 
proposições a seguir.

 I. O carro move-se porque a pessoa dá um rápido 
empurrão no carro e, momentaneamente, essa 
força é maior do que a força que o carro exerceu 
sobre ela.

 II. O carro move-se porque a pessoa empurra o 
carro para frente com uma força maior do que a 
força que o carro exerce sobre ela.

 III. O carro move-se porque a força que a pessoa 
exerce sobre o carro é tão intensa quanto a que 
o carro exerce sobre ela, no entanto, a força de 
atrito que a pessoa exerce (entre os pés e o solo) é 
grande e é para frente, enquanto a que ocorre no 
carro (entre os pneus e solo) é pequena e para trás.

 IV. O carro move-se porque a força que a pessoa 
exerce sobre o carro e a força que o carro exerce 
sobre a pessoa têm módulos iguais, de sentidos 
contrários, mas aplicadas em corpos diferen-
tes e, portanto, cada uma exerce o seu efeito 
independentemente.

A partir da análise feita, assinale a alternativa correta.
a) Apenas a proposição IV é verdadeira.
b) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras.
c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
d) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
e) Apenas as proposições II e IV são verdadeiras.

 5. (Enem/MEC) Slackline é um esporte no qual o atleta 
deve se equilibrar e executar manobras estando sobre 

uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas 
extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique 
a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de 
massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, 
essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 
10° com a horizontal, como esquematizado na figura. 
Sabe-se que a aceleração da gravidade tem módulo 
igual a 10 ms–2, cos (10°) = 0,98 e sen (10°) = 0,17.

Qual é a força que a fita exerce em cada uma das 
árvores por causa da presença da atleta?
a) 4,0 ∙ 102 N
b) 4,1 ∙ 102 N

c) 8,0 ∙ 102 N
d) 2,4 ∙ 103 N

e) 4,7 ∙ 103 N

 6. (UFRN) É muito comum observarmos nas fachadas 
de edifícios em construção andaimes constituídos 
por uma tábua horizontal sustentada por cordas que 
passam por roldanas presas no topo da edificação. 
O fato de um dos operários se deslocar sobre o 
andaime em direção ao outro, por exemplo, quando 
vai entregar alguma ferramenta ao companheiro, 
afeta a distribuição de forças sobre as cordas. 
Nesse sentido, considere a situação mostrada na 
figura abaixo. Nela, um dos operários se encontra 
na extremidade esquerda do andaime, enquanto o 
outro, após ter caminhado em direção a ele, condu-
zindo uma marreta, encontra-se parado no meio do 
andaime.

Considerando a situação mostrada na figura, 
pode-se afirmar que a
a) força resultante sobre o andaime é diferente de 

zero e a tensão na corda Y é maior que na corda X.
b) força resultante sobre o andaime é igual a zero 

e a tensão na corda Y é maior que na corda X.
c) força resultante sobre o andaime é diferente de 

zero e a tensão na corda X é maior que na corda Y.
d) força resultante sobre o andaime é igual a zero 

e a tensão na corda X é maior que na corda Y.
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Falando de...

Segurança no trânsito
O trânsito é a utilização de vias por pessoas, veículos e animais, ele ocorre em 

um espaço coletivo com direitos e deveres. Nesse espaço há convivência e intera-
ção, e por isso, a compreensão e a observação das regras, e o respeito e a paciência 
entre os usuários, são de fundamental importância para a segurança de todos. 

O desconhecimento e desrespeito às regras de trânsito podem causar aci-
dentes, e dependendo da gravidade podem levar a óbito ou causar invalidez 
permanente. Veja alguns dados sobre o trânsito.

A principal causa de 
morte de pessoas 

entre 15 a 29 anos 
são lesões ocorri-

das no trânsito.

de 
risco 

de morte a ocu-
pantes de carros 
que se chocam à 
65 km/h.

85%

67 427
acidentes de trânsito 

ocorreram no Brasil 
em 2019, resultando 

em 5 332 mortes.

Fonte dos dados: FOLHA informativa 
- Acidentes de trânsito. OPAS Brasil.

Disponível em: https://www.paho.org/
bra/index.php?option=com_content&
view=article&id=5147:acidentes-de-

transito-folha-informativa&Itemid=779. 
Acesso em: 06 ago. 2020. ACIDENTES 

em rodovias federais. Confederação 
Nacional do Transporte, c2019. 

Disponível em: https://www.cnt.org.br/
painel-acidente. Acesso em: 

6 ago. 2020.

Veja a seguir, as principais razões que podem levar a estes números.
Velocidade
Quanto maior a velocidade média de um veículo, maior a probabilidade de 

ocorrer acidentes, e maior pode ser sua gravidade. O gráfico a seguir apresenta 
uma relação entre a distância de frenagem e a velocidade média dos veículos. 

UMBILICUS/SHUTTERSTOCK.COM, GRAPHIXMANIA/
SHUTTERSTOCK.COM, LEREMY/SHUTTERSTOCK.COM
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Nota: As distâncias acima são em condições normais. A distância total de frenagem também depende da distância, do tipo de 
superfície da rua, das condiç˜øes climáticas e da idade e do estado do veículo.

 1. Fisicamente, a função do cinto de segurança 
está relacionada com qual Lei de Newton?

 2. Explique com termos relacionados às teorias 
do movimento e força resultante o motivo de 
se usar cinto de segurança.

 3. Forme um grupo e realizem uma pesquisa 
verificando se os condutores de sua região 
respeitam as normas gerais de circulação e 
conduta no trânsito, dispostas no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). A partir dos registros 

do grupo, produzam um relatório. Analisem 
os dados dos registros, utilizando gráficos e 
tabelas. Ao final do relatório, justifiquem a 
importância de se respeitar as normas gerais 
de circulação, além das leis de trânsito.

 4. A ocupação de vagas de idosos, gestantes 
ou cadeirantes também é um desrespeito 
às normas de trânsito, ou somente falta de 
princípios éticos? Converse com seus colegas 
sobre isso. 

Não escreva no livroAtividades

» O tempo de 
frenagem de 
um carro em 
velocidades 
diferentes. 
(Fonte: equipe de 
segurança viária 
do WRI)

SALVAR VIDAS: Pacote de medidas técnicas para a segurança no trânsito. Organização Mundial da Saúde, c2017.Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34980/9789275320013-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 jul. 2020.

»Distância de frenagem em diferentes velocidades (incluindo o tempo de reação de 1 segundo)

Nota: as distâncias 
apresentadas 
são em condições 
normais. A distância 
total de frenagem 
também depende da 
distância, do tipo de 
superfície da rua, das 
condições climáticas 
e da idade e do 
estado do veículo.

Não utilização de equipamentos de segurança
A falta de uso do cinto de segurança, cadeirinhas para as crianças, ou capacetes para motoci-

clistas, aumenta o risco de morte dos atingidos. 
Distrações
O uso de celulares durante a direção é uma distração ao condutor, seja pelo envio de mensagens, 

pela visualização de aplicativos ou até por ligações no viva-voz. Utilizar um celular diminui o tempo 
de reação do motorista, quanto aos sinais de trânsito e à frenagem do veículo.

Falta de segurança nos veículos
Atualmente é obrigatório que os veículos novos possuam, além dos cintos de segurança, 

também airbags e sistema de freios ABS. Os airbags são bolsas infláveis acionadas em colisões, 
que evitam que o motorista e o passageiro dianteiro se choquem com as partes anteriores do 
veículo. O sistema de freios ABS, por sua vez, evita que as rodas do veículo sejam bloqueadas na 
frenagem e que o veículo entre em derrapagem. 

Descumprimento das normas/leis de trânsito
O cumprimento das normas e das leis de trânsito reduz consideravelmente a probabilidade de 

ocorrer um acidente. Isso inclui ciclistas e pedestres, que também devem respeitar as sinalizações.
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DA BNCC:
O texto integral das 
competências e das habilidades 
encontra-se no fi nal do livro.

Competências gerais
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias

Competências específi cas

1, 2 e 3

Habilidades: EM13CNT101; 
EM13CNT202; EM13CNT205; 
EM13CNT301 e 
EM13CNT303.

» Cartaz de um programa da Nasa que convoca pessoas a desenvolver 
um vaso sanitário que possa ser utilizado pelos astronautas e que 
inclua um sistema de tratamento da urina que produza água potável.  

A água é de fundamental importância para a saúde das 
pessoas, e, em uma missão espacial, não é diferente. Acontece 
que levar a água necessária para uma missão espacial ocupa 
espaço e gasta mais combustível. Assim, quase toda a água 
necessária é reciclada a partir da urina, do suor e da respiração 
dos astronautas. 

Atualmente a Estação Espacial Internacional (ISS - sigla 
em inglês) possui um sistema de captação destes materiais, 
que passam por diversos processos físicos, como a filtração, e 
químicos, como adição de alguns reagentes. Por fim, um apa-
relho faz uma avaliação analítica da água formada, que poderá 
ser utilizada para reidratar alimentos, tomar banho ou beber. 
Apesar de não ser agradável de se pensar em beber esta água, 
segundo a Agência Espacial Americana (Nasa – sigla em inglês), 
ela é mais potável do que a água que a maioria das pessoas tem 
acesso aqui na Terra. 

A urina é uma solução formada por diversas substâncias, 
algumas delas prejudiciais ao corpo humano. Sua análise, por 
exemplo, permite verificar se algumas partes do corpo estão 
funcionando de forma saudável. 

A análise de soluções para identificar seus componentes e 
suas quantidades faz parte da química analítica, área da ciência 
que será abordada durante esta Unidade. Além dela, serão 
abordados alguns sistemas do corpo humano, como o sistema 
urinário, responsável pela produção da urina, e os sistemas 
nervoso e endócrino, responsáveis pela coordenação e integração 
de diferentes processos que mantêm o organismo vivo. 

Não escreva no livro

 1. Cite alguns componentes que estão presentes na 
urina do ser humano e que precisam ser separados 
para a obtenção da água potável para a utilização dos 
astronautas.

 2. Os exames de sangue ou de urina devem apresentar, 
em seus resultados, a composição e/ou a quantidade 
de componentes presentes nestas soluções? Por quê?

Química quantitativa, 
equilíbrio químico, 
soluções e homeostase

U
N

ID
A

D
E

3

NA
SA

As respostas e 
os comentários 
das atividades 
estão disponíveis 
no Manual do 
Professor
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Mol e o cálculo 
estequiométrico1TE

M
A

Muitos dos ingredientes e pratos que con-
sumimos hoje foram trazidos ou adaptados 
pelos diferentes povos que constituem a 
ancestralidade brasileira. Como exemplo, 
podemos citar o quindim, doce originalmente 
português, que ao chegar ao Brasil foi adap-
tado por africanos escravizados.

» Quindim. O nome Quindim é de origem afri-
cana que signifi ca dengo, encanto. A 
doçaria portuguesa é feita basica-
mente de ovos, açúcar e amêndoas. 
Ao chegar ao Brasil saiu a amên-
doa, di� cil de encontrar por aqui, e 
entrou o coco, dando origem ao tão 
popular e apreciadíssimo quindim.

Receita do Quindim de Iaiá
Ingredientes 
[...] gemas
[...] açúcar
1 colher de sopa de manteiga
1 coco ralado
gotas de limão para a calda

Modo de preparo: Rale o coco e 
não retire o leite. Coloque o açúcar 
numa panela com um pouco de água 
e umas gotas de limão e leve ao fogo 
para obter uma calda grossa. Passe 
as gemas por uma peneira (não de 
metal). Deixe esfriar a calda e junte 
as gemas peneiradas, o coco ralado 
e a manteiga, mexendo bastante. 
Despeje em forminhas untadas com 
manteiga e leve ao forno quente, em 
banho-maria, para assar.

SIDNEIPROD. Hoje é dia d...quindim de iaiá. Quindimdeiaia 
- História e Cultura da cozinha afro-brasileira, 21 jun. 

2011. Disponível em: https://quindimdeiaia.wordpress.com/. 
Acesso em: 7 set. 2020.

Não escreva no livro

1 Se você fosse seguir a receita como ela está apresentada, conseguiria fazer o 
quindim? Por quê?

Qualquer processo de produção torna-se ineficiente se os ingredientes e suas 
quantidades não estiverem corretamente definidos. Além disso, os procedimentos 
de produção também devem ser claros para que se obtenha o produto desejado.

O estudo sobre a quantidade de reagentes e produtos a serem utilizados e obtidos 
pode ser realizado por meio de cálculos estequiométricos, objeto de estudo deste tema.
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As respostas e 
os comentários 
das atividades 
estão disponíveis 
no Manual do 
Professor
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Mol – Quantidade de matéria
A análise de átomos e moléculas, em termos de massa e número de partículas, por exemplo, 

é difícil de ser feita sem uma unidade de medida apropriada. Em função disso, através de 
uma série de debates e atualizações ao longo do tempo, a comunidade científica definiu que 
a unidade de medida para a quantidade de matéria, ou seja, átomos, moléculas, elétrons etc., 
seria chamada de mol. 

Dentre muitos cientistas que contribuíram para a construção do conceito de mol, podemos 
destacar o físico italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856), que propôs 
que, sob mesma temperatura e pressão, volumes iguais de gases diferentes possuem a mesma 
quantidade de moléculas. Com base nessa proposta, estipulou-se a constante de Avogadro (NA), 
que representa a quantidade de matéria presente em 1 mol e tem valor numérico igual a:

1 Mol = 6,02214076 ? 1023 unidades, o mesmo que 602 214 076 000 000 000 000 000 unidades.

Nessa obra, utilizaremos valores arredondados, como 6,02 ? 1023 e 6 ? 1023.

Substância H2O H2SO4 NaCℓ

Massa molar 18 g 98 g 58,5 g

Número de 
partículas

6 ? 1023 moléculas de H2O
Composta por:
12 ? 1023 átomos de H
6 ? 1023 átomos de O

6 ? 1023 moléculas de H2SO4

Composta por
12 ? 1023 átomos de H
6 ? 1023 átomos de S
24 ? 1023 átomos de O

6  ? 1023 NaCℓ

Formado por
6 ? 1023 cátions Na+

6 ? 1023 ânions Cℓ-

Qual a massa 
de 0,5 mol? E 

de 2 mol?
9 g e 36 g 49 g e 196 g 29,25 g e 117 g

2 Calcule:
a) a massa de 0,25 mol 

de H2O.
b) a quantidade de ma-

téria (mol) em 980 g 
de H2SO4.

c) o número de cátions 
Na+ presentes em 
585 g de NaCℓ.

Não escreva no livro

Mol e suas relações
A massa molar (M) é a massa de 1 mol de partículas, sejam elas 

átomos, moléculas, elétrons etc., e é expressa em g/mol. A massa 
molar de uma molécula, por exemplo, pode ser calculada a partir da 
massa molar de seus constituintes, conforme exemplos do carbonato 
de cálcio (CaCO3), a seguir.

Considere: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; Ca = 40 g/mol, 
C = 12 g/mol; S = 32 g/mol ; Na = 23 g/mol e Cl = 35,5 g/mol para 
calcular a massa molar de:

O2 = 2 ? 16 g = 32 g/mol
H2O = 2 ? 1 g + 16 g = 18 g/mol
CaCO3 = 40 g/mol + 12 g/mol + (3 ? 16 g/mol) = 100 g/mol de CaCO3.

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor

» Exemplos de massa molar e número de partículas para diferentes substâncias
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Interpretação de equação química a 
partir do conceito de mol 

As equações químicas representam os processos de transforma-
ções de reagentes em produtos e sempre devem ser balanceadas 
obedecendo as leis de Lavoisier e Proust.

A equação química de síntese de água a partir de gás oxigênio e gás 
hidrogênio, por exemplo, pode ser expressa da seguinte forma: 2 mol de 
moléculas de gás hidrogênio reagem com 1 mol de moléculas de gás oxi-
gênio formando 2 mol de moléculas de água.

O quadro a seguir apresenta a equação balanceada para essa reação, 
bem como as quantidades de partículas, massa e volume envolvidas.

Por meio de um experimento 
feito em sistema fechado, ou seja, 
um meio completamente isolado 
do ambiente externo, o francês 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-
1794) percebeu que a massa 
dos reagentes e dos produtos 
se conservava. Na mesma época 
de Lavoisier, por volta de 1800, 
o químico francês Joseph Louis 
Proust (1754-1826) enunciou 
que as reações químicas acon-
tecem em proporções definidas. 

Saiba mais

Nas condições normais de 
temperatura e pressão (CNTP), 
o volume ocupado por 1 mol 
de qualquer gás é 22,4L, pois 
a temperatura é padronizada 
para 273,15 K (0 °C) e a pressão 
para 1 atm, que é o valor da 
pressão ao nível do mar.

Saiba mais

Equação química balanceada de síntese da água.

Equação 2H2 1O2 H 2H2O
Mol 2 1 H 2

NO de partículas
2 ? 6 ? 1023

12 ? 1023 moléculas de H2

1 ? 6 ? 1023

6 ? 1023 moléculas de O2
H

2 ? 6 ? 1023

12 ? 1023 moléculas de H2O

Massa
2 ? 2g

4g
1 ? 32g

32g H
2 ? 18g

36g

Volume nas CNTP
2 ? 22,4L

44,8L
1 ? 22,4L

22,4L H Líquida na CNTP

Dados: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol.

Os valores na frente das substâncias (no quadro acima representa-
dos em vermelho) são agora chamados de coeficientes estequiométricos 
da equação.

Para estabelecer uma relação entre as quantias de reagentes e 
produtos de uma reação química alguns passos são essenciais. Veja 
a seguir uma sugestão de passos para resolver problemas de cálculo 
estequiométrico.

Passo 1: Escreva a equação química com reagentes e produtos.
Passo 2: Faça o balanceamento da equação química. Para isso, é preciso ajustar os coeficien-

tes para que reagentes e produtos contenham a mesma quantidade de átomos, segundo as Leis 
Ponderais (Lei de Proust e Lei de Lavoisier).

Passo 3: Identifique o que se pede no problema e escreva os valores das substâncias, seguindo 
os dados do problema. 

Passo 4: Estabeleça a relação existente entre os números de mol, massa, no de partículas ou 
volume para substâncias gasosas.

Relações estequiométricas entre os participantes da reação
É possível estabelecer diferentes relações entre os participantes de uma reação. Esse tipo 

de análise é muito importante, por exemplo, em processos industriais que requerem alta pre-
cisão. Temos, a seguir, atividades resolvidas que exemplificam algumas dessas relações.
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Relação de massa com massa
Equacione a reação de combustão do carbono 

e determine a massa de gás carbônico formada 
quando utilizamos 6 g de carbono e quantidade de 
oxigênio suficiente.

Dados: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol

2NaOH(aq) H2SO4(aq)+
Mol de NaOH massa de H2SO4

2 99g

1 X = 49 g

Na2SO4(aq) 2H2O(l)+H

C(s) + O2(g) CO2(g)H
Massa de C massa de CO2

12g 44g

6g X = 22 g

Relação de massa com mol
Para reagir com 1 mol de hidróxido de sódio 

(NaOH), qual a massa de ácido sulfúrico (H2SO4) 
necessária para que a neutralização seja total?

Dados: Na = 23 g/mol; H = 1 g/mol;  
S = 32 g/mol; O = 16 g/mol

Relação entre nO de partículas, massa, mol e volume
Considerando a reação de formação de 1,7 g de amônia (NH3) nas CNTP, determine o volume 

de gás hidrogênio e o número de moléculas de gás nitrogênio (N2) utilizados.
Dados: H = 1 g/mol; N = 14 g/mol.
Constante de Avogadro = 6 ? 1023 e Volume molar nas CNTP = 22,4 L.

Equação 3H2(g) N2(g) 2NH3(g)

Mol 3 mol 1 mol 2 mol

Massa 6 g 28 g 34 g

Volume 18 ? 1023 6 ? 1023 12 ? 1023

Situação problema 3,36 L 3 ? 1022 1,7 g

Na situação problema, a 
massa de NH3 formada 
é 20 vezes menor 
que a da equação de 
referência, e, com base 
na Lei de Proust, essa 
proporção deve ser 
mantida em todas as 
análises das demais 
substâncias.

Reagente em excesso
276 g de etanol (C2H6O) foram queimados na presença de 440 L de gás oxigênio, em con-

dições ambiente (1 atm e 25 °C). Calcule o volume de gás carbônico liberado e a massa de 
reagente em excesso, se houver.

Dados: massa molar C2H6O = 46 g/mol; volume molar nas condições ambiente = 25 L/mol.

C2H6O(l)) 3O2(g)+
46 g 3 ? 25 L 

Xg 440 L

2CO2(g) 3H2O(l)+H
Descobrindo se há excesso de C2H6O

X = 269,8g 
276 g (massa inicial) – 269,8 (massa queimada) = 6,2 g 
de excesso de C2H6O.

Massa de C2H6O
46 g 50 L 

269,8 g X = 293,2L

Cálculo do volume de CO2 liberado
Volume de CO2

+ H
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Grau de pureza dos reagentes
Uma rocha de 120 kg de calcário (CaCO3), com 80% de pureza, foi levada ao processo de 

decomposição. Qual a massa de cal (CaO) obtida nessa decomposição? 
Dados: massa molar CaCO3 = 100 g/mol; CaO = 56 g/mol

120 kg 100%

X kg 80%

Cálculo da massa pura de CaCO3

X = 96 kg  

CO2(g) +CaCO3(s) H
O,1 kg 0,056kg

96 kg

CaO(s)
Cálculo da massa de CaO

X = 53,76 kg

Rendimento
Um laboratorista minucioso usou 5 mol de gás hidrogênio e 2,5 mol de gás oxigênio para 

sintetizar água, obtendo, ao final do experimento, 4 mol de vapor-d'água. Calcule a quantidade 
de água que teoricamente deveria ser formada a partir das quantidades de reagentes utilizadas 
e, em seguida, o rendimento da reação.

Cálculo da quantidade de produto teórica

2H2O(v)H2H2(g) O2(g)+
1 mol 2 mol

2,5 mol X = 5 mol

2 mol

5 mol

Cálculo do Rendimento
Mol de H2O Rendimento

5 mol 100%

4 mol X = 80% rendimento

Espaços de aprendizagem 

Acesse o simulador disponível no link a seguir e execute algumas simulações sobre química quantitativa.
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/reactants-products-and-leftovers. Acesso em: 7 ago. 2020.

 1. Daniel, tem uma rotina nutricional equilibrada, e toda 
manhã consome cereais com leite, sempre colocando 
exatamente 400 mL de leite. Em um certo dia, resolveu 
ler o rótulo da caixa de leite para saber a quantidade de 
cálcio que consumiria ao ingerir os 400 mL do leite esco-
lhido, apresentado no rótulo ao lado.
Considere 1 mL de leite = 1 grama de leite.
a) Qual o número de átomos de cálcio, consumidas 

por Daniel nos 400 mL de leite?Dados: 40 g ? mol-1

de cálcio; Constante de Avogadro = 6 ? 1023

b) Observe a tabela a seguir que retrata o consumo 
humano de cálcio, medido em mg/dia, em diferentes 
regiões do Brasil. Faça uma estimativa da porcen-
tagem de cálcio obtido através do consumo de leite 
que a população da região onde você reside está con-
sumindo comparada à que deveria ser consumida. 
Considere a porção ideal 1 000 mg/dia por pessoa.

Não escreva no livroAtividades Repostas e comentário das atividades estão disponíveis no Manual do professor.

* % Valores Diários de referência com base em uma 
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. **VD não estabelecido. 
***Quantidade suficiente para preparo de 200 mL. 

****Açúcares naturalmente presentes no leite.

Valor calórico
Carboidratos
Açúcares****
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Cálcio
Ferro
Zinco
Vitamina A 
Vitamina D
Vitamina E (mg TE) 
Vitamina C   

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25 g (2 colheres de sopa)***

126 kcal = 529 kJ
10 g, dos quais: 

 9,6 g
 6,2 g
 6,7 g
3,8 g
0 g
0 g

91 mg
380 mg
5,3 mg
 2,1 mg

180 µg RE
1,9 µg

3,8  mg a - TE
17 mg

 6%
3%
 **
8%

12%
17%

**
0%
 4%
38%
38%
30%
 30%
38%
38%
38%

Quantidade por porção %VD(*)

Fonte: Dados fictícios.
» Rótulo de embalagem de leite fermentado.

AL
EX

 S
IL

VA

76

D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U3_070-077-Tema1_LA_G21-AV3.indd   76D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U3_070-077-Tema1_LA_G21-AV3.indd   76 25/09/20   14:5025/09/20   14:50



O cenário nacional do consumo de cálcio
Região Concentração (mg Ca/dia)
Norte 447

Nordeste 425
Centro-Oeste 459

Sul 505
Sudeste 509

Fonte dos dados: RUPRECHT, Theo. O mapa do consumo de cálcio. 
O mapa do consumo de cálcio Veja Saúde. Cracóvia (Polônia), 13 
dez. 2018. Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/o-

mapa-do-calcio/. Acesso em: 29 ago. 2020.
» A recomendação para adultos (homens e mulheres) 

é de 1 000 mg/dia, enquanto os adolescentes devem 
consumir 1 300 mg/dia.

c) Considere o leite apresentado no rótulo desta 
questão, onde 25 g do pó é utilizado para pre-
parar 200 mL do leite a ser ingerido. Para um 
indivíduo da região Norte que em sua alimen-
tação básica a maior fonte de cálcio está na 
ingestão de leite, qual a recomendação mais 
adequada do consumo desse leite?

d) Observando os dados do quadro, é possível veri-
ficar uma diferença de consumo de cálcio entre 
as diferentes regiões. Faça uma pesquisa para 
identificar os principais motivos desta diferença, 
e os principais problemas que isso pode trazer.

 2. Em 2019, um derramamento de petróleo no 
oceano Atlântico atingiu todo o litoral do Nordeste, 
trazendo problemas para o ecossistema marinho, 
a economia local e a saúde humana. Diversas 
empresas ambientalistas foram estimuladas a 
desenvolver materiais que pudessem absorver 
a quantidade de petróleo no mar. Uma empresa 
desenvolveu um produto orgânico capaz de 
coletar este petróleo. Esse produto tem a capaci-
dade de absorver as manchas de óleo, na seguinte 
proporção:
1,2 kg do produto absorve 22 kg do petróleo.
Com base nestes dados, e no texto a seguir, res-
ponda o que se pede.

[...] Segundo o relatório mais recente do Ibama, 
530 das 997 localidades onde foi detectado óleo, estão 
limpas e 467 ainda têm vestígios de até 10% de conta-
minação. Depois da retirada de mais de 5.000 toneladas 
de petróleo e resíduos do litoral brasileiro, já não se vê 
mais as grandes manchas de óleo como no auge da crise, 
o que reduz a percepção de risco da população. [...]

JUCÁ, B. ; ROSSI, M. Turismo sente reflexos do óleo no Nordeste, 
mas impacto é menor que o esperado. El país, São Paulo, 2020.

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-01-13/
turismo-sente-reflexos-do-oleo-no-nordeste-mas-impacto-e-menor-

que-o-esperado.html. Acesso em: 5 jun. 2020.

a) Qual a quantidade necessária do produto 
desenvolvido pela empresa para coletar o 
mesmo tanto de petróleo já retirado do nor-
deste brasileiro?

b) O petróleo é a matéria-prima de produtos como 
gasolina, óleo diesel entre outros. Observando 
os valores da imagem abaixo determine a 
quantidade em toneladas de gasolina que 
poderia ser produzida a partir das 5 000 tone-
ladas de petróleo retirado do litoral brasileiro.

O petróleo dá origem a diversos derivados
Saiba quanto de cada Barril

Diesel 40%

Gasolina 18%

Óleo
combustível 14%
GLP 8%
Nafta 8%

4% Outros 8%
Querosene 
de aviação 

Fonte: 40% DE UM barril de petróleo viram diesel e 18% gasolina 
após o refino. Larco, Salvador [20--]. Disponível em: larcopetroleo.

com.br/noticias/40-de-um-barril-de-petroleo-viram-diesel-e-
18-gasolina-apos-o-refino/#:~:text=Notícias-,40%25%20de%20

um%20barril%20de%20petróleo%20viram%20diesel,18%25%20
gasolina%20após%20o%20refino&text=O%20óleo%20diesel%20

é%20o,e%20locomotivas%2C%20entre%20outros%20equipamentos. 
Acesso em: 5 jun. 2020.

» Composição de substâncias após refino de um barril de 
petróleo.

c) Considere a fórmula molecular da gasolina 
C8H18. Determine o número de mols de CO2
que serão eliminados após a combustão 
completa da gasolina extraída do petróleo 
recolhido no Brasil.
Dados: massa molar da gasolina= 114 g/mol

d) Na combustão da gasolina adote como 
volume molar nessas condições, 25 L/mol 
e determine o volume de CO2 que será inse-
rido na atmosfera após a queima da gasolina 
produzida do total petróleo recolhido no 
Brasil na época do derramamento mencio-
nado no texto.
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Muitas vezes não percebemos a real composição dos materiais mais comuns 
do nosso dia a dia. Seja um copo com água mineral, um cafezinho adocicado ou até 
mesmo o ar que respiramos, a composição desses materiais escapa ao nosso olhar.

A maioria dos materiais que nos cercam são, na verdade, misturas compostas 
por duas ou mais substâncias. O café representado na imagem, por exemplo, pode 
ser uma mistura de água e café, ou, caso haja açúcar, uma mistura diferente com-
posta por água, café e açúcar. A esse tipo de mistura damos o nome de mistura 
homogênea ou solução, pois é impossível distinguir visualmente a sua composição. 
Caso a quantidade de açúcar seja tão grande a ponto dele se acumular no fundo 
da xícara,  damos o nome de mistura heterogênea, já que é possível distinguir 
visualmente ao menos dois compostos ali presentes.

Nesse tema, estudaremos o comportamento e as características gerais das soluções.
Pensando nisso, observe com atenção a imagem a seguir e responda as questões.

Soluções2T
E

M
A

» Mulher tomando 
café.

1 A mulher segura uma 
xícara de café. É possível 
afirmar com certeza que 
há açúcar misturado ao 
café? Por quê?

2 Pense sobre o ar que 
ela respira. Ele é uma 
substância única ou uma 
mistura de diferentes 
substâncias? 

Não escreva no livro
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Classificação das soluções
Soluções são misturas formadas por um ou mais solutos, que são as substâncias dissol-

vidas, e pelo solvente, a substância que irá dissolver os solutos.
Elas podem ser classificadas conforme a quantidade de soluto capaz de se dissolver no 

solvente em determinadas condições de pressão e temperatura. Essa quantidade de soluto é 
chamada de Coeficiente de Solubilidade (CS), e cada substância tem o seu coeficiente específico 
para cada solvente. Podemos classificar as soluções das seguintes formas.

Solução insaturada: Solução em que o soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade.

Solução saturada: Solução em que o soluto atingiu seu ponto máximo de solubilidade, 
o coeficiente de solubilidade. Qualquer porção a mais de soluto não será dissolvida na 
temperatura estudada.

Solução saturada com corpo de chão: Solução onde o coeficiente de solubilidade do 
soluto foi ultrapassado e há soluto não dissolvido, em geral no fundo do recipiente, deno-
minado corpo de chão ou corpo de fundo.

Solução supersaturada: Solução que contém uma quantidade de soluto dissolvida supe-
rior ao coeficiente de solubilidade, a uma dada temperatura, e que ocorre especificamente 
quando resfriamos lentamente uma solução saturada. O sistema formado nessa nova 
temperatura é instável, de modo que o excesso de soluto dissolvido pode se tornar corpo 
de chão caso ocorram perturbações.

O coeficiente de solubilidade de qualquer sal pode ser determinado experimentalmente 
através de medições e observações. A imagem a seguir, por exemplo, ilustra genericamente uma 
forma de determinação do coeficiente de solubilidade do sal NaCl, a 25º e em 100 g de água. 

++ ====++

++ ======
40 g de NaC40 g de NaC40 g de NaC40 g de NaCll

100 g de H2O

100 g de H2O solução saturada comsolução saturada com
corpo de fundo

36 g de NaC36 g de NaC36 g de NaC36 g de NaCll solução saturada

4 g de corpo4 g de corpo
de fundo

Observa-se que os 36 gramas de NaCl foram totalmente dissolvidos em 100 g de água a 25 °C. 
Já nas mesmas condições, ao se dissolver 40 gramas de NaCl, sobram 4 gramas de corpo de chão. 
Dessa forma, 36 g de NaCl estão dissolvidas, sendo este o valor (36 g/100 g) de seu coeficiente de 
solubilidade em água, nessa temperatura. 

» Representação 
esquemática de 
soluções saturadas 
de NaCl com e sem 
corpo de fundo, 
a 25 °C (imagens 
sem escala;  
cores-fantasia).

TA
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Ã
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Soluções aquosas eletrolíticas e não eletrolíticas
As soluções aquosas podem ser classificadas de acordo com a sua capacidade de conduzir 

corrente elétrica.
Soluções eletrolíticas são aquelas com a capacidade de conduzir corrente elétrica, geralmente 

através de íons livres gerados a partir de processos de dissociação ou ionização. A dissocia-
ção iônica, por sua vez, ocorre quando substâncias iônicas liberam seus íons já existentes, por 
exemplo, ao interagir com a água. Os sais e as bases sofrem dissociação, como exemplificado 
com o cloreto de sódio, a seguir. 

» Representação 
esquemática da 
dissolução de NaCl
em água (imagens 
sem escala; 
cores-fantasia).

A ionização acontece quando há a formação de íons, por exemplo, 
quando ácidos, como o ácido clorídrico, interagem com a água. 

Soluções não eletrolíticas são aquelas em que o soluto se dissolve, 
porém não gera íons livres, como é o caso do açúcar em meio aquoso.

Na imagem abaixo, percebe-se que as duas soluções são homogê-
neas, mas somente em uma a lâmpada está acesa. Essa é a solução 
eletrolítica, que contém íons livres capazes de conduzir corrente elétrica.

» Representação do processo 
de ionização resultante da 
interação entre HCl e água, que 
produz os íons H+ e Cl- (imagens 
sem escala; cores-fantasia).

solução de
glicose

solução de
cloreto de sódio

solução de
glicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicoseglicose

solução de
cloreto de sódiocloreto de sódiocloreto de sódiocloreto de sódiocloreto de sódio

solução de
glicose

solução de
cloreto de sódiocloreto de sódio» Representação da condutividade elétrica 

de soluções aquosas. A lâmpada acesa 
indica que a solução de água e sal é 
eletrolítica, enquanto a lâmpada apagada 
indica que a solução de água e açúcar 
não é eletrolítica (imagens sem escala; 
cores-fantasia) Atenção! Não realize esse 
experimento em casa.

Espaços de aprendizagem

Consulte o simulador no link a seguir para ampliar seus conhecimentos de soluções eletrolíticas.
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/sugar-and-salt-solutions. Acesso em: 11 ago. 2020.
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Solubilidade de sais em água
As soluções salinas, como a composta por água e NaCl, podem ser constituídas por diver-

sos tipos de sais. Portanto, antes de explorarmos a solubilidade dos sais, é preciso entender 
o que é um sal.

Sais são substâncias de caráter predominantemente iônico, compostas por cátions e ânions, 
e podem ser obtidos, por exemplo, a partir de reações de neutralização entre ácidos e bases. 

íon cloreto (C�–)

íon sódio (Na+)

água (H2O)
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= HCl

= H2O
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A solubilidade de um sal, por sua vez, depende intrinsecamente da temperatura da água 
em que ele será dissolvido. Além disso, influem no processo de solubilização a carga e o raio 
dos íons que compõem o sal, pois essas características influenciam na interação entre os íons 
e as moléculas de água. 

Interpretando tabelas e gráfi cos de 
solubilidade de sais

A análise da solubilidade de sais se baseia, geralmente, na massa de sal que consegue se 
dissolver numa porção de água a uma dada temperatura, sendo que estas informações podem 
ser obtidas de forma experimental e geralmente são apresentadas em tabelas como a tabela 
de solubilidade de sais a 25 °C.
» Tabela de solubilidade de sais a 25 °C

Soluto Fórmula Solubilidade (g/L de H2O)

Brometo de sódio NaBr 1,20 ·103

Carbonato de cálcio CaCO3 1,30 ·102

Cloreto de sódio NaCl 3,60 ·102

Cloreto de magnésio MgCl2 5,41 ·102

Sulfato de magnésio MgSO4 3,60 ·102

Sulfato de cálcio CaSO4 6,80 ·10-1

PITOMBO, L. R. M.; MARCONDES, M. E. R. Química e a sobrevivência: Hidrosfera - Fonte de Materiais. São Paulo: EDUSP, 2005. (adaptado).

A partir da análise da tabela, percebe-se que, a 
25° C, o sal mais solúvel é o brometo de sódio, pois 
seu coeficiente de solubilidade é de 1 200 g/L. O sal 
menos solúvel é o sulfato de cálcio, pois seu coefi-
ciente de solubilidade, nas mesmas condições, é de 
0,68 g/L.

A solubilidade de sais também pode ser apresen-
tada graficamente. O gráfico ao lado, por exemplo, 
apresenta a solubilidade de alguns sais em 100 g de 
água, conforme variação da temperatura. Cada linha 
colorida representa o coeficiente de solubilidade de um 
sal diferente.

A partir da análise da tabela, percebe-se que: 
1. A 20 °C o sal mais solúvel é o nitrato de sódio (NaNO3).
2. A 20 °C, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio (KNO3) é de 30 g por 100 g 

de H2O.
3. A 20 °C, o cloreto de sódio (NaCl) e o cloreto de amônia (NH4Cl) tem a mesma solubilidade.  
4. O sal menos influenciado pela temperatura é o cloreto de sódio. 
5. O aumento de temperatura prejudica a solubilidade do sulfato de cério (Ce2(SO4)3).
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» Curvas de solubilidade em água 
de alguns sais

Gráfico elaborado com base em: BROWN, T. L. Chemistry the 
central science. 13. ed. New Jersey: Pearson, 215. p. 543.
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1
Adiciona-se 100 g 
de suco em pó no 

recipiente.

100 g + 100 g

2
Adiciona-se mais 

100 g de suco em pó 
no recipiente.

Estudo das concentrações
O conceito de concentração está relacionado com a quantidade de soluto e de 

solvente presentes em uma solução química. Ele auxilia, por exemplo, na compre-
ensão das informações presentes em rótulos de alimentos.

Concentração em massa
A expressão matemática da concentração em massa (C), também conhecida 

como concentração simples ou concentração comum,  é dada por: 

C m
V

1=

Em que  C = concentração; m1 = massa do soluto e V = volume da solução. No 
Sistema Internacional (SI), a concentração é dada em kg/m3, mas ela é comumente 
utilizada em gramas por litro (g/L).

Concentração em quantidade de matéria
Também conhecida como concentração molar, essa forma de concentração 

nos permite analisar o número de partículas em função do volume de solução. 
A expressão matemática da concentração em quantidade de 
matéria é dada por: 

=C n
Vm

1

Em que Cm = concentração em quantidade de matéria; n1 =
número de mol do soluto e V = volume da solução, definidas no 
Sistema Internacional de Unidades (SI) como mol/m3, mas usu-
almente utilizadas como mol/L.

O número de mol, por sua vez, pode ser calculado através da 
razão entre a massa do soluto (m1) e sua massa molar (M):

=n m
M1

1

Espaços de aprendizagem

Visite os simuladores a seguir 
para ampliar e aprofundar seus 
conhecimentos em estudo das 
concentrações.
https://phet.colorado.edu/sims/
html/molarity/latest/molarity_
pt_BR.html. Acesso em: 
11 ago 2020.
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
simulation/legacy/concentration. 
Acesso em: 11 ago 2020.

3 Observe a imagem ao lado e determine 
a concentração em massa (g/L) de cada 
etapa, considerando que que nos dois 
frascos acrescenta-se água até 0,5 L.

4 Uma solução de 200 mL de água com açúcar 
foi preparada com 34,2 g de sacarose, cuja 
fórmula é C12H22O11. Determine sua concen-
tração em quantidade de matéria (mol/L).
Dados de massa molar: C = 12 g/mol; 
H = 1 g/mol; O = 16 g/mol.

Não escreva no livro

» Preparação 
de suco com 
concentrações 
diferentes.
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Título em massa ou volume
A concentração pode ser estudada também analisando a razão da massa do soluto pela massa 

total da solução, chamada de título em massa (ou porcentagem em massa). Caso a análise seja 
em volume de soluto e solução, será denominado título em volume (ou porcentagem em volume). 

Esse tipo de nomenclatura é muito comum, por exemplo, em rótulos de produtos de limpeza, 
e ambas as expressões matemáticas podem ser descritas da seguinte forma:

= ⋅ = ⋅( ) ( )T m
m

100 T V
V

100m %
1

V %
1

Em que Tm(%) = título em massa; m1 = massa do soluto; m = massa total da solução; 
Tv(%) = título em volume; V1 = volume de soluto; V = volume total da solução.

Atividade resolvida 

 1. Qual o título em massa de 200 g de solução 
que apresenta 50 g de NaCl?
 Resolução

Pode-se dizer, então, que qualquer 
porção dessa solução terá 25% em massa 
de sal. Por exemplo, uma amostra de 10 g da 
solução terá 2,5 g de sal dissolvido.T

50 g
200 g

100 0,25 g 100 25%= ⋅ = ⋅ =

Diluição de soluções aquosas
Quando se acrescenta água a uma solução já preparada, ocorre sua diluição. Essa prática é 

muito comum, por exemplo, para diluir tintas e produtos de limpeza, ou até mesmo no preparo 
de sucos, feijões e outros alimentos. 

Nestes casos, a quantidade de soluto se mantém constante e o que varia é a quantidade de 
solvente. Assim, existe mais solvente para distribuir a mesma quantidade de soluto, o que resulta 
na redução da concentração da solução. Por outro lado, a retirada de solvente de uma solução, 
por evaporação da água, por exemplo, reduz o volume da solução sem reduzir a quantidade de 
soluto, o que promove o aumento de sua concentração.

» Representação de diluição de solução aquosa 
(imagem sem escala; cores-fantasia).

A expressão matemática da diluição 
pode ser utilizada tanto para concentra-
ção em massa quanto para concentração 
em quantidade de matéria:

Ci ? Vi = Cf ? Vf

Em que Ci = concentração inicial; 
Vi = volume inicial, Cf = concentração final 
e Vf = volume final. Na imagem ao lado, 
que representa a diluição em termos de 
concentração em massa, observa-se que 
a massa de soluto é a mesma e a variação 
é do volume total da solução.

m=Ci�Vi

Vi

Vi = volume inicial
m = Massa de soluto
Ci = concentração inicial

Acréscimo de água
Vf

Vf = volume final
m = Massa de soluto 
Cf = concentração final

m=Cf � Vf

Ci � Vi=Cf � Vf
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solução 1

mf = m1+ m2

Massa

Cf . Vf = C1 . V1 + C2 . V2

ou Quantidade de matéria

nf = n1+ n2

solução 2 solução 3

30 g NaOH

1L 1L 2L

50 g NaOH 80 g NaOH

Atividade resolvida 

 1. Qual a quantidade de água que foi adicionada a 100 mL de solução de NaCl 0,5 mol/L para preparar 
uma nova solução de concentração 0,2 mol/L?
 Resolução

Usando a expressão matemática da diluição, temos:  Cmi ? Vi = Cmf ? Vf

0,5 mol/L ? 0,1 L = 0,2 mol/L ? Vf

Vf =
0,05 mol

0,2 mol /L
= 0,25 L

A solução final deve ter 250 mL (0,25 L), porém já havia 100 mL iniciais. 
Vf = Vi + VH2O

250 mL = 100 mL + VH2O 

VH2O = 150 mL
Devem ser acrescentados 150 mL de água aos 100 mL da solução inicial para que ela mude sua 

concentração de 0,5 mol/L para 0,2 mol/L.

Mistura de soluções de mesmo soluto
Ao misturar soluções compostas de mesmo soluto e mesmo solvente, a concentração da 

solução final será composta pelos volumes e quantidades de soluto de cada amostra, seja em 
massa ou em quantidade de matéria, conforme exemplo a seguir.

» Representação de misturas de 
soluções de mesmo soluto, em que 
C = concentração; m = massa;
n = quantidade de matéria; e os 
índices 1, 2 e f representam as 
respectivas soluções (imagem sem 
escala; cores-fantasia).

Determinando a concentração final dos frascos contendo soluções de hidróxido de sódio (NaOH):

C 2L (30 g /L 1L) (50 g /L 1L) C 80 g
2L

40 g /Lf f⋅ = ⋅ + ⋅ = =H

5 Um laboratorista preparou várias aulas de química e utilizou amostras de soluções de ácido sulfúrico 
(H2SO4) de diferentes concentrações. Ao final das aulas, percebeu que tinha muitos frascos de ácido 
sulfúrico e gostaria de guardar tudo em um único recipiente. Os frascos apresentavam as seguintes 
quantidades e concentrações:
Frasco 1: 200 mL de H2SO4 0,1 mol/L
Frasco 2: 200 mL de H2SO4 0,2 mol/L
Frasco 3: 100 mL de H2SO4 0,5 mol/L
Considerando que o laboratorista guardou todas as amostras em um único recipiente, qual a concentração 
em quantidade de matéria (mol/L) que ele deve colocar no rótulo do frasco para poder guardar corretamente?

Não escreva no livro
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a) Calcule a quantidade de sódio em 2 litros dos 
dois tipos de bebida.

b) Na tentativa de reduzir a ingestão de açúcar, 
algumas pessoas optam por bebidas “zero 
açúcar”, mas acabam por ingerir uma quan-
tidade maior de sódio. O excesso de sódio 
também é prejudicial ao organismo, gerando 
aumento de pressão, problemas nos rins e 
no sistema cardiovascular. No exemplo 
acima, qual a porcentagem de sódio a mais 
uma pessoa iria ingerir caso tomasse um litro 
da bebida “zero açúcar”?

» Rótulo fictício de uma bebida tradicional.

1. O ato de doar sangue ajuda a salvar vidas. O 
sangue é imprescindível, e não pode ser subs-
tituído por outro produto. O volume de sangue 
doado é, em média, 450 mL. Considere que um 
doador adulto tem no máximo 5 L de sangue, 
e uma mulher apresenta, em média, 40 mg de 
ferro por kg de peso.
a) Calcule a quantidade de ferro presente em 

uma mulher de 60 kg.
b) Se esta mulher realizar a doação de 450 mL 

de sangue, qual a concentração de ferro em 
g/L na bolsa de sangue doada?

c) A concentração de ferro no sangue restante 
no corpo da mulher logo após a doação 
mudou? Explique.

d) Faça uma pesquisa e monte um informativo 
que possa ser disponibilizado na internet 
sobre a doação de sangue. Descreva a impor-
tância deste ato, quem pode doar e quais os 
impedimentos para doação.

2. Pequenos agricultores tiveram uma grande pro-
dução de goiaba. Para não estragar a colheita, 
decidiram fabricar doces e geleias caseiras para 
aumentar a renda das suas famílias. Durante a 
produção, a calda ficou açucarada (excesso de 
açúcar) e formou-se um depósito de açúcar no 
fundo do caldeirão. Para resolver isso, um dos 
agricultores, em um curso de culinária disponibi-
lizado pela cidade, aprendeu que era necessário 
conhecer a solubilidade do açúcar em água, e 
encontrou em um livro o seguinte gráfico:

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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» Curva de solubilidade da sacarose

De acordo com os dados apresentados responda.
a) Sabe-se que para o preparo do doce é neces-

sário deixá-lo a 20 °C. Qual seria a quantidade 
necessária de açúcar para preparar o doce 
sem que houvesse depósito de açúcar no 
fundo do recipiente?

b) Um morador decidiu utilizar 400 gramas 
de açúcar em 100 gramas de água a 85 °C, 
mas durante o processo reduziu a tempera-
tura para 50 °C. Qual o valor aproximado da 
massa de açúcar que precipitou, e qual con-
tinuou em solução?

3. Analise a seguir os rótulos de um produto “zero 
açúcar” e outro normal. 

» Rótulo fictício de uma bebida zero açúcar.

AL
EX

 S
IL

VA
AL

EX
 S

IL
VA

GA
BR

IE
LA

 V
IL

LA
R

85UNIDADE 3 • Química quantitativa, equilíbrio químico, soluções e homeostase

D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U3_078-085-Tema2_LA_G21-AV3.indd   85D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U3_078-085-Tema2_LA_G21-AV3.indd   85 26/09/20   04:5926/09/20   04:59



Na produção de bebidas gaseificadas, o gás carbônico é misturado 
à água em determinada pressão e temperatura, e por meio de uma 
reação química, forma o ácido carbônico. Se a garrafa for aberta, a 
pressão em seu interior reduz, e isso faz que o gás carbônico volte a se 
formar (observado pela geração de bolhas) e se dissipe no ambiente. 
Se a garrafa não for tampada, o gás continua a escapar, e o líquido 
perde aquela sensação característica que bebidas gaseificadas geram 
no paladar, surgindo a popular frase “a bebida está choca”. Esta situa-
ção é intensificada quando a temperatura é maior. 

Diversos fatores, como a temperatura e a pressão, influenciam o 
equilíbrio químico que algumas reações apresentam, como acontece 
com o comportamento do gás carbônico em bebidas gaseificadas. 
Estes assuntos podem ser analisados por meio do estudo de reações 
químicas reversíveis e irreversíveis, que veremos a partir de agora.

Equilíbrio químico3T
E

M
A

1 Por que o gosto de uma bebida gaseificada muda caso a garrafa 
fique aberta por algumas horas? 

2 Se você abrir uma garrafa de água com gás a temperatura ambiente, 
e outra recém tirada da geladeira, o comportamento do líquido será 
o mesmo? Por quê? 

Não escreva no livro

Reversibilidade das 
reações químicas

As reações químicas podem ser classificadas como reversíveis ou 
irreversíveis. Irreversíveis são aquelas onde o produto formado não 
volta a formar os reagentes dentro do sistema da reação, por exemplo, 
a queima de um palito de fósforo. As reações reversíveis acontecem 
quando os reagentes formam os produtos e o sistema, em termos de 
colisões efetivas, oferece condições para que os produtos se choquem 
e formem novamente os reagentes. 

» Garrafa de água 
com gás.

FL
IP

SE
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SH
UT

TE
RS

TO
CK
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OM

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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N2O4 (g) 2NO2 (g)

N2O4NO2

Veja a ao lado o exemplo da rever-
sibilidade de reações do tetróxido 
de nitrogênio (N2O4(g)), gás incolor e 
importante componente na propulsão 
de foguetes. Sua decomposição gera 
o gás dióxido de nitrogênio (NO2), de 
cor avermelhada. Esses gases, quando 
armazenados em frascos fechados, apre-
sentam reversibilidade porque existe no 
sistema condição energética para que 
os dois coexistam, isto é, a energia do 
sistema é suficiente para reagentes for-
marem produtos e produtos formarem 
reagentes.

Reações reversíveis entram em 
estado de equilíbrio químico

O estado de equilíbrio químico se caracteriza por uma situação dinâmica, onde 
constantemente substâncias se formam e se decompõem, de modo que coexistem 
reagentes e produtos em concentração constante. O equilíbrio é atingido quando a 
velocidade da reação direta, que são os reagentes formando os produtos, se torna 
igual à velocidade da reação inversa, que são produtos formando os reagentes. Ou 
seja, o estado de equilíbrio se estabelece quando produtos e reagentes se formam 
e se decompõe com a mesma rapidez.

O exemplo ao lado representa a 
síntese, a partir dos gases hidrogênio 
e iodo, de iodeto de hidrogênio (HI), um 
gás que em meio aquoso forma ácido 
iodídrico, usado como desinfetante 
de vírus e bactérias. As duas setas 
indicam que a velocidade da reação 
direta (vD ) e a velocidade da reação 
inversa (vI ) são iguais e, consequente-
mente, que as concentrações de todos 
os reagentes e produtos envolvidos no 
equilíbrio são constantes.

» Equilíbrio químico estabelecido entre N2O4 e NO2 (imagem sem 
escala; cores-fantasia).

12

6

39
210

111

57
48

Estado de 
equilíbrio

H2 HII2

� ⇀�↽ ��H (g) I (g) 2HI(g)2 2

v

v

p

i
+ » Equilíbrio químico da síntese de HI (imagens sem escala; 

cores-fantasia).
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A constante de equilíbrio
A constante de equilíbrio (Kc) é um número matemático puro, utilizado como 

parâmetro de análise para um determinado equilíbrio químico. Ela pode ser obtida 
pela razão entre a multiplicação da concentração dos produtos e a multiplicação 
da concentração dos reagentes. Na expressão matemática, as concentrações das 
substâncias participantes são elevadas aos seus respectivos coeficientes este-
quiométricos, conforme demonstrado a seguir, para uma reação genérica.

aA + bB ê  cC + dD

[ ] [ ]
[ ] [ ]

= =
⋅
⋅

k [Produtos]
[Reagentes]

C D
A Bc

c d

a b

Para exemplificar, vamos utilizar alguns casos reais. Primeiro, a síntese da 
amônia, a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio:

1N2(g) + 3H2(g) ê 2NH3(g)

[ ]
[ ] [ ]

=
⋅

k
NH

N Hc
3

2

2
1

2
3

Na condição de equilíbrio, não são consideradas substâncias no estado sólido 
ou líquido por não estarem em solução. Participam apenas substâncias gasosas ou 
aquosas, onde pode-se calcular a concentração em quantidade de matéria, mol/L, 
ou, no caso dos gases, a pressão de cada participante gasoso.

Observe, na reação de síntese do monóxido de carbono (CO), como o carbono 
sólido (C) não entra na expressão da constante de equilíbrio:

C(s) + CO2(g) ê  2CO(g)

[ ]=k CO
[CO ]c

2

2

Quando existem apenas substâncias gasosas envolvidas na reação, a constante 
de equilíbrio, Kc, em que c se refere à concentração em quantidade de matéria, pode 
ser analisada em termos de pressão. Chama-se, então, a constante de Kp, sendo 
p referente à pressão parcial de cada gás. Para exemplificar, veja a decomposição 
da amônia, expressa em termos de Kc e de Kp:

2NH3(g)  ê  1N2(g) + 3H2(g)

[ ]
[ ] [ ]=

⋅
k

N H
NHc

2
1

2
3

3
2

  [ ]
[ ] [ ]=

⋅
k

pN pH
pNHp
2

1
2

3

3
2

A quantidade dos gases pode ser medida conforme a pressão que eles exercem em um sistema de 
reação. Cada gás terá a sua pressão parcial (Pp), e a somatória das pressões parciais resulta na pressão 
total do sistema (PT).

Saiba mais
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Interpretação de gráficos de equilíbrio químico
Além da constante de equilíbrio, outra forma de se estudar os equilíbrios quí-

micos é através da interpretação de gráficos da reação, que apresentam a variação 
das concentrações de reagentes e produtos ao longo do tempo. 

Nesses gráficos, as curvas decrescentes representam os reagentes, que estão 
sendo gastos, e as ascendentes os produtos, que estão sendo formados. Quando 
essas curvas se tornam constantes, tem-se, então, o estado de equilíbrio, e 
pode-se determinar, por exemplo, o tempo (t) necessário para que a velocidade 
da reação direta se iguale à velocidade da reação inversa. Os gráficos a seguir 
mostram três situações distintas de equilíbrio.

Pode-se concluir, portanto, que quanto mais se cruzam as curvas no momento 
de equilíbrio, maior será a concentração de produtos e mais favorável será a reação 
para a obtenção do produto desejado.

concentração

tempot

concentração

tempot

concentração

tempot

reagentes

produtos

[R]=[P]
K=1

[R]>[P]
K<1

produtos

reagentes

reagentes e 
produtos

[R]<[P]
K>1

A quantidade de reagentes é maior 
que a quantidade de produtos 
portanto resultará em uma 
constante menor que 1.

Reação favorável à formação de 
produto, pois quando o equilíbrio é 
atingido existem mais produtos que 
reagentes. Em função disso, a constante 
de equilíbrio será maior que 1.

No momento do equilíbrio, existem 
iguais concentrações de reagentes e 
produtos e, consequentemente, uma 
constante igual a 1. 

 » Gráficos representativos de equilíbrio químico

VI
NÍ

CI
US

 F
IO

RA
TT

I

Deslocamentos de equilíbrio e os 
princípios de Le Chatelier

Diversos fatores podem perturbar o equilíbrio químico, tais como mudança 
de temperatura, acréscimo de reagentes, retirada de produtos e mudança de 
pressão. Esses fatores influenciam a quantidade de colisões efetivas que ocorrem 
no sistema, desequilibrando momentaneamente a igualdade na velocidade das 
reações direta e inversa. Esse desequilíbrio é comumente chamado de desloca-
mento do equilíbrio.
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Visando melhorar a eficiência nos processos industriais, o químico francês 
Henry Louis Le Chatelier (1850-1936) aprofundou os estudos sobre cada um 
desses fatores. O quadro a seguir mostra alguns efeitos das perturbações sobre 
os equilíbrios químicos. Para analisá-lo, considere o seguinte equilíbrio genérico, 
cujo sentido direto é endotérmico, isto é, absorve calor para acontecer: 

A2(g) + 3B2(g) ê 2AB3(g)  

» Efeitos das perturbações em equilíbrios químicos

Perturbação Deslocamento 
provocado

Consequências na 
Constante (Kc)

Efeito no exemplo citado

Acréscimo na 
concentração de 

reagentes

Deslocamento para o 
sentido dos produtos

Não ocorre 
alteração

Aumento na velocidade de formação de 
AB3

Retirada de produtos 
conforme vão sendo 

formados

Deslocamento para o 
sentido dos produtos

Não ocorre 
alteração

Diminui a velocidade de formação 
de A2 e B2 e, consequentemente, a 

concentração destes reagentes

Aumento da 
temperatura

Desloca o equilíbrio para 
o sentido endotérmico 

(absorção de calor)
Mudança de Kc

Aumento na velocidade de formação de 
AB3

Aumento da pressão

Desloca o equilíbrio 
para o sentido de menor 
número de mol gasosos, 

ou menor volume.

Não ocorre 
alteração

Reagentes tem 4 mol gasosos e 
produtos 2 mol gasosos, portanto, 

haverá maior formação de AB3

O uso de catalisadores não 
altera o equilíbrio químico 
em termos de concentra-
ção das substâncias e nem 
altera a constante, apenas 
acelera o processo como 
um todo, diminuindo o 
tempo necessário para que 
se atinja o equilíbrio.

Saiba mais

Não escreva no livro

3 Em uma das etapas da obtenção industrial do ácido sulfúrico ocorre 
a transformação exotérmica, isto é, que libera calor, do dióxido (SO2) 
de enxofre em trióxido (SO3) de enxofre, de acordo com:

2 SO2(g) + O2(g) ⇌ 2 SO3(g)      

Com o objetivo de aumentar a concentração de SO3, quais altera-
ções, seguindo os princípios de Le Chatelier, devem ser adotadas?

»  Mudança de cor do cloreto de cobalto na 
presença e ausência de água.

Um exemplo de como os equilíbrios químicos estão 
em nosso cotidiano é o galinho do tempo, objeto deco-
rativo que tem a capacidade de apontar mudanças na 
umidade do ar e é popularmente utilizado para prever 
a chuva.

O galinho funciona da seguinte forma: um molde 
de galinho é revestido com o sal cloreto de cobalto II 
(CoCl2). Como o cloreto de cobalto é uma substância 
higroscópica, isto é, que absorve água, estabelece-se 
um equilíbrio químico entre espécies derivadas desse 
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sal que pode ser deslocado em função da quantidade de água que há 
no ambiente, conforme representado a seguir.

[CoCl4]2-(aq) + 6 H2O(l) ê [Co(H2O)6]2+(aq) + 4Cl1-(aq)

Quando o dia está seco, há pouca água e o equilíbrio é deslocado no 
sentido de formação do composto azul. Quando o dia está úmido, a quan-
tidade de água é maior e o deslocamento se dá no sentido de formação 
do composto rosa. Popularmente se diz que quando o galinho está azul, 
não há possibilidade de chuva, e quando ele está rosa, vai chover.

Casos especiais do uso da 
constante de equilíbrio

A constante de equilíbrio é muito utilizada para se interpretar a 
acidez (Ka) ou basicidade (Kb) das substâncias, a solubilidade de sais 
(Ks) e também o comportamento dos sais no estudo da hidrólise salina, 
que é a reação dos sais com a água formando novos compostos. 

Acidez e basicidade
Ácidos (HA) ionizam em água, conforme a equação genérica apre-

sentada a seguir.

HA (aq) ê H+(aq) + A−(aq)    [ ]= ⋅+ −

k [H ] [A ]
HAa

Quanto maior a constante de acidez, maior a concentração de íons 
H+ livres e mais forte é o ácido.

O mesmo se repete para a dissociação das bases, conforme 
exemplo a seguir, em que BOH(aq) representa uma base genérica. 
Quanto maior Kb, mais forte a base.

BOH(aq) ⇌ B+(aq) + OH−(aq)    [ ]= ⋅+ −

k [B ] [OH ]
BOHb

Solubilidade de sais e a 
constante de solubilidade

A dissociação dos sais, em meio aquoso, libera os cátions e ânions 
que os compõem. Veja, a seguir, o exemplo do cloreto de sódio em água.

NaCl(s) ê Na+(aq) + Cl-(aq)    Ks = [Na+] · [Cl-]

Quanto maior a c onstante de solubilidade, mais solúvel é o sal, pois 
mais íons livres estarão em meio aquoso.

H20 

Não escreva no livro

4 Um estudante retirou 
50 mL de solução aquosa 
de cloreto de cobalto II  
que estava armazenado 
em um frasco. Colocou 
esses 50 mL em um reci-
piente adequado e levou 
para o aquecimento até 
secar e sobrar apenas o 
pó de cloreto de cobalto. 
Desligou o fogo e poste-
riormente acrescentou 
novamente uma pequena 
porção de água.
a) Qual a cor da solução 

inicial de cloreto de 
cobalto?

b) Qual a cor do pó de 
cloreto de cobalto 
residual após o 
aquecimento?

c) Qual a cor do cloreto 
de cobalto após 
acréscimo de água?

d) Explique os fenôme-
nos ocorridos.

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no Manual 
do Professor.
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Espaços de  
aprendizagem

Acesse os simuladores 
disponíveis nos links a 
seguir e teste suas habi-
lidades nos conceitos de 
acidez, basicidade e sua 
relação com pH.
https://phet.colorado.
edu/sims/html/acid-
base-solutions/latest/
acid-base-solutions_pt_
BR.html

https://phet.colorado.
edu/pt_BR/simulation/
ph-scale

Relação entre constante de acidez,  
constante de basicidade e pH

O potencial hidrogeniônico (pH), que é determinado pela concen-
tração de íons de hidrogênio (H+), é utilizado para medição do grau de 
acidez, neutralidade ou alcalinidade das soluções. A escala de pH, a 
seguir, auxilia na visualização desse parâmetro. 

Escala de pH

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ácido neutro alcalino

Pode-se concluir a partir da análise das constantes de equilíbrio 
para ácidos e bases que, quanto maior a constante de acidez, menor 
o pH e mais ácida será a solução. Por outro lado, quanto maior a cons-
tante de basicidade, maior o pH e mais básica será a solução.

Atividade resolvida 

1. A tabela a seguir mostra a constante de acidez de quatro ácidos diferentes analisados na concen-
tração de 1 mol/L a 25º C.
a) Qual o ácido mais forte?

 � Resolução

Ácido sulfuroso, pois tem a maior Ka.

b) Qual solução contendo um desses 
ácidos tem menor pH?

 � Resolução

Ácido sulfuroso, pois quanto mais forte o ácido menor seu pH em solução.
c) A tabela a seguir apresenta algumas substâncias e fluídos corporais com seus respectivos pH. 

Determine qual terá a menor e qual terá a maior constante de acidez (Ka). 
 »Fluídos corporais, substâncias e seus respectivos pHs

Fluido corporal Faixa de pH Substância Faixa de pH
Suco gástrico 1,6 a 1,8 Suco de limão 2,8 a 3,4

Urina 5,5 a 7,5 Café 4,8 a 5,2
Saliva 6,2 a 7,4 Leite 6,3 a 6,6

Sangue 7,35 a 7,45 Água de torneira 6,5 a 8,0
Bile 7,8 a 8,6 Ovo 7,6 a 8,0

 � Resolução

O maior Ka será o mais ácido, portanto, o suco gástrico, e o menor Ka o menos ácido, portanto, bile.

 »Alguns ácidos e suas constantes

Ácido Ka (25 °C)
Ácido sulfuroso (H2SO3) 1,4 · 10-2

Ácido fluorídrico (HF) 6,3 · 10-4

Ácido carbônico (H2CO3) 4,5 · 10-7

Fonte: LIDE, D. R. (Ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics.  
89th ed. (Internet version). Boca Raton, FL: CRC: Taylor and Francis, 

2009, p. 8-40-8-41.

 »  Escala de pH 
válida para 25 oC. 
(cores-fantasia).

Fonte: SACKHEIM, 
G. I.; LEHMAN, D. 
D. (Ed.). Química e 
bioquímica para 
ciências biomédicas. 
8. ed. Barueri: 
Manole, 2001. p. 203.
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Efeito do íon comum
Seguindo os princípios de Le Chatelier, pode-se influenciar o deslocamento de equilíbrio 

químico quando se adiciona ou se retira um íon comum da reação em estado de equilíbrio.
Por exemplo, uma solução aquosa de um ácido genérico (HA(aq)) em equilíbrio iônico, como 

mostrado a seguir.
HA(aq) ê  H+(aq) + A-(aq)

Ao adicionarmos um sal que possua em comum o ânion do ácido, como no exemplo de um 
sal genérico (CA), os ânions do ácido e do sal são iguais. Na solução, a concentração desse ânion 
portanto é maior que dos outros íons. A seguir a equação de dissociação do sal.

CA(s) ê C+(aq) + A-(aq)
A concentração de A- irá aumentar, deslocando o equilíbrio no sentido inverso (dos reagen-

tes), pois haverá mais choques do lado dos produtos (sentido direto). Haverá mais íons A- para 
se chocarem com H+. Dessa forma, o resultado é o aumento da concentração de HA.

Hidrólise salina
Sais têm comportamento diferenciado diante da água. Sais neutros apenas se dissociam em 

água, deixando seus cátions e ânions livres. Observe, na reação a seguir, que o Na+, cátion de base 
forte (NaOH), e o Cl-, ânion de ácido forte (HCl), não alteram a quantidade de H+ ou OH- na solução.

NaCl(s) ê Na+ (aq) + Cl- (aq)
Hidrólise Básica: Sal cujo cátion é proveniente de uma base fraca e o ânion de um ácido 

forte. O pH ficará ácido (pH , 7), pois sobrarão íons H+ livres em solução. 
NH4Cl(s) + H2O (l) ê NH4OH(aq) + H+(aq) + Cl-(aq)

Hidrólise ácida: Sal proveniente de uma base forte e um ânion proveniente de um ácido fraco. 
O pH ficará básico (pH . 7), pois sobrarão íons OH- livres em solução. 

NaClO(l) + H2O(l) ê Na+(aq) + OH-(aq) + HClO(aq)
Hidrólise que depende de Ka e Kb: Sal proveniente de uma base fraca e um ácido fraco. 

O pH do meio vai depender das constantes de acidez e basicidade.
Se Ka> Kb, o pH será levemente ácido e se Kb > Ka , o pH será levemente básico.

H20 

 1. As estalactites e estalagmites são formações 
rochosas que levam milhões de anos para se 
formar. Estas formações podem ser encontra-
das em algumas cavernas, e são originadas a 
partir de algumas reações químicas. Entre as 
diversas etapas da formação das estrutu-
ras de estalactites e estalagmites uma delas 
acontece em um equilíbrio químico muito 
importante que é a decomposição e formação 
de carbonato de cálcio (CaCO3). 

a) No processo de formação de estalactites e 
estalagmites uma das etapas importantes 
é o equilíbrio em relação ao carbonato de 
cálcio. Pesquise sobre esse equilíbrio mos-
trando a equação que o representa.

b) Qual a diferença entre estalactite e estalag-
mite? Faça uma pesquisa sobre o assunto, 
e coloque em seus resultados as reações 
químicas que podem ocorrer nas formações 
destas estruturas.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 2. A redução do pH dos oceanos é uma conse-
quência do excesso de CO2 emitido com a 
queima de combustíveis fósseis. O esquema 
abaixo apresenta os mecanismos que resul-
tam em maior acidez dos mares.

Imagem sem escala, cores-fantasia.

Atmosfera contém CO2

CO2 reage com água

Formação de 
H2CO3
(Ácido carbônico)

A molécula do
ácido se ioniza
H2CO3        H+  +  HCO-

3

O cátion H+ fica livre 
na água provocando 
aumento da acidez

O íon bicarbonato libera mais 
um cátion H+ aumentando 

ainda mais a acidez
HCO3

-        H+ + CO3
2-

Esquema demonstrando como os mares 
ficam mais ácidos

Fonte dos dados: EQUILÍBRIO químico: equilíbrio iônico. Guia do 
Estudante. https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/
equilibrio-quimico-equilibrio-ionico-equilibrio-em-acidos-e-bases. 

Acesso em: 15 ago. 2020.

Em relação ao comentado no esquema desen-
volva o que se pede.
a) Equação do equilíbrio químico da dissolução 

de CO2 em água.
b) Quais problemas a acidificação dos oceanos 

pode gerar? Faça uma pesquisa e escreva um 
resumo em seu caderno sobre o assunto. 

 3. Um escultor realizou um trabalho de divulga-
ção da cultura indígena. Ele adquiriu pequenas 
estátuas feitas pelos indígenas de sua região, 
e as envolveu com um material impregnado 
com cloreto de cobalto, substância que tem a 
capacidade de captar as variações do clima de 
tal forma que, ao ficar azul, indica tempo seco e 
quente (predominância do [CoCl4]2-) e quando 
rosa, indica tempo úmido e frio (predominância 
do [Co(H2O)6]2+). A equação que representa esse 
equilíbrio químico é: 

[CoCl4]2-(aq) + 6 H2O(l) ê
ê [Co(H2O)6]2+(aq) + 4Cl1-(aq)

Pressão/atm

0

Porcentagem de NH3
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Fonte: Vestibular da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), 2010. Disponível: em: http://vestibular.udesc.br/arquivos/

id_submenu/698/provavespertina20101.pdf. Acesso em: 28 ago. 2020.

Em relação à interpretação do gráfico responda:
a) A síntese da amônia é um processo endo-

térmico (absorve calor) ou exotérmico (libera 
calor)?

b) Aumento de pressão favorece ou prejudica a 
formação de NH3? Justifique

c) Nas indústrias a síntese da amônia é feita 
em altas temperaturas e pressão, retirada da 
amônia do sistema sendo injetada em água 
conforme se forma e com uso de catalisador. 
Julgue e argumente sobre as escolhas feitas 
no processo industrial.

a) Represente as constantes de equilíbrio Kc e Kp.
b) Utilizando o princípio de Le Chatelier, expli-

que os dois fatores que fazem que a estátua 
mude de cor com a variação do clima.

c) Em qual dos dias, chuvoso e frio ou seco e 
quente, o Kc apresenta maior valor?

 4. A síntese da amônia é um procedimento em 
que se usam vários artifícios químicos pelo 
baixo rendimento em sua produção.

3H2(g) + N2(g) ê 2NH3(g)
O gráfico abaixo mostra sua produção em dife-
rentes temperaturas.
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» Escultura 
indígena 
impregnada 
com cloreto 
de cobalto.

94

D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U3_086-094_Tema3_LA_G21-AV3.indd   94D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U3_086-094_Tema3_LA_G21-AV3.indd   94 25/09/20   15:0325/09/20   15:03

https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/equilibrio-quimico-equilibrio-ionico-equilibrio-em-acidos-e-bases
http://vestibular.udesc.br/arquivos/id_submenu/698/provavespertina20101.pdf


Sistemas urinário, 
nervoso e endócrino4TE

M
A

Veja a seguir, parte do resultado de um exame de urina. 

Cada sistema do corpo humano é formado por um conjunto de órgãos 
que realizam funções especializadas e integradas entre si. Esta integração 
pode ser observada, por exemplo, nos resultados do exame de urina. Este 
exame é frequentemente solicitado por médicos para obter diversas infor-
mações sobre o organismo. Variações em seus resultados podem indicar 
problemas não somente no sistema urinário, mas em outros sistemas. 

A presença de uma concentração elevada de glicose na urina, por exemplo, 
pode indicar problemas hormonais, ou seja, problemas relacionados ao sistema 
endócrino. Por sua vez, a falta, ou excesso de algum hormônio no corpo pode 
estar relacionada ao sistema nervoso, que controla sua liberação. 

Neste tema vamos estudar os sistemas urinário, nervoso e endócrino, 
e verificar posteriormente que eles são importantes para manter o corpo 
humano funcionando em equilíbrio. 

1 O resultado do exame mostra alguma alteração?

2 Caso a glicose estivesse alterada, seria possível relacionar este fato a outro sistema do corpo 
humano? Justifique sua resposta. 

Não escreva no livro

Espaços de aprendizagem

A cor da urina pode revelar 
muitas informações sobre o 
corpo humano. Para conhecer 
um pouco mais sobre este 
assunto, acesse o link a seguir.
CONTE, J. Cor da urina pode 
indicar doenças renais. Drauzio 
Varella, [20--]. Disponível em: 
https://drauziovarella.uol.com.
br/nefrologia/cor-da-urina-
pode-indicar-doencas-renais/. 
Acesso: 7 jul. 2020.
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As respostas e os 
comentários das 
atividades estão 
disponíveis no Manual 
do Professor.
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Sistema urinário e a membrana plasmática
De maneira geral, o sistema urinário é conhecido por realizar a excreção de resíduos originados 

do metabolismo celular. Entretanto, esse sistema desempenha também a função fundamental 
de manter as condições internas do organismo relativamente constantes e em equilíbrio. Entre 
estas condições está a de realizar o balanço do sal e da água presentes no sangue.

Esta capacidade do sistema urinário está diretamente relacionada às propriedades da mem-
brana plasmática das células, que veremos a seguir. Posteriormente, voltaremos ao estudo do 
sistema urinário. 

A membrana plasmática e o transporte de substâncias
A capacidade que a membrana plasmática possui de transportar seletivamente substâncias 

para o meio interno ou externo da célula pode, ou não, ter um gasto energético.
Os transportes que ocorrem sem gasto de energia são denominados transporte passivo e 

ocorrem a favor de um gradiente de concentração. Nesse caso, tendem a igualar a concentra-
ção da substância no interior da célula e no meio externo, tendendo a atingir um equilíbrio das 
concentrações. São exemplos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose.

Já transportes que demandam gasto energético são denominados transporte ativo e 
ocorrem contrariamente a um gradiente de concentração. Os processos de transporte ativo 
tendem a manter a diferença de concentração da substância entre o interior da célula e o meio 
externo. O exemplo que estudaremos é a bomba de sódio-potássio.

Difusão simples

A membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios, onde estão presentes proteínas. Os fosfolipídios 
possuem uma região hidrofílica, ou seja, que interage com a água. A região hidrofóbica fica voltada para o interior da 
dupla camada.

Saiba mais

A difusão simples é caracterizada pelo movimento de substâncias de uma região de 
maior concentração de soluto para uma região de menor concentração, sem gasto de energia. 
Moléculas pequenas solúveis em lipídeos, como o gás carbônico e o gás oxigênio, atravessam 
a membrana plasmática por meio da difusão simples.

O sistema urinário, especifi camente os rins, contribuem para a homeostasia do organismo auxiliando na regulação do 
volume e pressão do sangue, do pH, mantendo a osmolaridade do sangue por meio do equilíbrio hidroeletrolítico, citado 
como balanço de água e sal.

Meio extracelular

Meio intracelular

Proteína Proteína

Moléculas

Fosfolipídio

região 
hidrofílica

(polar)

região 
hidrofóbica

(apolar)

» Representação 
esquemática 
do processo de 
difusão simples 
pela membrana 
plasmática. (Imagem 
sem escala; 
cores-fantasia.)

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2015. p .135. AL

EX
 S

IL
VA
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Meio extracelular

Meio intracelular

Canal iônico Proteína 
transportadora

Soluto Soluto

Osmose
A osmose é caracterizada pelo movimento de moléculas de água de uma região de menor 

concentração de soluto para uma região de maior concentração, por meio de uma membrana 
semipermeável. Neste caso, a membrana possibilita apenas a passagem de água, que ocorre 
devido à diferença de concentração de solutos, sem gasto de energia.

Como exemplo, analise o esquema a seguir.

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 80.

» Representação esquemática de montagem experimental que evidencia ocorrência do processo de osmose. 
(Imagem sem escala; cores-fantasia.)

Íons como sódio, potássio, cloro e cálcio, por 
exemplo, são transportados por meio de canais 
iônicos, formados por proteínas.

A glicose é transportada por meio de proteínas que sofrem 
alteração em sua conformação, denominadas proteínas 
transportadoras.

» Representações 
esquemáticas 
de exemplos de 
difusão facilitada. 
(Imagens 
sem escala; 
cores-fantasia.)

REECE, J. B., et al. Biologia 
de Campbell. 10. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 
2015. p .133.

Difusão facilitada
A difusão facilitada é caracterizada pelo movimento de substâncias de uma região de maior 

concentração de soluto para uma região de menor concentração, com o auxílio de proteínas. 
Esse transporte se dá sem o gasto de energia.

A difusão facilitada pode ocorrer de diferentes formas, dependendo da molécula a ser trans-
portada. Veja o esquema a seguir. 
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Membrana 
semipermeável Membrana 

semipermeável

Sacarose
Água

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Tubo de vidro Tubo de vidro

Membrana 
semipermeável Membrana 

semipermeável

Sacarose
Água

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Tubo de vidro Tubo de vidro

Membrana 
semipermeável Membrana 

semipermeável

Sacarose
Água

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Tubo de vidro Tubo de vidro

Membrana 
semipermeável Membrana 

semipermeável

Sacarose
Água

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Solução I

Solução II

Papel-
-celofone

Tubo de vidro Tubo de vidro
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Bomba de sódio-potássio
A bomba de sódio-potássio é um exemplo de transporte ativo, caracterizado 

pelo movimento de íons sódio (Na+) e íons potássio (K+) de uma região de menor 
concentração para uma região de maior concentração, com o auxílio de algumas 
proteínas de transporte que utilizam energia. Vejamos como exemplo a atuação 
da bomba sódio-potássio em células nervosas.

Nessas células, a concentração de íons sódio (Na+) é maior no meio extracelu-
lar e a concentração de íons potássio (K+) é maior no meio intracelular. Esses íons 
atravessam a membrana plasmática por difusão facilitada, a favor de seu gradiente 
de concentração, tendendo a equilibrar suas concentrações.

Contudo, para manter a diferença de concentração desses íons, eles são cons-
tantemente transportados contra seu gradiente de concentração, por meio de 
proteínas específicas que utilizam energia. Veja o esquema a seguir.

Íons sódio (Na+) se ligam à proteína
 que os transporta para o 

meio extracelular. 

Simultaneamente, íons potássio (K+) 
se ligam à proteína que os transporta para 

o meio intracelular. 

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p .135.

» Representação esquemática da bomba de sódio-potássio. (Imagem sem escala; cores-fantasia.)

Sistema urinário humano
O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das 

células, por meio das quais matéria e energia são transformadas. Alguns produtos 
dessas reações são resíduos tóxicos ao organismo, sendo assim, precisam ser 
eliminados. A eliminação de produtos residuais do metabolismo é denominada 
excreção. Existem diversos resíduos que são excretados do corpo. 

Os seres humanos eliminam ureia, um produto do metabolismo de proteínas, 
juntamente à urina, um produto do metabolismo de proteínas, A urina é produzida 
e eliminada pelo sistema urinário, constituído pelos rins, ureteres, bexiga urinária 
e uretra.

AL
EX
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VA

K+

K+

K+

K+
Na+

Na+

Na+ Na+

Na+ Na+Meio extracelular

Meio intracelular

Proteína 
transportadora

Para ambos processos, a proteína transportadora utiliza energia para alterar sua 
conformação e promover o transporte dos íons contra o gradiente de concentração.

I II III IV
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Os rins são órgãos pares, localizados dorsalmente, ao redor da coluna verte-
bral, na altura da cintura. Eles produzem a urina. Com isso, desempenham funções 
importantes ao organismo, relacionadas à eliminação de excretas, à manutenção 
do equilíbrio hídrico e iônico do corpo.

Os ureteres são estruturas tubulares que conduzem a urina produzida nos rins 
até a bexiga urinária. A bexiga urinária, por sua vez, é um órgão muscular oco, no 
qual a urina é armazenada até que seja eliminada durante a micção, por meio da 
uretra. A uretra é uma estrutura tubular que parte da porção inferior da bexiga 
urinária, e se abre para o meio externo. Nos homens, a uretra se estende ao longo 
do corpo do pênis e sua abertura é localizada na porção superior deste órgão. Nas 
mulheres, a abertura da uretra é localizada entre o clitóris e a abertura da vagina.

O rim pode ser dividido em duas regiões: córtex, localizado exter-
namente, e medula, localizada internamente. Essas regiões recebem 
sangue pela artéria renal e suas ramificações. O sangue recebido será 
filtrado pelos rins, processo que inicia a produção de urina. Após ser 
filtrado, o sangue é drenado pela veia renal e suas ramificações.

No córtex e na medula renal, encontram-se as unidades funcionais 
dos rins: os néfrons. Os néfrons são arranjos de túbulos microscó-
pios, envoltos por capilares sanguíneos. Eles produzem a urina, que é 
coletada pela pelve renal, a porção superior do ureter. O ureter, então, 
conduz a urina até a bexiga urinária.

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. 
Tratado de Fisiologia Média. 

12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011. p. 323.

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia 
Humana: uma abordagem 

integrada. 7. ed. São Paulo: 
Artmed, 2017. p. 592.

REECE, J. B., et al. Biologia de 
Campbell. 10. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. p. 980.
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bexiga urinária

bexiga urinária

rins

ureteres

ureteres

uretra

uretra

rins

rimnéfron
(em destaque)

veia renal

artéria renal

pelve renal

córtex renal
medula renal

ureter

Nos homens, a uretra é uma 
estrutura comum ao sistema 
urinário (elimina a urina) e 
ao sistema genital (elimina 
o sêmen).

A unidade funcional
de um órgão é a menor 
estrutura responsável 
por realizar todas as 
suas funções.

Saiba mais
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Produção da urina
Como vimos, a produção da urina ocorre nos néfrons. Os néfrons são constituídos pelas 

seguintes estruturas: cápsula glomerular, túbulo proximal, alça néfrica, túbulo distal e ducto 
coletor. Cada uma delas realiza um processo distinto associado à produção da urina, como 
veremos a seguir.

A produção da urina é iniciada com a filtração do sangue conduzido aos rins pela artéria renal 
e suas ramificações (arteríolas). Nos rins, o sangue trazido pelas ramificações da artéria 
renal passa por uma rede de capilares sanguíneos, denominada glomérulo.

O glomérulo é envolto por uma estrutura oca, chamada cápsula glomerular (1), que recolhe 
a solução resultante da filtração do sangue conduzido pelo glomérulo. Essa solução é deno-
minada filtrado glomerular e é composta por água e substâncias dissolvidas, com exceção de 
células e proteínas presentes no sangue, que ficam retidas e não são filtradas.

O filtrado glomerular recolhido é conduzido ao túbulo proximal (2), onde ocorre a reabsor-
ção de água, sais, íons e alguns nutrientes. Também ocorre a secreção de amônia, produzida 
pelas células do túbulo.

A reabsorção continua conforme o filtrado é con-
duzido à alça néfrica (3), constituída por duas porções:
alça descendente e alça ascendente. Essas 
porções têm características distintas, sendo apenas 
a alça descendente permeável a água. Nesse sentido, 
a reabsorção de água é interrompida ao longo da alça 
ascendente.

O filtrado é conduzido, então, ao túbulo distal
(4), onde ocorre a reabsorção de cloreto de sais e a 
secreção de íons para o filtrado, de forma controlada. 
O processamento do filtrado é finalizado no ducto 
coletor (5), que o conduz até a pelve renal, onde 
passa a ser chamado de urina.

As substâncias que foram reabsorvidas pelo orga-
nismo, juntamente ao sangue filtrado, são conduzidas 
pela veia renal para fora dos rins. As substâncias que 
não foram reabsorvidas (como parte da ureia), jun-
tamente àquelas que foram secretadas no filtrado, 
serão excretadas do corpo por meio da urina.

1

2
4

5

3

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana: uma abordagem 
integrada. 7. ed. São Paulo: Artmed, 2017. p. 593.

» Representação esquemática da estrutura 
anatômica de um néfron. (Imagem sem 
escala; cores-fantasia.)

3 No túbulo proximal, ocorre a reabsorção de íons sódio (Na+) contrariamente a seu gradiente de con-
centração. Nesse caso, a concentração de íons sódio é maior no filtrado ou nos tecidos para os quais é 
reabsorvido? Esse tipo de transporte é passivo ou ativo? Ele ocorre sem ou com gasto energético?

4 A reabsorção de água ao longo da porção descendente da alça néfrica se dá por meio da 
osmose. Nesse sentido, o que é possível afirmar a respeito da concentração do filtrado e dos 
tecidos para os quais é reabsorvida?

Não escreva no livro
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Controle e regulação
O controle e a regulação das funções do corpo humano são realizados pelo sistema nervoso 

e pelo sistema endócrino. Vejamos algumas características desses sistemas, a seguir.

Sistema nervoso humano
O sistema nervoso do ser humano é dividido estruturalmente em duas partes: parte central 

e parte periférica. A parte central do sistema nervoso é formada pelo encéfalo e pela medula 
espinal e realiza a função de receber e interpretar os estímulos captados por diferentes regiões 
do corpo humano, além de produzir respostas frente a eles. 

A medula espinal tem formato tubular e se estende desde as vértebras do pescoço até 
a região lombar, protegida pela coluna vertebral. Ela recebe e direciona informações entre o 
encéfalo e os órgãos e músculos do corpo. 

O encéfalo humano é protegido pelo crânio e pode ser dividido em cérebro, diencéfalo, 
cerebelo e tronco encefálico. 

O cérebro é a porção anterior do encéfalo. Ele é responsável por receber e interpretar impul-
sos provenientes de várias partes do corpo, controlar o movimento dos músculos esqueléticos 
e conectar ambas as funções. 
Além disso, o cérebro relacio-
na-se às emoções, à memória 
e à aprendizagem.

O diencéfalo é subdivi-
dido em tálamo e hipotálamo. 
O tálamo recebe informações 
do corpo, as classifica e as 
redireciona ao cérebro , onde 
serão processadas. O hipo-
tálamo, por sua vez, constitui 
um centro de controle e de 
regulação da temperatura 
corporal, da sede, da fome, 
da ansiedade, dos compor-
tamentos sexuais e do ciclo 
de sono.

O cerebelo atua na coordenação dos movimentos, no equilíbrio e na manutenção da postura. 
Ele também auxilia a aprendizagem de habilidades motoras.

Por fim, o tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesen-
céfalo recebe e integra vários tipos de informações provenientes do corpo e as envia 
para regiões específicas do encéfalo. Também coordena alguns tipos de reflexos visuais. 
A ponte e o bulbo auxiliam na coordenação dos movimentos do corpo. Outra função do 
bulbo refere-se ao controle dos batimentos cardíacos, da atividade dos vasos sanguíneos, 
da deglutição e da digestão. A ponte também pode participar dessas atividades, como da 
regulação da respiração.

» Representação esquemática do sistema 
nervoso humano, com detalhe para a 
estrutura do encéfalo. (Imagens sem escala; 
cores-fantasia.)

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. p. 489.
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Vasos sanguíneos

Nervo

Axônio

Dendritos

Neurônio

Medula espinal

A parte periférica do sistema nervoso encaminha as informações 
provenientes do corpo à parte central do sistema nervoso, além de 
encaminhar respostas a órgãos e músculos. Ela é constituída, princi-
palmente, por nervos e gânglios.

Os nervos são conjuntos de axônios de neurônios envolvidos por 
tecido conjuntivo. Eles conduzem impulsos nervosos à parte central do 
sistema nervoso e/ou aos diferentes órgãos do corpo humano.

Os neurônios são células especializadas que transmitem informa-
ções a outras células por meio sinais elétricos de baixa intensidade, 
denominados impulsos nervosos. Os neurônios possuem o corpo 
celular, onde está o núcleo da célula, os dendritos, prolongamentos 
do citoplasma que recebem os impulsos nervosos e os conduzem ao 
corpo celular e o axônio, extensão do citoplasma que envia os impul-
sos elétricos para outro neurônio.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. p. 456 e 461.

» Representação esquemática da estrutura de um nervo. (Imagem sem escala; 
cores-fantasia.)

Os gânglios são constituídos por corpos celulares de neurônios 
não localizados na parte central do sistema nervoso. Também atuam 
na condução de impulsos nervosos para os órgãos do corpo e para a 
parte central do sistema nervoso.
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Sistema endócrino
O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, que produzem e secretam hor-

mônios na corrente sanguínea, substâncias químicas que irão atuar em células alvo específicas, 
alterando seu funcionamento. Vejamos algumas glândulas endócrinas do corpo humano e os 
principais hormônios por elas produzidos.

O hipotálamo produz hormônios que 
estimulam ou inibem a secreção de hor-
mônios produzidos pela hipófise. Isto 
é, atua na regulação do funcionamento 
dessa glândula.

A hipófise encontra-se ligada ao hipo-
tálamo. Essa glândula produz uma série de 
hormônios que irão atuar na coordenação 
de diversas funções do corpo. Podemos 
citar o hormônio do crescimento (GH), 
que estimula o crescimento corporal e 
promove a divisão das células que cons-
tituem os ossos e os músculos. Também, 
a prolactina (PRL), que, em conjunto com 
outros hormônios, estimula o desenvolvi-
mento das glândulas mamárias e, em caso 
de gravidez, a produção de leite. Ainda, o 
hormônio antidiurético (ADH), que atua 
reduzindo o volume de urina produzido, ao 
aumentar a reabsorção de água, e o hor-
mônio estimulante da glândula tireoide 
(TSH), que estimula a produção e a secre-
ção dos hormônios da tireoide.

A glândula tireoide localiza-se na região do pescoço, anteriormente à traqueia. Essa glân-
dula produz os hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), os quais regulam o metabolismo. 
Também secreta a calcitonina, hormônio que atua reduzindo a quantidade de cálcio no sangue.

As glândulas paratireoides são quatro glândulas localizadas atrás da tireoide. Elas secretam 
o paratormônio (PTH), hormônio responsável por aumentar a quantidade de cálcio no sangue. 
Em conjunto com a calcitonina, o PTH regula a quantidade de cálcio no sangue.

As glândulas suprarrenais localizam-se acima dos rins. Elas produzem, principalmente, o corti-
sol, a adrenalina e a noradrenalina. O cortisol atua no preparo do corpo para situações de estresse 
ou de alerta, além de atuar na defesa do organismo, desencadeando alguns processos anti-infla-
matórios. A adrenalina e a noradrenalina são responsáveis pela resposta de luta ou fuga, situação 
em que o corpo é preparado para enfrentar uma situação de estresse de curta duração. Algumas 
das respostas fisiológicas provocadas por esses hormônios são o aumento da concentração de 
glicose no sangue; o aumento da frequência cardíaca, promovendo maior distribuição de sangue 
para o corpo; e o aumento da frequência respiratória, promovendo maior captação de gás oxigênio.

 » Representação esquemática das glândulas 
endócrinas do corpo humano. (Imagem sem escala; 
cores-fantasia.)

Hipotálamo

Hipofise

Glândula tireoide

Glândulas paratireoides

PâncreasOvários 
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Testículos (homem)

Glândulas 
suprarrenais

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e 
fisiologia. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. p. 672.
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No corpo humano, há glândulas exócrinas, cujas secreções são eliminadas por meio de ductos em superfícies, 
como as glândulas salivares (produzem saliva), as glândulas mamárias (produzem leite) e as glândulas 
sudoríparas (produzem suor). As glândulas consideradas mistas exercem função endócrina e exócrina.
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O pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago, na região ventral do corpo. Além de 
produzir secreções digestivas, ele secreta dois hormônios de ações antagônicas: o glucagon, que 
degrada moléculas de glicogênio, armazenadas no fígado, em glicose, que é disponibilizada na cor-
rente sanguínea; e, a insulina, que possibilita a absorção de glicose pelas células do corpo ou seu 
armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. Assim, enquanto ação do glucagon promove 
o aumento da concentração de glicose no sangue, a ação da insulina promove sua diminuição.

Os ovários são órgãos do sistema genital feminino. Eles também atuam como glândulas, pois 
produzem os hormônios sexuais femininos: o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é res-
ponsável pelo desenvolvimento dos órgãos genitais femininos, além do desenvolvimento das 
características sexuais secundárias femininas, como o formato arredondado do corpo e o desenvol-
vimento das mamas. A progesterona, por sua vez, atua na preparação das glândulas mamárias para 
a produção do leite materno, em conjunto com a prolactina, e, no preparo do útero para a gravidez, 
em conjunto com o estrogênio.

Por fim, os testículos são órgãos do sistema genital masculino. Eles também atuam como glân-
dulas, pois secretam o hormônio sexual masculino: a testosterona. A testosterona é responsável 
pelo desenvolvimento e manutenção das características sexuais secundárias masculinas, como o 
aumento da massa muscular óssea, o crescimento de pelos no corpo e o engrossamento da voz.

Não escreva no livroAtividades As respostas das atividades estão disponíveis no Manual do Professor

 1. Uma professora de Ciências realizou a seguinte 
atividade prática durante as aulas. Em um reci-
piente A com água, colocou uma folha de alface. 
Em um recipiente B com água e sal de cozinha, 
colocou outra folha de alface. Observe o aspecto 
das folhas de alface após alguns minutos.

Água Água + sal

Com base nos resultados obtidos na atividade 
prática descrita, faça o que se propõe a seguir.
a) Explique por que as folhas de alface murcha-

ram ao serem mantidas em uma solução de 
água e sal de cozinha.

b) Relacione os resultados da atividade prática 
ao fato de os restaurantes manterem saladas 
expostas sem tempero, permitindo que o 
cliente as tempere apenas no ato do consumo.
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2. A hemodiálise é realizada por pacientes cujos 
rins deixaram de funcionar adequadamente.
Nessa técnica, é realizado um procedimento 
cirúrgico que une uma artéria e uma veia no braço 
do paciente (1), onde são inseridos cateteres 
(tubos) para possibilitar a passagem de sangue. 
Impulsionado por uma bomba, um dos catete-
res conduz o sangue do paciente (2) até um filtro 
constituído de uma membrana semipermeável 
(3). Essa membrana permite a passagem de 
impurezas, mas não de células ou outros ele-
mentos que constituem o sangue. O filtro possui 
uma solução de água ultrapura que atravessa a 
membrana e carrega consigo as impurezas do 
sangue, que são posteriormente descartadas 
(4). O sangue filtrado então retorna ao corpo do 
paciente pelo outro 
cateter (5).

Ilustração elaborada com 
base em: ENTENDA como 
é feita a hemodiálise. G1, 
29 dez. 2019. Disponível 

em: Disponível em: https://
g1.globo.com/ciencia-

e-saude/viva-voce/
noticia/2019/12/29/

entenda-como-e-feita-a-
hemodialise.ghtml.

 29 abr. 2020.
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Com base nas informações apresentadas e em 
seus conhecimentos, faça o que se propõe a 
seguir.
a) Estabeleça uma relação entre o filtro uti-

lizado na máquina de hemodiálise e a 
membrana plasmática.

b) Qual das etapas descritas corresponderia à 
eliminação de urina? Explique sua resposta.

c) Qual a importância da hemodiálise para 
pessoas que possuem quadro de insuficiên-
cia renal?

 3. Ao longo do processo de produção de urina, 
ocorre a reabsorção de uma série de substân-
cias. A reabsorção pode ocorrer passivamente 
ou ativamente. Diferencie e explique os tipos 
de transporte mencionados.

 4. A ingestão insuficiente de água diariamente 
pode levar ao aparecimento de cálculos 
renais. Os cálculos renais, conhecidos popu-
larmente como pedras no rim, são formações 
sólidas de sais minerais e outras substâncias 
que podem migrar entre as vias urinárias. A 
migração dos cálculos provoca dor intensa 
na região das costas e do abdômen, além de 
poder eliminar sangue na urina, suspender ou 
reduzir o fluxo urinário e provocar infecções. 
Em muitos casos, a remoção dos cálculos é 
feita via cirurgias.
Sobre o assunto, responda o que se pede.
a) Quais funções são desempenhadas pelos 

rins?
b) O que pode ser realizado para evitar a for-

mação de cálculos renais, contribuindo 
para a manutenção da saúde dos rins? Se 
necessário, realize uma pesquisa em fontes 
confiáveis.

 5. O efeito combinado de alguns hormônios é 
maior do que a soma de seus efeitos isola-
damente. A isso denominamos sinergismo. 
Um exemplo de interação hormonal sinér-
gica ocorre entre a adrenalina, o cortisol e o 
glucagon.
Analise o gráfico a seguir e responda às ques-
tões que seguem.

 »Sinergismo entre os hormônios glucagon, 
adrenalina e cortisol

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana: uma abordagem 
integrada. 7. ed. São Paulo: Artmed, 2017. p. 215.
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a) Indique as glândulas responsáveis pela 
secreção de adrenalina, cortisol e glucagon 
e explique suas funções no organismo.

b) O que é possível dizer a respeito da concen-
tração de glicose sanguínea, após 5 horas de 
os hormônios adrenalina, cortisol e glucagon 
terem sido secretados? Justifique sua res-
posta com base no sinergismo entre eles.

 6. A secreção do hormônio antidiurético (ADH) 
pode ser inibida por alguns medicamentos e 
por um dos produtos resultantes da metabo-
lização do álcool no organismo. A respeito do 
assunto, responda.
a) O ADH é secretado por qual glândula? Qual 

sua ação no organismo? 
b) Considerando o efeito do álcool no orga-

nismo, um dos sintomas apresentados por 
uma pessoa que ingeriu bebidas alcóolicas 
é o aumento ou a redução na frequência da 
micção? Justifique sua resposta.

c) A inibição da secreção de ADH é apenas um 
dos efeitos provocados pela presença de 
álcool no organismo. Realize uma pesquisa 
a respeito dos demais efeitos e, utilizando as 
informações obtidas, confeccione cartazes 
para divulgar as informações e conscienti-
zar as pessoas a respeito dos danos à saúde 
associados às bebidas alcóolicas.
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Os seres vivos possuem diversos mecanismos que possibilitam 
manter suas condições internas relativamente constantes, em um 
equilíbrio dinâmico. Essa regulação é chamada de homeostase. Nos 
seres humanos, a atuação conjunta dos diferentes sistemas do corpo 
proporciona a manutenção da homeostase. A sudorese (produção de 
suor) é um exemplo de regulação que o corpo humano realiza e, com 
ela, a temperatura corpórea se mantém relativamente constante, na 
faixa dos 36,7 °C, mesmo que a temperatura do meio externo apre-
sente variações. Este mecanismo, chamado de termorregulação, será 
explicado adiante, juntamente com outros mecanismos regulatórios 
da homeostase. 

Homeostase5T
E

M
A

»  Jovem 
praticando uma 
atividade física.

1 Durante a prática de 
atividades físicas, o que 
você observa que ocorre 
em seu corpo? Converse 
com seus colegas.

2 Com base em sua res-
posta ao item 1, elabore 
uma possível explicação 
para essas alterações. 

Não escreva no livro

PANUM
AS YANUTHAI/SHUTTERSTOCK

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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Esse mecanismo de controle da homeostase pode ser observado sob diversas 
condições. Neste tema, além do controle da temperatura corporal, estudaremos 
como exemplos os níveis sanguíneos de gás carbônico (CO2) e de glicose.

Mecanismos de controle 
da homeostase

Todas as condições internas do organismo são mantidas em um valor ideal, ou 
próximo a ele. Caso ocorra uma variação acima ou abaixo do valor ideal dessa con-
dição, essa alteração funcionará como um estímulo ao organismo. Esse estímulo 
será, então, identificado por um receptor, que emitirá um sinal (sinal de entrada) 
a um centro de controle, responsável por interpretá-lo. Após a interpretação do 
sinal enviado, o centro de controle emite outro sinal (sinal de resposta), que será 
interpretado por um alvo, o qual produzirá uma resposta que possibilite atingir 
novamente o valor ideal daquela condição.

centro 
integrador

sinal de 
entradasensorestímulo sinal de 

saída alvo resposta

alça de retroalimentação

» Representação esquemática do mecanismo de retroalimentação negativa.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia 
Humana: uma abordagem 

integrada. 7. ed. São Paulo: 
Artmed, 2017. p. 16.

» Representação esquemática do mecanismo 
de retroalimentação negativa.
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 estímulo
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SILVERTHORN, 
D. U. Fisiologia 
Humana: uma 
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integrada. 7. 

ed. São Paulo: 
Artmed, 2017. 

p. 16.
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Atingida a condição ideal, o estímulo inicial deixa de existir e todas as etapas 
subsequentes do sistema são interrompidas, ao que denominamos retroalimen-
tação negativa, ou, feedback negativo.

Na retroalimentação negativa, o estímulo inicial gera uma resposta capaz de 
diminuir esse estímulo a ponto de torná-lo inexistente. A inexistência do estímulo 
inicial, então, desativa as etapas que conduzem à resposta.
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Temperatura corporal
Ao praticar atividade física, ou permanecer em um ambiente quente, a tem-

peratura do corpo tende a aumentar. A elevação da temperatura corpórea é um 
estímulo interpretado por receptores de temperatura, que enviarão sinais ao 
sistema nervoso, especificamente ao hipotálamo, onde serão interpretados. Por 
sua vez, o hipotálamo envia sinais de saída aos vasos sanguíneos superficiais 
da pele que se dilatam (tornam-se expandidos - vasodilatação), o que permite a 
perda de calor corporal para o ambiente. O hipotálamo também envia sinais de 
saída às glândulas sudoríparas, que iniciam ou aumentam a produção de suor, 
e na medida em que o suor evapora, aumenta a dissipação de calor pelo corpo. 

Por outro lado, a redução da temperatura faz que os vasos sanguíneos se 
contraiam (tornem-se estreitos - vasoconstrição) e o calor seja mantido no 
interior do corpo, ao mesmo tempo que as glândulas sudoríparas cessam a 
produção de suor. Outros sinais podem ser enviados aos músculos esqueléticos, 
que irão se contrair involuntariamente, produzindo o tremor. O tremor é uma 
forma de gerar calor e, consequentemente, aumentar a temperatura corporal. 

Em ambos os casos, quando a temperatura corporal atinge valores ideais, 
o estímulo deixa de existir e as respostas são interrompidas.

Níveis sanguíneos de gás carbônico
O gás carbônico (CO2) é um dos produtos do metabolismo celular dos seres 

humanos, sendo eliminado pelos pulmões durante a expiração. Contudo, em 
altas concentrações sanguíneas, ele pode se tornar tóxico ao organismo.

Nesse sentido, os altos níveis sanguíneos de gás carbônico funcionam como 
estímulos que são interpretados por receptores específicos, que, por sua vez, 
enviarão sinais de entrada ao sistema nervoso. O sistema nervoso os inter-
preta e envia sinais de saída ao sistema respiratório, aumentando a frequência 
respiratória – isto é, o número de vezes que inspiramos e expiramos o ar. Isso 
favorece a saída de gás carbônico do organismo, e, por conseguinte, a redução 
de seus níveis sanguíneos.

Quando os níveis sanguíneos de gás carbônico atingem valores ideais, o 
estímulo deixa de existir e a frequência respiratória é reestabelecida.

Níveis sanguíneos de glicose
A glicose é essencial ao metabolismo celular associado à geração de energia 

química utilizada pelas células. Para tanto, sua concentração sanguínea é 
mantida em certo intervalo ideal.

O aumento da concentração sanguínea de glicose, como ocorre após as 
refeições, é um estímulo interpretado por receptores específicos que irão enviar 
sinais ao sistema nervoso. Este os interpreta e envia sinais ao pâncreas, esti-
mulando a liberação de insulina como resposta. A insulina auxilia a captação de 
glicose pelas células e estimula seu armazenamento na forma de glicogênio no 
fígado, promovendo a redução de sua concentração sanguínea.

» Pelos eriçados é 
outra resposta 
do corpo quando 
a temperatura 
ambiente está 
baixa. O eriçamento 
dos pelos auxilia 
a reduzir a perda 
de calor para o 
ambiente. 

Não escreva no livro

3 Elabore um 
esquema para 
representar 
o mecanismo 
de retroali-
mentação 
negativa nas 
duas situa-
ções de 
alteração da 
tempera-
tura corporal 
citadas no 
texto. Utilize 
como base o 
esquema do 
mecanismo 
de retroali-
mentação 
negativa apre-
sentado 
na página 
anterior.
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comentários das 
atividades estão 
disponíveis no 
Manual do Professor.
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Em contrapartida, a redução da concentração sanguínea de glicose, como ocorre 
em períodos de jejum, é um estímulo interpretado por receptores específicos que 
irão enviar outros sinais ao sistema nervoso. Este enviará sinais ao pâncreas, esti-
mulando a liberação de glucagon como resposta. O glucagon estimula a quebra de 
glicogênio em glicose, disponibilizando-a na corrente sanguínea.

Em ambos os casos, quando os níveis sanguíneos de glicose atingem valores 
ideais, o estímulo deixa de existir e as respostas são interrompidas.

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 910.

» Representação esquemática da regulação dos níveis sanguíneos de glicose (imagens sem escala; cores-fantasia).

glicose sanguínea normal
(70 – 110 mg glicose/100 mL de 

sangue)

Nível de 
glicose 
sanguínea

Nível de 
glicose 
sanguínea

O pâncreas 
secreta 
insulina.

A glicose é 
armazenada como 
glicogênio no 
fígado.

O glicogênio 
armazenado no fígado 
é quebrado em glicose.

O pâncreas 
secreta glucagon.

Aumenta-se a 
captação de glicose 
pelas células

 1. Analise o gráfico ao lado que mostra a 
variação da concentração sanguínea de 
insulina ao longo de um dia.
Com base nas informações do gráfico e 
em seus conhecimentos sobre a função da 
insulina no organismo, responda às ques-
tões a seguir.
a) Em quais momentos do dia há uma maior 

concentração de insulina no sangue?
b) Qual a função da insulina no organismo?
c) Explique o mecanismo básico de regu-

lação da homeostase para os níveis 
sanguíneos de glicose.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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»Variação da concentração de insulina no sangue

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 
5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 937.
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 2. Leia o trecho de uma reportagem.

Se você está no Brasil neste 11 de janeiro [de 2019], 
é altamente provável que tenha comentado com 
alguém como o tempo anda quente. [...]

[...] O calor provoca um [...] tipo de reação, que 
é chamada de estresse térmico. Quando está muito 
quente, o nosso corpo sente que está sendo agredido 
e começa a fazer mudanças para se defender [...]

[...] Os vasos se dilatam para perder líquido e 
empurrar o calor para fora. [...] Com os vasos san-
guíneos mais dilatados, a pele começa a eliminar 
água, numa tentativa de equilibrar a temperatura.

[...]

VERÃO intenso provoca “estresse térmico” e deixa pessoas 
mais irritadas e impacientes. Jornal Nacional, G1. 11 jan. 

2019. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/
noticia/2019/01/11/verao-intenso-provoca-estresse-

termico-e-deixa-pessoas-mais-irritadas-e-impacientes.
ghtml. Acesso em: 6 ago. 2020.

Após a leitura do texto, responda às questões 
a seguir.
a) A que processo o texto se refere?
b) Identifique o estímulo e a(s) resposta(s) pre-

sentes no exemplo citado no texto.
c) Considerando sua resposta ao item (b), expli-

que como esse estímulo provoca essa(s) 
resposta(s).

d) A(s) resposta(s) mencionada(s) no texto con-
tinuam a ocorrer indefinidamente? Explique 
sua resposta.

 3. Leia as afirmativas a seguir e corrija as falsas.
 I. A homeostase refere-se à manutenção das 

condições internas do organismo relativa-
mente constantes.

 II. Caso ocorra uma variação acima ou abaixo 
do valor ideal de determinada condição 
interna, ela funcionará como uma resposta 
do organismo.

 III. O centro de controle dos seres humanos é 
o sistema nervoso.

 IV. Na retroalimentação negativa, o estímulo 
inicial gera uma resposta capaz de intensi-
ficar esse estímulo.

 V. Quando os níveis sanguíneos de gás car-
bônico estão altos, a resposta produzida 
é a redução da frequência respirató-
ria, favorecendo a sua eliminação do 
organismo.

 » James Lovelock (1919-).

 4. James Lovelock (1919-) 
é um pesquisador bri-
tânico independente, 
que ficou conhecido 
pela elaboração da 
hipótese de Gaia, assim 
nomeada em homena-
gem à figura mitológica 
titã que representa 
o planeta Terra. De 
acordo com essa hipó-
tese, os seres vivos 
e os componentes 
físicos da Terra, como 
a água, a atmosfera e as condições de pressão 
e de temperatura, fariam parte de um sistema 
interativo que seria mantido em homeostase. 
Assim, qualquer alteração nessas condi-
ções, provocaria uma resposta que tenderia a 
promover o retorno às condições ideais. Por 
exemplo, desconsiderando fatores externos, o 
aumento dos níveis atmosféricos de gás carbô-
nico (CO2) promove o aumento do crescimento 
das plantas, já que é por elas utilizado na fotos-
síntese. O aumento da taxa fotossintética, por 
conseguinte, reduz os níveis atmosféricos de 
gás carbônico.
Sobre o assunto, faça o que é proposto a seguir.
a) Com suas palavras, estabeleça uma relação 

entre a hipótese de Gaia e as condições inter-
nas do corpo humano.

b) Identifique o estímulo e a(s) resposta(s) pre-
sentes no exemplo citado no texto.

c) A hipótese de Gaia é controversa e criticada 
por muitos pesquisadores. Contudo, ela pode 
ser relacionada à importância da conserva-
ção do ambiente e de seus recursos, visto 
que, qualquer alteração neles, pode resul-
tar em consequências negativas aos seres 
vivos. Forme um grupo com seus colegas e 
realize uma pesquisa a respeito do conceito 
de equilíbrio ecológico e da importância de 
sua manutenção. A partir dos resultados de 
suas pesquisas, confeccionem cartazes que 
contribuam para a promoção da consciência 
ambiental da comunidade.
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 1. Indivíduos que apresentam diabetes costumam ter 
alta concentração de glicose no sangue, devido à 
perda de sensibilidade à ação da insulina ou à pro-
dução insuficiente desse hormônio. A realização 
de exame de sangue pode fornecer indicativos da 
diabetes, caso seja identificada alta concentração 
sanguínea de glicose.
Os valores a seguir são valores de referência para 
glicose no sangue, em jejum de no mínimo 8 horas.
Considere que um indivíduo tenha realizado os 
exames de sangue em questão e os técnicos de 
laboratório tenham identificado 0,007 gramas 
de glicose em 5 mL de sangue. 
Com base nos resultados do exame desse paciente 
e nos dados fornecidos a seguir, responda às ques-
tões que seguem.

Valores de referência para glicose no sangue
• de 70 a 99 mg/dL H normal
• de 100 a 125 mg/dL H alterado
• 126 mg/dL ou mais H  diagnóstico provisório 

de diabetes*

* Para confirmação do resultado, o médico deve 
solicitar outro exame, o de Curva Glicêmica.

Dados: massa molar da glicose: 180 g/mol ; 
constante de Avogadro = 6 · 1023

a) Determine a concentração em massa de glicose 
identificada no sangue deste indivíduo, em mg/dL.

b) Qual a quantidade de moléculas de glicose que 
contém na resposta do item (a). 

c) A partir de sua resposta ao item (a), diga se é 
possível que o indivíduo possua diabetes e jus-
tifique sua resposta.

d) Qual o tipo de transporte associado ao trans-
porte de glicose pela membrana das células? 
Explique como ele ocorre.

e) Por que indivíduos diabéticos possuem alta 
concentração de glicose no sangue? Justifique 
sua resposta considerando a ação da insulina 
no organismo.

f) Até a década de 1970, o diagnóstico de diabetes 
era dado com base em exames de urina para veri-
ficar a presença de glicose (indicativo de diabetes) 
e dosagens ocasionais de glicemia de jejum. Hoje, 
existem métodos mais acurados para o diagnós-
tico de diabetes por meio de exames de sangue. 
Explique resumidamente como ocorre a produ-
ção de urina pelo organismo humano. O que deve 
acontecer com a glicose filtrada durante o pro-
cesso de produção da urina?

2. Os neurônios são células nervosas que atuam na 
transmissão de informações por meio de impul-
sos nervosos. Neles, os íons são distribuídos de 
modo diferente dentro e fora da célula, sendo o 
interior da célula carregado negativamente em 
relação ao exterior. Essa diferença de carga causa 
o que chamamos de potencial de repouso em um 
neurônio que não está enviando nenhum sinal 
(impulso nervoso). Mudanças rápidas no potencial 
de repouso levam à transmissão dos impulsos ner-
vosos. Os íons sódio (Na+) e íons potássio (K+) são 
importantes na formação do potencial de repouso. 
Na maioria dos neurônios a concentração de Na+ é 
maior fora da célula, enquanto a concentração de K+

é maior dentro da célula. Veja a tabela a seguir.
»As concentrações iônicas dentro e fora dos 

neurônios de mamíferos

Íon
Concentração 
intracelular 

(mol/L)

Concentração 
extracelular 

(mol/L)

Potássio (K+) 0,14 0,005

Sódio (Na+) 0,015 0,150

Cloreto (Cl-) 0,010 0,120

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 1064.

a) Analisando a tabela, calcule a concentração em 
gramas por litro de potássio (K) dentro e fora da 
célula. 

b) Dados: massa molar do potássio = 39 g/mol 
Considerando o local de maior incidência de íons 
sódio e íons potássio, determine a razão da con-
centração de cada região.
c) Qual é o transporte de substâncias envolvido no 

processo citado acima?
d) Qual é a função do transporte considerado no 

item (c)?
e) O transporte ocorre com ou sem gasto de 

energia?
f) Qual seria a tendência natural desses íons, se 

não houvesse o transporte considerado nos 
itens anteriores?

 3. A bauxita é o minério de onde se extrai a alumina, 
que, através de processos de refinamento, produz 
o alumínio que conhecemos em esquadrias, em 
latinhas, em panelas, enfim, inúmeras utilizações. 
A reciclagem do alumínio é muito importante, visto 
que 5 kg de bauxita produz 1 kg de alumina (Al2O3) 
em média, e essa produção demanda gasto de 
energia e rejeitos descartados no meio ambiente.

Atividades extras
As respostas e os comentários das atividades estão no Manual do Professor. Não escreva no livro
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» Síntese do processo de produção do alumínio.

a) Observando a imagem das etapas de transfor-
mação para se obter alumínio, discuta com seus 
colegas as vantagens de se priorizar a reciclagem 
do alumínio.

b) Um laboratório usou uma rocha de bauxita de1 kg 
com a intenção de produzir hidróxido de alumínio 
[Al(OH)3], composto utilizado em misturas de antiá-
cidos estomacais. Todos os mecanismos de extração 
e purificação são realizados dentro dos padrões exi-
gidos pelas leis sanitárias. Qual a massa de hidróxido 
de alumínio que esse laboratório consegue produzir 
a partir de 1 kg de bauxita?

   Dados: massas molares: Al = 27 g/mol ; 
O = 16 g/mol ; H =1 g/mol

 4. Observe a imagem e responda às questões.

a) Considere que a pessoa da imagem acabou 
de praticar atividade física. Que reação de seu 
corpo é visível na foto?

b) Que outra reação não visível na foto pode estar 
acontecendo?

c) Explique como ocorre o mecanismo de termor-
regulação no organismo humano?

5. A obesidade se caracteriza pelo acúmulo excessivo de 
gordura corporal no indivíduo, mas o que muitos não 
sabem, é que existem causas endócrinas de obesidade. 
Veja, no quadro a seguir, dois hormônios que em 
excesso ou deficiência podem levar a essa condição.

Hormônio
Excesso/ 

Defi ciência
Sintomas

Cortisol excesso

•  pressão alta
•  deposição de gordura 

na região do abdômen
•  estrias cutâneas 

avermelhadas

TSH deficiência

•  inchaço nas pernas e 
nos olhos

•  dor de cabeça
• pele seca
• constipação
• sensação de frio
• depressão
• sonolência
• pressão alta

Fonte dos dados: MANCINI, M. D. Causas endócrinas de obesidade. 
Endocrinologia - USP, c2020. Disponível em: https://www.

endocrinologiausp.com.br/causas-endocrinas-de-obesidade/. 
Acesso em: 15 jul. 2020.

a) Qual é a função do cortisol no corpo humano?
b) Sabendo que algumas consequências do 

aumento de cortisol são a diminuição do gasto 
calórico e a desregulação do controle de apetite, 
explique sua relação com a obesidade.

c) Qual é a função do TSH no corpo? Faça uma pes-
quisa e com base nos dados do quadro, escreva 
em seu caderno o motivo de a deficiência deste 
hormônio desencadear a obesidade.

 6. (Unimontes-MG) A imagem abaixo apresenta, de 
maneira simplificada, uma parte do sistema uriná-
rio. Analise-a.

Disponível em: http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_
qualidade_vida_humana/imagens/rim_nefron. 

Acesso em: 20 jun. 2018.
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Com base na imagem e conhecimentos associados, 
é CORRETO afirmar:
a) 1 representa a filtração, 2 representa a reabsor-

ção e 3 representa a secreção.
b) 1 representa a filtração, 2 representa a reabsor-

ção e 3 representa a excreção.
c) 1 representa a filtração, 2 representa a secreção 

e 3 representa a reabsorção.
d) 1 representa a reabsorção, 2 representa a filtra-

ção e 3 representa a excreção.

 7. (UECE) Relacione corretamente os hormônios apre-
sentados a seguir com algumas de suas funções, 
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I

 1. Insulina
 2. Prolactina

 3. Cortisol
 4. Adrenalina

Coluna II
 ( ) Produz glicose a partir de gordura e proteína.
 ( ) Estimula a produção de leite nas glândulas 

mamárias.
 ( ) Capta a glicose do sangue e leva para dentro das 

células.
 ( ) Promove resposta rápida ao estresse, acelera o 

batimento cardíaco e lança glicose no sangue.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) 4, 1, 3, 2.
b) 3, 2, 1, 4.

c) 1, 4, 2, 3.
d) 2, 3, 4, 1.

 8. (Enem/MEC) Pode-se citar como o principal res-
ponsável pela manutenção da temperatura corporal 
humana o sistema
a) digestório, pois produz enzimas que atuam na 

quebra de alimentos calóricos.
b) imunológico, pois suas células agem no sangue, 

diminuindo a condução do calor.
c) nervoso, pois promove a sudorese, que permite 

perda de calor por meio da evaporação da água.
d) reprodutor, pois secreta hormônios que alteram 

a temperatura, principalmente durante a 
menopausa.

e) endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua 
vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos 
periféricos.

 9. (Enem/MEC) Para proteger estruturas de aço da 
corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada 
galvanização. Um metal bastante utilizado nesse 
processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de 
um minério denominado esfarelita (ZnS), de pureza 
75%. Considere que a conversão do minério em zinco 
metálico tem rendimento de 80% nesta sequência 
de equações químicas:

Alternativa a.

Alternativa b.

Alternativa c.

2 ZnS + 3 O2  H 2 ZnO + 2 SO2

ZnO + CO H Zn + CO2
Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); 
O2 (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO2 (64 g/mol);  
CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).
a) 25
b) 33
c) 40
d) 50
e) 54

 10. (UFC-CE) O manganês é um metal de transição com 
elevada importância na indústria siderúrgica, sendo 
utilizado na composição de ligas metálicas para a 
produção de aço. Na natureza, sua principal fonte é 
o minério pirolusita (MnO2), que é empregado para 
a obtenção de ferromanganês, de acordo com a 
seguinte reação: 
MnO2(s) + Fe2O3(s) + 5 C(s) H  Mn(s) + 2 Fe(s) + 5 CO(g) 

Em uma reação com 70% de rendimento, qual é a 
massa (em gramas) de ferro que é obtida a partir 
de 173,8 g de pirolusita com 20% de impurezas? 
Dados: MnO2 = 87 g/mol; Fe = 56 g/mol

 11. (FCAP-PA) O número de mols existentes em 160 g 
de hidróxido de sódio (NaOH) é:
Dados: Na = 23; O = 16; H = 1.
a) 2,0 mols
b) 3,0 mols
c) 4,0 mols
d) 5,0 mols
e) 6,0 mols

 12. (UFRGS-RS) O dióxido de enxofre lançado na atmos-
fera pode provocar sérios prejuízos ambientais. 
Para minimizar esses efeitos, pode-se realizar o 
tratamento das emissões de chaminés que liberam 
SO2 com uma pasta úmida de calcário, em presença 
de um oxidante. 
Essa pasta de calcário, em contato com o SO2, 
produz a reação já ajustada. 
SO2(g) + 1/2 O2(g) + CaCO3(s) H CaSO4(s) + CO2 (g) 
Considere que a chaminé de uma determinada 
indústria emite 160 kg de SO2 ao dia. Qual a massa 
diária de carbonato de cálcio necessária para con-
sumir essa quantidade de SO2? 
a) 40 kg.
b) 50 kg.
c) 100 kg.
d) 150 kg.
e) 250 kg.

Alternativa c.

“ferromanganês”

Alternativa c.

Alternativa e.
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Integrando com
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias

Doping esportivo
O doping esportivo se caracteriza pelo uso de substâncias não naturais ao corpo por um 

atleta para melhorar seu desempenho em competições esportivas. 
As substâncias utilizadas são classificadas conforme sua composição e os efeitos que 

causam no corpo.

» Substâncias associadas ao doping

A intenção de melhorar a performance por meio de substâncias é ilegal, punida por leis espor-
tivas, e que podem levar à suspensão do atleta por um período, ou banimento do esporte. Além 
disso, a prática do doping é prejudicial ao corpo do atleta.

Além dos problemas relacionados à saúde, um fator importante envolvido no doping é a 
questão ética. Vários são os motivos que podem levar um atleta a fazer uso de substâncias 
proibidas como o reconhecimento de um atleta pela sociedade, a chance de ascensão social e 
financeira, a insegurança em lidar com pressões familiares, sociais e econômicas, a influência 
de pessoas próximas e da mídia. Estas situações podem atrapalhar a capacidade de discerni-
mento de um atleta de onde se encontram os limites éticos, legais e de saúde. 

Diuréticos –interferem 
no processo de filtração 
e reabsorção de água, 
aumentando a excreção da 
urina e do sódio. Com isso, o 
atleta perde líquido, reduzindo 
sua massa. Além disso, 
dificultam a pesquisa sobre a 
presença de outras substâncias, 
que se tornam mais diluídas 
na urina, um metabólito do 
organismo muito utilizado para 
detectar o doping.

Esteroides anabólicos – hormônios sintéticos 
que agem ativando o metabolismo de proteínas, 
auxiliando no ganho de massa muscular e força.

Estimulantes
– aumentam a 
atividade da parte 
central do sistema 
nervoso, reduzindo 
a dor do atleta e 
aumentando seus 
estímulos (reduz o 
tempo de reação).

Hormônios peptídicos, fatores de crescimento – alteram 
diversas funções metabólicas e fisiológicas do corpo. A 
eritropoietina (EPO), por exemplo, é um hormônio secretado 
pelo rim que estimula a medula óssea a produzir hemácias. 
Com isso, o atleta tem um aumento na taxa de transporte de 
gás oxigênio no sangue, acelerando o metabolismo energético 
o que significa mais energia para os músculos.

[...]
O recurso do doping rouba o otimismo, o entusiasmo, e a crença do atleta nas suas possibili-

dades de superação e aprimoramento; destrói o sentido do trabalho, do esforço, da persistência, 
substituindo esses valores pela triste mentalidade da esperteza, da farsa.

[...]
SILVA, I. N.; MARCELINO, K. R.; GONZALEZ, R. H. O uso do doping no esporte: uma revisão de literatura. 

EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Ano 18 – n. 180. maio 2013. Disponível em: 
https://www.efdeportes.com/efd180/o-uso-do-doping-no-esporte.htm. Acesso em: 17 jul. 2020.
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 1. Um dos principais métodos utilizados para 
detectar substâncias proibidas no corpo é 
o exame de urina. Entre as razões estão a 
facilidade de coleta, e por ser uma via de eli-
minação de compostos presentes no corpo. 
Esta segunda característica também é um dos 
motivos deste exame ser comumente pedido 
por médicos para avaliar alguns parâmetros 
que indicam a saúde do corpo. Faça uma pes-
quisa sobre os dados que podem ser obtidos 
por meio de um tradicional exame de urina, 
seus valores de referência e o que a alteração 

destes valores pode indicar. Faça um resumo 
em seu caderno registrando os resultados de 
sua pesquisa.

 2. Forme um grupo e discuta as seguintes ques-
tões com seus colegas. Se necessário, realize 
uma pesquisa.
 O que é fair play?
 O que é ética no esporte? Como isso se aplica 

na vida?
 O importante é competir ou ganhar?
 Conte uma experiência que conheça, ou que 

tenha vivido sobre ética no esporte.

Não escreva no livroAtividades

Os efeitos do doping no corpo humano

convulsões; acidente 
vascular cerebral (AVC); 
alteração de humor 
(depressão, agressividade)

aumento da pressão sanguínea; 
alteração do padrão de batimentos 
cardíacos (arritmia); ataque cardíaco 

danos ao fígado

artrite; desconfiguração de 
pés, mãos e mandíbulas 
(excessivamente grandes)

desidratação; 
danos aos rins

DOPING e o Esporte: testes e controles no desempenho de alta 
performance. Kasvi, São José do Pinhais, PR, 15 jun. 2018. Disponível em: 

https://kasvi.com.br/doping-esporte-testes-controles/.
 Acesso em: 27 ago. 2020. 

TAVARES, O. Doping, um empurrãozinho do mal. Gazeta do povo. 28 jul. 
2013. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/saude/doping-

um-empurraozinho-do-mal-bp3qyn4jfev2rj78zw1xklb2m/. 
Acesso em: 27 ago. 2020.
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Além desses efeitos, 
nos homens, o doping

pode causar infertilidade, 
impotência e crescimento 
dos seios. Nas mulheres, 
pode causar infertilidade, 

excesso de pelos 
e ciclos menstruais 

irregulares.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DA BNCC:
O texto integral das 
competências e das habilidades 
encontra-se no fi nal do livro.

Competências gerais
2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10

Ciências da Natureza e
suas Tecnologias
Competências específi cas: 
2 e 3

Habilidades: EM13CNT207, 
EM13CNT301, EM13CNT302, 
EM13CNT303 e EM13CNT310

» Adolescente em estado de autoconscientização, 
autoestima, autorrealização.

Saúde em 
equilíbrio

A Organização das Nações Unidas (ONU) estipulou 
17 objetivos para ações contra a pobreza, a proteção do 
planeta e para a garantia de paz e prosperidade para todas 
as pessoas. Estes são os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), também conhecidos como Objetivos 
Globais, que devem ser alcançados até 2030. O terceiro ODS 
se refere a saúde e bem-estar, e tem a seguinte descrição:

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todas e todos, em todas as idades.

3 SAÚDE e bem-estar. Nações Unidas Brasil, [20--]. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/pos2015/ods3/. Acesso em: 6 ago. 2020.

Entre os diversos objetivos específicos desta ODS estão 
o de acabar com epidemias de aids e outras doenças trans-
missíveis; reforçar a prevenção contra o uso de drogas e o 
tratamento de dependentes químicos; assegurar serviços 
de saúde sexual e reprodutiva, inclusive o planejamento 
familiar. 

Nesta unidade estudaremos estes assuntos, de 
maneira a compreender a importância do equilíbrio para a 
saúde do corpo e da mente. 

Não escreva no livro
As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

 1. Para você, o que é saúde?

 2. A imagem possui alguma relação com a saúde? 
Explique. 
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Saúde1T
E

M
A

Analise as fotografias a seguir.

» Grupo de amigos almoçando juntos. » Adolescentes jogando vôlei. » Adolescentes mexendo no celular.

Por muitos anos, a saúde foi definida como um estado de ausência de doenças ou 
de enfermidades. No entanto, desde 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
propõe uma definição de saúde que passa a considerar outras esferas além do físico, 
como o mental e o social. A partir dessa definição, podemos compreender que ser 
saudável envolve uma harmonia entre o bem-estar físico, mental e social. Quando um 
desses fatores é abalado, os outros também podem se desestabilizar, prejudicando a 
saúde do indivíduo. O estresse é um exemplo disso. 

O estresse é uma resposta do organismo a situações adversas. Em 
geral, o estresse leva o organismo a permanecer em constante estado 
de alerta, trazendo consequências físicas e emocionais, como elevação 
da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, ansiedade, desânimo, 
abatimento, falta ou excesso de apetite, entre outros.

Existem diversas situações que podem exemplificar a importância 
do equilíbrio físico, mental e social para a manutenção da saúde. Neste 
tema, iremos abordar problemas associados à má alimentação e a dois 
tipos de dependência: a digital ou tecnológica e a química.

1 Qual(is) dessas fotografias retrata(m) situações que você realiza com seus amigos? 
Qual(is) está(ão) relacionada(s) à manutenção da saúde e qual(is) não está(ão), 
podendo prejudicá-la? Justifique sua resposta.

Não escreva no livro

O estresse não deve ser con-
fundido com cansaço, exaustão 
física ou emocional. O estresse 
pode ter origem multifatorial, 
isso é, diferentes fatores podem 
levar um indivíduo à condição 
de estresse. Assim como qual-
quer outra condição que afeta a 
saúde, o estresse deve ser diag-
nosticado e acompanhado por 
um profissional de saúde.

Saiba mais

RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK.COMMONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK.COMMONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Nutrição
A nutrição é um processo biológico pelo qual os organismos assimilam os nutrientes, provenien-

tes dos alimentos, necessários para a realização de suas funções vitais. De modo geral, nutrir-se é 
importante para a obtenção de energia necessária à manutenção do metabolismo celular, e, para 
a síntese de moléculas necessárias ao crescimento, ao desenvolvimento e à reprodução.

Os nutrientes compreendem os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os 
sais minerais. Contudo, a manutenção das funções do organismo também depende da ingestão 
de água e fibras.

A água é essencial para a manutenção da vida e desempenha funções diversas no orga-
nismo, entre as quais a dissolução de várias substâncias, a facilitação da ocorrência de diversas 
reações químicas e o transporte e distribuição de substâncias em nível celular e no organismo.

A fibra alimentar é um carboidrato presente em alimentos de origem vegetal que não é 
digerido pelo nosso organismo. Por conta disso, elas auxiliam na regulação do trânsito intes-
tinal, modulando a velocidade que a digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes ocorre. 
Também contribuem para a prevenção de algumas doenças.

O esquema a seguir apresenta algumas informações sobre esses nutrientes.

No geral, uma alimentação adequada e saudável inclui alimentos variados e fornece em 
quantidades ideais todos os nutrientes necessários ao funcionamento do organismo.

Os carboidratos são fontes para a obtenção de energia química e fazem 
parte da constituição do organismo. São exemplos de alimentos ricos em 
carboidratos os cereais, pães, massas, bolos e frutas. 

As proteínas fazem parte da constituição estrutural do organismo e par-
ticipam de processos celulares, como sinalização, transporte e defesa. São 
exemplos de alimentos ricos em proteínas carnes, ovos e leite. 

Os lipídios constituem importante reserva energética, fazem parte da constitui-
ção da membrana plasmática, participam da síntese de hormônios e atuam como 
isolantes térmicos e elétricos. São exemplos de alimentos ricos em lipídios os óleos 
(como os de soja, milho e azeites) e as gorduras (como manteigas, banha e bacon).

As vitaminas e os sais minerais possuem funções diversas no organismo, 
sobretudo no metabolismo. Os sais minerais, ainda, podem participar da consti-
tuição dos ossos, da contração muscular e da condução de impulsos nervosos, por 
exemplo. São encontrados em abundância em hortaliças, frutas, leites e carnes.
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Problemas associados à má 
alimentação 

A ingestão de quantidades excessivas de nutrientes, ou 
mesmo insuficientes, podem levar ao desenvolvimento de 
problemas, condições ou doenças que afetam a saúde de 
nosso organismo. Vejamos alguns deles.

A ingestão excessiva de nutrientes, sobretudo de açú-
cares e gorduras, associado a um modo de vida sedentário 
(falta ou ausência de prática de atividades físicas) pode 

ocasionar a obesidade. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo 
excessivo de gordura corporal, o que apresenta riscos à saúde do indivíduo. Entre 
eles, problemas articulares, cardiovasculares e câncer.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 650 milhões de 
adultos foram considerados obesos em 2016. Essa doença se tornou preocupação 
mundial, devido aos hábitos de vida de nossa sociedade, que incluem o grande 
consumo de fast foods e o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, compu-
tadores e televisão no tempo livre, invés da prática de atividades físicas.

A obesidade também é um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes 
tipo 2, que pode ser desencadeada devido à ingestão de grande quantidade de 
açúcares. A diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada pela elevada concentra-
ção de glicose no sangue devido à resistência das células à ação da insulina. A 
alta concentração sanguínea de glicose pode prejudicar o funcionamento dos rins, 
provocar cegueira e afetar a circulação sanguínea.

A ingestão de elevada quantidade de gorduras, sobretudo de colesterol, asso-
ciada ao sedentarismo, pode prejudicar a circulação sanguínea com a formação 
de placas de gordura na parede das artérias, condição denominada aterosclerose. 
Nessa condição, pode ocorrer o enrijecimento das artérias, além de sua obstrução, 
interrompendo a passagem do sangue e comprometendo a oxigenação e a nutrição 
dos tecidos.

Indivíduos que apresentam essa condição comumente apresentam falta de 
ar e dores no peito. Quando há o comprometimento de artérias que irrigam o 
coração, pode ocorrer o infarto, e, de artérias que irrigam o cérebro, pode ocorrer 
o acidente vascular cerebral (AVC). O infarto e o AVC consistem na interrupção 
do fluxo sanguíneo ao coração e ao cérebro, respectivamente, e podem levar o 
indivíduo à morte.

A ingestão de alimentos com alto teor de sódio, um sal mineral, pode provocar 
a elevação da pressão sanguínea, condição denominada hipertensão. Nesta condi-
ção, a força exercida pelo sangue na parede dos vasos sanguíneos é alta, podendo 
comprometer o funcionamento dos rins e do coração, além de causar infarto e AVC.

No outro sentido, a ingestão insuficiente de nutrientes também pode prejudicar 
a saúde. No caso, pode ocasionar sua deficiência no organismo, caracterizando a 

 » O modo 
de vida de 
muitos jovens 
pode afetar 
sua saúde, 
sobretudo por 
conta do grande 
consumo de 
fast foods e do 
uso excessivo 
de aparelhos 
eletrônicos 
durante o tempo 
livre.
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» Exemplo de 
uma refeição 
saudável.

desnutrição. De modo geral, essa condição afeta o desenvolvimento 
do corpo, além de prejudicar a aprendizagem e debilitar a imunidade 
dos indivíduos, tornando-os mais suscetíveis a doenças. A desnutrição 
afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, e muitas vezes está 
associada a questões sociais e econômicas.

Para evitar muitos desses problemas, é importante buscar uma 
alimentação saudável. Existem alguns hábitos gerais que podem ser 
adotados para tal. Veja alguns deles.

• Diariamente, fazer ao menos três refeições: o café da manhã, o 
almoço e o jantar. Se possível, incluir um lanche entre elas, com 
alimentos leves e ricos em vitaminas, como as frutas.

• Em cada uma das refeições, optar por alimentos variados, que 
incluam hortaliças, grãos e frutas.

• Retirar a gordura das carnes e a pele das aves, antes de seu preparo.
• Evitar o consumo de frituras, devido ao alto teor de gorduras.
• Evitar o consumo de alimentos ricos em açúcares, como refrige-

rantes, sucos industrializados, bolachas, biscoitos, doces e bolos.
• Evitar o consumo de alimentos ricos em sódio, como alimentos 

industrializados e ultraprocessados (salsicha, presunto, linguiça, 
salgadinhos e temperos prontos).

2 Você costuma se 
alimentar de modo sau-
dável? Converse com 
seus colegas a respeito.

Não escreva no livro

ZARZAMORA/SHUTTERSTOCK.COM

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

Espaços de aprendizagem

Com seu professor, organize a 
visita de um nutricionista até a 
escola para vocês conversarem 
sobre alimentação saudável. 
Aproveite para perguntar sobre 
fontes de nutrientes, dieta balan-
ceada e hábitos saudáveis.
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Dependência
No contexto médico e psicológico, dependência é a necessidade com-

pulsiva de uma pessoa na busca de um prazer que pode ser decorrente de 
uma substância ou de um hábito. Existem diversos tipos de dependência. 
Aqui trataremos das mais comuns entre os jovens: a dependência digital ou 
tecnológica e a dependência química.

Dependência digital ou tecnológica
São inegáveis os benefícios que a tecnologia traz a todos os setores da 

sociedade. A internet é um claro exemplo disso. Entretanto, existem problemas 
relacionados à utilização em excesso da tecnologia, especificamente de apa-
relhos eletrônicos e internet que podem ocasionar problemas à saúde física e 
mental dos usuários, bem como à sua vida social. 

Estudos têm demonstrado que as mídias sociais, também chamadas de 
redes sociais, utilizam de mecanismos para promover a liberação do neuro-
transmissor dopamina, relacionado à sensação de prazer. Isso significa que, de 
maneira semelhante às drogas, seu uso excessivo pode levar à dependência, 
neste caso a dependência digital. Segundo estudo feito pela Universidade de 
Harvard, na internet, 80% do tempo é dedicado para falar de si, enquanto em uma 
conversa presencial este tempo é de 30%. Segundo as pesquisas, falar de si pode 
gerar prazer. O mesmo tipo de mecanismo de recompensa pode acontecer com 
o uso excessivo de videogame, que segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), se tornou uma doença – o distúrbio de games (gaming desorder em inglês). 

O fato de uma pessoa realizar excessos no uso da internet ou dos videogames
não é necessariamente considerada uma dependência. Entretanto, dependendo 
de alguns fatores como a predisposição da pessoa, estes maus hábitos podem 
se tornar o início de situações mais complexas, que podem levar a dependência.

Predisposição: tendência 
natural para algo.

» O uso excessivo de 
aparelhos digitais 
prejudica a saúde do 
usuário.

3 Identifique 
fatores que 
podem prejudi-
car a saúde do 
adolescente da 
fotografia.

Não escreva no livro
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Espaços de 
aprendizagem

Seu celular é a primeira 
e a última coisa que você 
vê em seu dia? Que tal 
conhecer algumas dicas 
para desapegar desse 
aparelho? O livro a seguir 
apresenta hábitos que 
podem ser adotados 
para auxiliar a diminuir 
o uso do celular. PRICE, 
Catherine. CELULAR: 
COMO DAR UM TEMPO. 
Rio de Janeiro: Fontanar, 
2018. 176p.

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

Durante a leitura deste tópico sugerimos 
que os estudantes respondam os 
questionamentos presentes na página 124. 
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De qualquer maneira, os excessos podem levar os usuários a deixar de se alimentar por 
horas, e quando o fazem, optam por alimentos prontos, industrializados, calóricos e pouco 
nutritivos. Nesta dieta desbalanceada estão inclusos refrigerantes, salgadinhos e chocolates. 

Além disso, o uso excessivo dos aparelhos digitais pode privar os usuários de sono, que 
passam a dormir de modo insuficiente. O sono é importante para o descanso e para que o 
organismo realize uma série de funções, como a restauração de tecidos e a secreção de hor-
mônios, como o hormônio do crescimento (GH). Quando o sono é insuficiente, a liberação desse 
hormônio é diminuída, podendo prejudicar o crescimento e o desenvolvimento de crianças e 
de adolescentes.

Outro problema está associado à má postura durante o manuseio dos aparelhos digitais. 
Normalmente, a postura adotada pelos usuários envolve a curvatura do pescoço e/ou da 
coluna. A longo prazo, essa postura pode prejudicar a saúde da coluna vertebral, ocasionando 
desvios. Os desvios de coluna causam dor, mal estar e, em alguns casos, limitam a execução 
de movimentos.

A dependência digital também 
pode prejudicar a vida social dos 
usuários, ao diminuir seu contato 
físico com as pessoas. Em alguns 
casos, eles podem se isolar de tal 
forma que não chegam a sair de 
seus quartos. Em outros, mesmos 
que saiam, pouco se comunicam, 
ao destinarem a maior parte de sua 
atenção aos aparelhos.

A dependência digital também pode atrapalhar os estudos, pois o uso prolongado afeta o tempo 
dedicado, a concentração e a motivação para estudar. Por vezes até mesmo a motivação para rea-
lizar outras atividades cotidianas, como a higiene básica, alimentação, e a socialização não virtual.

Por estes motivos, é importante que a utilização de aparelhos digitais e a participação em 
mídias sociais sejam ações realizadas com responsabilidade, administrando o tempo, o modo 
e a finalidade para a qual são utilizados.

Veja o relato a seguir de um adolescente, e de sua família, frente à dependência de seu 
videogame.

[...] Quase sem perceber, passava os dias trancado em seu quarto, quase não comia, e deixou de 
tomar banho. Sem se comunicar com a família, sua única atividade era jogar [...]. “Meus horários 
mudaram, passava a noite toda acordado e à tarde descansava algumas horas. Quando tinha fome, ia 
à cozinha buscar mais [...] bebida energética–, fazia alguns sanduíches e pegava um saco de batatas 
fritas”, conta o jovem. No dia em que seus pais começaram a se preocupar, tiraram-lhe o console, 
o esconderam no carro e o menino se agarrou a ele de forma doentia, diz I., a mãe. Tiveram de ir a 
uma delegacia para por fi m ao confl ito. “A. não era mais A., sempre foi carinhoso e agora se com-
portava de forma violenta.”

[...]
MENÁRGUEZ, A. T. Os dependentes de telas: o “vício sem substância” que começa aos 14 anos. El País. 12 abr. 2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/23/actualidad/1553363424_494890.html. Acesso em: 10 ago. 2020.
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» O uso excessivo de aparelhos digitais pode afetar 
o modo como nos relacionamos com as pessoas.

» O uso excessivo de aparelhos digitais pode afetar 
o modo como nos relacionamos com as pessoas.
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Tipo Ação Exemplos

4 Qual problema 
pode ocorrer com 
a utilização de 
aparelhos móveis 
e a mobilidade 
das pessoas de 
maneira geral? 

5 Você costuma 
utilizar com 
frequência apa-
relhos digitais e 
mídias sociais? 
Converse com 
seus colegas 
sobre aqueles 
que você mais 
utiliza e para 
quais finalidades.

6 Mesmo utilizando 
aparelhos digi-
tais, você cuida 
da sua saúde? 
Converse com 
seus colegas a 
respeito.

7 Em sua opinião, 
é importante 
administrar o 
tempo de uso e a 
forma de uso dos 
aparelhos digi-
tais e das mídias 
sociais? Justifique 
sua resposta.  

Não escreva no livro

Dependência química 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as drogas são 

substâncias que alteram os processos fisiológicos e bioquímicos dos orga-
nismos. Isso significa que as drogas podem alterar como as pessoas pensam, 
se sentem e se comportam, gerando dependência química.

Nesse sentido, os medicamentos podem ser considerados drogas, 
já que são substâncias que alteram esses processos. De modo geral, os 
medicamentos são comercializados legalmente e são utilizados para fins 
terapêuticos, visando a melhoria das condições de saúde de uma pessoa. 
Para tanto, eles devem ser prescritos por um profissional da saúde. A auto-
medicação nunca deve ser praticada.

» Os medicamentos devem 
ser utilizados apenas sob 
prescrição médica.

Já as drogas psicoativas são aquelas que produzem efeitos no sistema 
nervoso, afetando a cognição. Elas podem ser classificadas em depressoras, 
estimulantes e perturbadoras, dependendo do modo como afetam o sistema 
nervoso. Grande parte delas são consideradas ilícitas no Brasil.

O quadro a seguir apresenta informações referentes a cada uma dessas 
drogas.

Perturbadoras
Modificam a atividade do cérebro, alterando a percepção, o pensamento e 
os sentidos, e produzindo alucinações e delírios. Também são chamadas de 
alucinógenos.

Maconha, ecstasy e LSD.

Estimulantes
Aumentam a atividade do sistema nervoso, deixando a pessoa agitada. 
Alguns de seus efeitos são a diminuição da fome, do cansaço, da fadiga e do 
sono, e o aumento da ansiedade.

Nicotina, substância 
presente no tabaco do 
cigarro, e cocaína.

Depressoras

Deprimem a atividade do sistema nervoso, deixando o organismo mais 
lento. Entre seus efeitos, estão a redução da capacidade intelectual, da 
memória, da concentração e da atenção, além de sonolência e embriaguez. 
Podem levar o indivíduo a um estado de inconsciência.

Calmantes, tranquilizantes, 
inalantes (como colas, tintas 
e removedores) e álcool.
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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8 Como a depen-
dência das drogas 
pode afetar a vida 
de uma pessoa? 
Converse com 
seus colegas.

9 Qual a impor-
tância da família 
no tratamento e 
na recuperação 
de um depen-
dente químico? 
Converse com 
seus colegas.

10 Forme um grupo 
com seus colegas 
e elaborem car-
tazes a respeito 
dos efeitos das 
drogas à vida 
de uma pessoa, 
considerando 
diversos aspec-
tos. Exponham 
os cartazes na 
escola, buscando 
a conscientização 
da comunidade 
escolar.

Não escreva no livro

No geral, o uso de drogas provoca o aumento rápido na liberação do 
neurotransmissor dopamina. A sensação de prazer estimulada por este neu-
rotransmissor é um forte fator que acaba dando continuidade ao consumo 
das drogas. Soma-se a isso a questão de que em períodos de abstinência, o 
usuário pode se tornar extremamente ansioso, irritado, o que o leva nova-
mente ao consumo. 

Entretanto, o prazer produzido é ilusório, pois além dos danos físicos e 
emocionais, o uso de drogas também gera impactos nos relacionamentos 
afetivos do usuário com os familiares, os amigos e parceiros(as) conjugais. 
Além disso, interfere nas atividades cotidianas, como estudo e trabalho e 
nos projetos de vida. 

A dependência química é considerada uma doença crônica e social. Os 
usuários, também chamados de dependentes químicos, precisam na maioria 
dos casos da ajuda da família, de programas de governo e unidades de recu-
peração, onde terão atendimento médico e psicológico especializado. Entre 
as estratégias de tratamento, estão o restabelecimento de um estilo de vida 
positivo, livre do consumo de drogas. 

Veja o relato de um jovem que foi usuário de drogas.
[...]
“Todo o meu período universitário foi usando maconha. Ao perceber que ela 

não trazia problemas, fui conhecendo outras drogas”. Na sequência, veio a coca-
ína, até o crack entrar na vida dele.

[...]
R. conta que o consumo do crack o fez furtar, além de empenhar o carro, ven-

der apartamento e até trocar o carrinho de bebê do fi lho - que na época tinha 3 
meses de idade - para alimentar o vício. [...]

» A dependência 
das drogas pode 
afetar diversos 
aspectos da 
vida do usuário, 
como sua vida 
social.

» Campanha 
de combate 

às drogas do 
Ministério da 
Saúde, 2015.

[...] M. L., esposa e mãe do seu fi lho U., de 12 anos. R. C., mãe e amiga. Foi com a ajuda delas que R. deu 
o passo mais importante até aqui: o início do tratamento. “Eu decidi partir pra um tratamento mais radical 
quando percebi a perda da minha dignidade, percebi que estava no fundo do poço”[...].

[...] R. conta que não usa mais nenhum medicamento e não precisa de acompanhamento. 
DOMINGOS, N. Após trocar carrinho de bebê por crack, ex-usuário supera vício e ajuda dependentes químicos. G1 João Pessoa, 20 abr. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/20/apos-trocar-carrinho-de-bebe-por-crack-ex-usuario-supera-vicio-e-ajuda-
dependentes-quimicos.ghtml. Acesso em: 10 ago. 2020.
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

125UNIDADE 4 • Saúde em equilíbrio

D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U4_118-127-Tema1_LA_G21-AV.indd   125D3_CNT_LCS_EM_3085_V2_U4_118-127-Tema1_LA_G21-AV.indd   125 25/09/20   03:4025/09/20   03:40

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/20/apos-trocar-carrinho-de-bebe-por-crack-ex-usuario-supera-vicio-e-ajuda-dependentes-quimicos.ghtml


 1. Analise os dados, a seguir, recolhidos do III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela popu-
lação brasileira, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). Eles dizem respeito ao consumo 
de álcool e de tabaco nos últimos 30 dias que antecederam a realização da coleta de dados da 
pesquisa, feita em 2017. Foram consultadas 153 095 pessoas, de diversas faixas etárias. 

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

BASTOS, F. I. P. M. et al. (org.). III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017 Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614. Acesso em: 10 ago. 2020.

Com base nos dados apresentados, faça o que se propõe a seguir.
a) Classifique o álcool e o tabaco em drogas depressoras, estimulantes ou perturbadoras e explique 

seu efeito no organismo.
b) Qual droga consumida em maior proporção pelos entrevistados? Indique o percentual de pessoas 

que a consumiu no período mencionado.
c) Compare o consumo dessas drogas pela faixa etária de 12 a 17 anos.
d) O maior consumo de álcool ocorreu por qual faixa etária?
e) Com base nesses dados, é possível inferir que o álcool e o tabaco são consumidos rotineiramente 

por muitas pessoas, em nosso país? Explique sua resposta.
f) O consumo de drogas pode ocasionar dependência e afetar a saúde dos indivíduos, em suas 

diversas dimensões. Nesse caso, é importante o trabalho desenvolvido por unidades de recu-
peração. Forme um grupo com seus colegas e realizem uma pesquisa a respeito do trabalho 
das unidades de recuperação localizadas na cidade em que vocês moram, ou próximos a ela. 
Depois, elaborem uma apresentação com os resultados de sua pesquisa e a compartilhe com 
seus colegas.

 2.  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou, em 
2018, uma pesquisa nacional a respeito do uso da internet entre 
diversos domicílios localizados no país. Observe ao lado alguns 
resultados dessa pesquisa.

USO de internet, televisão e celular no Brasil. IBGE educa, c2020. 
Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/criancas/

brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-
internet-televisao-e-celular-no-brasil.html. Acesso em: 10 ago. 2020.
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Consumo de álcool 

Uso de tabaco

Consumiu
Não consumiu

12 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 34 anos

35 a 44 anos
45 a 54 anos
55 a 64 anos

30,10%60,90%

13,60%86,40%

3,88%

17,01%

36,29%
22,83%

18,22%

11,77%

13,25%

19,71%

21,21%

24,75%

18,79%

2,29%
dos que

consumiram

dos que
consumiram

Consumo de álcool 

Uso de tabaco

Consumiu
Não consumiu

12 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 34 anos

35 a 44 anos
45 a 54 anos
55 a 64 anos

30,10%60,90%

13,60%86,40%

3,88%

17,01%

36,29%
22,83%

18,22%

11,77%

13,25%

19,71%

21,21%

24,75%

18,79%

2,29%
dos que

consumiram

dos que
consumiram

Consumo de álcool 

Uso de tabaco

Consumiu
Não consumiu

12 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 34 anos

35 a 44 anos
45 a 54 anos
55 a 64 anos

30,10%60,90%

13,60%86,40%

3,88%

17,01%

36,29%
22,83%

18,22%

11,77%

13,25%

19,71%

21,21%

24,75%

18,79%

2,29%
dos que

consumiram

dos que
consumiram
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Com base nos resultados apresentados, responda 
às questões propostas a seguir.
a) Houve mudança entre os aparelhos utilizados 

para acessar a internet em 2017 e 2018 no 
Brasil? Explique sua resposta.

b) Qual foi o aparelho digital mais utilizado no 
Brasil para acessar a internet, no período 
considerado?

c) Em 2018, em qual região brasileira o uso da 
internet foi mais expressivo pelas pessoas? Em 
qual foi menos expressivo?

d) O uso excessivo de aparelhos digitais e mídias 
sociais pode gerar dependência digital e desen-
cadear uma série de problemas à saúde das 
pessoas. Explique-os e liste algumas atitudes 
que podem ser adotadas para minimizá-los.

 3. Leia o texto a seguir, retirado trecho de uma reportagem.
O isolamento social é o meio mais eficiente para se proteger do novo coronavírus, mas o confinamento produz efei-

tos colaterais que podem trazer riscos à saúde. A maioria acaba não pegando sol, o que afeta a produção da vitamina 
D, ativada através da exposição aos raios solares na pele. Para quem sofre de [...] osteoporose, o problema é maior: 
além da falta de vitamina, o sedentarismo da quarentena pode agravar a perda de massa óssea e acarretar também 
um enfraquecimento muscular. [...]

[...]
Durante o período de quarentena, sem a exposição solar, a suplementação de vitamina D é benéfica para todos 

[...]: “a vitamina D tem um papel relevante na ação esquelética, porque atua na função muscular e no metabolismo 
do cálcio, preservando a massa óssea e reduzindo o risco de quedas e fraturas. Mas os benefícios da vitamina D não 
param por aí. Existem muitas evidências científicas sobre suas ações [...] na defesa antimicrobiana, na ação anti-in-
flamatória e anticâncer, na função neuroprotetora e nos benefícios cardíacos”. [...]

TAVARES, M. Médico alerta para a necessidade de suplementação de vitamina D na quarentena. G1. 30 abr. 2020. Disponível em: https://
g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2020/04/30/medico-alerta-para-a-necessidade-de-suplementacao-de-

vitamina-d-na-quarentena.ghtml. Acesso em: 19 jun. 10 ago. 2020.

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda.
a) Durante a pandemia da covid-19, diversos países adotaram o isolamento social como medida 

preventiva à rápida disseminação do novo coronavírus. Qual a preocupação médica mencionada 
na reportagem, quanto ao isolamento?

b) Quais as ações da vitamina D?
c) Qual a principal fonte de vitamina D? Em sua resposta, indique a forma ideal de obtê-la. Para tanto, 

realize uma pesquisa em sites e fontes confiáveis.

 4. Muitas organizações de saúde indicam que, no geral, o percentual de pessoas obesas em todas as 
faixas etárias tem aumentado nos últimos anos. Isso se deve, principalmente, ao modo de vida de 
nossa sociedade. A respeito do assunto, responda.
a) Caracterize a obesidade e a relacione ao modo de vida de muitas pessoas de nossa sociedade.
b) Por que a obesidade pode conduzir à diabetes tipo 2? Explique sua resposta.
c) A obesidade pode ser evitada ao adotarmos algumas atitudes em nosso cotidiano. Cite 

algumas delas.

USO de internet, televisão e celular no Brasil. IBGE educa, c2020.  
Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/criancas/

brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-
internet-televisao-e-celular-no-brasil.html. Acesso em: 10 ago. 2020.
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Leia o poema a seguir.

Um dia olhei no espelho, e vi meus pensamentos
Percebi que ali estavam, muitos sentimentos
Quanto medo, ansiedade, dúvida, indecisão 
Serei o único que percebe essa confusão?

Poema dos autores

A adolescência é uma fase de mudanças emocionais e físicas. Nesta 
fase da vida ocorrem diversas mudanças no corpo e é comum surgirem 
sentimentos distintos, que muitas vezes podem causar confusões e 
anseios. Na adolescência são comuns os questionamentos que fazem 
modificar a forma de observar o mundo e de interagir com as pessoas. 
Basicamente, é uma etapa de amadurecimento do ser humano.

As mudanças comuns a essa fase estão relacionadas às alterações 
hormonais, que preparam o corpo para a fase reprodutiva, e configuram 
a puberdade, assunto que será estudado neste tema. Mas antes, iremos 
estudar as estruturas que constituem os sistemas genitais masculino e 
feminino que passam por diversas transformações durante a puberdade.

Sistema genital 
e puberdade2T

E
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1 Você se identifica 
de alguma forma 
com o poema? 
Converse com 
seus colegas 
sobre o assunto.

Não escreva no livro

» A socialização é 
importante no 
amadurecimento de 
adolescentes e jovens.
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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glândula seminal

reto

ducto ejaculatório

glândula bulbouretral

bexiga urinária

ducto urinário

osso do púbis

uretra

glande
pênis

próstata

ducto deferente

epidídimo testículo

» Representação 
esquemática das 
estruturas do sistema 
genital masculino 
(imagem sem escala; 
cores-fantasia).

Sistema genital
O sistema genital está relacionado com os processos da re -

pro dução humana e a alguns aspectos da sexualidade humana.
A reprodução humana depende da união entre gametas 

masculinos e femininos, processo chamado de fecundação. 
Naturalmente, essa união ocorre no interior do corpo da mulher, 
a partir da introdução de gametas masculinos na vagina, durante 
o ato sexual. Assim, se houver fecundação, um embrião irá se 
desenvolver.

Sistema genital masculino
O sistema genital masculino é constituído por dois testículos envoltos pelo 

escroto, por dois epidídimos, por dois ductos deferentes, pelo ducto ejaculatório, 
pelo pênis e por glândulas acessórias. As glândulas acessórias são: duas glândulas 
seminais, uma próstata e duas glândulas bulbouretrais.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 
12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. p. 1072.

Os testículos são as gônadas masculinas, isto é, as estruturas responsáveis pela 
produção dos gametas masculinos: os espermatozoides. Os testículos também 
produzem e secretam testosterona, hormônio sexual masculino. A testosterona é 
responsável pelo desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos e pela manifestação 
das características sexuais secundárias masculinas, como o engrossamento da voz, 
o crescimento de pelos no rosto e no corpo e o aumento da massa muscular óssea.

Os testículos são envoltos por uma dobradura de pele, em forma de bolsa, 
conhecida por escroto.
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O material genético está organizado 
em estruturas denominadas cromos-
somos. A maior parte das células 
humanas possui 46 cromossomos, 
com exceção das células sexuais, ou 
gametas, que apresentam metade 
desse conjunto. Ou seja, os gametas 
masculinos e os gametas femininos 
apresentam 23 cromossomos. Após a 
fecundação, forma-se um zigoto com 
46 cromossomos, que irá se desenvol-
ver e formar um novo indivíduo.

Saiba mais
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O epidídimo se localiza logo acima de cada um dos testículos. Em seu interior, 
os espermatozoides completam sua maturação e adquirem mobilidade. Até que 
ocorra a ejaculação, os espermatozoides ficam armazenados no epidídimo.

Na ejaculação, os espermatozoides passam por ductos musculares deno-
minados ductos deferentes, que partem cada qual de um epidídimo. Os ductos 
deferentes se unem ao ducto da vesícula seminal, e formam o ducto ejaculatório. 
No ducto ejaculatório, os espermatozoides recebem as secreções produzidas 
pelas glândulas seminais.

Esse ducto se abre na uretra, um canal 
comum para eliminação de urina e do 
fluido ejaculado, localizada ao longo do 
pênis. Apesar de, nos homens, a uretra ser 
um canal comum aos sistemas urinário e 
genital, a eliminação de urina e de sêmen não 
ocorre nunca ao mesmo tempo. Na uretra, 
os espermatozoides recebem as secreções 
produzidas pela próstata e pelas glândulas 
bulbouretrais.

O pênis é um órgão constituído por 
massas de tecidos, pela uretra e pela glande, 
que fica protegida por um tecido chamado 
prepúcio. As massas de tecido são o corpo 
esponjoso, localizado mais internamente 
envolvendo a uretra, e os corpos caverno-
sos, localizados lateralmente.

Na excitação sexual, os espaços entre 
essas massas de tecido são preenchidos 
por sangue, fazendo com que o pênis fique 
ereto. A ereção do pênis é necessária para 
sua penetração na vagina, durante o ato 
sexual. Quanto à reprodução, o pênis é res-
ponsável por introduzir os espermatozoides 
no corpo da mulher.

» Representação esquemática das estruturas do pênis 
(imagem sem escala; cores-fantasia).

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e 
Fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. p. 1084.

» Espermatozoide humano (imagem 
de microscopia eletrônica, aumento 
aproximado de 6900 vezes; 
colorido artificialmente).

O sêmen
O fluido ejaculado pelos homens é denominado sêmen. Ele é constituído pelos 

espermatozoides e pelas secreções das glândulas acessórias. As secreções são 
importantes para nutrição e para mobilidade dos espermatozoides.

glande
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vaso 
sanguíneo

corpos 
cavernosos

corpo 
esponjoso

prepúcio

DENNIS KUNKEL MICROSCOPY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA
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Os espermatozoides podem ser divididos em três regiões 
principais: cabeça, corpo e cauda. Na cabeça estão localizados 
o núcleo da célula e o acrossomo. O núcleo contém o material 
genético da célula e o acrossomo apresenta enzimas que irão 
auxiliar na penetração do espermatozoide no gameta feminino. 

No corpo do espermatozoide existe uma série de mito-
côndrias, onde ocorre a síntese de energia utilizada pelo 
espermatozoide para a manutenção de suas funções metabóli-
cas e para sua movimentação. A cauda do espermatozoide é um 
flagelo, ou seja, uma estrutura filamentosa que realiza movimen-
tos ondulatórios, impulsionando-o para frente. Ela é responsável 
pela sua mobilidade.

Os testículos iniciam a produção de espermatozoides na 
puberdade e continuam com essa produção ao longo da vida do 
homem. Durante a ejaculação, os espermatozoides são elimina-
dos junto às secreções das glândulas seminais, da próstata e das 
glândulas bulbouretrais.

As glândulas seminais se situam próximas à base da bexiga 
urinária. Sua secreção é espessa, amarelada e alcalina. A natu-
reza alcalina da secreção auxilia a neutralizar a acidez da uretra masculina e da vagina, que 
poderia inviabilizar os espermatozoides. Essa secreção também é rica em açúcares – importante 
fonte de energia para os espermatozoides.

A próstata se localiza na região inferior da bexiga urinária. Sua secreção dá o aspecto leitoso 
do sêmen e contém substâncias importantes para a síntese da energia utilizada pelos esperma-
tozoides, além de substâncias com ação contra bactérias.

As glândulas bulbouretrais localizam-se abaixo da próstata, ao redor da uretra. Sua secreção 
é alcalina, o que também auxilia a neutralização dos ácidos da urina, que podem estar presentes 
na uretra. Além disso, durante a excitação sexual, secretam um muco lubrificante.

Em condições normais, o volume ejaculado de sêmen é de 2,5 a 5 mL, sendo que cada mL 
contém entre 50 a 150 milhões de espermatozoides.

peça
intermediária

cabeça

flagelo

mitocôndrias

núcleo

acrossomo

» Representação esquemática das 
estruturas de um espermatozoide 
humano (imagem sem escala; 
cores-fantasia).

REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 1022.
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tuba 
uterina

bexiga 
urinária

ovário

útero

uretra

vaginaTORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e 
Fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. p. 1086.

» Representação esquemática das 
estruturas do sistema genital 
feminino (imagem sem escala; 
cores-fantasia).

Sistema genital 
feminino

O sistema genital feminino é constituído 
por dois ovários, por duas tubas uterinas, 
pelo útero, pela vagina e pelo pudendo femi-
nino, que é o conjunto de órgãos genitais 
femininos externos.

OSNI OLIVEIRA
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óstio 
(abertura) 
da vagina

lábios 
menores

óstio 
(abertura) 
da uretra

clitóris
lábios 

maiores

Os ovários são as gônadas femininas, 
isto é, as estruturas responsáveis pela pro-
dução dos gametas femininos: os ovócitos. 
Os ovários também produzem e secretam 
estrogênio e progesterona, hormônios 
sexuais femininos. O estrogênio é respon-
sável pelo desenvolvimento dos órgãos 
genitais femininos e pela manifestação das 
características sexuais secundárias femini-
nas, como o desenvolvimento das mamas e 
o formato arredondado do corpo. Em con-
junto com o estrogênio, a progesterona atua 
no preparo do útero para a gravidez.

As tubas uterinas são canais que partem 
da lateral do útero e se comunicam com os 
ovários. Os ovócitos prontos para serem 
fecundados são liberados pelos ovários nas 
tubas uterinas. No geral, um ovócito é libe-
rado a cada mês nas tubas uterinas.

O útero é o órgão que abriga o feto durante 
a gravidez. Ele é formado por três camadas 
teciduais: o perimétrio, o miométrio e o endo-
métrio. O perimétrio é a camada externa, de 
proteção. O miométrio é a camada interme-
diária, constituída por tecido muscular, cujas 
contrações auxiliam o nascimento do bebê no 
momento do parto. O endométrio, por fim, é a 
camada mais interna, onde o futuro embrião 
se aloja e dá início à gravidez. Quando não há 
gravidez, partes do endométrio descamam, 
resultando na menstruação.

O útero pode ser dividido nas regiões: 
fundo, corpo e colo. O colo do útero se abre 
na vagina, um canal muscular que recebe o 
pênis durante o ato sexual. É pela vagina que 
a menstruação é expelida e que o bebê passa 
no nascimento, via parto normal.

Os órgãos genitais externos são denomi-
nados em conjunto por pudendo feminino 
ou por vulva. Os lábios maiores, os lábios 
menores e o clitóris fazem parte do pudendo 
feminino.

fundo de útero tuba uterina

ovário

endométrio

miométrio

perimétrio
vagina

corpo de útero

colo de útero

» Representação esquemática das estruturas do 
útero e do canal vaginal (imagem sem escala; 
cores-fantasia).

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia 
e Fisiologia. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. p. 1095.

» Representação esquemática das estruturas 
do pudendo feminino (imagem sem escala; 
cores-fantasia).

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia 
e Fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. p. 1097.
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Os ovócitos
Os ovócitos são os gametas femininos. 

São células esféricas imóveis, muito maiores 
que os espermatozoides.

Os ovários, diferentemente dos testículos, 
iniciam e finalizam a produção dos ovócitos 
durante a vida intrauterina da menina. Dessa 
forma, a produção dos gametas femininos 
ocorre enquanto a menina se desenvolve na 
fase fetal, no interior do corpo da mãe. Por 
isso, as meninas nascem com um número 
determinado de ovócitos, número que não 
aumenta ao longo de sua vida.

Contudo, esses ovócitos têm seu desen-
volvimento interrompido, e, portanto, não 
estão prontos para serem fecundados. A 
partir da puberdade, a cada ciclo reprodutivo 
feminino, o desenvolvimento de um ovócito é completado. No geral, cada ciclo tem duração 
de um mês e possibilita a liberação, pelo ovário, de um ovócito pronto para ser fecundado, 
processo conhecido por ovulação.

Quando liberado, o ovócito é direcionado às tubas uterinas, local onde pode ocorrer a fecun-
dação. Caso ela ocorra, forma-se um zigoto, que será direcionado ao útero. Nesse trajeto, ele 
passa por algumas divisões celulares, formando uma massa celular que se instala no endomé-
trio, o que configura uma gravidez. Se não houver fecundação, o ovócito também é direcionado 
ao útero, mas eliminado do corpo junto à menstruação.

 » Espermatozoide e ovócito humanos (imagem de 
microscopia eletrônica, aumento aproximado de 900 
vezes; colorido artificialmente).

DE
NN

IS
 K

UN
KE

L 
M

IC
RO

SC
OP

Y/
SC

IE
NC

E 
PH

OT
O 

LI
BR

AR
Y/

FO
TO

AR
EN

A

WAVEBREAKMEDIA/SHUTTERSTOCK.COM

Puberdade 
As mudanças que ocorrem no corpo dos meninos e das 

meninas na adolescência são resultado da manifestação 
das características sexuais secundárias, o que configura a 
puberdade. Essas mudanças são voltadas para o preparo 
do corpo para a reprodução, e, normalmente ocorrem na 
adolescência.

A puberdade tem início por volta dos 10 anos, quando 
o hipotálamo inicia a liberação de gonadotrofina (GnRH), 
hormônio que estimula a hipófise a produzir e secretar o 
hormônio foliculestimulante (FSH) e o hormônio lutei-
nizante (LH).

 » Mudanças corporais ocorrem ao 
longo da vida de um homem e de 
uma mulher, desde a infância.

MONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM
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Nos meninos, o LH estimula a secreção de testosterona pelos testículos, que, 
junto ao FSH, estimula a produção de espermatozoides. Além disso, a testosterona 
é responsável pela manifestação das características sexuais secundárias, como o 
desenvolvimento dos órgãos genitais; o crescimento de pelos no rosto, nas axilas e 
na região púbica; o aumento da massa muscular; o engrossamento da voz; o aumento 
da secreção de sebo pelas glândulas sebáceas etc.

Nas meninas, o LH e o FSH estimulam a secreção de estrogênio pelos ovários, 
além de atuarem no ciclo reprodutivo feminino, provocando a ovulação e a liberação 
de outros hormônios relacionados à reprodução, como a progesterona.

O estrogênio é responsável pela manifestação das características sexuais secun-
dárias femininas, como o desenvolvimento dos órgãos genitais; o alargamento do 
quadril; o desenvolvimento das mamas; o crescimento de pelos nas axilas e na região 
púbica; o depósito de gordura em algumas regiões do corpo; o aumento da secreção 
de sebo, pelas glândulas sebáceas; e a ocorrência da menarca. A menarca é o nome 
dado à primeira menstruação, que pode ocorrer, geralmente, entre os 9 e 16 anos de 
idade, dependendo da mulher.

A progesterona atua no preparo das glândulas mamárias para a produção de leite. 
Em conjunto com o estrogênio, promove o preparo do útero para a gravidez.

Ciclo reprodutivo feminino
O ciclo reprodutivo feminino é um conjunto de mudanças cíclicas que ocorrem 

nos ovários e nos úteros, voltadas para a liberação de um ovócito pronto para ser 
fecundado e para o preparo do útero para uma possível gestação. Ele é iniciado na 
puberdade e interrompido por volta dos 50 anos da mulher.

O ciclo reprodutivo feminino pode ser dividido em quatro fases, cuja duração é 
variável entre as mulheres. Como exemplo, iremos considerar um ciclo reprodutivo 
com duração de 28 dias. 

A fase menstrual, também chamada de menstruação, tem duração média de 
cinco dias, correspondendo do 1o ao 5o dia do ciclo. Nesta fase, devido à queda dos 
níveis de estrogênio e de progesterona, ocorre a constrição dos vasos sanguíneos 
que irrigam parte do endométrio, que se desintegra, resultando no sangramento. 
O ovócito não fecundado é eliminado junto ao sangue.

A fase pré-ovulatória corresponde do 6o ao 13o dia do ciclo. Nesse período, sob 
influência do FSH, alguns folículos ovarianos continuam seu desenvolvimento. Os 
folículos ovarianos estimulam a secreção de estrogênio e de outro hormônio que 
reduz brevemente a secreção de FSH. Isso permite que apenas um dos folículos, 
em um dos dois ovários, torne-se maduro. Além disso, estimula o reparo do endo-
métrio, que volta a se tornar mais espesso.

Por convenção, o primeiro 
dia da menstruação marca 
o primeiro dia do ciclo 
reprodutivo feminino.

O hormônio inibina atua 
inibindo a produção de 
FSH.

Nos ovários, cada ovócito se encontra em um estágio diferente do desenvolvimento. Um ovócito, 
associado ao conjunto de células adjacentes, forma um folículo ovariano.

Saiba mais
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A elevação dos níveis de 
estrogênio estimula o aumento 
da secreção de LH. O pico de LH 
é responsável pela liberação do 
ovócito pronto para ser fecun-
dado, fenômeno conhecido por 
ovulação (ou fase ovulatória), 
que ocorre no 14o dia do ciclo.

A fase pós-ovulatória corres-
ponde do 15o ao 28o dia do ciclo. 
Nesta, inicialmente, tem-se o 
aumento da secreção de estrogê-
nio e de progesterona, resultando 
no espessamento e maior vas-
cularização do endométrio. Caso 
não houver fecundação, os níveis 
desses hormônios caem, resul-
tando na menstruação.

» Representação gráfica dos níveis 
hormonais e representação 
esquemática das mudanças do 
endométrio, ao longo de um ciclo 
reprodutivo feminino (imagem 
sem escala; cores-fantasia).

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de 
Anatomia e Fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. p.1102.
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Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

 1. O dia marcado no calendário a seguir, 18 de 
outubro de 2022, corresponde ao primeiro 
dia de menstruação de Ana. Considerando 
que seu ciclo reprodutivo tenha duração de 
28 dias, responda às questões que seguem.

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB

OUTUBRO  2022

2 3 4 5 6 7 8
1

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

27 28 2923 24
30 31

25 26

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB

NOVEMBRO 2022

1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12

5

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

a) O que é o ciclo reprodutivo? Quais hormônios 
atuam nele?

b) Indique os dias correspondentes à fase 
menstrual de Ana e explique os principais 
eventos que irão ocorrer nesta fase.

c) Quando será a ovulação de Ana?
d) Indique os dias correspondentes à fase pós-

-ovulatória de Ana e explique os principais 
eventos que irão ocorrer nesta fase.

e) Indique o dia em que se iniciará o próximo 
ciclo reprodutivo de Ana.BE

NT
IN

HO

fase 
menstrual

fase 
pré-ovulatória

fase 
ovulatória

fase 
pós-ovulatória
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 2. A puberdade pode ter diferentes significados 
entre a cultura dos povos ao redor do mundo. 
Entre a tribo indígena Ticuna, por exemplo, é feito 
um ritual no período em que as meninas da tribo 
passam pela puberdade, denominado Festa da 
Moça Nova. Sobre esse ritual, leia o texto a seguir.
É um ritual complexo, que dura três dias. Ao 

contrário de outras festas indígenas, [...] a Festa 
da Moça Nova não tem data fi xa, pois depende do 
corpo da adolescente para acontecer. A partir da 
menarca [...], iniciam-se os preparativos. A moça 
é colocada em reclusão, em um cômodo da casa da 
família. O objetivo é que ela não tenha muitos conta-
tos, principalmente com pessoas de fora. Os contatos 
geralmente se restringem à mãe ou à avó, que acon-
selham a moça e a preparam para a iniciação. [...]

[...]
Tudo isso confi gura não somente um cuidado 

individual, dos corpos e das pessoas das moças, 
mas também um cuidado coletivo, que protege toda 
a comunidade de “espíritos” e “entidades” que [...] 
são atraídos pelo cheiro da menstruação.

[...]
ARANTES, J. T. Ritual de iniciação feminina evidencia a vitalidade da 

cultura indígena. Agência FAPESP. 31 mar. 2020. Disponível em:  
https://agencia.fapesp.br/ritual-de-iniciacao-feminina-evidencia-a-

vitalidade-da-cultura-indigena/32855/. Acesso em: 11 ago. 2020.

Com base nas informações do texto e em seus 
conhecimentos, responda às questões a seguir.
a) O que é puberdade? Quais mudanças podem 

ser identificadas nesse período? Em sua res-
posta, cite as principais mudanças ocorridas 
nos meninos e nas meninas.

b) A puberdade ocorre em decorrência da ação 
de alguns hormônios. Que hormônios são 
esses? Explique suas funções.

c) O que acontece no ritual preparado para as 
meninas que passam pela puberdade na 
tribo Ticuna? Qual o significado desse ritual 
para a tribo?

 3. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INPA), 
o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer 
mais comum entre os homens, enquanto, entre 
as mulheres, o câncer de colo de útero é o terceiro 
tipo de câncer mais comum. As chances de os 
desenvolver aumentam quando já se tem casos 
na família. A respeito do assunto, responda.
a) Qual a função da próstata no organismo do 

homem?
b) Qual a função do útero no organismo da 

mulher?

c) Como a evolução dessas doenças é silen-
ciosa, o recomendado é que sejam feitos 
exames diagnósticos periodicamente por 
homens e mulheres, enfatizado pelas cam-
panhas Março Lilás e Novembro Azul. Forme 
um grupo com seus colegas e realizem uma 
pesquisa em sites e fontes confiáveis a res-
peito dessas campanhas. Elaborem um 
panfleto com as informações pesquisadas e 
o entregue à comunidade escolar, buscando 
incentivar o autocuidado da população.

 4. Existem exames capazes de verificar a fertili-
dade de homens e de mulheres. No caso dos 
homens, normalmente, é feito um exame 
denominado espermograma, que analisa a 
composição do sêmen ejaculado.

Valores de referência
Volume:  1,8 mL ≥ 1,5 mL
Cor:  Esbranquiçada Esbranquiçada/Translúcida
Viscosidade:  Normal Normal
Liquefação:  30 minutos até 30 minutos
pH:  8,0
Observações:

Valores de referência
Concentração de espermatozoides: 70.000.000/mL ≥ 15x106/mL
Motilidade Progressiva (A+B): 64 % A + B > 32%
Motilidade Total (A+B+C):    68 % ≥ 40%

Leucócitos:  400.000/mL < 1,0x106/mL
Vitalidade:  69% ≥ 58% de vivos
Observações:

Morfologia escrita de Kruger Valores de referência
Normais: 3% ≥ 4% de normais

A respeito do assunto, faça o que se propõe 
a seguir.
a) Pesquise  sobre um espermograma. Em sua 

pesquisa indique o que os parâmetros moti-
lidade, morfologia e concentração analisam.

b) Considerando os valores de referência para 
cada um dos parâmetros, é possível afirmar 
que o paciente que realizou esse exame é 
fértil? Justifique sua resposta.

c) Qual a constituição do sêmen e qual o trajeto 
percorrido pelos espermatozoides durante a 
ejaculação?

 5. A manutenção da saúde genital depende de 
uma série de fatores, entre eles a adoção de 
boas práticas de higiene. Realize uma pesquisa 
a respeito das formas corretas de higienizar 
seus órgãos genitais externos e as registre em 
seu caderno.

EDITORIA DE ARTE
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Gestação, 
contracepção e 
prevenção de ISTs
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E

M
A

Durante o século XVII, existiam duas linhas de pensamento sobre 
a origem do ser humano: os ovistas e os espermistas. Ambas linhas 
tinham o pensamento pré-formista, ou seja, o ser humano já estava 
pronto antes de nascer. O que mudava é que os ovistas afirmavam que 
o ser humano estava pronto dentro do ovócito feminino, e os esper-
mistas, no interior dos espermatozoides. 

Com o avanço nos estudos de embriologia e com o desenvolvi-
mento de microscópios mais potentes, as linhas de pensamento dos 
ovistas e espermistas foram revogadas. Hoje, sabe-se que a formação 
do ser humano se inicia na fecundação, seguida da gestação e parto. 

Estes são alguns dos assuntos que iremos tratar neste tema. 
Também veremos métodos para evitar a gestação, e para se proteger 
de infecções sexualmente transmissíveis. 

1 A ilustração apresentada foi feita pelo matemático e físico holandês 
Nicolaas Hartsoeker (1656-1725) em 1694. Com base na imagem pro-
duzida por ele, é possível supor que este cientista era um ovista ou um 
espermista?

Não escreva no livro

Fecundação e gestação
Para que a gravidez ocorra, são necessários dois eventos: a 

fecundação dos gametas e a implantação da massa celular em desen-
volvimento no endométrio.

A fecundação corresponde a união de um espermatozoide com um 
ovócito maduro. Para que isso ocorra, é necessário haver o encontro  
desses dois gametas. Naturalmente, isso ocorre nas tubas uterinas, 
por meio do ato sexual. Com a ejaculação, milhões de espermatozoides 
são depositados no interior da vagina. Apenas parte deles são capazes 
de atravessar o útero e chegar às tubas uterinas. Caso encontrem um 
ovócito maduro, no geral, apenas um deles será capaz de penetrá-lo 
e fecundá-lo. 
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Da fecundação, forma-se um zigoto, uma célula que apresenta o conjunto cro-
mossômico completo da espécie. O zigoto passa por algumas divisões celulares 
enquanto é conduzido ao útero, formando um conjunto de células denominado 
mórula, entre 3 ou 4 dias após a fecundação. Cerca de 5 dias após esse evento, a 
massa celular passa por algumas modificações, passando a ser chamada de blas-
tocisto, que irá se implantar no endométrio, dando início à gestação. 

A gestação humana tem duração de cerca de 40 semanas. Nos estágios iniciais 
do desenvolvimento, o novo indivíduo é denominado embrião; nos estágios sub-
sequentes, passa a ser chamado por feto.

 » Primeira divisão celular do zigoto. 
(Imagem de microscopia eletrônica, 
aumento aproximado de 1 400 vezes; 
colorida artificialmente.)

 » Embrião humano na fase 
de mórula. (Imagem de 
microscopia eletrônica, 
aumento aproximado de 1 200 
vezes; colorida artificialmente.)

 » Embrião humano na fase de 
blastocisto. (Imagem de microscopia 
eletrônica, aumento aproximado de 
830 vezes; colorida artificialmente.)

zigoto
divisões celulares fecundação 

espermatozoide

ovócito ovário
implantação

endométrio (útero)

 » Representação esquemática do útero, das tubas uterinas e dos ovários, mostrando os seguintes eventos 
(da esquerda para a direita): ovulação, fecundação, formação de um zigoto, primeiras divisões celulares 
do zigoto e implantação no endométrio (imagens sem escala; cores-fantasia).

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de 
Anatomia e Fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. p.1125.
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FOTOGRAFIAS: DR YORGOS NIKAS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA
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Após a implantação, o embrião se desenvolve conforme cresce. Já nas primeiras 
semanas de desenvolvimento, suas células começam a se organizar em grupos que 
formarão tecidos e órgãos. Também se formam estruturas externas ao embrião, que 
auxiliarão sua nutrição, como a placenta e o cordão umbilical. A placenta é formada 
a partir de tecidos embrionários e maternos; ela é o local de troca de nutrientes e 
de resíduos entre a mãe e o embrião (futuro feto). Isso é possível graças ao cordão 
umbilical, estrutura vascularizada que conecta o embrião (futuro feto) à mãe.

Ao longo da gestação, todos os membros e estruturas externas, além dos siste-
mas de órgãos, irão se desenvolver, permitindo que, por volta das 38-40 semanas, 
o novo indivíduo esteja pronto para nascer. Nesse período, ele possui em média 
50 cm de comprimento e 3,4 kg de massa corpórea.

Durante a gravidez, é importante que seja realizado um acompanhamento por 
profissionais da área da saúde, ao que se denomina assistência pré-natal. Esta 
inclui consultas regulares com um(a) médico(a) obstetra e exames clínicos espe-
cíficos durante o período gestacional, buscando evitar e/ou identificar eventuais 
problemas que possam acometer a mãe e o bebê, para que possam ser devida-
mente tratados antes do parto.

cordão 
umbilical

útero

placenta

Fonte: MOORE, K. L. Embriologia básica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 73.

» Representação esquemática 
do período gestacional de 
38 semanas (imagem sem 
escala; cores-fantasia).

2 Realize uma pesquisa sobre as principais vantagens e os objetivos da assistência 
pré-natal ofertada pelo SUS à saúde materna e infantil.

Não escreva no livro
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Parto
O nascimento do bebê, também chamado de parto, encerra a gestação. Ele 

pode ser realizado naturalmente ou por meio de uma cirurgia, chamada cesárea.
No parto normal, ocorrem uma série de contrações uterinas que promovem a 

dilatação do colo do útero. Quando a dilatação está completa, as contrações ute-
rinas possibilitam a expulsão do bebê, por meio da vagina. Por fim, ocorre a saída 
da placenta do corpo da mãe, auxiliada pelo(a) obstetra.

cordão umbilical
cordão umbilical

útero se contraindo cabeça do bebê

reto

bexigaplacenta

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. p.1147.

» Representação esquemática dos momentos do parto: dilatação do útero (A), nascimento do bebê (B) e expulsão 
da placenta (C) (imagem sem escala; cores-fantasia).

Quando o bebê nasce, corta-se o cordão umbilical. Parte dele permanece conec-
tada ao bebê por alguns dias, até que começa a secar e cai. Forma-se, então, um 
tecido de cicatrização sobre a região, cuja cicatriz é denominada umbigo.

Em casos em que há complicações que impeçam a saída natural do bebê pela 
vagina, ou que coloquem riscos à saúde materna ou do bebê, o parto pode ser 
realizado por meio de uma cirurgia denominada cesárea. Nela, é realizado um corte 
no abdômen da mãe, por onde o bebê é retirado.

Amamentação 
A amamentação, ou o aleitamento materno, é importante para a nutrição e a 

proteção do bebê, além de trazer benefícios à mãe.
Nos primeiros dias após o parto, as glândulas mamárias produzem o colostro, 

uma secreção líquida rica em anticorpos, glicoproteínas que auxiliam na defesa do 
organismo contra várias doenças. Logo ele é substituído pelo leite, que contém 
água e nutrientes necessários ao desenvolvimento do bebê. O leite deve ser o 
único alimento do bebê até os primeiros seis meses de vida, conforme recomenda 
a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A amamentação auxilia as mães a perderem peso mais rápido, após o parto. 
Também contribui para retração do útero e fortalece o vínculo materno com o bebê.
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» Pílulas anticoncepcionais. » Preservativos masculino (acima) e feminino (abaixo).

» O planejamento familiar é um direito assegurado a todo brasileiro.

Toda pessoa tem o direito de ter ou não filhos, bem como quantos 
e qual o melhor momento. Isso é chamado de planejamento familiar, 
direito assegurado pela Constituição Federal Brasileira.

Para o planejamento familiar, são ofertados serviços básicos de 
assistência à família voltados para assegurar a saúde da mãe e do 
bebê, durante e após a gestação (assistência pré-natal) ou para evitar 
uma gravidez não desejada. Para evitar a gravidez, o casal pode fazer 
uso de métodos contraceptivos.

Além disso, é importante que os parceiros adotem ações para se 
protegerem das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como a 
aids e a sífilis. O preservativo masculino é o método mais utilizado para 
essa finalidade e seu uso corresponde a um ato de responsabilidade 
entre os parceiros.

3 Qual(is) 
imagem(ns) apre-
senta(m) métodos 
contraceptivos 
e/ou preventi-
vos de infecções 
sexualmente 
transmissíveis 
(ISTs)?

4 Como saber qual 
o melhor método 
contraceptivo e 
preventivo para 
ISTs para ser 
utilizado com o(a) 
parceiro(a) nas 
relações sexuais? 
Converse com 
seus colegas.

Não escreva no livro

Contracepção e prevenção 
de ISTs 

Analise as fotografias a seguir.
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Métodos contraceptivos 
Os métodos contraceptivos têm a função de evitar uma gravidez indesejada. Há uma série 

de métodos, que incluem objetos, medicamentos ou procedimentos cirúrgicos. No entanto, 
a maioria não oferece proteção contra infecções que são transmitidas nas relações sexuais, 
as ISTs. Além disso, não exibem 100% de eficácia para a contracepção. Vejamos alguns deles.

Pílulas anticoncepcionais 
Medicamentos orais que contêm 
hormônios sintéticos, similares 
aos hormônios sexuais femininos 
– o estrogênio e a progesterona. 
Inibem a ovulação e dificultam a 
passagem dos espermatozoides, mas 
não protegem contra ISTs. Seu uso deve 
ser realizado sob a orientação médica, pois 
existem diversos efeitos colaterais.

Pílula anticoncepcional de emergência 
(pílula do dia seguinte)

Medicamento com altas doses de hormônios, similares 
aos sexuais femininos. Impedem ou retardam a ovulação 

e reduzem a capacidade de fecundação dos 
ovócitos. Pode causar náuseas, vômitos, 

dores de cabeça, sangramentos e 
desregular o ciclo menstrual. Por 
provocar sérias consequências à 

saúde das mulheres, seu uso deve ser 
evitado e restrito somente a situações 
emergenciais, sob orientação médica. 

Não protege contra ISTs.

Diafragma
Objeto de látex ou de silicone que é 
inserido pelo canal vaginal antes da 
relação sexual e retirado de 6 a 8 
horas depois. Atua como barreira, 
evitando que os espermatozoides 
cheguem ao útero. Seu uso pode 
ser feito com gel espermicida, que 
promove a morte dos espermatozoides, 
aumentando a eficácia da contracepção. 
Não protege contra ISTs.

Dispositivo intrauterino (DIU)
Objeto de plástico, que contém 

hormônios ou é recoberto por cobre, 
geralmente em formato de T. Deve 

ser inserido ou retirado do interior do 
útero por um profissional da saúde 

treinado. Pode ficar no corpo da 
mulher por 5 a 10 anos, ou até que ela 
deseje engravidar. Dificulta o encontro 

dos espermatozoides e do ovócito. 
Não protege contra ISTs.

Laqueadura
Método contraceptivo cirúrgico 
considerado permanente, pois 
evita a possibilidade de gravidez 
definitivamente, para a 
maioria das pessoas. As tubas 
uterinas são cortadas e suas 
extremidades são amarradas, 
cauterizadas ou fechadas com 
grampos, interrompendo a 
passagem dos espermatozoides e 
impedindo que cheguem até o ovócito. 
Não protege contra ISTs.

Vasectomia
É também um método contraceptivo 

cirúrgico. Os ductos deferentes 
são cortados, suas extremidades 

amarradas, cauterizadas ou fechadas 
com um grampo, impedindo que os 
espermatozoides cheguem à uretra 

durante a ejaculação. 
O fluido ejaculado, neste caso, contém 
apenas as secreções produzidas pelas 

glândulas acessórias. 
Não protege contra ISTs.

Preservativos masculinos (camisinhas)
Em geral, consistem em uma capa que envolve 
completamente o pênis, impedindo 
seu contato direto com as mucosas 
do corpo, com a da vagina. São 
de látex e contém substâncias 
lubrificantes. Devem ser 
desenrolados cuidadosamente 
e colocados no pênis ereto, 
antes do início da relação 
sexual. Os preservativos 
masculinos protegem contra a 
transmissão de agentes infecciosos 
pela relação sexual.

Preservativos femininos
Consistem em um tubo de borracha ou látex, com 

um anel menor na extremidade do fundo do 
tubo, que deve ser introduzido na vagina 

e um anel maior na entrada do tubo, 
que fica para fora do corpo, cobrindo 
o pudendo feminino. O preservativo 
deve ser inserido antes do início da 

relação sexual e impede a entrada dos 
espermatozoides no corpo da mulher. 

Os preservativos femininos protegem 
contra ISTs.
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Pílulas anticoncepcionais: Algumas pílulas apresentam ambos os hormônios, outras, apenas um deles. As pílulas podem ser contraindicadas em muitos casos em que 
há a possibilidade de agravar doenças pré-existentes ou de causar complicações na saúde da mulher. Além disso, podem provocar efeitos colaterais, como dores de 
cabeça, tontura, cansaço, enjoos, vômitos, acne, manchas escuras na pele do rosto, alterações de humor, entre outras. 

Laqueadura: A legislação brasileira permite a realização dessas cirurgias em pessoas com mais de 25 anos e em casos especiais.
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Os preservativos atuam como uma barreira aos espermatozoides e ao sêmen 
e protegem contra a transmissão de agentes infecciosos entre parceiros sexuais. 
São, portanto, o único método contraceptivo que oferecem dupla proteção: evitam 
uma gravidez indesejada e protegem contra ISTs. 

A eficácia dos preservativos depende do seu uso adequado. As embalagens 
devem ser abertas com as mãos, evitando que os preservativos sejam perfurados 
ou rasgados. Após a remoção, a abertura deve ser amarrada com um nó antes do 
descarte, no lixo. Os preservativos não devem ser reaproveitados e não devem 
ser utilizados simultaneamente com outro preservativo, pois o atrito entre eles 
pode os romper.

Os preservativos são disponibilizados gratuitamente nas unidades de saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Maiores informações a respeito dos métodos 
contraceptivos devem ser obtidas com profissionais da saúde especializados, como 
ginecologistas ou proctologistas.

Como os métodos contraceptivos não são totalmente eficazes e nem todos 
previnem a transmissão de agentes infecciosos, é importante que a escolha deles 
seja feita pelo casal, sob orientação médica. A segurança das relações sexuais deve 
ser de responsabilidade compartilhada.

Infecções sexualmente  
transmissíveis (ISTs) 

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são infecções causadas por 
bactérias, vírus ou protozoários, transmitidas, principalmente, pelo contato sexual 
(oral, vaginal e anal) com pessoas infectadas. Outras formas de transmissão são 
da mãe infectada para a criança, durante a gestação, o parto ou a amamentação; 
ou, em alguns casos, pelo contato de mucosas ou da pele não íntegra (com feridas) 
com secreções corporais contaminadas.

Nas relações sexuais, o uso de preservativos protege contra a transmissão 
das ISTs.

É importante ressaltar que, no caso do aparecimento de sintomas, um(a) médi-
co(a) deve ser consultado(a), quem irá prescrever tratamentos adequados para 
cada caso.

Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) 
O vírus do papiloma humano (HPV) é o nome dado a um conjunto de diversos 

tipos de vírus que infectam a pele ou as mucosas (oral, genital ou anal).
Normalmente, a infecção pelo HPV é assintomática. Mas, podem aparecer 

lesões e verrugas na boca, na garganta, no pudendo feminino, na vagina, no pênis, 
no ânus e no colo do útero. Também podem ocorrer irritação e coceira na região 
genital. Alguns tipos de HPV podem causar câncer, sobretudo no colo do útero.

A forma de prevenção mais eficaz para a infecção pelo HPV é a vacinação, o 
que não descarta a importância do uso dos preservativos nas relações sexuais, 
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» Campanha do 
Ministério da Saúde 
para vacinação contra 
o HPV.

» Campanha do Ministério da Saúde para a 
realização do exame de detecção de sífilis 
em gestantes.

5 Faça uma pesquisa e identifi-
que os agentes causadores da 
Clamídia e da Gonorreia, como 
eles são transmitidos, quais 
seus sintomas e qual a pre-
venção para estas infecções. 

Não escreva no livro

Sífilis 
A sífilis é causada pela bactéria da espécie Treponema pallidum. A transmis-

são ocorre por meio do contato sexual com parceiros contaminados, em relações 
sexuais desprotegidas. Outras formas de transmissão são da mãe contaminada 
para o bebê, durante a gestação ou o parto; ou pelo contato com o sangue conta-
minado, diretamente ou por transfusões.

Existem diversas manifestações clínicas da sífilis, que variam conforme o 
estágio da doença. Essas podem incluir feridas na região genital, na boca ou em 
outras regiões da pele; manchas pelo corpo, acompanhadas de febre, mal-estar e 
dores de cabeça; lesões na pele, nos ossos, no sistema cardiovascular e no sistema 

nervoso. Em estágios avançados, 
o indivíduo pode ser levado a óbito.

A prevenção pode ser feita 
com o uso de preservativos nas 
relações sexuais. Além disso, é 
importante que gestantes façam 
exames para a detecção de sífilis 
durante o pré-natal, para evitar a 
contaminação do bebê.

que também previnem contra o HPV. Também é importante que a mulher faça, 
periodicamente, o exame preventivo para o HPV, que auxilia a identificar eventuais 
células anormais que revestem o colo do útero, permitindo que sejam tratadas em 
tempo, antes de se tornarem um câncer.
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Aids
A aids (sigla em inglês para síndrome da imunodeficiência adquirida) é causada pelo vírus 

HIV (sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana). O vírus HIV ataca parte das células 
do sistema imune humano, que atua na defesa do organismo. Por isso, pessoas infectadas pelo 
vírus podem apresentar baixa imunidade, sendo suscetíveis a ocorrência de diversas doenças. 
Essa condição caracteriza a aids.

No entanto, a manifestação da doença nem sempre ocorre em todos os portadores do vírus 
HIV. Muitos permanecem assintomáticos. Mas, ainda assim, podem transmitir o HIV a outras 
pessoas por meio de relações sexuais desprotegidas. Outras formas de transmissão são da 
mãe infectada para o filho, durante a gestação, parto ou amamentação; pelo compartilhamento 
de seringas contaminadas; ou, por transfusões de sangue contaminado.

A prevenção do HIV pode ser feita com o uso de preservativos.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

 1. Uma professora de Ciências da Natureza rea-
lizou a seguinte dinâmica na sala de aula: ela 
solicitou que os estudantes escrevessem em 
um papel, anonimamente, eventuais dúvidas 
que tivessem sobre métodos contracepti-
vos, para que ela as explicasse. Leia algumas 
dúvidas que surgiram.

Considerando as dúvidas dos estudantes e 
seus conhecimentos sobre o assunto, faça o 
que se propõe a seguir.
a) Quais foram as respostas obtidas pelos 

estudantes que escreveram essas dúvidas?
b) Forme um grupo com seus colegas e realizem 

a dinâmica descrita no enunciado. Escrevam 
anonimamente dúvidas que vocês possuam 
sobre o assunto e as insiram em uma caixa. 
Forneça a caixa de dúvidas que escreveram 
para outro grupo, de modo que eles as leiam 
e respondam à toda a classe.

Quais são os dois eventos necessários à ocor-
rência de gravidez? Explique como eles ocorrem 
por vias naturais, comparando-os à fertilização 
in vitro.

 3. O coito interrompido, isto é, quando o homem 
tira o pênis da vagina momentos antes da 
ejaculação, não apresenta eficácia na contra-
cepção, ao contrário do que muitos acreditam. 
Isso ocorre, pois alguns espermatozoides 
podem ser eliminados na vagina junto a fluidos 
lubrificantes, antes mesmo da ejaculação. Por 
isso, o coito interrompido não é recomendado, 
além do fato de não proteger contra ISTs.

» Na fertilização in vitro, o 
espermatozoide pode ser 
introduzido no ovócito por 
meio de uma microagulha. 
(Imagem de microscopia 
óptica; aumento 
aproximado de 250 vezes.)

  2. Quando um casal deseja ter filhos, mas não 
consegue por vias naturais, ele pode optar 
pela reprodução assistida, que é auxiliada por 
diversas técnicas médicas, como a fertilização 
in vitro. Nesta técnica, são coletados gametas 
masculinos e femininos dos parceiros e a 
fecundação é realizada em laboratório, fora do 
corpo da mulher. A massa celular é cultivada 
por alguns dias, e, então, introduzida no útero 
para ser implantada.

Os anticoncepcionais são 

capazes de prevenir contra 

infecções sexualmente 

transmissíveis?

A pílula do dia seguinte 

pode ser ingerida em que 

situações?

Usar dois preservativos 

aumenta a eficácia na 

contracepção?
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A respeito do assunto, responda às questões 
a seguir.
a) Existem vários métodos contraceptivos que 

podem ser utilizados quando uma gravidez 
não é desejada. Escolha dois deles que apre-
sentem maior eficácia que o método exposto 
e explique seus mecanismos de ação.

b) Que método contraceptivo é também capaz 
de proteger contra ISTs?

 4. Observe a fotografia a seguir e responda às 
questões que seguem.

a) A cena representada na fotografia configura 
uma forma de transmissão do HIV? Explique 
sua resposta.

b) Cite formas de transmissão do HIV e formas 
em que o HIV não pode ser transmitido.

c) Forme um grupo com seus colegas e realizem 
uma entrevista com diferentes membros 
da comunidade escolar a respeito do HIV. 
Realizem as seguintes perguntas:

 � Qual a diferença entre HIV e aids?
 � Quais são as formas de transmissão do HIV?

Produzam panfletos que informem as respos-
tas obtidas, analisando-as estatisticamente. Os 
panfletos também devem conter as respostas 
corretas às perguntas e devem ser entregues 
à comunidade escolar, buscando informá-la e 
conscientizá-la a respeito do tema.

 5. A seguir, estão listadas algumas informações 
a respeito da contracepção.

 � Não existe método contraceptivo total-
mente eficaz.

 � A maior parte dos métodos contraceptivos 
não exibe proteção contra ISTs.

Qual a relação dessas informações com a 
expressão “responsabilidade compartilhada”? 
Explique sua resposta.

 6. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o 
programa Rede Cegonha, por meio do qual 
é fornecida atenção e assistência à mulher 
durante seu planejamento reprodutivo, sua 
gravidez, o parto e o período pós-parto, e à 
criança em desenvolvimento. Dentro deste 
programa, estão inclusos os serviços de assis-
tência pré-natal. 
A respeito do assunto, responda às ques-
tões que seguem. Se necessário, realize uma 
pesquisa em sites e fontes confiáveis para 
respondê-las.
a) Quais são os principais exames a serem rea-

lizados por uma gestante? Qual a finalidade 
desses exames?

b) De modo geral, o nascimento da criança se dá 
por parto normal. Contudo, algumas mulhe-
res podem realizar o parto cesárea. Explique 
a diferença entre os tipos de parto e indique as 
situações em que cada um costuma ser realizado.

 7. Analise o gráfico a seguir que apresenta a evo-
lução dos casos de sífilis no Brasil entre os 
anos de 2010 e 2018.

Taxa de sífilis (por 100 mil habitantes). 
Brasil, 2010 a 2018.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Boletim epidemiológico de sífilis, 2019. Disponível em:  https://
www.saude.gov.br/images/pdf/2019/outubro/30/Boletim-S--filis-

2019-internet.pdf. Acesso em: 12 ago. 2020.

Com base nos dados apresentados, responda:
a) O que é possível afirmar a respeito dos casos 

de sífilis no período considerado?
b) Quais as formas de transmissão da sífilis? 

Considerando-as, proponha formas de pre-
venção da doença que possam ser adotadas 
pela população, de modo a reverter o cenário 
apresentado pelo gráfico.
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Observe as imagens a seguir.

Sexo e sexualidade 4T
E

M
A

1 Em sua opinião, 
as cenas estão 
relacionadas ao 
sexo ou à sexua-
lidade? Converse 
com seus colegas.

Não escreva no livro

Sexo e sexualidade não são sinônimos. O termo sexo está relacio-
nado ao conjunto de características biológicas (anatômicas, fisiológicas, 
genéticas etc.) que distinguem indivíduos machos e fêmeas de uma 
mesma espécie. Consideremos a ave saíra-amarela (Tangara cayana) 
como exemplo. Os machos da espécie apresentam penas de cor 
preta em parte da cabeça e do abdômen, enquanto as fêmeas não 
as apresentam. Essas características, juntamente às suas diferenças 
genéticas e anatômicas, distinguem os indivíduos do sexo masculino 
e do sexo feminino dessa espécie de ave.

» Fêmea (A) e macho (B) da espécie Tangara cayana.

Entre os seres humanos, o termo sexo também pode se referir ao ato sexual. Durante o ato 
sexual, ocorre a liberação de espermatozoides no interior do corpo feminino. Caso a mulher 
esteja em seu período fértil, poderá ocorrer a fecundação e resultar em uma gravidez. Portanto, 
o ato sexual possibilita a reprodução humana, por vias naturais. A gravidez nem sempre é 
desejada, e para isso o casal pode fazer uso de métodos contraceptivos.

O termo sexualidade, por sua vez, tem um significado mais abrangente que o termo sexo. 
A sexualidade abrange pensamentos, experiências, sentimentos, prazer, desejos, bem-estar, 
carinho, afeto, ternura, além do próprio sexo. 
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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Leia o texto a seguir que apresenta a definição de sexualidade, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

A sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida que envolve o sexo, identida-
des e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade 
é experimentada e manifestada em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, com-
portamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas 
dimensões, nem todas elas são sempre experimentadas ou manifestadas. A sexualidade é infl uen-
ciada pela interação de aspectos biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, 
legais, históricos, religiosos e elementos espirituais.

BRIEF sexuality-related communication. World Health Organization, c2015. p. 16 (tradução dos autores). Disponível em: http://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/170251/9789241549004_eng.pdf;jsessionid=7250AF24DF8371B62FD301E1BD77EAFA?sequence=1. 

Acesso em: 12 ago. 2020.

Dimensões da sexualidade
Desde o nascimento até a morte, os seres humanos passam por diferentes mudanças, 

sejam elas físicas, emocionais, econômicas, sociais etc. Essas mudanças incluem sua sexuali-
dade, que se expressa de diferentes maneiras ao longo das fases de sua vida.

Na infância, a curiosidade e os questionamentos referentes ao conhecimento do próprio 
corpo e do corpo do outro é um exemplo de manifestação da sexualidade nesta fase.

Já na adolescência, a sexualidade assume um papel importante, quando se passa a reco-
nhecer as próprias identidades, assumir desejos, sentimentos, formas de sentir e de amar. 
Nessa fase, a sexualidade possibilita uma série de descobertas e de vivências a respeito das 
escolhas amorosas e sexuais que são feitas, pré-requisitos para a independência emocional e 
afetiva propiciada pela vida adulta.

Na fase adulta, a sexualidade se manifesta junto a alguns desafios, como a vida conjugal, e 
a possibilidade da maternidade e da paternidade. Esses desafios implicam o cuidado, o afeto e 
o carinho com o outro.

Essas manifestações da sexualidade ocorrem em todas as suas dimensões, como a bioló-
gica, a afetiva, a sociocultural e a ética, que estudaremos a seguir.

» Adolescentes em 
uma roda de amigos.

ALDOMURILLO/GETTY IMAGES
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 » A diferença entre o corpo de uma mulher e de um 
homem está relacionada à dimensão biológica da 
sexualidade.

 » O carinho existente entre amigos está relacionado 
à dimensão afetiva da sexualidade.

A dimensão biológica da sexualidade 
está relacionada à diferença biológica 
entre homens e mulheres. Essa diferença 
inclui seu conjunto genético, seus órgãos 
genitais, seus hormônios sexuais e como 
atuam em seus organismos.

Homens e mulheres são distintos gene-
ticamente. O conjunto genético de cada sexo 
determina o desenvolvimento de órgãos 
genitais distintos, os quais produzem, por 
sua vez, hormônios sexuais específicos e 
em quantidades ideais para cada sexo. A 
ação desses hormônios também deter-
mina características sexuais secundárias 
distintas em meninos e meninas, que são 
manifestadas durante a puberdade.

A dimensão afetiva da sexualidade 
está relacionada à capacidade de se rela-
cionar com os outros, sejam eles amigos, 
familiares, parceiros(as) ou qualquer 
pessoa pela qual demonstramos afeto e 
carinho. Ela envolve sentimentos, como o 
amor e a amizade, e pode se expressar 
por meio de gestos, como apertos de mão, 
abraços e beijos. Assim, essa dimensão 
não necessariamente está relacionada 
apenas ao sexo.

A dimensão sociocultural da sexuali-
dade está relacionada à influência social e 
cultural sobre os seres humanos enquanto 
seres sexuais.

Os padrões sociais e culturais podem 
auxiliar as pessoas a lidar com os impulsos 
gerados pela sexualidade, por meio de indi-
cações de comportamentos considerados 
adequados. Por exemplo, a prática de atos 
obscenos em público é considerada crime 
no Brasil e em diversos países do mundo. 
Isso significa que, além de não ser ade-
quado praticá-los sob essas circunstâncias, 
é ilegal.
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Se, por um lado, os padrões sociais e culturais podem direcionar 
o comportamento dos seres humanos, por outro, podem reproduzir 
estereótipos. Os estereótipos são ideias preconcebidas sobre algo 
ou alguém, que não possuem fundamentos reais. Um exemplo de 
estereótipo relacionado à dimensão sociocultural da sexualidade 
diz respeito aos tipos de brincadeiras que são considerados de 
meninos ou de meninas.

Na cultura brasileira, muitas vezes, associam-se jogos de futebol e 
brincadeiras de carros a atividades típicas de meninos, e brincadeiras 
de boneca e de casinha a atividades típicas de meninas. Esses estere-
ótipos não indicam valores certos ou errados e não querem dizer que 
um comportamento diferente irá influenciar as escolhas futuras da 
pessoa em relação a essa dimensão da sexualidade. Por exemplo, não 
é possível fazer deduções sobre o comportamento sexual futuro de 
uma menina que goste de jogar futebol, ao invés de brincar de casinha, 
ou de um menino que pratique balé, no lugar de alguma arte marcial.

A dimensão ética da sexualidade está relacionada ao respeito a nós mesmos 
e às outras pessoas, em relação às diferentes manifestações da sexualidade.

Essa dimensão inclui, por exemplo, o respeito à orientação sexual das pessoas. 
A orientação sexual está relacionada à atração afetiva e sexual sentida de uma 
pessoa por outra. Quanto à orientação, algumas pessoas sentem atração afeti-
vo-sexual por pessoas do sexo oposto, sendo chamadas heterossexuais; outras 
pessoas sentem atração afetivo-sexual por pessoas do mesmo sexo, sendo cha-
madas homossexuais; também há pessoas que sentem atração por pessoas de 
ambos os sexos, sendo chamadas bissexuais.

A orientação sexual não é uma opção sexual da pessoa, pois ninguém escolhe 
ser atraído por determinado sexo. É fundamental compreender que a orientação 
sexual das pessoas deve ser respeitada. O respeito é a base de uma sociedade 
justa. Nenhum tipo de preconceito ou discriminação tem o mínimo de fundamento 
e não deve existir. Isso significa que discriminar ou desrespeitar pessoas pela sua 
orientação sexual é algo sem sentido, assim como não se deve discriminar alguém 
por sua condição social, por sua etnia, ou por qualquer outro motivo.

Intimidade, confiança e respeito
Sabendo que os sentimentos também estão inclusos na sexualidade, é preciso 

considerar que eles influenciam diretamente os relacionamentos. Se preocupar 
com o que o outro sente, é uma maneira de demonstrar carinho e afeto, e construir 
relacionamentos baseados na sinceridade, confiança e no respeito.

No caso das relações sexuais, a intimidade também é um ponto importante 
a ser considerado. A intimidade está relacionada ao autoconhecimento e ao 

 » Menina jogando 
futebol.
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conhecimento que se tem do(a) parceiro(a), podendo ser construída no decorrer dos relacio-
namentos. Normalmente, a intimidade surge com o tempo, a partir da convivência, que permite 
conhecer melhor o outro, seus gostos, comportamento, família, círculo de amizades. 

A intimidade, a confiança e o respeito para com o(a) parceiro(a) auxiliam a saber o momento 
certo para que as relações sexuais aconteçam. Além disso, também ajudam no compartilha-
mento da responsabilidade existente na escolha de um ou mais métodos contraceptivos e 
nos cuidados para prevenção contra ISTs que 
serão utilizados nas relações sexuais.

A intimidade pode tornar as pessoas menos 
preocupadas quanto às questões envolvendo 
as ISTs, ou, até mesmo, uma gravidez indese-
jada. Ela pode causar a falsa impressão de que 
o casal está isento dos possíveis riscos presen-
tes ao se relacionarem de forma desprotegida, 
sem adotarem métodos preventivos. Por isso 
é importante que a prevenção às ISTs deva 
sempre ser colocada em prática, independen-
temente da intimidade entre os parceiros, junto 
à adoção de métodos contraceptivos. » Adolescentes conversando.

FG TRADE/GETTY IMAGES
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Cada coisa no seu tempo
É importante respeitar os momentos certos para o acontecimento de cada fase da vida. 

Relacionar-se sexualmente é uma grande responsabilidade, pois, mesmo que o casal use 
métodos contraceptivos, é possível que a gravidez aconteça.

A gravidez durante a adolescência pode ser um problema, já que os futuros pais, nessa fase 
da vida, são muito jovens, e ainda não possuem condições financeiras ou emocionais para cuidar 
de uma criança. Um filho representa uma grande mudança na vida dos pais, visto que ele requer 
muita atenção e cuidados especiais, sobretudo nos primeiros anos de vida.

Leia os depoimentos a seguir de dois adolescentes sobre o assunto.

[...] “Foi um grande susto para mim e minha 
família. Não pensava que ia ser mãe assim. Estava 
no auge da minha adolescência, ano de vestibu-
lar, no ano em que geralmente planejamos nossas 
vidas, criamos expectativas sobre o futuro e engra-
vidar fez com que tudo parasse, que todos os planos 
e expectativas fossem por água abaixo” [...]

[...]
PEREIRA, K. Mães que tiveram filhos na adolescência falam sobre 

desafios enfrentados. G1 Triângulo Mineiro. 14 maio 2017. Disponível 
em: https://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/

maes-que-tiveram-filhos-na-adolescencia-falam-sobre-desafios-
enfrentados.ghtml. Acesso em: 12 ago. 2020.

[...]
Eu era estudante, não... não tinha muita 

pressão, né!? Só mais era estudo. Agora, 
não. Agora tenho que trabalhar para sus-
tentar outra pessoa que depende de mim 
[...]

[...]
PAULINO, G. P. A.; PATIAS, N. D.; DIAS, A. C. G. 

Paternidade adolescente: um estudo sobre 
autopercepções do fenômeno. Psicologia em 

pesquisa, v. 7, n. 2. Juiz de Fora, dez. 2013. Disponível 
em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1982-12472013000200011. 
Acesso em: 8 maio 2020.
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A gravidez na adolescência pode oferecer riscos, 
pois o corpo ainda está em desenvolvimento. Além 
disso, uma série de alterações ocorre na vida social 
e emocional do jovem casal, geradas principalmente 
pela responsabilidade de ser pai e mãe, que envolvem 
cuidados para o desenvolvimento de uma criança sau-
dável, fisicamente, emocionalmente e socialmente. 

Deste modo, devido à importância da preservação 
da saúde dos adolescentes e dessa fase de suas vidas, 
o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos iniciaram, em 2020, 
a campanha Adolescência primeiro, gravidez depois, 
que tem como objetivo a prevenção à gravidez na ado-
lescência. Essa campanha enfatiza que a adolescência e 
a gravidez têm seus tempos certos para acontecerem. 
Entre as ações da campanha está a conscientização 
dos jovens quanto ao seu desenvolvimento afetivo, 
sua autonomia e suas responsabilidades.

» Campanha do Ministério da Saúde de prevenção 
à gravidez na adolescência (Brasil, 2020).

 1. Observe a fotografia ao lado 
e responda às questões que 
seguem.
a) A qual dimensão da sexua-

lidade essa fotografia pode 
ser relacionada? Explique 
sua resposta.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

b) Forme um grupo com seus colegas e con-
feccionem cartazes com imagens que 
representem as dimensões da sexualidade. 
As imagens podem ser obtidas de jornais, 
revistas, internet e montagens podem ser 
realizadas. Discutam suas opiniões a res-
peito das imagens, e o que elas significam 
para vocês. Depois, apresentem os cartazes 
confeccionados à turma, promovendo um 
debate entre todos da classe.

 2.  Leia o texto a seguir e responda às questões.
[...]
“Tolerância” remete, de cara, à ideia de tole-

rados. Ou seja, um certo grupo, do alto de seu 
prestígio, no máximo tolera aqueles que estão 
abaixo dele.

MINISTERIO DA SAÚDE/GOVERNO FEDERAL

KOZLIK/SHUTTERSTOCK.COM

E tolerar não tem nada a ver com disposição 
para conviver e aprender com o outro. É cada um 
no seu espaço, sendo o grupo mais vulnerável 
submetido à “boa vontade” daqueles mais pode-
rosos e com mais vez e voz na sociedade.

É preciso superar os chamados à tolerância e 
investir em outros, mais potentes e signifi cati-
vos. É hora de pensar em respeito.

Respeitar envolve ter interesse pelo outro, 
desenvolver empatia e descobrir pontos em 
comum, até, quem sabe, conquistar admiração 
por quem é diferente de nós.

[...]
Disponível em: http://www.aberje.com.br/blogs/post/respeito-as-

diferencas/. Acesso em: 24 jun. 2020.

a) O que é informado pelo texto?
b) O texto pode ser relacionado à qual dimen-

são da sexualidade? Explique sua resposta.
c) Realize uma pesquisa a respeito de situações 

cotidianas que envolvam essa dimensão da 
sexualidade. As situações podem se rela-
cionar ao ambiente escolar, ao trabalho, à 
prática de esportes etc. Converse com seus 
colegas sobre as situações encontradas, 
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considerando se elas envolveram a tolerân-
cia, o respeito ou se evidenciam a falta dele. 
Depois, produzam um texto que contenha 
suas opiniões.

 3. Em uma dinâmica, um grupo de adolescentes 
recebeu um copo plástico transparente com 
água, com exceção de dois adolescentes: um 
recebeu um copo firmemente encaixado em 
outro e vedado com fita adesiva. Nos dois copos 
havia água. Outro adolescente recebeu um 
copo com água tônica. Ao som de uma música 
animada, os adolescentes poderiam dançar e 
conversar entre si, desde que, quando paras-
sem para conversar, misturassem o conteúdo 
de seus copos com as pessoas da conversa.
Ao fim da música, as luzes da sala foram apaga-
das e o conteúdo dos copos foi analisado sob um 
tipo de fonte de luz, a luz negra. Eles verificaram 
que todos os copos brilharam nessa situação.

Então, o professor pediu para o adolescente 
que tinha dois copos os desencaixasse, ficando 
apenas com o copo debaixo. A água deste copo, 
ao ser analisada sob luz negra, no escuro, não 
brilhava como as demais. 
Com base nas informações apresentadas, 
responda:
a) Um dos componentes da água tônica faz com 

que ela brilhe no escuro quando iluminada sob 
luz negra. A partir dessa informação, explique 
por que o conteúdo de todos os copos brilhou no 
escuro, na primeira parte da dinâmica. Também 
explique por que o conteúdo do segundo copo 
(do adolescente que tinha dois copos) não 
brilhou, na segunda parte da dinâmica.

b) Considere que a água tônica seja uma IST, 
e que o segundo copo (do adolescente que 
tinha dois copos) seja um método contracep-
tivo. Identifique que método contraceptivo 
foi representado e explique o que é possível 
aprender com a dinâmica.

 4. Forme um grupo com seus colegas e listem cinco 
palavras que, para vocês, representem senti-
mentos e atitudes que devam existir em um 
relacionamento afetivo. Converse a respeito 
dessas palavras e do significado que elas represen-
tam para o relacionamento. Depois, apresentem 
as palavras à turma e verifiquem as palavras mais 
mencionadas entre os grupos da classe.

 5. Analise o quadro a seguir e responda as ques-
tões que seguem.

Fonte: BRASIL tem gravidez na adolescência acima da média 
latino-americana, diz OMS. G1. 1 mar. 2018. Disponível em: 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-tem-gravidez-na-
adolescencia-acima-da-media-latino-americana-diz-oms.ghtml. 

Acesso em: 13 ago. 2020.

a) Com base nas informações do quadro e em 
seus conhecimentos, analise as afirmativas 
a seguir e corrija as falsas.

 I. No Brasil, a taxa de nascimentos oriundos 
de mães adolescentes aumentou entre o 
período de 2005 a 2015.

 II. No México, em 2010-2015, a cada mil mães 
adolescentes, houve 66 nascimentos.

 III. O país com menor taxa de nascimentos 
oriundos de mães adolescentes é o Canadá.

 IV. A gravidez na adolescência pode ser um 
problema ao casal, ainda muito jovem, além 
de oferecer riscos à saúde da mãe. Por isso, 
é importante que cada fase da vida ocorra 
em seu devido tempo.

b) Converse com um colega sobre os possíveis 
motivos que levam o Brasil a ter elevado 
índice de gravidez na adolescência. 

Taxa de nascimento a cada mil adolescentes 
entre 15 e 19 anos

Países 2005-2010 2010-2015

Brasil 70,9 68,4

Chile 52,7 49,3

Argentina 60,6 64

Estados Unidos 39,7 22,3

México 71,2 66

Canadá 13,9 11,3

Venezuela 82,6 80,9

Bolívia 81,9 72,6
CORDELIA MOLLOY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

A água tônica, sob 
luz branca, é assim:

A água tônica, sob 
luz negra, é assim:
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 1. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a por-
centagem de obesos passou de 11,8% em 2006 para 
20,9% em 2019. Isso significa que, em média, dois a cada 
dez brasileiros eram obesos em 2019. De acordo com 
as estimativas, a tendência é que esse número conti-
nue a aumentar. Entre os fatores relacionados com o 
aumento de casos de obesidade estão o sedentarismo, 
já que a população não tem praticado atividades físicas, 
e a alimentação inadequada, com ingestão de alimentos 
muito calóricos e de baixo valor nutricional.
A respeito do assunto, faça o que se propõe a seguir.
a) Quais os principais fatores que explicam o 

aumento da obesidade no Brasil? É possível 
associá-los ao modo de vida atual de nossa 
sociedade? Explique sua resposta.

b) Considerando os fatores indicados em sua res-
posta ao item a, proponha um conjunto de ações 
que podem ser adotados pela população de modo a 
evitar a obesidade. Se necessário, realize uma pes-
quisa em sites e fontes confiáveis. Forme um grupo 
com seus colegas e elabore panfletos informativos 
com as ações que vocês indicaram e os entregue 
à comunidade escolar, buscando conscientizá-la a 
respeito da manutenção de sua saúde.

 2. Leia o texto a seguir que apresenta um estudo feito 
no Brasil a respeito do uso de drogas.

[...]. Dados do 3º Levantamento Nacional sobre 
o Uso de Drogas pela População Brasileira, divul-
gado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
apontam que 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já 
usaram maconha ao menos uma vez na vida. [...] 

O levantamento que ouviu cerca de 17 mil 
pessoas com idades entre 12 e 65 anos, em todo o 
Brasil, entre maio e outubro de 2015, é apontado 
como um dos mais completos por sua abrangên-
cia. Pesquisadores também destacaram números 
preocupantes relacionados ao uso do crack.

[...] segundo a estimativa da pesquisa, por amos-
tragem, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas 
devem ter feito uso de crack e similares alguma vez 
na vida, o que corresponde a 0,9% da população. 
[...] Nos 12 meses anteriores ao levantamento, o uso 
dessa droga foi reportado por 0,3% da população.

[...]

CÔRREA, D. Fiocruz: 7,7% dos brasileiros usaram maconha pelo 
menos uma vez. Agência Brasil. 9 ago. 2019. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-08/fiocruz-
77-dos-brasileiros-usaram-maconha-pelo-menos-uma-vez. 

Acesso em: 13 ago. 2020.

De acordo com as informações do texto e seus 
conhecimentos, faça o que se propõe a seguir.

Atividades extras

a) Qual foi a amostra, isto é, o número de pessoas 
participantes, do estudo? Indique a faixa etária.

b) Quais drogas são mencionadas no texto? 
Classifique-as em depressoras, estimulantes ou 
perturbadoras e explique seus efeitos no organismo.

c) Quais foram os resultados obtidos pelo estudo, 
considerando o uso dessas drogas ao menos 
uma vez na vida?

 3. Leia um trecho do poema feito por um estudante 
durante a aula de Ciências da Natureza.

Em seu caderno, escreva um poema a respeito de suas 
vivências durante a adolescência. Se desejar, leia seu 
poema ao restante da classe e conversem a respeito 
do assunto dos poemas que foram compartilhados.

 4. No Brasil, mais de 400 mil adolescentes se tornam 
mães no país anualmente. Visando diminuir esses 
dados, foi criada a campanha Adolescência primeiro, 
gravidez depois pelo Ministério da Saúde em conjunto 
com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos. Essa campanha visa a conscientização 
dos jovens a respeito da importância de considerar o 
momento certo para se ter relações sexuais e da res-
ponsabilidade compartilhada na escolha de métodos 
contraceptivos.
A respeito do assunto, faça o que se propõe a seguir.
a) Em sua opinião, a determinação do momento 

certo para se ter relações sexuais envolve inti-
midade, confiança e respeito entre os parceiros? 
Explique sua resposta.

b) Qual a importância da responsabilidade comparti-
lhada na escolha de métodos contraceptivos?

c) Forme um grupo com seus colegas e confec-
cionem cartazes que busquem conscientizar a 
juventude a respeito da gravidez na adolescência, 
seus riscos à saúde da mãe, cujo corpo está em 
desenvolvimento, e as mudanças que trazem à 
vida dos pais. Se desejarem, pesquisem relatos de 
mães e pais adolescentes na internet para confec-
ção dos cartazes.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor. Não escreva no livro

Texto dos 
autores.
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 5. O gráfico a seguir apresenta a taxa de detecção de 
aids a cada 100 mil habitantes no Brasil e em suas 
regiões, entre 2008 e 2018.
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 » Taxa de detecção de aids (por 100 000 habitantes) 
segundo região de residência, por ano de 
diagnóstico. Brasil, 2008 a 2018

A partir das informações do gráfico e de seus conhe-
cimentos, analise as afirmativas a seguir e corrija 
as falsas.

 I. A taxa de detecção de aids entre 2008 e 2018 
diminuiu no Brasil.

 II. Em 2008, a maior taxa de detecção de casos 
de aids foi na região Nordeste. Em 2018, a 
maior taxa de detecção de casos de aids foi 
na região Sul.

 III. Entre 2008 e 2018, houve um aumento na taxa 
de detecção de casos de aids na região Norte e 
na região Sudeste.

 IV. É possível que a diminuição na taxa de casos 
detectados de aids na região Sul esteja relacio-
nada à conscientização das pessoas quanto ao 
uso de preservativos, que protegem contra a 
transmissão de HIV em relações sexuais.

 V. De modo geral, os dados mostram que não é 
necessária a realização de campanhas de cons-
cientização do uso de preservativos, já que a 
taxa de casos detectados de aids no Brasil dimi-
nuiu, entre 2008 e 2018.

 6. (UFF-RJ) Os hormônios atuam em rede na integra-
ção de diferentes órgãos e sistemas fisiológicos de 
um indivíduo. O estrogênio, por exemplo, além de 
determinar as características sexuais também induz 
o amadurecimento dos órgãos genitais e promove 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Boletim epidemiológico de aids e HIV, dez. 2019. Disponível 

em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/novembro/29/
Boletim-Ist-Aids-2019-especial-web.pdf.  Acesso em: 13 ago. 2020.

SO
NI

A 
VA

Z

o ímpeto sexual. Esse hormônio é produzido princi-
palmente pelo(a)
a) hipófise.
b) útero.
c) testículo.

d) próstata.
e) ovário.

 7. (UFVJM-MG) O ciclo menstrual tem, em média, 28 
dias. Uma mulher iniciou seu ciclo no dia 2 de março. 
A probabilidade de gravidez é maior no dia
a) 16 de março.
b) 28 de março.
c) 30 de março.
d) 02 de abril.

 8. (CECIERJ) Diferentes métodos contraceptivos são 
usados por pessoas que têm vida sexual ativa 
e desejam evitar a gravidez, podendo também 
alguns deles prevenir certas doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs). Os métodos que previnem a 
gravidez e DSTs, durante relações sexuais, são:
a) Dispositivo intrauterino (DIU) e preservativo 

feminino.
b) Coito interrompido e preservativo masculino.
c) Preservativo masculino e preservativo feminino.
d) Vasectomia e pílula anticoncepcional.

 9. (UERJ) Durante o ciclo menstrual, as concentrações 
sanguíneas de hormônios hipofisários e ovarianos 
sofrem notáveis variações. Os gráficos abaixo ilus-
tram essas variações, ocorridas durante um ciclo 
de 28 dias.

Atualmente, a designação Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) não está mais em uso. A 
designação correta é Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), por incluir infecções e 
doenças transmitidas por vias sexuais.

Alternativa e.

Alternativa a.

Alternativa c.

Alternativa a.

O gráfico que representa o hormônio progesterona, 
em um ciclo menstrual normal, está indicado pela 
seguinte letra:
a) W b) X c)  Y d) Z

VE
ST

IB
UL

AR
 U

ER
J
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Integrando com
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Cyberbullying 
O bullying é uma prática de caráter repetitivo e persistente que tem 

como objetivo agredir fisicamente, verbalmente e emocionalmente 
uma pessoa ou grupo. 

A prática do bullying envolve o agressor, aquele que promove a 
ação, a vítima, que recebe a ação, e a plateia, que observa a ação sem 
nada fazer. Os motivos do bullying são diversos, mas todos envolvem 
a agressividade, seja verbal ou física, com a intenção de intimidar a 
vítima. A plateia é o que potencializa o bullying, podendo ser formada 
por pessoas passivas, que por medo de sofrerem as agressões nada 
fazem, ou por pessoas ativas, que se divertem e incentivam a prática. 

Com a facilitação do acesso à internet e o amplo uso das redes sociais, 
o bullying tomou outras proporções, levando nome de cyberbullying, pas-
sando do limite presencial e se espalhando por qualquer local onde exista 
um aparelho conectado à internet. 

O cyberbullying possui dois fatores agravantes: o aumento do número 
de agressores, de vítimas e da plateia, e o anonimato, onde as agressões 
e difamações podem ser realizados em perfis falsos, ou fakes, criados 
somente para este propósito.

O cyberbullying pode ser estimulado por meio de fake news. Em 
âmbito maior, as fake news são notícias com informações falsas mais 
comumente veiculadas em redes sociais. Elas podem ter vários obje-
tivos como ganhar dinheiro, atrapalhar processos eleitorais, iludir 
pessoas, gerar confusão e, gerar bullying. Entre as maneiras de se 
combater as fake news estão a verificação da confiabilidade da fonte, 
a procura pela mesma notícia em outros sites, jornais e revistas conhe-
cidas e a leitura da notícia por completo.

Entre as principais consequências do bullying ou do cyberbullying
estão a alteração do comportamento social, a queda do rendimento 
escolar, o agravamento de problemas de saúde existentes ou adqui-
ridos, tais como depressão, transtornos alimentares, síndrome do 
pânico, medo (fobia) de ir à escola. Todas estas situações que podem 
afetar a vida profissional e social, bem como a saúde física das vítimas. 

A síndrome do pânico é um transtorno de ordem psicológica caracterizada por crises ines-
peradas de medo, insegurança e desespero, sem aparente risco, e uma expectativa ansiosa 
de ter novos ataques ou crises.

Saiba mais
» Há diversas formas de 

bullying, e todas elas 
caracterizam algum 
tipo de agressão. O 
bullying não deve ser 
praticado.

NÃO AO 

BULLYING!

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

GO
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XXXXXX
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O trecho da reportagem a seguir apresenta algumas maneiras de se proteger 
do cyberbullying.

 1. O que você pensa sobre bullying, cyberbullying  e fake news? Forme um grupo e converse 
com seus colegas sobre o assunto. Faça um resumo geral das principais opiniões que 
o grupo teve e apresente-as para os outros grupos formados na sala.

 2. Com seu grupo inicial, elabore uma propaganda que possa ser postada na internet 
contra o cyberbullying. Ela pode ser um vídeo, uma apresentação digital, uma entre-
vista, uma música, um clipe. Seja criativo.

Não escreva no livroAtividades

» A amizade e o respeito ajudam a formar uma cultura de paz. 

Quais atitudes você deve ter para evitar que seja vítima 
de cyberbullying

[...]
 Não expor muito a sua vida nas redes sociais;
 Evitar a exposição de intimidades na internet;
 Quando for atacado por alguém, bloquear essa pessoa;
 Não enviar fotos íntimas, contendo nudez parcial ou total, para outras pes-

soas, mesmo que seja seu/sua parceiro/parceira e que confi e nessa pessoa;
[...]

PORFíRIO, F. Cyberbullying; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cyberbullying.htm. Acesso em: 6 ago. 2020.

O cyberbullying é punível por lei 
quando configura crimes de calúnia, 
difamação, injúria racial, e exposição 
de imagens de conteúdo íntimo, erótico 
ou sexual. Os perfis falsos das redes 
sociais geram uma falsa sensação de 
impunidade, mas eles podem ser ras-
treados, e seus proprietários sofrerem 
as punições previstas por lei.

Qualquer que seja o motivo que 
leve uma pessoa a praticar ou incenti-
var o bullying, nada justifica a prática de 
violência física ou emocional. Se qui-
sermos uma sociedade de paz e justiça, 
devemos praticar o respeito, rejeitar a 
violência, ser generoso(a), ouvir e com-
preender, e redescobrir a solidariedade. PR

OS
TO

CK
-S

TU
DI

O/
SH

UT
TE

RS
TO

CK
.C

OM

As respostas e os comentáriosdas atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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Competências e habilidades da BNCC

Competências gerais

Competências específicas e habilidades de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abor-
dagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 
reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, for-
mular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das dife-
rentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas 
e culturais, das locais às mundiais, e também participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visu-
al-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das lin-
guagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sen-
tidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais 
de informação e comunicação de forma crítica, signi-
ficativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socio-
ambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação 
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 
física e emocional, compreendendo-se na diversidade 
humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 
com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e pro-
movendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização da diversidade de indi-
víduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qual-
quer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, res-
ponsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológi-
cos, com base nas interações e relações entre matéria 
e energia, para propor ações individuais e coletivas que 
aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impac-
tos socioambientais e melhorem as condições de vida 
em âmbito local, regional e global.
(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o 
uso de dispositivos e de aplicativos digitais específi-
cos, as transformações e conservações em sistemas 
que envolvam quantidade de matéria, de energia e 
de movimento para realizar previsões sobre seus 
comportamentos em situações cotidianas e em pro-
cessos produtivos que priorizem o desenvolvimento 

sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e 
a preservação da vida em todas as suas formas.
2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da 
Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, 
realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução 
dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defen-
der decisões éticas e responsáveis.
(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifes-
tação da vida em seus diferentes níveis de organização, 
bem como as condições ambientais favoráveis e os 
fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dis-
positivos e aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre outros). 

Neste volume você estudou diversos conceitos importantes da área de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias. Eles formaram uma base para que algumas competências e habilidades pro-
postas pela Base Nacional Comum Curricular fossem trabalhadas. São elas:
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(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cál-
culos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, 
no Sistema Solar e no Universo com base na análise 
das interações gravitacionais, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar pre-
visões sobre atividades experimentais, fenômenos 
naturais e processos tecnológicos, com base nas 
noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os 
limites explicativos das ciências.
(EM13CNT207) Identificar, analisar e discutir vulne-
rabilidades vinculadas às vivências e aos desafios 
contemporâneos aos quais as juventudes estão expos-
tas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e 
social, a fim de desenvolver e divulgar ações de preven-
ção e de promoção da saúde e do bem-estar.
3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do 
conhecimento científico e tecnológico e suas implica-
ções no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 
próprios das Ciências da Natureza, para propor solu-
ções que considerem demandas locais, regionais e/ou 
globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a 
públicos variados, em diversos contextos e por meio de 
diferentes mídias e tecnologias digitais de informação 
e comunicação (TDIC).
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, 
previsões e estimativas, empregar instrumentos de 
medição e representar e interpretar modelos expli-
cativos, dados e/ou resultados experimentais para 
construir, avaliar e justificar conclusões no enfrenta-
mento de situações-problema sob uma perspectiva 
científica.
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em 
diversos contextos, resultados de análises, pesquisas 
e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando 

textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas 
de classificação e equações, por meio de diferentes 
linguagens, mídias, tecnologias digitais de informa-
ção e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou 
promover debates em torno de temas científicos e/ou 
tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 
(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação cientí-
fica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, 
disponíveis em diferentes mídias, considerando a apre-
sentação dos dados, tanto na forma de textos como 
em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência 
dos argumentos e a coerência das conclusões, visando 
construir estratégias de seleção de fontes confiáveis 
de informações. 
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em ativida-
des cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências 
da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e 
recursos, bem como comportamentos de segurança, 
visando à integridade física, individual e coletiva, e 
socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e 
aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de 
simulações de tais riscos.
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais 
para avaliar a adequação de seu uso em diferentes 
aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou 
tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e susten-
táveis considerando seu contexto local e cotidiano.
(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de pro-
gramas de infraestrutura e demais serviços básicos 
(saneamento, energia elétrica, transporte, telecomu-
nicações, cobertura vacinal, atendimento primário à 
saúde e produção de alimentos, entre outros) e iden-
tificar necessidades locais e/ou regionais em relação a 
esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações 
que contribuam para a melhoria na qualidade de vida 
e nas condições de saúde da população.
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ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. Tradução de Ana Letícia de Souza Vanz et al. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
 Livro aborda aspectos bioquímicos, estruturais e funcionais das células. 

AMALDI, U. Imagens da física: as ideias e as experiências do pêndulo aos quarks. Tradução de Fernando Trotta. São Paulo: 
Scipione, 1995.
 Livro aborda conceitos da Física com indicações de experimentos e contextualizações.

ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto 
Alegre: Bookman, 2018. 
 Livro aborda conceitos integrados de Química.

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 Livro aborda diversos fenômenos químicos de maneira contextualizada. 

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 1: mecânica. São Paulo: Edusp, 2011.
 Livro aborda os conceitos de mecânica de forma contextualizada e prática.

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992.
 Livro destinado ao estudo da fisiologia e anatomia do corpo humano.

HALLIDAY, D.; WALKER, J.; RESNICK, R. Fundamentos de física. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. v. 1. Mecânica.
 Livro aborda os conceitos e aplicações da Física, com enfoque em Mecânica.

HEWITT, P. Física conceitual. Tradução de Trieste Freire Ricci. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
 Livro aborda variados temas de Física, como a energia e suas transformações.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 Livro aborda aspectos bioquímicos, estruturais e funcionais das células. 

MILLER JUNIOR, G. T. Ciência ambiental. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
 Livro aborda variados temas relacionados à área de ecologia.

MORTIMER, E. F. Introdução ao estudo da química: propriedades dos materiais, reações químicas e teoria da matéria. 
4. ed. Belo Horizonte: Foco/Cecimig, 2000.
 Livro interpreta diversos fenômenos químicos por meio de situações contextualizadas.

REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 Livro aborda variados temas como biologia celular, anatomia, fisiologia e ecologia.

TORTORA, G. J; DERRICKSON B. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
 Livro aborda conceitos relacionados à anatomia e fisiologia do corpo humano.

Referências bibliográfi cas comentadas
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Apresentação
Olá professores!
Baseado na capacidade criativa, curiosidade, e principalmente em suas necessidades, o 

ser humano é gerador de constantes transformações, tanto pessoais, quanto do ambiente à 
sua volta. Atualmente essas mudanças têm ocorrido de maneira acelerada, propiciadas pela 
facilidade de acesso às informações que podem levar a novas e constantes aprendizagens. 

Contudo, é preciso saber construir conhecimentos com base na análise crítica e refl exiva 
dessas informações, considerando valores éticos e morais que contribuem para a formação 
de indivíduos conscientes de sua cidadania. Este é o propósito desta coleção: tornar nossos 
jovens protagonistas na construção de novos saberes baseados no pensamento científi co.

Cada volume possui um eixo principal de condução, que permite a distribuição dos 
conteúdos de maneira clara, objetiva e organizada, oportunizando a integração entre os 
componentes curriculares de Biologia, Física e Química que formam a área das Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias. A maneira como os assuntos são conduzidos possibilita 
aos estudantes construir e mobilizar as habilidades e competências necessárias para sua 
formação, enquanto agentes participantes e transformadores da sociedade. 

Neste  Manual do professor você encontrará orientações que podem auxiliar no plane-
jamento de suas aulas, bem como sugestões de textos, atividades complementares para 
os estudantes, e sugestões de leituras para sua formação continuada. 

Desejamos a você, professor(a), um frutuoso trabalho, e que esta coleção seja um efi -
ciente apoio para suas aulas. 

Os autores 
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Proposta organizacional da coleção
Esta coleção foi planejada para contemplar os componentes curriculares Biologia, 

Física e Química pertencentes à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o 
Ensino Médio. 

Ela é composta de seis volumes. Cada volume é dividido em quatro  Unidades vin-
culadas a um eixo central de condução e integração especí� co para cada volume. Cada 
 Unidade é composta por temas, cujos conteúdos são enriquecidos com diferentes tipos 
de recursos grá� cos e imagéticos, seções complementares  e atividades diversi� cadas.

Esta con� guração permite que as temáticas se interliguem, independentemente do 
componente curricular preponderante, seja Biologia, Física ou Química.

Seções do Livro do estudante

Atividades

As atividades empregam diferentes recursos com o objetivo de aprimorar a 
competência leitora, e permitem aos estudantes mobilizar habilidades, competên-
cias gerais e especí� cas de maneira a promover seu protagonismo, além de auxiliar 
na veri� cação conceitual. Há também questões pontuais presentes no início e ao 
longo dos temas, que oportunizam ao professor identi� car conhecimentos prévios, 
além de contextualizar e despertar o interesse e a curiosidade do estudante. 

Atividades extras

Permitem a mobilização de habilidades e competências e reforçam a veri� -
cação conceitual dos temas da Unidade, por meio de atividades contextualizadas 
com recursos variados, como fotogra� as, ilustrações, tirinhas, reportagens, man-
chetes, entre outros. Também possuem testes de Enem e vestibulares. 

Oficina científica

Esta seção sugere o trabalho com atividades práticas  e favorece o desenvol-
vimento do pensamento cientí� co. Ela se inicia com situações ou questões que 
contextualizam e direcionam a prática, além de, eventualmente, sugerir o levan-
tamento de hipóteses a partir de observações ou de ideias. 

 As propostas privilegiam o uso de materiais de fácil acesso  e  a execução de proce-
dimentos que podem ser realizados no laboratório da escola, ou até mesmo em sala 
de aula. Em alguns momentos, materiais ou procedimentos podem ser omitidos, de 
maneira a propiciar o protagonismo dos estudantes,  incentivand o-os a inferir sobre a 
melhor maneira de realizar a prática, e/ou testar as hipóteses levantadas. 

Ao � nal da seção existem questionamentos que ajudam a sistematizar as 
observações dos estudantes à medida que eles elaboram suas conclusões sobre 
o resultado do trabalho. 
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Falando de ...

Seção  que aborda os temas contemporâneos transversais da BNCC. A seção 
propicia o aprofundamento da competência leitora, favorece o desenvolvimento 
da argumentação e desperta a postura crítica dos estudantes frente a temas atuais 
de relevância científi ca, social e histórica. 

As questões ao fi nal da seção incentivam trabalhos em grupo e a formação de 
estudantes críticos a partir da construção de argumentos fornecidos pelos textos 
ou por sugestões de pesquisa. 

Integrando com...

Nesta seção, temas complementares  aos conceitos estudados são propos-
tos em uma abordagem integrada, permitindo a articulação entre as Ciênci as da 
Natureza e outras áreas do conhecimento . Essa relação objetiva romper com os 
limites entre as diferentes áreas de conhecimento e integrá-las, proporcionando 
uma aprendizagem mais efetiva aos estudantes por meio de uma compreensão 
mais abrangente da realidade.

Espaços de aprendizagem

Localizad o ao longo da Unidade, est e boxe apresenta sugestões de locais para 
visita, livros e fi lmes com diferentes temáticas que contribuirão para o aprendizado 
dos estudantes. Também são indicados links para a internet com visitas virtuais, 
textos de ampliação de conteúdo, imagens, infográfi cos, simuladores e vídeos 
para acesso dos estudantes. Essas indicações visam ampliar e reforçar o conheci-
mento construído em sala de aula por meio da utilização de tecnologias digitais 
da informação e comunicação (TDICs).

Saiba mais

Boxe presente ao longo dos temas que amplia ou complementa conceitos 
necessários para o desenvolvimento dos assuntos. 
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Orientações didáticas

O novo Ensino Médio 
Esta obra foi elaborada em conformidade com o novo modelo de Ensino Médio em estrutura-

ção em nosso país. Em síntese, as transformações propostas para essa etapa da Educação Básica 
resultam da ampla discussão que se intensificou a partir de 2017 e englobam: valorização da apren-
dizagem pela ampliação da carga horária de estudos, flexibilização do currículo, foco no estudante 
e em seu desenvolvimento integral e adoção de práticas escolares mais dinâmicas e interativas, que 
respondam às necessidades de aprendizagem do século XXI.

Preocupações contemporâneas relacionadas a saúde, trabalho, educação, cultura, habitação, 
recursos naturais, entre outras apontam que os jovens precisam ampliar e atualizar seus conheci-
mentos científicos, técnicos e tecnológicos e desenvolver novas habilidades e competências que se 
harmonizem com essas demandas sociais, ambientais e econômicas da realidade. 

Diante desse panorama, o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei n. 13.005/2014, 
determinou diretrizes, metas e estratégias para a educação brasileira, que devem ser cumpridas 
entre 2014 e 2024. A reforma do Ensino Médio e a implementação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) são medidas para o cumprimento dessas metas, buscando outros caminhos para 
o segmento. 

Essas buscas de novos caminhos têm como documentos orientadores, em especial, a Lei n. 
13.415/2017, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – instituída pela 
Lei n. 9.394/1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e os Referenciais Curriculares para Elaboração de Itinerários Formativos. 

As finalidades do Ensino Médio orientam esse processo e continuam sendo as estabelecidas 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Art. 35), há mais de vinte anos, desde 1996: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidades:

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino funda-
mental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário 
Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 6 ago. 2020.

A carga horária anual dos estudantes passa de 800 horas para 1 000 horas. E além de compreen-
der essas mudanças, o novo Ensino Médio precisa ser estudado em suas modificações estruturais, 
principalmente aquelas que devem capacitar o jovem para as transformações sociais em que o 
protagonismo dele em sua própria formação deve ser destacado.
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A nova proposta de organização curricular estabelece direitos de aprendizagens e desen-
volvimento a todos os estudantes da nação e aponta para percursos específicos de formação, os 
itinerários formativos:

Art. 36.   O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de 
diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibili-
dade dos sistemas de ensino, a saber:

I - linguagens e suas tecnologias;

II - matemática e suas tecnologias;

III - ciências da natureza e suas tecnologias;

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;

V - formação técnica e profissional.

 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário 
Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 6 ago. 2020.

No novo Ensino Médio, o estudante influencia boa parte do currículo, pois há uma flexibilização 
e não mais uma trajetória única para todos. O conjunto de disciplinas, projetos e outras situa-
ções de trabalho que os estudantes poderão escolher passa a ser chamado de itinerário formativo. 
Neles, as aprendizagens organizam-se em áreas de conhecimento – Linguagens e suas Tecnologias; 
Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas; e Formação Técnica e Profissional. 

A comunidade escolar influencia a oferta dos itinerários formativos, considerando desejos e 
necessidades dos estudantes. Mesmo com essa flexibilidade, algumas disciplinas continuam fazendo 
parte de um currículo obrigatório para todo o país. Língua Portuguesa e Matemática, como ocorre 
atualmente, continuam obrigatórias nos três anos do Ensino Médio. 

Embora o jovem siga aprendendo sobre todas as disciplinas, pois elas estão contempladas nas 
habilidades e nas competências da BNCC, tal organização do segmento por áreas de conhecimento 
estimula novos formatos de aula e incentiva novas formas de atuação do docente e de organização 
escolar, uma vez que conectam conhecimentos e professores de diferentes áreas e possibilitam 
práticas escolares mais dinâmicas e interativas. 

Conforme a BNCC, uma educação integral tem o compromisso com a formação e o desenvolvimento 
humano global do estudante em suas dimensões indissociáveis: intelectual, física, afetiva, social, ética, 
moral e simbólica. Com essa perspectiva, o novo Ensino Médio propõe a formação de cidadãos respon-
sáveis, críticos e autônomos, que tomam a frente das decisões que conduzirão sua vida na sociedade.

Ainda a proposta do novo Ensino Médio prenuncia o aumento progressivo da oferta de escolas 
em tempo integral. Merece destaque o fato de que, ao fim de sua formação básica, os estudantes 
poderão ter diploma de Ensino Médio e também diploma de Ensino Técnico, pois poderão optar 
por uma formação profissional e técnica dentro da carga horária do Ensino Médio. 

Esta obra faz parte deste cenário para oferecer ao professor da área de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias propostas que integram conhecimentos de modo interdisciplinar e propiciam o 
desenvolvimento de competências e habilidades aos estudantes, para que, de forma ativa, crítica, 
criativa e responsável, compartilhem atitudes saudáveis, sustentáveis e éticas, em um mundo cada 
vez mais complexo e imprevisível.
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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova do Governo Federal, realizada em nível 

nacional e, desde 1998, constitui uma ferramenta de avaliação do Ensino Médio diagnosticando 
os conhecimentos adquiridos pelos estudantes que concluíram essa etapa da Educação Básica em 
escolas particulares e públicas. 

A partir de 2009, o Enem passou a fazer parte da seleção dos estudantes das escolas públicas 
ao Ensino Superior em universidades federais e estaduais. Ao longo dos últimos anos, o modelo de 
avaliação do Enem foi continuamente aprimorado. 

Embora mudanças sejam previstas, atualmente o exame consiste em 4 provas objetivas, com 
45 questões cada, além da redação de um texto dissertativo-argumentativo, de no máximo 30 
linhas, desenvolvido a partir de uma situação-problema. Os conteúdos abordados pelas provas são 
divididos em quatro áreas: 

 � Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa e Literatura, além de Língua 
Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol); 

 � Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Sociologia e Filosofia; 

 � Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Química e Física; 

 � Matemática e suas Tecnologias. 

O exame mantém sua característica interdisciplinar, portanto, é esperada dos estudantes a capa-
cidade de integrar conteúdos de diferentes disciplinas para solucionar problemas com base em 
conhecimentos interdisciplinares. A competência leitora também é valorizada.

O Enem é hoje um dos principais meios de ingresso em Faculdades e Universidades públicas 
e privadas de todo o Brasil. O aproveitamento do resultado obtido no Enem como substituto ou 
complementar aos vestibulares de cada instituição é uma das principais novidades dos últimos anos 
relacionada ao acesso ao Ensino Superior. Grande parte das universidades federais e quantidade 
razoável de universidades estaduais têm feito seus processos seletivos usando exclusivamente a 
nota alcançada pelo candidato no Enem. Por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), plata-
forma digital gerenciada pelo Ministério da Educação (MEC), o candidato pode concorrer às vagas 
em dezenas de universidades públicas usando somente sua nota do Enem. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Base para novos currículos, segundo o Ministério da Educação (MEC), a BNCC, homologada no 

ano de 2018, é um documento de caráter normativo e definidor do conjunto orgânico e progres-
sivo de aprendizagens essenciais para todos os estudantes desenvolverem, ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica. 

Assim, seu principal objetivo é equalizar a qualidade da educação no país, um documento 
nortea dor que prima pelo estabelecimento de um patamar comum de aprendizagem e desenvol-
vimento a que todos os estudantes do Brasil têm direito. 

O documento está disponível na íntegra em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/
BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf (acesso em: 7 set. 2020) e é estruturado de acordo com 
as três etapas da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

A proposta de aprendizagem na BNCC se alinha com o Plano Nacional de Educação (PNE) e 
orienta-se pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Propõe que sejam desenvolvidas nos 
estudantes dez competências gerais.  

Por competência, entende-se a:
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[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 8.

A proposta de desenvolvimento de competências assumida pela BNCC busca distanciar o 
ensino de uma abordagem que se concentra em memorizações reprodutivas vazias de sentido, 
como tradicionalmente o processo de ensino se caracteriza. Correntes pedagógicas com base em 
desenvolvimento de competências vêm surgindo há algumas décadas, com impacto primeiramente 
em elaboração de avaliações internacionais da aprendizagem e do desempenho dos estudantes. As 
dez competências gerais concretizam direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

A etapa do Ensino Médio está organizada, na BNCC, em quatro áreas do conhecimento, que são:
 � Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa)
 � Matemática e suas Tecnologias (Matemática)
 � Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) 
 � Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia)

Essa escolha de organização tem como fundamento a conexão das disciplinas e estimula um 
trabalho integrado e contextualizado à vida. Essa abordagem coopera para a compreensão dos 
estudantes da realidade e para que desenvolvam formas de intervir nela e transformá-la, atribuindo 
mais sentido às vivências escolares. 

As práticas escolares de acordo com a BNCC, devem, então, ser repensadas e estruturadas nos 
planejamentos de modo a garantir a explicitação das articulações entre as áreas, considerando 
também as especificidades de cada uma delas. 

Para cada área de conhecimento, são apresentadas competências específicas. Uma lista de habi-
lidades está atrelada a cada uma dessas competências específicas. De caráter prático, cognitivo e 
socioemocional, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas 
aos estudantes, em cada etapa de escolarização prevista na BNCC. São descritas de acordo com 
determinada estrutura, conforme o exemplo a seguir. Cada habilidade é identificada por um código 
alfanumérico cuja composição é: 

Como o código representa, as habilidades de Ciências da Natureza e suas Tecnologias derivam das 
competências específicas da área. As habilidades 100 derivam da competência específica 1; as habilida-
des 200 derivam da competência específica 2; as habilidades 300 derivam da competência específica 3. 

E M 1 3 C N T 1 0 1
O primeiro par de 

letras indica a etapa 
de Ensino Médio

Os números finais indicam a competência específica à qual se 
relaciona a habilidade (1o número) e a sua numeração no conjunto de 
habilidades relativas a cada competência (dois últimos números).
Vale destacar que o uso de numeração sequencial para identificar as 
habilidades não representa uma ordem ou hierarquia esperada das 
aprendizagens. Cabe aos sistemas e escolas definir a progressão das 
aprendizagens, em função de seus contextos locais.

O primeiro par de números (13) 
indica que as habilidades descritas 

podem ser desenvolvidas em 
qualquer série do Ensino Médio, 

conforme definição dos currículos

A segunda sequência de letras indica a área (três 
letras) ou o componente curricular (duas letras):
CNT = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
LGG = Linguagens e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática e suas Tecnologias
CHS = Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

BRASIL. Ministério da 
Educação. Base Nacional 

Comum Curricular. 
Brasília, DF, 2018. p. 34.

D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   169D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   169 27/09/20   08:3227/09/20   08:32



170

As competências gerais e as competências específicas de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias na BNCC

A seguir, são apresentadas as dez competências gerais da Educação Básica e as três competên-
cias específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, bem como as habilidades que 
se relacionam a cada uma dessas competências específicas.

Competências gerais da Educação básica
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 9, 10.
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Competências específicas e habilidades de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas 
interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individu-
ais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos 
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional 
e global.

Habilidades

(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicati-
vos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam 
quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus 
comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o 
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da 
vida em todas as suas formas.

(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sis-
temas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos 
das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de 
tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos 
protótipos.

(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as 
potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, 
no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.

(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a 
composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também 
o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais 
e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.

(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos 
naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ 
ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias 
e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição 
e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência 
energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produ-
ção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.

(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento 
de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, 
baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e 
condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais 
–, para propor ações que visem a sustentabilidade.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 553, 555.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para 
elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos 
e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

Habilidades

(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e cul-
turas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e 
do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.

(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de 
organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com 
ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade 
virtual, entre outros).

(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos 
seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da 
matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações 
sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre outros).

(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos 
na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com 
ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade 
virtual, entre outros).

(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenô-
menos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, 
reconhecendo os limites explicativos das ciências.

(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, conside-
rando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas 
ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.

(EM13CNT207) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desa-
fios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, 
psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da 
saúde e do bem-estar.

(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, con-
siderando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação 
com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.

(EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribui-
ção dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições 
necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e 
as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o 
uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, 
entre outros).

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 553, 557.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecno-
lógico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das 
Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou 
globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos 
e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

Habilidades

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos 
de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para 
construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva 
científica.

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pes-
quisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, 
sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas 
científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da 
Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma 
de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das 
conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 

(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área 
de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnolo-
gias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em 
argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.

(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na 
justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em 
diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.

(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das 
Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos 
de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de 
dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.

(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em dife-
rentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras 
e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.

(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e 
sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos 
sociais, culturais e ambientais.

(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do 
mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternati-
vas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos 
de produção de novos materiais.

(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos 
(saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à 
saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação 
a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de 
vida e nas condições de saúde da população.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 553, 559, 560.
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O trabalho com as competências e as habilidades 
da BNCC

O novo Ensino Médio requer novas formas de ação do professor e nova orga-
nização da escola, práticas mais dinâmicas e interativas, harmonizadas com as 
demandas dos jovens do século XXI.

A BNCC não é um currículo, não apresenta indicações metodológicas ou didá-
ticas para trabalho docente, nem aspectos específicos relacionados à avaliação. 
Ela permite a elaboração de currículos fortalecendo as interconexões entre as dis-
ciplinas, o que possibilita planos inovadores nas escolas, a partir da autonomia e 
responsabilidade delas. 

Esta obra foi desenvolvida em acordo com a BNCC e, portanto, apresenta pro-
postas que visam efetivar um trabalho que favorece uma aprendizagem amparada 
no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, bem como 
o desenvolvimento da capacidade de utilizar esses aprendizados para resolver 
questões complexas, de forma crítica e propositiva.

Entre os benefícios de uma abordagem que trabalha com as competências e 
habilidades é possível citar o incentivo aos docentes a impulsionar a melhoria con-
tínua da turma, criando novas dinâmicas de comunicação e interação. Também se 
estimula o trabalho colaborativo e a criatividade, compartilha as melhores práticas, 
expande os ambientes de ensino e aprendizagem, estimula atitudes, cria uma nova 
cultura na instituição escolar e favorece a extensão do trabalho para a comunidade.

Além disso, o trabalho com competências e habilidades possibilita práticas 
escolares contextualizadas às necessidades da sociedade e do mundo do trabalho, 
atendimento às demandas da sociedade em permanente transformação e valoriza-
ção do contexto de cada estudante, usando-o a favor de sua formação educacional. 

Por meio das competências é possível comunicar aos estudantes, com eficácia, 
o que eles sabem e o que eles podem fazer com o que sabem, possibilitando uma 
compreensão mais ampla sobre os resultados da aprendizagem. 

A BNCC, ao estabelecer as dez competências gerais, define as aprendizagens 
essenciais a que o estudante tem direito. Já as competências específicas explicitam 
como as competências gerais se expressam em cada área do conhecimento. Diante 
disso, pode-se afirmar que as competências específicas de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias apontam caminhos para o desenvolvimento das competências 
gerais, com abordagens de temas específicos dessa área do conhecimento. 

As habilidades, por sua vez, correspondem às aprendizagens básicas para o 
desenvolvimento de competências específicas. Dessa forma, as habilidades de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias indicam os rumos para que as compe-
tências específicas sejam trabalhadas em sala de aula. Portanto, implementar o 
trabalho com a BNCC em sala de aula exige uma mudança de paradigma. Por 
exemplo, em determinado estudo, inúmeros conceitos de diferentes componentes 
curriculares podem ser englobados. Os professores desses componentes curricu-
lares podem desenvolver atividades de seus componentes em parceria, nas quais 
é possível desenvolver uma ou mais habilidades da BNCC. 

Nesta obra, os assuntos permitem que as habilidades possam ser desenvol-
vidas e/ou mobilizadas. Para auxiliar a identificar a necessidade de desenvolver 
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CIDADANIA E CIVISMO

Vida  Familiar e  Social
Educação para o  Trânsito

Educação em Direitos Humanos
Direitos da Criança e do Adolescente

Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso

ECONOMIA

Trabalho
Educação Financeira

Educação Fiscal

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ciência e Tecnologia

MEIO AMBIENTE

Educação Ambiental
Educação para o Consumo

MULTICULTURALISMO

Diversidade  Cultural
Educação para 
valorização do 

multiculturalismo nas 
matrizes históricas e 
culturais brasileiras

SAÚDE

Saúde
Educação Alimentar e 

Nutricional 

ou mobilizar uma habilidade, a coleção apresenta estratégias metodológicas que 
serão descritas posteriormente. Elas podem ser utilizadas pelo professor, de maneira 
a garantir que, ao � nal, as habilidades sejam e� cientemente mobilizadas e auxiliem no 
desenvolvimento de uma competência, seja ela especí� ca ou geral. Considerando que 
os estudantes já desenvolveram diversas habilidades durante o  Ensino Fundamental, é 
possível que parte delas seja mobilizada nesta etapa de ensino, mas cabe ao professor 
tal discernimento. 

 Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs)
Conforme a BNCC,

[...] cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 
respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e 
às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam 
a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma 
transversal e integradora.  [...] 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 19.

Assim, com essa finalidade, o Ministério da Educação estabeleceu 15 Temas 
Contemporâneos Transversais, ou TCTs, dispostos em seis macroáreas temáticas, con-
forme representa o esquema a seguir.

TEMAS 
CONTEMPORÂNEOS 

TRANSVERSAIS 
BNCC

 BRASIL. MInistério da Educação.
Temas contemporâneos 

transversais na BNCC:  propostas 
de práticas de implementação. 

 Brasília, 2019. p. 7. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.

br/images/implementacao/guia_
pratico_temas_contemporaneos.pdf. 

Acesso em: 8 set. 2020.
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Os TCTs se relacionam com as situações da realidade contemporânea e corres-
pondem a temas que não são objeto específico de nenhum componente curricular, 
podendo ser abordados pelas diferentes disciplinas. Eles têm como propósito 
abordar aspectos práticos da vida dos jovens que impactam a vida humana em 
escala local, regional e global.

A abordagem dos TCTs é, portanto, requisito essencial para a superação da 
fragmentação do conhecimento e para a formação integral do ser humano, com o 
desenvolvimento de uma visão ampla de mundo. 

Nesta obra, os TCTs são trabalhados em diversos momentos, seja no texto prin-
cipal, nas seções ou nas atividades, por meio de questões relativas a assuntos das 
diferentes macroáreas temáticas, em que os estudantes são levados, por exemplo, a 
avaliar os impactos causados pelas ações dos sujeitos no ambiente em que vivem, a 
refletir sobre modo de vida sustentável, abordando a questão do excesso de resíduos 
descartados no mundo e em nossa nação.

O ensino de Ciências da Natureza no século XXI
A falta do letramento científico pode fazer com que um cidadão venha a ter 

dificuldades na resolução de problemas de seu cotidiano, ou encontre soluções mais 
complexas, o que, por vezes, pode gerar impactos em diversas áreas de sua vida e/ou 
da sociedade, como impactos ambientais e financeiros. Dessa maneira, o comprome-
timento com o letramento científico na formação do cidadão se faz necessário, com 
destaque para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

O letramento científico seria uma ferramenta de resolução de problemas, dos 
indivíduos e das sociedades, e também uma abertura para novas visões de mundo, 
visto que é muito intensa a presença da Ciência e da Tecnologia e sua influência 
no modo como vivemos, pensamos e agimos hoje. Sobre essa presença, a BNCC 
considera que:

[...] do transporte aos eletrodomésticos; da telefonia celular à internet; dos 
sensores óticos aos equipamentos médicos; da biotecnologia aos programas 
de conservação ambiental; dos modelos submicroscópicos aos cosmológicos; 
do movimento das estrelas e galáxias às propriedades e transformações dos 
materiais. Além disso, questões globais e locais com as quais a Ciência e a 
Tecnologia estão envolvidas – como desmatamento, mudanças climáticas, 
energia nuclear e uso de transgênicos na agricultura – já passaram a incor-
porar as preocupações de muitos brasileiros. [...]

 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 547.

Assim, a educação científica deve promover o pensamento crítico, encorajar a 
alfabetização científica em uma perspectiva social e instrumentalizar as pessoas, dia-
riamente confrontadas por questões éticas e morais, próprias da excessiva oferta de 
informação na sociedade tecnológica.

O papel da cultura científica, nesse contexto, é a formação e a capacitação de 
cidadãos para compreender e modificar o mundo, extrapolando a visão reducionista 
e parcial de um ensino apenas atento às expectativas do mercado. 
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Especificamente na área de Ciências da Natureza, os objetivos educacionais 
incluem o letramento científico que envolve a capacidade de compreender e inter-
pretar o mundo (natural, social e tecnológico) e de transformá-lo com base nos 
aportes teóricos e processuais das ciências (BRASIL, 2018). Dessa forma, a principal 
característica é a atuação efetiva na vida cotidiana em função da importância do 
papel da ciência. Isso significa que a formação de uma população não deve se limitar 
à sua capacidade de ler e escrever, mas precisa envolver também uma alfabetização 
matemática, científica e tecnológica de qualidade, porque isso torna os indivíduos 
mais autônomos.

A BNCC propõe, para o Ensino Médio, na área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, competências e habilidades que garantam a formação integral dos estu-
dantes, o desenvolvimento de uma percepção integrada das Ciências, aprofundando 
o letramento científico iniciado na etapa anterior da educação básica. Assim, na defi-
nição das competências específicas e das habilidades da área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias foram priorizados conhecimentos levando-se em consideração a 
continuidade do proposto no Ensino Fundamental, sua relevância no ensino de Física, 
Química e Biologia e sua adequação ao Ensino Médio. 

Nesse cenário, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe, 
para o Ensino Médio, o trabalho com as temáticas Matéria e Energia; Vida, Terra e 
Cosmos, como um aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução 
e Terra e Universo, propostas para o Ensino Fundamental. 

O atual papel do professor
Em um contexto de ensino com base em competências e habilidades, quais são 

as ações ou condutas esperadas do professor?
Neste contexto, ao papel essencial do professor, soma-se o de mediador da 

aprendizagem, orientando caminhos aos estudantes a fim de que sejam protago-
nistas na construção de seu conhecimento e desenvolvimento pessoal. 

Durante este processo de mudanças, o professor deve ter em mente que suas 
decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competên-
cias e habilidades, trazendo o estudante para seu papel de sujeito mais consciente e 
ativo, a desenvolver o aprendizado de forma crítica, autônoma, ética e responsável. 
Pode-se afirmar que o professor é um participante que simultaneamente ensina e 
aprende, num movimento de trocas com o estudante. 

Esse conceito de aprendizagem centrada no estudante favorece o desen-
volvimento do protagonismo juvenil e abre espaço a um modelo de produção 
coletiva, cooperativa, com compartilhamento do conhecimento. Reiterando, 
um modelo em que o professor passa a ser o mediador entre o conhecimento 
e o estudante. 

Nesta obra há ênfase no estudante como protagonista de seu processo, e no 
professor como mediador desse processo. Assim, não se pretende que o estudante 
seja um receptor, e não se espera que o professor possua todos os conhecimentos 
envolvidos, mas sim que atue como incentivador e orientador do protagonismo dos 
jovens no processo de aprendizagem. 
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Educação, cidadania e valores
Cidadania é uma palavra usada com frequência, em diversos contextos e pode ser 

definida como:

[...] o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem 
quiser sem constrangimento. É processar um médico que cometa um erro. É 
devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser 
negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido.

Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios da cidadania: 
respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua [...] Por trás desse 
comportamento está o respeito à coisa pública.

O direito de ter direitos é uma conquista da humanidade. [...]

DIMENSTEIN, G. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. São 
Paulo: Ática, 2005. p. 12-13.

A noção de cidadania apoiada em direitos e deveres e no reconhecimento da diversi-
dade social, econômica, racial e cultural contribui para uma educação que gera convívio 
e respeito entre os povos. Para isso, os estudantes devem ser confrontados a situações 
que envolvam respeito mútuo, justiça, solidariedade, empatia, resolução de conflitos, 
cooperação, direitos humanos, acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos 
e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem precon-
ceitos de qualquer natureza. 

Na busca para a construção da cidadania, os valores merecem destaque. As temáti-
cas dos valores e das habilidades socioemocionais não estavam explícitas nos currículos 
e programas das escolas. Agora, a BNCC traz essas dimensões para o centro dos objetivos 
da educação integral. 

CIENPIES DESIGN/SHUTTERSTOCK.COM

D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   178D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   178 27/09/20   08:3227/09/20   08:32



179

O texto a seguir aborda alguns aspectos da relevância dos valores na sociedade.

[...]

O nosso futuro depende, em parte, dos nossos valores. As tendências de consumismo 
e materialismo, embora insustentáveis a longo prazo, sofrem grande influência social e 
cultural e, portanto, podem mudar assim como podem alterar valores de uma cultura. Os 
valores sociais também determinam onde uma cultura em particular se encontra em uma 
sequência de vários valores, como antagonismo e tolerância, individualismo e coesão social, 
materialismo e busca por um significado mais profundo.

Quando começamos a considerar coletivamente os valores alternativos que seriam mais sus-
tentáveis globalmente e de satisfação pessoal, estamos respondendo tanto aos incentivos, com base 
na necessidade e ansiedade em relação à direção em que nossos valores atuais estão nos levando, 
quanto aos desincentivos do desejo por sistemas sociais melhores, com base nos valores alterados.

Incentivos Desincentivos

Ansiedade em relação ao futuro Promessa de segurança e coesão social

Preocupação de que ajustes na política 
são insuficientes para evitar crises

Ética de assumir responsabilidade pessoal 
pelos outros, pela natureza e pelo futuro 

Medo de perder a liberdade e as escolhas Participação engajada na vida comunitária, 
política e cultural

Alienação devido à cultura dominante Busca por significado pessoal e propósito

Estilos de vida estressantes Tempo para paixão pessoal e ligações mais 
fortes com a natureza

FADEL, C.; BILIAK, M.; TRILLING, B. Educação em quatro dimensões: as competências que os estudantes precisam 
ter para atingir o sucesso. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2015.

Assim, tanto no novo Ensino Médio como nesta obra, as dimensões da cidadania, dos valores 
e das habilidades socioemocionais estão diretamente conectadas às intervenções pedagógicas.

Progressão da aprendizagem
No modelo da aprendizagem significativa os conceitos estão hierarquicamente organizados na 

estrutura cognitiva de um sujeito, e a aprendizagem depende de um vínculo de conceitos inclusores, 
já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.

Dessa forma, a aprendizagem é um processo de construção do conhecimento, em que o apren-
diz utiliza o seu conhecimento anterior para construir o novo. Assim, aprender significa organizar 
e integrar o material na estrutura cognitiva. A construção dos significados conceituais depende 
de esquemas cognitivos prévios de cada estudante e da interação discursiva com o professor, que 
seleciona, organiza, sequência e comunica certo conteúdo. A estrutura cognitiva apresenta-se como 
uma hierarquia de conceitos, que são abstrações da experiência do indivíduo e que podem servir 
de base para a ancoragem de novas ideias ou conceitos (MOREIRA; MASINI, 2006).

Mas para que ocorra aprendizagem significativa é necessário que o material a ser aprendido 
seja incorporável à estrutura cognitiva do aprendiz também de modo não literal, mas com signifi-
cado. Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas, na medida em que os conceitos 
relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura do indivíduo e 
funcionem, dessa forma, como ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos. 
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Um dos princípios da aprendizagem significativa é a organização dos conceitos em um processo deno-
minado diferenciação progressiva, um movimento contínuo no qual os significados mais abrangentes se 
estabelecem em novas relações conceituais. Em contraste com a aprendizagem significativa, na aprendi-
zagem mecânica, as novas informações têm pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes da 
estrutura cognitiva e, neste caso, pode-se dizer que a nova informação é armazenada de maneira arbitrária.

A aprendizagem, assim, caracteriza-se pela interação entre o novo conhecimento e o conheci-
mento prévio de forma não literal e não arbitrária: o novo conhecimento adquire significados para 
o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos 
de significados, adquirindo mais estabilidade (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).

Seguindo este raciocínio, a estrutura conceitual se mantém de forma não rígida, mas busca as 
relações entre as significações conceituais e proposicionais, de acordo com as diferenças e similari-
dades, na busca de uma reconciliação integrativa entre os conceitos prévios e os que estão sendo 
incorporados nesta estrutura mental (AUSUBEL, 2000).

Esse processo de interiorização é mediado por interações e intercomunicações sociais, nas quais a 
linguagem é fundamental. Praticamente tudo o que chamamos de conhecimento é linguagem. Isso sig-
nifica que a chave da compreensão de um conhecimento ou de um conteúdo é conhecer sua linguagem.

Problemas linguísticos estão relacionados à aquisição de uma cultura científica, pois o estudante precisa 
aprender a usar termos científicos específicos, mas às vezes não possui familiaridade com tais termos ou 
desconhece o significado do conceito. Além disso, o conhecimento científico é complexo e estruturado. 
Para construí-lo, os estudantes precisam traduzi-lo ou decodificá-lo com base no seu conhecimento prévio.

Considerando que cada modo comunicativo contribui de maneira especializada e cooperativa para dar 
significado e explicitar conceitos, o uso de multimodos de representação realizados nesta obra apresenta 
uma direta relação com a aprendizagem significativa de conceitos. Um episódio de ensino-aprendizagem 
se caracteriza pelo compartilhar de significados entre estudante e professor sobre conhecimentos veicu-
lados por materiais educativos do currículo, onde há a busca da congruência de significados. 

Há um reconhecimento entre os pesquisadores da área de que os significados das represen-
tações estão diretamente relacionados ao processo de construção e abstração de um conceito 
científico. Para que haja intercâmbio e “negociação” de significados, a linguagem torna-se um ins-
trumento básico e essencial (MOREIRA; MASINI, 2006). 

Assim, construção de novas significações não é vista como exclusivamente dependente da 
linguagem (escrita ou falada), mas como resultado da interação entre diversos sistemas de repre-
sentação que incluem imagens, gráficos e diagramas, passando pelo uso de gestos e atividade física, 
como a observação e manipulação de objetos. 

A percepção e a compreensão das características que definem um conceito são imprescindíveis para 
o aprendizado. E toda palavra, assim como cada figura, diagrama, equação, simbolismo envolvidos por trás 
das ações e dos procedimentos, pertencem a um contexto e são parte de uma possível troca de significados 
entre diferentes membros de uma comunidade.

Por isso, as dificuldades do aprendizado de Ciências da Natureza vão além dos problemas 
advindos das tentativas de apropriação da chamada “linguagem da ciência”. Aprender Ciências 
da Natureza não significa somente se apropriar do discurso científico ou decorar determinados 
termos científicos; aprender Ciências da Natureza é ultrapassar a esfera puramente conceitual e 
envolver simultaneamente a compreensão de diferentes linguagens.

Para que ocorra a aprendizagem significativa, o conhecimento deve ser explorado em um con-
texto diferente daquele que a aprendizagem ocorreu e os novos conhecimentos (conceitos, ideias, 
proposições, modelos ou fórmulas) passam a significar algo para o aprendiz, que se torna capaz de 
explicar situações ou resolver problemas com suas próprias palavras. Assim a aprendizagem passa a 
existir quando um mesmo conceito ou uma mesma proposição podem ser expressos de diferentes 
maneiras, mas com significados equivalentes. 
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Produção de análises críticas
Formular pensamento crítico pode ser confundido com buscar defeitos, ou também com outras 

atividades como participar de uma discussão, emitindo opinião e posicionando-se diante de pro-
blemas, muitas vezes fazendo ecoar ideias do senso comum. 

O pensamento crítico reúne análises, avalições, estabelecimento de relações entre diferen-
tes saberes, reflexões sobre a vida diária e questionamento de valores. Tomando como foco do 
aprendizado os estudantes e suas experiências como jovens cidadãos, o processo escolar de ensi-
no-aprendizagem deve estimular neles uma leitura de mundo sustentada em uma visão crítica da 
realidade. Ao analisar criticamente a realidade observada, ele toma decisões imprescindíveis para 
avançar nas demandas do século XXI.

É importante considerar que a análise crítica é fundamental também no processo de inves-
tigação científica. Sem ser capaz de realizar a análise crítica, o estudante não propõe soluções 
a problemas. 

A produção de análises críticas está atrelada à ampliação das possibilidades de construção de 
sentidos, e isso requer: interesse e envolvimento com uma leitura apurada do material analisado ou 
do texto em questão, para entender melhor do que trata e quais são os argumentos apresentados; 
requer compreender o que este material analisado se propõe a fazer, identificando as passagens 
mais importantes dele; relacioná-lo com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico 
de circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do 
autor, época, gênero do discurso etc.), tudo isso para a ampliar as possibilidades de construção de 
sentidos e, por fim, de análise crítica.

O pensamento crítico está atrelado à capacidade dos estudantes de efetuar bons julgamentos 
e responsabilizar-se por eles, com a sensibilidade de perceber o impacto das suas colocações. Da 
perspectiva escolar, é preciso levar os estudantes a ter critérios para distinguir a diferença entre 
exprimir o que se pensa a respeito de algo e a realização de análise crítica de algo. Isso requer 
habilidades de ordem prática, cognitiva e socioemocional, sobre as quais o jovem precisa de apoio 
e orientação do professor. 

Nesta obra, são previstos momentos que levam o estudante a diferenciar o pensar crítico do 
pensar acrítico, por meio da realização de inúmeras atividades, com a mediação do professor, em 
que eles passam de conhecimentos superficiais ligados ao senso comum, a saberes estruturados, 
realizando a análise crítica da realidade e, consequentemente, buscando a autonomia diante das 
diversas situações cotidianas. 

Capacidade argumentativa (oral e escrita)
Na contemporaneidade, a argumentação científica está em destaque no Ensino Médio, e possui 

papel importante na sustentação do ensino de Ciências Naturais. Assim, levar o jovem a tecer argu-
mentos empregando dados deve ser objeto de ensino em discussões e práticas na escola, pois 
quando se pretende convencer outra pessoa de algo é necessário argumentar, em vez de emitir 
opiniões infundadas. 

Conforme a competência geral 7 da BNCC, a argumentação deve ser feita:

[...] com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 
ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 9.
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Apreender o mundo e expressar-se requer bons argumentos com base em fatos; portanto, o 
trabalho com os jovens demanda que suas colocações se fundamentem em observar fenômenos e 
coletar, analisar e sistematizar dados, fatos e informações, elaborando de modo mais claro e objetivo 
afirmações e conclusões sobre aquilo que observaram.

Em nossa realidade, com alta circulação de fake news é relevante que o estudante tenha inti-
midade com o processo de investigação científica e compreenda a necessidade de superar o senso 
comum e adotar uma visão objetiva da realidade, compreendendo a obtenção e a construção de 
dados como uma etapa indispensável na elaboração de seus argumentos. No ensino de Ciências, 
os estudantes se deparam com essa maturidade de argumentos pautados em conceitos científicos.

Nesta obra, o trabalho com desenvolvimento da capacidade argumentativa surge, por exemplo, quando 
há trocas de ideias entre os estudantes, momentos de interação, bate-papos, mesas-redondas e debates, 
com o professor atuando como mediador nesses processos. Nestes momentos, cabe ao professor valorizar a 
importância de refletir, coletar e analisar evidências e posicionar-se para defender ou refutar um argumento. 
E, os estudantes, ao avaliarem diferentes opções, precisam escolher a que considerarem mais confiável. 
Então, nessas atividades baseadas em argumentações, os estudantes se apropriam da linguagem científica 
e passam a estruturar enunciados, avançando no desenvolvimento da sua autonomia. O trabalho com esta 
obra em sala de aula propicia aos estudantes vivenciar momentos em que podem argumentar tanto na 
forma oral quanto na forma escrita, pois que cada uma dessas modalidades tem características próprias. 

Enfim são variadas as situações propostas para os estudantes argumentarem, apresentarem 
evidências e desenvolverem o respeito por opiniões diferentes das suas. Com a argumentação, os 
estudantes participam de questões sociais e desenvolvem a capacidade de tomar decisões, ações 
necessárias ao pleno exercício da cidadania.

Nível inferencial em processos de leitura 
A competência leitora é tão indispensável à formação integral dos estudantes, que é abordada 

pela BNCC em todas as etapas da Educação Básica.
Um leitor, ao realizar um procedimento de leitura, interage com o texto e o contexto no qual 

está inserido. A qualidade da sua leitura está intimamente conectada à qualidade das suas inferên-
cias. E quando ele faz essas conjeturas a partir do que lê, é com sua capacidade inferencial que o 
faz. Daí a relevância deste tema ser abordado no processo de ensino e aprendizagem. 

A capacidade inferencial é ferramenta para o estudante ir além de um primeiro entendimento 
do texto, associando as informações explícitas às informações que possui. Nesse processo, percebe 
elementos não explicitamente indicados no texto e estabelece conexão de ideias, para então con-
cluir algo e gerar sentido para o texto.

Inferência é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita 
a respeito de algo desconhecido, tendo como base uma observação. No dia a dia, é possí-
vel, por exemplo, inferir a riqueza de uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a 
gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos veículos envolvidos e o sabor de um 
alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um raciocínio, 
uma expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, 
fundamentando-se em uma observação ou em uma proposição são estabelecidas algumas 
relações – evidentes ou prováveis – e chega-se a uma conclusão decorrente do que se cap-
tou ou julgou. 

DELL’ISOLA, R. L. P. Inferência na leitura. In: Glossário Ceale. Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Disponível em: http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/inferencia-na-leitura. 

Acesso em: 18 set. 2020. 
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Quanto mais amplo esse seu repertório de conhecimentos, mais capaz é de compreender um 
texto, uma vez que a inferência não está no texto, mas na leitura, e se dá à medida que o leitor 
vai interagindo com o que lê. A leitura inferencial tem como resultado os sentidos do texto, e tais 
sentidos não estão prontos no texto à espera do leitor. Há um processamento das informações 
pelo leitor, sustentado pelo seu próprio repertório de conhecimentos, de vivências, de ideias etc. 

Nesta obra, a leitura inferencial é realizada por meio de inúmeras atividades: os estudantes são 
desafiados a debater assuntos e negociar sentidos, a partir da leitura de textos escritos, de imagens, 
de gráficos, de esquemas, de tabelas. O estudante quando lê um texto, na situação de aprendiza-
gem dada, é levado a interagir com este texto e, ao mesmo tempo, desenvolver sua capacidade 
de realizar suposições sobre ele, considerando informações não explícitas, elaborando hipóteses 
sobre o que ocorrerá, pronunciando interpretações do que está subentendido. Isso evidencia que 
as inferências são de diversos tipos na obra. 

A capacidade de inferência do estudante, assim como outras, pode variar muito de acordo 
com o seu perfil sociocultural, com suas necessidades especiais, caso as tenha, ou com seu nível 
de desenvolvimento intelectual. Por isso, a avaliação do nível inferencial do estudante deve ser 
feita prioritariamente de maneira particularizada, considerando o progresso individual dele, no 
desenvolvimento das atividades e na aquisição de novas capacidades. 

É por meio da leitura inferencial que um leitor identifica problemas de seu entorno e propõe 
soluções para eles, com protagonismo. Dessa forma, é importante enfatizar que a capacidade de 
leitura inferencial de um estudante é muito relevante para ajudá-lo a converter conhecimentos em 
propostas de soluções de problemas e transformações na trajetória de vida. 

Pensamento computacional 
As sociedades atuais são fortemente marcadas pelo desenvolvimento tecnológico e vêm 

passando por profundas transformações nas relações humanas e de trabalho. A computação e 
as tecnologias digitais de informação e comunicação estão cada vez mais presentes na vida, em 
ambientes profissionais, em escolas, em nossos bolsos, em nossas casas, em nossos automóveis. 

A tendência é essa característica se intensificar ainda mais. Assim, muito se ouve falar que as 
estratégias didáticas devem favorecer o desenvolvimento do pensamento computacional dos 
estudantes, ou seja, o uso da lógica de programação para a resolução de um problema.

O Pensamento Computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica 
humana de saber utilizar os fundamentos da Computação nas mais diversas áreas do conhe-
cimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas, de maneira individual ou 
colaborativa, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina pos-
sam executá-los eficazmente. 

BRACKMANN, C. P. Desenvolvimento do Pensamento Computacional através de atividades desplugadas 
na Educação Básica. Tese (Informática na Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Porto Alegre, 2017. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/172208/001054290.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 27 de jul. 2020. 

Segundo a BNCC:

[...] pensamento computacional: envolve as capacidades de compreender, analisar, 
definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma 
metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos; 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 474.
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O pensamento computacional caracteriza-se como uma estratégia para identificar e resolver 
problemas, de maneira individual ou colaborativa, mediante a utilização de etapas organizadas e 
sintetizadas em: decomposição do problema; capacidade de abstração; pensamento algorítmico 
e reconhecimento de padrões. Em alguns momentos, cada uma dessas etapas é explorada nesta 
obra. Elas podem ser caracterizadas da seguinte forma:

 � Decomposição do problema: Compreende análise de problema complexo, dividindo-o em 
partes menores e mais simples, o que possibilita aos estudantes visualizar os detalhes do 
problema.

 � Capacidade de abstração: Foco, filtragem e classificação dos elementos mais relevantes para 
a resolução do problema. 

 � Pensamento algorítmico: Criação de uma sequência de passos, um plano, para a resolução 
do problema. Um conjunto de regras ou instruções claras e indispensáveis à resolução do 
problema. 

 � Reconhecimento de padrões: Com o objetivo de facilitar um trabalho, resolvendo-o de 
modo mais eficiente, a solução aplicada a um determinado problema pode ser replicada em 
outras situações. 

Para o jovem viver em uma sociedade em constante mudança, em que se prepara para profis-
sões que ainda nem existem, é uma necessidade urgente que ele entre em contato com conceitos 
que o auxiliem a atuar de modo mais integrado ao universo digital, considerando essa ágil evo-
lução permanente. 

Diante das tecnologia que têm impactado o mundo, ter conhecimentos de computação, dis-
tinguir o pensamento computacional e suas habilidades se tornou muito relevante, por isso a sua 
incorporação ao processo de ensino-aprendizagem, por seu potencial de organizar os procedi-
mentos dos estudantes, enriquecer a prática docente e propiciar a eles uma atuação criativa e mais 
domínio do processo de construção do conhecimento.

Orientações metodológicas

A diversificação dos métodos e das estratégias de ensino
No Livro do estudante, diversas são as estratégias de ensino utilizadas para a condução dos 

assuntos, de maneira a expandir as oportunidades de aprendizado. Estratégias como levantamento 
de conhecimentos prévios, contextualização, problematização, atividades práticas e outras estra-
tégias enriquecem as abordagens dos temas, dos conteúdos e do trabalho com as competências e 
habilidades. Além disso, são sugeridos acessos a sites, filmes, livros e visitas a espaços não formais 
de aprendizagem. 

Levantamento de conhecimento prévio: mapear conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores 

É recorrente a ideia de que aquilo que cada estudante já sabe é a estrutura que torna possível o 
saber mais. Portanto, um trabalho inicial do professor, ao abordar um novo tema, deve ser o mape-
amento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre os temas tratados, identificando alguns 
valores, certas competências e habilidades já em desenvolvimento ou não por eles, o que possibilita 
ao professor ter algumas noções sobre o modo como os estudantes se percebem e concebem o 
mundo, assim como suas ideias para o futuro.
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Atualmente, é uma característica da prática dos professores considerar que os estudantes 
passam de um conhecimento mais simples a outro mais elaborado e assim iniciar a abordagem 
de um conteúdo identificando o que eles conhecem efetivamente sobre o que será tratado. Quem 
primeiramente observou a importância dessa prática foi o cientista suíço Jean Piaget (1896 – 1980). 
Este tema também ganhou a atenção do estadunidense psicólogo da educação, David Ausubel 
(1918-2008), para quem, a ideia-âncora do estudante, ou seja, aquilo que ele já sabe é a ponte 
para a construção de um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais 
existentes ou elaboração de novas.

Ainda que a maioria dos professores já considere que produzir conhecimento é esse processo 
de sucessivas fases, algumas reflexões se fazem necessárias: mapear conhecimentos prévios dos 
estudantes precisa ser uma prática esclarecida, para de fato  influenciar o aprendizado do estudante 
com aquilo que é levantado sobre o que cada um já sabe. Não raramente, professores realizam o 
mapeamento, sondam as ideias-âncora dos estudantes, contudo, o resultado deste mapeamento 
não influencia o planejamento do trabalho cotidiano. É necessária a intervenção na prática docente 
a partir do mapeamento realizado.

Outro ponto que requerer reflexão é o modo por meio do qual são identificados os saberes 
dos estudantes. Para essa identificação é importante levá-los a desafios para que se vejam na 
necessidade de mobilizar o que possuem para resolvê-los. Muitas vezes, apenas conversar com os 
estudantes sobre o que já sabem não é suficiente. 

Assim, é necessário, para a intervenção verdadeiramente eficaz na sua prática, que o professor 
considere que, os conhecimentos prévios podem também ser esse obstáculo. E ter a consciência 
desse obstáculo também é fundamental para o professor criar as condições para a aprendizagem, 
quem sabe usar o obstáculo como uma contribuição, para propor um processo de ensino e apren-
dizagem de acordo com seus estudantes.

Com base nestas premissas, o levantamento de conhecimento prévio se torna uma excelente 
oportunidade para mapear conhecimentos, habilidades, atitudes e valores dos estudantes, o que 
significa considerar heterogeneidade dos saberes, assim como níveis de interesse diversos, alguns 
com mais facilidade para determinados temas, ou dificuldades. Cada estudante é singular, e isso se 
revela em sua maneira de ser, de relacionar-se e aprender. 

Esse é um dos grandes desafios da prática docente, ter clareza da diversidade dos estudantes 
em uma mesma turma e apresentar saídas para que se sintam integrados, seguros e com condição 
de realizar o trabalho proposto, com autonomia crescente.

Após o diagnóstico inicial, diante das necessidades individuais dos jovens, as estratégias educa-
cionais podem ser ajustadas de várias maneiras, como por exemplo, no lugar de um registro escrito, 
pode se optar por outra prática de linguagem que leve o estudante a ampliar sua capacidade expres-
siva. Outra alternativa é explorar diferentes arranjos entre os estudantes, iniciando com trabalho 
coletivo, seguido de atividade individual, ou ao contrário, iniciando com trabalho individual seguido 
de atividade em duplas, trios ou grupos maiores. O momento individual serviria para reflexões e 
registros pessoais, para avaliar o que o estudante aprendeu, ou o que lhe falta aprender. Os grupos 
maiores possibilitariam o desenvolvimento de inúmeras competências determinadas pela BNCC. 

É plausível o professor dosar ocasiões em que os estudantes organizam os próprios grupos de 
trabalho e aquelas em que ele intencionalmente determina tais grupos. Dessa forma, é possível 
reduzir práticas de segregação entre os estudantes, caso ocorram na sala de aula.

Outro procedimento que pode favorecer bons resultados é a composição de grupos misturando 
níveis distintos de conhecimento conceitual. Contudo, cabe ao professor observar como cada estu-
dante se comporta nos grupos, visto que essa prática é benéfica desde que haja um diálogo de 
qualidade entre os componentes.
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Com base no mapeamento e diagnóstico realizado, outras possibilidades estratégicas surgem 
ao professor: trabalhos com conceitos e conteúdos podem ser realizados com mais detalhamento 
e compassadamente ou com mais agilidade; sequências de atividades podem ser revistas; deter-
minadas atividades podem ser eliminadas ou acrescidas, de acordo com cada estudante, seu nível 
de aprendizagem e desenvolvimento e seus contextos. 

Nesta obra, as atividades de mapeamento são feitas por meio de levantamentos de conheci-
mentos prévios dos estudantes, principalmente nos inícios de unidades e temas. As atividades de 
mapeamento, no entanto, podem ser realizadas em outros momentos nos quais o professor sinta a 
necessidade, como nas atividades propostas, o que possibilita, por exemplo, avançar ou se demorar 
em um conteúdo respeitando o tempo de aprendizagem e as limitações dos estudantes, conside-
rando os diferentes estágios no desenvolvimento de uma competência ou de uma habilidade de 
cada um deles. Esse aprendizado pode continuar por toda a vida. 

Contextualização
Uma pergunta que sempre reverbera: o que se requer para levar o jovem a aplicar os conheci-

mentos e procedimentos científicos na resolução de seus problemas cotidianos e comprometer-se 
com o seu letramento científico?

A ideia de contextualização do conhecimento escolar é tarefa fundamental para a atribuição 
de sentidos e significados a ele. Segundo a BNCC, a escola que acolhe as juventudes precisa se 
estruturar de maneira a garantir a contextualização dos conhecimentos, articulando as dimensões 
do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura.

Tal contextualização é uma tarefa imprescindível. Das operações mais simples às mais elabo-
radas, os estudantes devem ser instigados a aprender a contextualizar, superando a fragmentação 
de conteúdos. O estudante quando levado a contextualizar o conhecimento escolar confere mais 
significado a ele.

A BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias define competências e habilidades 
que permitem a ampliação e a sistematização das aprendizagens essenciais no que se refere à con-
textualização social, cultural, ambiental e histórica dos conhecimentos, o que favorece a apreensão 
deles e intervenção na realidade. 

Contextualizar, enxergar aplicabilidade no que é tratado na escola, fomenta experiências signifi-
cativas de exercício do protagonismo juvenil; traz naturalidade à articulação com as demais áreas do 
currículo, os interesses e as escolhas pessoais dos jovens; coopera para a aprendizagem conceitual 
mais efetiva. Isso leva, naturalmente, a uma ação consciente sobre a realidade. 

Essa abordagem envolve um esforço para realizar transposições didáticas, contextualizar 
e humanizar a ciência escolar, para que mais facilmente e mais cedo se desperte o gosto pelo 
seu estudo. 

O conhecimento contextualizado, derivado das situações vividas pelo educando, deixa de ser 
passivo. Para isso, a Ciência deve apoiar-se em currículos vinculados à realidade, ao mundo. Quanto 
mais articulação, flexibilidade e dinamismo no currículo, mais conexões existirão entre conceito 
científico e realidade, acelerando o letramento científico. Nesta obra, a contextualização está pre-
sente no início das unidades e dos temas, bem como em exemplificações do texto principal, em 
atividades e em seções. 

Problematização
Segundo a BNCC, a escola que acolhe as juventudes deve permitir aos estudantes construir 

projetos pessoais e coletivos apoiados em solidariedade, cooperação, sustentabilidade e outros 
elementos. 
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Nessa perspectiva, a resolução de problemas consiste em ferramenta que pode beneficiar esse 
caminho. Na metodologia de resolução de problemas, o estudante assume o papel de agente de 
construção dos próprios conhecimentos, pois estimula a capacidade de pensar sobre os problemas 
apresentados e os possíveis recursos que serão utilizadas para resolvê-los. 

É muito importante criar um clima com os estudantes de verdadeiro desafio intelectual, e 
isso é mais facilmente alcançado se a situação de aprendizado for elaborada a partir de situ-
ações reais do cotidiano do estudante, o que possibilita que sejam efetivamente problemas 
significativos, condição para o processo de problematização. 

A obra traz problematizações trabalhadas em grupos e, assim, permite que habilidades e 
competências relacionadas ao trabalho em equipe sejam desenvolvidas. Cada estudante, no 
primeiro momento, contribui com seus conhecimentos e experiências prévias e com os conhe-
cimentos adquiridos, para cooperar com o grupo e solucionar o problema. 

Nessa metodologia, o levantamento de dúvidas sobre a resolução do problema vai fazer 
com que os educandos mobilizem aspectos cognitivos específicos. O problema deve motivá-los 
a buscar o conhecimento, respaldados em conceitos científicos.

Para isso, várias atividades da obra são centradas no estudante, que assume um papel 
ativo e responsável pelo seu aprendizado, sendo motivado a buscar informações relevantes 
para o desenvolvimento das tarefas. Nessa perspectiva, os conhecimentos conceituais da área 
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias constituem uma base que lhes permite investigar, 
analisar, discutir, compreender e interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução 
de problemas individuais, sociais e ambientais.

Atividades práticas

Diante as inúmeras mudanças que a nova proposta de Ensino Médio traz para a escola, para 
os professores e para os estudantes, espera-se que sejam realizadas mais atividades práticas, nas 
quais o estudante deve ser protagonista da produção do conhecimento. Essas atividades têm 
como objetivos a observação, a demonstração e a manipulação de materiais de fácil acesso, de 
maneira a oferecer aos estudantes as mais diversas possibilidades de aproximações práticas dos 
temas investigados. 

Ao ofertar propostas de atividades práticas, é possível ampliar o protagonismo do estudante, 
omitindo determinadas etapas, sejam de procedimentos ou mesmo de materiais, de maneira que 
eles possam se aproximar da vivência de metodologias científicas, da observação de fenômenos, 
do registro sistematizado de dados, da formulação e do teste de hipóteses e da inferência de con-
clusões, como ocorre nesta obra. Durante a prática, o professor pode solicitar aos estudantes que 
apresentem expectativas de resultados, expliquem aqueles obtidos na demonstração e os compa-
rem aos esperados, sempre orientando discussões e levantando problemas. 

Assim, atividade prática é muito mais que ilustrar a teoria, ela une a interpretação do sujeito 
aos fenômenos. Sua importância se revela no auxílio à compreensão de fatos e fenômenos 
explicados pelos conceitos. Por fim, atividades práticas podem contribuir para a superação 
de obstáculos da aprendizagem, visto que garantem um espaço de demonstração, reflexão, 
desenvolvimento e construção de ideias, facilitando também a fixação de conteúdos. Importa 
dizer ainda que concomitantemente favorecem a construção de conteúdos conceituais, proce-
dimentais e atitudinais e o desenvolvimento de habilidades como cooperação, concentração, 
organização e manipulação de materiais. 
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Espaços não formais de aprendizagem

A educação é um processo que não acontece somente no espaço da escola e não se limita 
ao período em que o estudante permanece sob as atividades escolares, em formação. É necessá-
rio que as estratégias utilizadas com estudantes englobem a escola e a comunidade, discutindo 
propostas de expansão dos espaços educativos, tudo visando à melhoria da coletividade e do 
bem comum.

É necessário, diante disso, desenvolver ações em ambientes fora do espaço formal escolar, 
como centros culturais, museus, jardins botânicos, clubes de ciências, trabalhos de campo, entre 
outros espaços não formais de aprendizagem, presentes nesta obra no boxe Espaços de apren-
dizagem. E os estudantes devem reconhecer a existência desses diferentes tipos de espaços.

Isso fará com que percebam que existem outras bases de produção, circulação e transmis-
são de conhecimentos, que podem se entrecruzar com aquelas bases consideradas consagradas 
nos espaços formais de produção de saber. Assim, fazer uso de metodologias de ensino varia-
das, enfatizando a visita a espaços não formais de aprendizagem possibilita refletir sobre a 
importância de planejar atividades extraclasses. Muitas sensações despertadas em uma visita-
ção a espaço não formal não poderiam surgir em um contexto de sala de aula.

Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)

A preocupação com as transformações causadas na realidade pelas tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC) é manifestada na BNCC logo nas competências gerais para 
a Educação Básica.

Na atualidade, o funcionamento da sociedade e do mundo do trabalho são fortemente 
impactados pelas TDIC, que influenciam cada vez mais a dinâmica da vida das pessoas em 
ambientes profissionais, escolas, casas, automóveis. Outro ponto que requer o cuidado da 
escola e para o qual a BNCC chama a atenção é o fato de grande parte das informações produ-
zidas pela humanidade estar armazenada digitalmente. 

Assim, a escola deve garantir aos jovens oportunidades de aprendizagens para atuar nesse 
cenário, preparando-os para profissões que ainda não existem, para o uso de tecnologias que 
ainda não foram inventadas e para resolver problemas ainda desconhecidos.

As TDIC, ao mesmo tempo, vão afetando muitas profissões e criando novos modelos de 
trabalho com base na internet. E esses impactos representam apenas uma situação embrionária 
do que os seres humanos vão experimentar nas próximas décadas, com o ritmo de mudanças 
cada vez mais veloz.

Se as TDCI são responsáveis por todo esse impacto, à escola que acolhe as juventudes cabe 
o papel de participar dessa realidade. Para auxiliar nesse propósito, a obra optou pela abor-
dagem das TDCI em atividades que desafiam os estudantes a produzir novos gêneros digitais, 
além de envolvê-los em ações de seleção, validação, tratamento e organização de informação, 
responsabilizando-os pela curadoria e confiabilidade dela, e também pelo recorte e foco no 
que é essencial, sendo orientado sobre a abundância de informações nos ambientes digitais e 
a profusão de informações falsas.

A obra ainda apresenta atividades que despertam o interesse do estudante e sua iden-
tificação com o mundo digital e as TDIC, por meio de sugestões de pesquisas na internet, 
compartilhamentos em mídias sociais, desenvolvimento de trabalhos em softwares de apre-
sentações de slides e outros.

Por fim, é importante refletir de acordo com a BNCC, que é preciso garantir às juventudes o 
direito de acesso às práticas dos letramentos valorizados, trazendo para o processo de ensino 
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e aprendizagem novos gêneros que surgem ou se transformam com as TDIC, como 
post, meme, playlist comentadas, e também:

[...] novas ações, procedimentos e atividades (curtir, comentar, redistri-
buir, compartilhar, taguear, seguir/ser seguido, remidiar, remixar, curar, 
colecionar/descolecionar, colaborar etc.) que supõem o desenvolvimento de 
outras habilidades.[...] 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. p. 487.

A abordagem da história da Ciência

A história da Ciência tem como prioridade o estudo de episódios fundamentais 
do trajeto do pensamento científico. E o trabalho escolar com a história da Ciência dá 
ao estudante subsídios para que ele tenha melhor entendimento sobre a construção 
da ciência e o trabalho do cientista.

A importância desse trabalho também está em realizar a contextualização histó-
rica dos conhecimentos da área, fundamental para que a Ciência seja compreendida 
como construção humana e social e que sejam analisados os recursos intelectuais e 
práticos dos quais um cientista dispunha em dado contexto histórico.

Assim, é essencial refletir sobre a qualidade dessa contextualização histórica, 
ela não se restringe apenas à menção a nomes de cientistas e a datas da história da 
Ciência. Essa contextualização histórica dos conhecimentos da área supera ainda a 
simples exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas. 

O trabalho com a história da Ciência enfatiza a relação do cientista com o seu 
tempo, e a Ciência não é uma atividade que pode ser ensinada isolada da sociedade 
e da cultura, pois o seu desenvolvimento está diretamente vinculado aos aspectos 
sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. A abordagem histórica nas 
aulas de Ciências da Natureza, presente em variados momentos nesta obra, coopera 
para a cultura do estudante e auxilia na resolução de problemas. 

Sendo assim, a aprendizagem dos estudantes deve valorizar a aplicação dos 
conhecimentos em sua vida individual, em seus projetos de vida, no mundo do 
trabalho, favorecendo o protagonismo deles no enfrentamento de questões sobre 
consumo, energia, segurança, ambiente, saúde e outras. Competências específicas 
e habilidades propostas para o Ensino Médio exploram situações-problema envol-
vendo melhoria da qualidade de vida, segurança, sustentabilidade, diversidade 
étnica e cultural, entre outras. 

O trabalho com a história da Ciência leva os estudantes a aprofundarem e 
ampliarem suas reflexões a respeito dos contextos de produção e aplicação do 
conhecimento científico e tecnológico. E quando há a aproximação com a natureza 
do trabalho científico há a melhor compreensão de como se constroem e se modi-
ficam os conhecimentos científicos.

O dinamismo da Ciência está presente em um percurso histórico, enquanto 
conquista humana, com carácter evolutivo, progressivo e não linear. Por isso, é 
importante que o estudante perceba a Ciência como construção humana e que seus 
principais processos, práticas e procedimentos investigativos são derivados de erros 
e acertos, que geram mudanças em conceitos e teorias.
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O planejamento das aulas
Com sua organização e planejamento, os docentes da área devem avançar no pro-

cesso de implementação da BNCC, buscando promover a aprendizagem dos sujeitos 
na perspectiva da Educação Integral, o que requer um planejamento integrado e com 
propostas integradoras. Para o bom andamento de um trabalho que tem como obje-
tivo principal o desenvolvimento de competências e habilidades, é necessário que os 
professores atuem de maneira colaborativa com seus pares. 

Trabalhar coletivamente no planejamento promove a integração necessária entre 
as disciplinas. Conforme apregoado na BNCC, a organização do Ensino Médio por áreas 
não exclui necessariamente as disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios 
historicamente construídos, mas, sim, implica o fortalecimento das relações entre elas.

No trabalho colaborativo dos docentes com seus pares, ao compartilhar recursos 
e ações pedagógicas, eles transformam o planejamento em um diálogo investigativo 
que facilita a inovação, considerando que aprender é algo dinâmico.

Outro ponto relevante a destacar é a diversificação do planejamento, como a reali-
zação de atividades de forma coletiva, exposições do professor, exercícios individuais, 
entre outros. Esses itens, sem a pretensão de esgotar o tema, trazem uma visão geral 
dos professores atuais diante da tarefa de planejar as aulas.

É importante que um planejamento seja revisitado no decorrer no processo, e 
caso necessário sejam feitas correções de rota. Os professores devem ficar livres para 
realizarem ajustes, que podem tornar o trabalho viável e mais relevante para os estu-
dantes e a realidade local. Nessa perspectiva, os professores podem intervir na obra, 
adaptar questões, eliminar determinadas atividades, acrescentar ou modificar ativida-
des, sempre considerando interesses e necessidades dos jovens. 

As avaliações, que permitem aferir o desenvolvimento dos estudantes, permitem 
também identificar as intervenções que são necessárias no planejamento inicial, para 
que se transforme em um planejamento mais adequado à turma e à escola.

Sendo o protagonismo juvenil um objetivo das práticas escolares, se o planeja-
mento não é capaz de fazer os estudantes se engajarem, isso fornece indícios de que 
ele precisa ser ajustado, pois se falta o protagonismo, o estudante permanece um 
agente passivo em sua aprendizagem.

Avaliação
Tradicionalmente, a avaliação valorizada por famílias e pela sociedade, e muitas 

vezes pelos próprios estudantes, é aquela que mede e quantifica o aprendizado. 
Por isso, é urgente que concepções mais atuais de avaliação circulem socialmente e 
estejam mais presentes, transformando a avaliação em um diálogo contínuo entre 
professor e estudante, para eliminar seu caráter punitivo e excludente, restrito à 
medição de resultados, e passar a avaliar o estudante de maneira formativa e con-
tinuada, além de possibilitar ao professor ter clareza do que funcionou ao longo do 
processo e daquilo que precisa ser ajustado. 

Como seria se a avaliação não fosse algo anexado ao final do processo de ensi-
no-aprendizagem, mas passasse a integrá-lo? Avaliação é ferramenta que o professor 
possui para diagnosticar, analisar, sistematizar e orientar suas ações pedagógicas. 

Assim, sugere-se que a avaliação inicial no processo de ensino-aprendizagem 
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seja uma avaliação diagnóstica, para identificar evidências do que os estudantes 
sabem, trazer à tona conhecimentos prévios deles sobre o tema a ser estudado e 
quais são as formas de aprendizagem mais adequadas a eles, diante de suas singu-
laridades e seus contextos.

Ao longo das atividades, é fundamental que ocorra avaliação formativa, que 
pode se dar por vários instrumentos: comentários, feedbacks individuais ou para 
pequenos grupos, ou ainda para a turma inteira, conversas informais, relatórios escri-
tos com pontos positivos e pontos a melhorar, breves anotações escritas, roteiros de 
avaliação, rubricas, entre outros. A finalidade da avaliação formativa é contribuir com 
a trajetória de aprendizagem do estudante e também dilatar a visão do professor 
para perceber se são necessárias adaptações nas próximas etapas do trabalho.

É muito relevante que o processo de avaliação seja claro, e os estudantes sejam 
estimulados a refletir sobre o próprio comportamento e aprendizado. Assim, é essen-
cial compartilhar com eles detalhes do processo avaliativo, considerando diferentes 
modalidades de avaliação, cada uma conectada a seu objetivo. E o professor, em seu 
papel de mediador, deve ter a avaliação como instrumento de construção de conhe-
cimento compartilhado, não como um ato de controle, que tornaria a avaliação uma 
forma de seleção, exclusão e competição.

Enfatiza-se a importância de haver um canal de comunicação entre estudantes e 
professor, para que a avaliação, por meio de cada instrumento, contemple o desen-
volvimento das competências e habilidades da BNCC. 

A ação avaliativa também está presente no momento final de um processo, para 
recapitulação, o que caracteriza a avaliação somativa. Para o professor serve para 
verificação dos aprendizados consolidados e autoavaliação de seu próprio trabalho.

Os critérios da avaliação, seja formativa ou somativa, precisam ser apresentados e 
discutidos coletivamente com os estudantes, antes de sua aplicação, para que saibam 
como e sob quais aspectos serão avaliados. O resultado de toda avaliação deve ser 
devolvido ao estudante e revisado com ele, para perceber o ensino como um pro-
cesso, o que implica rever os motivos dos erros a fim de avançar na aprendizagem. 

Por exemplo, em caso de testes ou provas escritas, após a sua aplicação, é impor-
tante o professor explicar novamente aos estudantes quais foram seus critérios, reler 
as questões, discutir as respostas e retomar o trabalho realizado em sala de aula, para 
que a avaliação faça sentido. 

Considerando o exposto, o processo de avaliação nesta obra está presente 
desde a abertura das unidades, permeando os temas e por meio da apresentação de 
textos e imagens e questionamentos que propiciam conversas, produções textuais, 
debates, seminários, apresentações digitais, rodas de conversa, relatórios, gravações 
de vídeos, entre outros. 
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Orientações específicas para  
este volume

As orientações específicas para este volume estão organizadas neste Manual do professor de 
maneira a facilitar seu trabalho. Elas são complementadas por seções que auxiliam o desenvolvi-
mento dos conteúdos do Livro do estudante, possibilitando práticas de trabalho mais assertivas e 
dinâmicas, sempre norteadas pela BNCC. Além disso, são oferecidas oportunidades de aprofunda-
mento para professores e estudantes. 

Nessa proposta, as seções que compõem as orientações específicas para este volume são as 
apresentadas a seguir.

No início das orientações específicas para cada Unidade é apresentado  um planejamento 
com sugestões da quantidade de aulas a serem dispensadas para cada tema. São apresenta-
das também sugestões de quais professores integrantes da área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias podem trabalhar preferencialmente cada tema e uma descrição de quais competên-
cias gerais, competências específicas e habilidades da BNCC são abordadas durante os temas, 
evidenciando propostas específicas da Unidade que favorecem esse trabalho com competências 
e habilidades.

Temas
Nos temas estão as orientações didáticas que trazem comentários específicos sobre os assun-

tos trabalhados no texto principal do Livro do estudante. Para facilitar o acesso às informações, 
as orientações foram organizadas em títulos que apresentam o nome dos assuntos trabalhados 
no Livro do estudante. Os comentários podem ser complementados por textos citados, tabelas, 
gráficos, esquemas e imagens. 

#FICA A DICA, professor!
Esta seção apresenta sugestões de sites, livros, artigos, documentários e filmes, que oportunizam 

ao professor um aprofundamento sobre determinados assuntos, e complementam sua formação 
continuada.

#FICA A DICA, estudante!
Seção na qual o professor pode indicar sites, livros, simuladores, filmes e documentários aos 

estudantes, entre outros materiais, que venham complementar os assuntos abordados no livro.

Ampliando
Apresenta uma atividade extra, teórica ou prática, que pode ser realizada pelos estudantes 

como complemento ao conteúdo do livro-texto. No caso de atividades práticas, sugestões de mate-
riais e procedimentos são apresentados para o preparo prévio do professor.

UNIDADES
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 � Neste texto sobre leitura inferencial, afirma-se que o resultado 
da compreensão de um texto depende da qualidade das infe-
rências geradas em sua leitura.

DIMENSTEIN, G. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e 
os direitos humanos no Brasil. São Paulo: Ática, 2005. 

 � O livro tem o objetivo de levar para a sala de aula a discussão 
da cidadania em nosso país, de modo inovador e crítico.

FADEL, C.; BILIAK, M.; TRILLING, B. Educação em quatro dimen-
sões: as competências que os estudantes precisam ter para 
atingir o sucesso. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2015.

 � A obra destaca necessidades de transformações na educação, 
além de ser uma discussão sobre as competências de que nossos 
estudantes precisam para prosperar no mundo atual e futuro.

KLEIMAN, A. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 2001.
 � O livro busca reavaliar o que está proposto nas escolas na 

área de leitura e a coerência entre fundamentação teórica 
e ação prática.

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. A. F. Aprendizagem significativa: a 
teoria de David Ausubel. 2. ed. São Paulo: Centauro Editora, 2006.

 � Nesse livro, a aprendizagem significativa é apresentada como 
interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos: 
um conhecimento específico, existente na estrutura de conhe-
cimentos do indivíduo, permite dar significado a um novo 
conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto.

O QUE é pensamento computacional? Pensamento Computacional. 
c2020. Disponível em: http://www.computacional.com.br/#oqueeh. 
Acesso em: 18 set. 2020.

 � Este artigo trata o tema pensamento computacional como uma 
abordagem feita nas mais diversas áreas do conhecimento 
para resolução de problemas utilizando os fundamentos da 
computação.
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Orientações específicas para 
este volume

As orientações específi cas para este volume estão organizadas neste Manual do  professor de 
maneira a facilitar seu trabalho. Elas são complementadas por seções que auxiliam o desenvolvi-
mento dos conteúdos do  Livro do estudante, possibilitando práticas de trabalho mais assertivas e 
dinâmicas, sempre norteadas pela BNCC. Além disso, são oferecidas oportunidades de aprofunda-
mento para professores e estudantes. 

Nessa proposta, as seções que compõem as orientações específi cas para este volume são as 
apresentadas a seguir.

 No início das orientações específi cas para cada Unidade  é apresentado  um planejamento 
com sugestões da quantidade de aulas a serem dispensadas para cada tema. São apresenta-
das também sugestões de quais professores integrantes da área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias podem trabalhar preferencialmente cada tema  e uma descrição de quais  competên-
cias gerais , competências específi cas  e habilidades da BNCC são abordadas durante os temas, 
evidenciando propostas específi cas da Unidade que favorecem esse trabalho com competências 
e habilidades.

Temas
Nos temas estão as orientações didáticas que trazem comentários específi cos sobre os assun-

tos trabalhados no texto principal do  Livro do estudante.  Para facilitar o acesso às informações, 
as orientações foram organizadas em  títulos que apresentam o nome dos assuntos trabalhados 
no  Livro do estudante. Os comentários podem ser complementados por textos citados, tabelas, 
gráfi cos, esquemas e imagens. 

# FICA A DICA, professor!
Esta seção apresenta sugestões de sites, livros, artigos, documentários e fi lmes, que oportunizam 

ao professor um aprofundamento sobre determinados assuntos, e complementam sua formação 
continuada.

# FICA A DICA, estudante!
Seção na qual o professor pode indicar sites, livros, simuladores, fi lmes e documentários aos 

estudantes, entre outros materiais, que venham complementar os assuntos abordados no livro.

Ampliando
Apresenta uma atividade extra, teórica ou prática, que pode ser realizada pelos estudantes 

como complemento ao conteúdo do livro-texto. No caso de atividades práticas, sugestões de mate-
riais e procedimentos são apresentados para o preparo prévio do professor.

UNIDADES
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Quadro de conteúdos, competências  
e habilidades neste Volume

Conteúdos, competências e habilidades neste Volume

Unidade Tema Conteúdos Competências e habilidades

Unidade 1  
Interações e 
movimentos

Tema 1 Vetor; soma e subtração vetorial.

Competências gerais: 1, 2, 4, 5, 8
Competências específicas: 1, 2, 3
Habilidades: EM13CNT101, 
EM13CNT204, EM13CNT205, 
EM13CNT301, EM13CNT307

Tema 2 Composição de movimentos; 
lançamentos oblíquo e horizontal.

Tema 3
Forças; impulso de uma força; 
quantidade de movimento e sua 
conservação e colisões.

Tema 4 Cinética química.

Unidade 2  
Força, energia, 

trabalho e 
potência

Tema 1 Leis de Newton; aplicações dos 
princípios da dinâmica; atrito.  

Competências gerais: 1, 2, 8, 9, 10
Competências específicas: 1, 2, 3
Habilidades: EM13CNT101, 
EM13CNT204, EM13CNT301, 
EM13CNT303, EM13CNT306

Tema 2
Equilíbrio do ponto material; momento 
de uma força; equilíbrio do corpo 
extenso.

Tema 3
Energia Mecânica (cinética, potencial 
gravitacional, potencial elástica); 
trabalho de uma força; potência.

Unidade 3  
Química 

quantitativa, 
equilíbrio 

químico, soluções 
e homeostase

Tema 1 Cálculo estequiométrico.

Competências gerais: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Competências específicas: 1, 2, 3
Habilidades: EM13CNT101, 
EM13CNT202, EM13CNT205, 
EM13CNT301, EM13CNT303 

Tema 2 Soluções e concentrações.

Tema 3 Equilíbrio químico.

Tema 4
Membrana plasmática e transporte de 
substâncias; sistema urinário; sistema 
nervoso; sistema endócrino.

Tema 5 Homeostase.

Unidade 4  
Saúde em 
equilíbrio

Tema 1 Saúde; nutrição; dependência digital; 
dependência química.

Competência gerais: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Competências específicas: 2, 3
Habilidades: EM13CNT207, 
EM13CNT301, EM13CNT302, 
EM13CNT303, EM13CNT310

Tema 2 Sistema genital; puberdade.

Tema 3 Gestação; contracepção; prevenção de 
ISTs.

Tema 4 Sexo e sexualidade.
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Objetivos a serem desenvolvidos 
neste Volume

Objetivos da Unidade 1:

� Explicar e prever os movimentos dos objetos na Terra em situações coti-
dianas, bem como realizar os cálculos que descrevem esses movimentos.

� Analisar a composição e a quantidade de movimento de objetos, representando 
sua direção e sentido, de acordo com suas transformações e conservações.

� Aplicar os conceitos relacionados à força, impulso e quantidade de movi-
mento para explicar a conservação da quantidade de movimento.

� Analisar os fatores que podem alterar o movimento de átomos e moléculas 
e identifi car como tais fatores alteram a velocidade das interações realiza-
das por eles nas transformações químicas.

� Interpretar e prever fenômenos naturais em resultados de atividades práticas.
� Analisar as transformações e conservações que envolvam quantidade de matéria.

Objetivos da Unidade 2:

� Explicar e prever os movimentos dos objetos na Terra em situações coti-
dianas, bem como realizar os cálculos que descrevem esses movimentos.

� Utilizar os conceitos relacionados à força, impulso e quantidade de movimento 
para elaborar explicações sobre a conservação da quantidade de movimento.

� Reconhecer as condições necessárias para que um objeto fique em 
equilíbrio.

� Aplicar os conceitos relacionados à energia e trabalho para elaborar explica-
ções sobre as transformações de energia e a conservação da energia mecânica.

� Justifi car a importância do uso de equipamentos de proteção em ativi-
dades cotidianas.

Objetivos da Unidade 3:

� Analisar as transformações e conservações que envolvam quantidade de matéria, 
e prever o comportamento das substâncias e compostos químicos em soluções.

� Identifi car reações químicas reversíveis e irreversíveis e prever o comporta-
mento de soluções que se encontrem ou não em equilíbrio químico.

� Interpretar e prever fenômenos naturais e resultados de atividades práticas.
� Avaliar atitudes e comportamentos e propor ações que promovam o equi-

líbrio da saúde individual.
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Objetivos da Unidade 4:

 � Reconhecer, analisar e debater vulnerabilidades às quais as juventudes estão 
expostas que podem prejudicar sua saúde, considerando as dimensões física, 
social e mental.

 � Avaliar atitudes e comportamentos e propor ações que promovam o equilíbrio 
da saúde individual.

 � Propor, planejar e executar ações que promovam a saúde da população, sobre-
tudo voltadas para o enfrentamento das vulnerabilidades.

 � Analisar os efeitos de serviços que compõem o atendimento primário à saúde na 
qualidade de vida e na saúde da população, reconhecendo necessidades locais 
com relação a eles.

Justificativa da pertinência dos objetivos
Os movimentos fazem parte da natureza, sejam eles observados sob aspectos 

macroscópicos, como uma pessoa andando, ou sob aspectos submicroscópicos, 
como a movimentação de moléculas presentes no interior da célula desta pessoa. 
De certa maneira, a interação entre energia e matéria pode provocar movimentos, 
sejam visíveis ou não. 

O movimento é provocado por forças que atuam sobre um corpo, e, quando se 
anulam, este corpo se encontra em equilíbrio. Neste caso, o termo equilíbrio está 
em um contexto físico. Entretanto, sob um aspecto químico e biológico, a palavra 
equilíbrio pode ter outras interpretações. 

Ao considerarmos uma condição de equilíbrio químico, por exemplo, é preciso 
pensar em concentrações constantes de reagentes e produtos em uma solução. 
Nesse caso, o equilíbrio é entendido como um equilíbrio dinâmico, pois as reações 
químicas não cessam, mas ocorrem nas mesmas velocidades. 

Já quando se consideram aspectos biológicos e psicológicos, é possível relacio-
nar equilíbrio a uma condição de manutenção do meio interno do corpo de um 
indivíduo, o que reflete em sua saúde, que é mantida em meio à harmonia entre 
suas dimensões física, mental e social.

Neste Volume, serão abordados os movimentos e as condições de equilíbrio, 
considerando aspectos físicos, químicos e biológicos.

Na Unidade 1 analisaremos aspectos relacionados a composição física dos 
movimentos, e de fatores que influenciam a movimentação de átomos e moléculas 
em reações químicas. Na Unidade 2 aprofundaremos o estudo dos movimentos, 
destacando as forças como suas causas. Na Unidade 3 analisaremos a quantidade 
da matéria, o balanceamento e velocidades das reações químicas, e sua relação 
com o equilíbrio químico. Ainda nesta Unidade, analisaremos alguns sistemas do 
corpo humano importantes para seu equilíbrio interno. Finalizamos o Volume com 
a Unidade 4, que aborda aspectos relacionados à todas as dimensões da saúde – 
física, mental e social, refletindo e analisando ações que devem ser tomadas para a 
manutenção da saúde. 
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Planejamento 

Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte 
distribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos 
docentes da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� Tema 1 (Vetores): 4 aulas;

� Tema 2 (Composição de movimentos): 5 aulas;

� Tema 3 (Dinâmica impulsiva): 7 aulas;

� Tema 4 (Cinética química): 7 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este 
Volume seja trabalhado ao longo de um semestre. Caso a dinâmica do trabalho 
com o Volume seja outra, é possível alterá-la.

A BNCC nesta Unidade 

Competências gerais da BNCC: 1, 2, 4, 5 e 8
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competências específi cas: 1, 2 e 3
Habilidades: EM13CNT101, EM13CNT204, EM13CNT205, EM13CNT301, EM13CNT307

 Esta Unidade propicia o estudo de diferentes abordagens dos movimentos. A 
primeira está relacionada aos movimentos dos objetos na Terra e a segunda está 
relacionada aos movimentos submicroscópicos de átomos e moléculas (relativos 
à taxa de desenvolvimento de reações químicas). Ao longo dela, são explorados 
os fenômenos naturais e o funcionamento de processos tecnológicos, com base 
nas características da matéria, possibilitando o desenvolvimento da com petência 
específi ca 1. Além disso, ao estudar os movimentos (dinâmica da Terra), colabora-
-se com o desenvolvimento da competência específi ca 2. Em alguns momentos da 
Unidade, é solicitado que os estudantes investiguem situações-problema e avaliem 
as aplicações do conhecimento científi co na sociedade, utilizando linguagem 
própria da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, ações que possibili-
tam o desenvolvimento da competência específi ca 3. Para tanto, a Unidade foi 
estruturada em quatro temas, explicitados a seguir.

O Tema 1 tem enfoque no trabalho com vetores, destacando operações vetoriais, 
como a soma e a subtração. Esses conceitos são importantes para o aprofunda-
mento do estudo dos movimentos, que é feito ao longo da Unidade. Sugere-se que 
este tema seja ministrado, prioritariamente, pelo(a) docente de Física.

Para compreender os assuntos do Tema 1 os estudantes irão utilizar diferentes 

UNIDADE 1 Interações e movimentos
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tipos de linguagens, como a matemática, para expressar e partilhar infor-
mações. Os mesmos conhecimentos são requeridos na resolução de 
algumas das atividades propostas. Desta forma, é possível desenvolver 
a competência geral 4. Além disso, na atividade 5 da seção Atividades, 
os estudantes devem utilizar os conteúdos do tema para interpretarem 
as informações fornecidas por um programa de geolocalização, portanto, 
para a resolução de problemas, desenvolvendo, dessa maneira, a compe-
tência geral 2.

Na atividade 6 da seção Atividades deste tema, é possível mobilizar 
a habilidade EM13CNT301, uma vez que os estudantes irão interpretar 
dados para elaborar conclusões a respeito do lançamento de um foguete 
sob perspectiva científica.

O Tema 2 apresenta a composição de movimentos, de modo que os 
estudantes compreendam que o movimento resultante de um objeto 
pode ser decomposto em movimentos simultâneos independentes. Os 
exemplos estudados são o lançamento oblíquo e o lançamento verti-
cal. Sugere-se que este tema seja ministrado, prioritariamente, pelo(a) 
docente de Física.

Este tema permite a mobilização da habilidade EM13CNT204, pois 
os estudantes poderão elaborar explicações e realizar cálculos a respeito 
do movimento de objetos em nosso planeta, considerando as influências 
da aceleração da gravidade. Essa habilidade também pode ser mobili-
zada nas atividades 3 e 4 da seção Atividades. Ainda nesta seção, nas 
atividades 1 e 2, é solicitado que façam previsões a respeito destes, inter-
pretando dados sob perspectiva científica, como previsto na habilidade 
EM13CNT301. Como os estudantes irão resolver problemas com base 
nos conhecimentos de diferentes áreas, é possível desenvolver a compe-
tência geral 2.

O Tema 3 introduz o conceito de força ao estudo dos movimentos. 
Neste sentido, apresenta-se as definições de força, enfatizando a força 
peso. Além disso, aborda-se a quantidade de movimento, sua variação 
e/ou conservação em um sistema. O tema é finalizado com o estudo de 
colisões mecânicas presentes no cotidiano dos estudantes. Sugere-se que 
este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Física.

Este tema, pois, possibilita que os estudantes analisem e representem 
as transformações e as conservações em sistemas que envolvem quan-
tidade de movimento, ação que faz parte da habilidade EM13CNT101. 
Outra ação que os estudantes podem realizar no estudo do tema é  prever 
cálculos a respeito dos movimentos dos objetos em nosso planeta, como 
indica a habilidade EM13CNT204. Ambas as habilidades também são 
mobilizadas, da mesma forma, na atividade 4 da seção Atividades deste 
tema, uma vez que irão interpretar tais transformações em uma situação 
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cotidiana, no caso, patinar. A utilização de conhecimentos da linguagem 
matemática e científica realizadas para tal objetivo permite o desenvolvi-
mento da competência geral 4.

A competência geral 1 também se desenvolve ao ser apresentado um 
breve histórico a respeito dos estudos realizados em relação à força peso, 
já que são destacados conhecimentos construídos a respeito do mundo 
físico para explicação da realidade.

A atividade 3 presente na seção Atividades deste tema permite o 
desenvolvimento da competência geral 2, visto que os estudantes irão 
recorrer à abordagem própria das ciências para elaborar conclusões 
acerca da situação-problema apresentada.

O Tema 4 possibilita o estudo da cinética química. Isto é, os estu-
dantes poderão compreender os fatores que interferem na velocidade 
das reações químicas, além de aprender como calculá-la. Ao longo do 
tema, são apresentadas situações do cotidiano do estudante, objetivando 
contextualizar o assunto. Sugere-se que este tema seja ministrado, priori-
tariamente, pelo(a) docente de Química. O tema possibilita um trabalho 
integrado com o(a) docente de Biologia, sobretudo, durante a contextu-
alização a respeito da atuação enzimática na digestão de alimentos.

Ao longo do tema, os estudantes poderão analisar e realizar previ-
sões sobre o comportamento da matéria em situações cotidianas, como 
a digestão e o cozimento de alimentos, ação realizada pela mobilização 
da habilidade EM13CNT101. Essa habilidade também pode ser mobi-
lizada na atividade 2 da seção Atividades, relacionada à formação da 
ferrugem. Nessa mesma atividade, é possível a mobilização da habilidade 
EM13CNT301, pois permite aos estudantes interpretar dados e propor 
soluções para situações-problema, no caso, a proteção do ferro contra a 
formação da ferrugem.

Como a taxa de desenvolvimento das reações químicas é apresen-
tada utilizando gráficos, os estudantes são incentivados a exercerem 
seus conhecimentos sobre a linguagem matemática, de modo a atingir 
ações que compõem a competência geral 4. Eles também são explora-
dos em algumas atividades deste tema. Outra competência que pode 
ser desenvolvida parcialmente é a competência geral 8, relacionada ao 
conhecimento de si e ao cuidado com saúde, uma vez que o tema trata 
da importância da mastigação para a digestão de alimentos.

Ainda no Tema 4 é sugerido que os estudantes aprofundem seus 
estudos sobre colisões moleculares acessando um simulador digital. O 
uso de tecnologias digitais para a produção de conhecimentos permite 
o desenvolvimento da competência geral 5.

Na seção Oficina científica, os estudantes poderão criar um proce-
dimento para avaliar fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento 

D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   199D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   199 28/09/20   08:1928/09/20   08:19



200

das reações químicas. Em seguida, deverão realizá-lo e interpretar os resulta-
dos obtidos. Sendo assim, vão mobilizar parte das habilidades EM13CNT205 e 
EM13CNT301, relacionadas à interpretação de dados e resultados experimentais. 
Essa atividade também ajuda a desenvolver a competência geral 2.

Nas Atividades extras desta Unidade, os estudantes poderão revisitar os 
conteúdos estudados ao longo dos temas. Na atividade 4, podem mobilizar 
habilidade EM13CNT301, ao interpretarem os dados fornecidos para elaborar 
conclusões, além de utilizá-los para realizarem previsões sobre a situação expe-
rimental expressa.

Na seção Falando de... Catalisadores, apresentam-se as aplicações dos catali-
sadores em processos industriais. Ao realizar uma pesquisa sobre a aplicação de um 
catalisador, atividade sugerida ao final desta seção, o estudante está analisando a 
propriedade de um material e avaliando sua aplicação na sociedade, o que mobiliza 
a habilidade EM13CNT307. 

Tema 1 • Vetores 
Neste tema, serão apresentados os seguintes conteúdos: grandezas escalares, 

grandezas vetoriais, vetores, soma vetorial e subtração vetorial. A fim de se levantar 
os conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos assuntos trabalhados, 
sugere-se que sejam realizados alguns questionamentos, como: 

 � “Quando viajamos para outras cidades, utilizando as rodovias do país, percor-
remos a menor distância de separação entre as cidades de origem e destino?”. 
É possível que muitos estudantes acreditem que a trajetória estabelecida 
pela rodovia apresente a menor distância possível entre as cidades. Contudo, 
explique que a menor distância entre duas cidades é a linha reta que liga os 
dois municípios e que as rodovias não apresentam uma trajetória com tais 
características.

Para verificarem o exposto na questão acima, peça aos estudantes que cons-
truam um mapa ou croqui utilizando coordenadas que tenham como referencial 
os pontos cardeais. Exemplos de coordenadas: caminhe 10 m ao Norte, depois 5 
m ao Leste e assim por diante. Peça que desenhem esse mapa de acordo com as 
orientações estabelecidas. O ideal é que não utilizem distâncias muito grandes 
e que considerem como escala que 1 m seja igual a 1 cm de uma régua padrão. 
Ao final, peça que tracem uma reta que liga diretamente os pontos inicial e final 
do mapa. É possível observar que a distância entre os pontos de origem e de 
destino é menor que a distância percorrida seguindo as orientações das coorde-
nadas elaboradas com os pontos cardeais. Então, explique que o mesmo ocorre 
em rodovias.

Na abertura do tema, são apresentadas, em um mesmo mapa, duas represen-
tações de deslocamentos estabelecidos entre as cidades de Londrina (PR) e São 
Paulo (SP), uma ao longo das estradas e a outra em linha reta, sem especificar o 
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local preciso da origem. Normalmente, o sistema de geolocalização toma o marco 
zero da cidade como referência. A segunda imagem sugere, justamente, que se o 
deslocamento entre os municípios fosse realizado por uma linha reta, a distância e 
o tempo de deslocamento seriam menores.

Aproveite a oportunidade para alertar que não se deve manipular aparelhos 
e/ou aplicativos digitais durante a direção no trânsito, uma vez que tal prática 
pode ocasionar acidentes, ao diminuir a atenção do motorista. Diga que a pro-
gramação da rota nos aplicativos de geolocalização deve ser realizada antes de 
iniciar a viagem.

Com relação à diferença entre grandeza vetorial e escalar, se desejar, é possível 
apresentar aos estudantes os conceitos de massa e de peso. Explique que a massa 
está relacionada a inércia de um corpo, enquanto peso é uma força de origem 
gravitacional. Assim, massa é uma grandeza escalar, pois apenas seu módulo (inten-
sidade) e unidade de medida são suficientes para defini-la. Peso, por sua vez, é uma 
grandeza vetorial, pois possui direção e sentido como informações essenciais para 
sua definição.

Como sugestão de atividade peça aos estudantes que pesquisem e construam 
uma tabela com duas colunas. Uma para grandezas escalares e outra para grande-
zas vetoriais.

O conceito de vetores é utilizado em diferentes áreas da Física. Neste momento, 
é importante que os estudantes compreendam suas características, bem como con-
sigam resolver problemas envolvendo operações vetoriais.

 » Soma vetorial 
O método utilizado para realizar a soma vetorial é chamado de método do 

polígono. Também é possível realizar a soma vetorial utilizando o método do 
paralelogramo. Para realizar a soma de dois vetores utilizando o segundo método, 
é preciso, primeiramente, juntar a origem dos vetores. Em seguida, trace uma linha 
paralela a cada vetor, resultando em um paralelogramo. Por fim, determine a dia-
gonal do paralelogramo para obter o vetor resultante.

Esse método está ilustrado a seguir. É possível apresentá-lo aos estudantes 
como alternativa para a realização da soma vetorial.
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 » Subtração vetorial 
Após explicar a subtração vetorial, solicite aos estudantes que apro-

fundem seus estudos sobre a diferença vetorial entre os deslocamentos 
vetoriais de pontos distintos em sistemas de posicionamento global, dis-
poníveis na internet ou em seus celulares. Eles podem pesquisar pontos 
em sua cidade, em seu Estado, em seu país, ou até mesmo entre países 
distintos. Solicite que sigam a lógica do exemplo apresentado para as 
cidades de São Paulo (SP), Presidente Prudente (SP) e Londrina (PR).

Tema 2 • Composição de movimentos 
Neste tema, serão abordados: composição de movimentos, lan-

çamento oblíquo e lançamento horizontal. É possível levantar os 
conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos assuntos tratados, de 
modo que, ao identificá-los, seja possível estabelecer uma estratégia de 
trabalho com o tema. A seguir, apresentam-se alguns questionamentos 
que podem ser feitos:

 � “Quando uma bola de basquete é arremessada em direção à cesta, 
pode-se dizer que o movimento da bola é resultante de uma composi-
ção de movimentos?”. É possível que muitos estudantes não visualizem 
que o movimento da bola é resultado de uma soma vetorial de dois 
vetores perpendiculares, um na direção horizontal e outro na vertical. 
Os estudantes podem surgir respostas de que o movimento que a 
bola efetua é uma diagonal, por exemplo. Espera-se que, no decorrer 
deste tema, fique cada vez mais claro para os estudantes os vetores 
que resultam nesse tipo de movimento.

 � “Qual a velocidade de uma bola de tênis no ponto mais alto da traje-
tória quando a lançamos verticalmente para cima?”. Nesse momento 
podem surgir como resposta alguns valores aleatórios. Verifique se 
algum estudante aponta que a velocidade seria zero e peça que 
explique seu raciocínio à turma. A resposta correta, de fato, é zero, 
pois quando a bola atinge a altura máxima o movimento de subida 
é interrompido para que ela comece a descer. A compreensão desse 
conceito é de extrema importância quando o estudante for apresen-
tado ao lançamento oblíquo.

 � “Por que um objeto diminui a velocidade durante o movimento de 
subida?”. É possível que muitos estudantes consigam associar a dimi-
nuição da velocidade com a ação da força gravitacional sobre o objeto. 
Durante a subida, a aceleração da gravidade atua no sentido oposto ao 
da velocidade, resultando assim em um movimento retardado.

Como sugestão de atividade, peça aos estudantes que elaborem 
uma lista com formas de lançamentos que são observadas no cotidiano 
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de cada um. Se desejar, oriente-os a realizar essa atividade em grupos, 
incentivando a colaboração e a comunicação entre eles. É possível que 
surjam as seguintes situações: o lançamento de foguetes, o arremesso 
de uma bola de basquete, o decolar de um avião, entre outras.

Na abertura deste tema, apresenta-se a ilustração de um rio com 
a inserção de vários pontos. A figura sugere que a correnteza influen-
cia diretamente no movimento de um nadador que planeja chegar ao 
ponto D. Pode-se observar que os vetores velocidade do nadador e velo-
cidade da correnteza formam um ângulo de 90o, sendo assim, o vetor 
velocidade resultante do nadador será uma diagonal. Com isso, o ponto 
de origem escolhido pelo mesmo deve ser o ponto C.

Ao comentar sobre a situação da travessia do rio, se desejar, é possível 
fazer uma relação com o movimento da chuva em um dia de temporal, 
ou seja, em uma situação que além da chuva ocorram ventos na direção 
horizontal.

A chuva apresenta vetor velocidade na direção vertical e sentido para 
baixo, devido a ação da força gravitacional, enquanto o vento possui um 
vetor velocidade na direção horizontal. Para facilitar a compreensão, o 
sentido do vetor velocidade do vento será adotado da esquerda para a 
direita. Essa situação, esboça mais uma vez dois vetores perpendiculares 
e trará como resultado um vetor diagonal para a velocidade da chuva. 
Utilizando a regra do polígono é possível determinar o vetor velocidade 
resultante. Se considerar oportuno, pode-se utilizar da regra do paralelo-
gramo para a obtenção do mesmo resultado.

A figura a seguir ilustra a situação apresentada utilizando o método 
do polígono.

Resultante

Chuva

vento

No boxe Espaços de aprendizagem, é indicado que os estudantes 
visitem um simulador para aprofundar seus estudos sobre vetores. Para 
iniciar, peça que selecionem a opção “Explorar 1D”. Então, solicite que sele-
cionem diferentes vetores (a, b e c, localizados no canto direito inferior) e 
os arrastem à malha quadriculada. É possível alterar os vetores, clicando 

D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   203D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   203 28/09/20   08:1928/09/20   08:19



204

sobre eles e arrastando o cursor do mouse para os lados. Por fim, peça que cliquem 
na opção “soma” situada no canto direito superior e que verifiquem o valor da 
soma de ambos os vetores, que será indicado no eixo x (ou no eixo y, caso alterem 
para essa opção, disponível no canto direito inferior da tela). Após o estudo inicial, 
solicite que explorem outras opções do simulador.

 » Lançamento oblíquo
Se possível, apresente o filme disponibilizado no boxe Espaços de aprendiza-

gem aos estudantes. Este filme conta a estória de um adolescente, Homer Hickam, 
que vive em uma cidade em que a mineração é a principal atividade econômica. 
Quando o jovem descobre que os russos colocaram o satélite Sputnik em órbita, 
começa a sonhar em pôr, também, um foguete seu em órbita e conta com o apoio 
de uma professora para dar início ao projeto que mudará sua vida.

O filme permite o aprofundamento dos estudos a respeito do lançamento 
oblíquo. Se possível, reserve três aulas para apresentar o filme e realizar discussões 
sobre ele. Se a escola possuir um anfiteatro, sugere-se que ele seja reservado para 
tal. Caso contrário, verifique outra forma de transmitir o filme. A atividade também 
pode ser feita em uma única aula. Nessa situação, separe as cenas que contemplam 
o conteúdo a ser discutido.

 » Lançamento horizontal
É possível utilizar as equações horárias dos movimentos uniforme e variado para 

calcular a altura máxima e o alcance horizontal. Assim, para o cálculo do alcance 
horizontal, será utilizada a componente V0x da velocidade.

Como o movimento na horizontal é caracterizado pelo movimento uniforme, 
tem-se que:

 S S V tx 0x 0x= + ⋅

Sx é o alcance horizontal, S0x representa a posição inicial do objeto, V0x a coorde-
nada da velocidade na horizontal e t representa o tempo necessário para o objeto 
voltar ao solo.

A altura máxima pode ser calculada por meio da equação horária do movi-
mento variado, tendo em vista que a componente vertical deste movimento sofre 
influência da aceleração da gravidade. Assim, tem-se que:

 
S S V t

a t
2y 0y 0y

2

= + ⋅ + ⋅

Sy representa a altura em cada instante, S0y a altura inicial, V0y a componente 
inicial da velocidade no eixo vertical e t o tempo de subida.

Vale ressaltar que a aceleração imposta ao movimento é a aceleração gravita-
cional, assim é possível substituir o termo a por –g, tendo em vista que aceleração 
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gravitacional é contrária ao movimento de subida do objeto. Para a aceleração da 
gravidade pode ser utilizado o valor aproximado de 10 m/s².

Dessa forma, a equação pode ser escrita como:

 
S S V t

g t
2y 0y 0y

2

= + ⋅ − ⋅

A altura máxima pode também ser obtida por meio da equação de Torricelli, assim:

Vy V 2 a S2
0y
2

y= + ⋅ ⋅

Vy a componente vertical da velocidade na altura máxima e DSy a variação da altura.
Vale lembrar que a componente Vy da velocidade no ponto mais alto da traje-

tória é nula. Com isso, a altura máxima e o tempo de subida podem ser calculados 
pela equação de Torricelli e pela função da velocidade, respectivamente. 

Essa página ainda traz o cálculo da variação da altura por meio de um gráfico 
velocidade em função do tempo.

Para isso, basta calcular a área que o gráfico forma com eixo horizontal, ou seja, 
o eixo do tempo. É possível verificar que se trata da área de um triângulo. É impor-
tante relembrar a equação para o cálculo da área de um triângulo, assim:

 
A

b h
2

= ⋅

A é a área do triângulo, b sua base e h a altura. No gráfico é possível verificar 
que os valores do tempo representam a base, enquanto a altura é representada 
pelos valores da velocidade.

Se desejar, convide o(a) docente de Matemática da escola para realização de 
uma aula conjunta sobre o assunto. Também é possível trabalhar em conjunto com 
o(a) docente de Educação Física, considerando algumas modalidades de esporte, 
conforme apontado no artigo sugerido na seção #FICA A DICA, Professor!

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para mais informações sobre a interação entre Física e Educação Física no 

estudo do lançamento horizontal, veja o artigo a seguir. Disponível em: http://
publicacoes. unigranrio.edu.br/index.php/magistro/article/view/2129/1005. 
Acesso em: 28 ago. 2020.

Tema 3 • Dinâmica impulsiva 
Neste tema serão abordadas as definições de força, força peso, impulso e 

conservação da quantidade de movimento do sistema. É possível levantar os 
conhecimentos prévios dos estudantes propondo questionamentos como:

 � “Por que quando uma arma é disparada, o atirador sente um recuo desta?”. É 
possível que os estudantes respondam que a arma exerce uma força na mão 
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do atirador. O motivo do recuo está relacionado diretamente à con-
servação da quantidade de movimento do sistema. Sugere-se que a 
explicação para esse fato não seja imediata, a fim de fazer com que os 
estudantes elaborem hipóteses e formulem respostas para tal situação.

 � “O que acontece com o peso dos objetos no espaço?”. Espera-se que 
os estudantes respondam que os objetos ficam mais leves no espaço. 
De fato, os objetos possuem peso no espaço, porém isso depende do 
produto entre a massa e a aceleração gravitacional do local no espaço 
em que o objeto se situa. Como sugestão de estudo sobre o assunto, 
peça aos estudantes que pesquisem a aceleração gravitacional dos 
planetas que compõem o Sistema Solar, utilizando o material disponi-
bilizado na seção #FICA A DICA, Estudante!.

Na abertura desse tema é apresentada a foto de um teste de impacto. 
Neste momento é possível abordar a educação para o trânsito, ressal-
tando a importância de se respeitar as leis e as normas de trânsito para 
evitar colisões e acidentes.

 » Força 
É importante frisar aos estudantes que, em relação à origem, as forças 

podem ser classificadas como forças de campo ou contato.

 » Força peso
Neste ponto são definidos os conceitos de força e campo gravitacional, 

ressaltando sua dependência em relação à distância ao centro da Terra.
No boxe Saiba mais são fornecidas informações sobre a intensidade 

do campo gravitacional e do peso de um corpo de massa 1 kg em algumas 
altitudes e a intensidade. 

 » Impulso de uma força
Neste momento, é possível retomar a foto apresentada na abertura 

do tema ilustrando um teste de impacto. Explique aos estudantes que 
quanto maior for o tempo de aplicação de uma força, menor será a força 
exercida sobre o corpo. É neste contexto, que é necessário buscar mate-
riais que façam com que o tempo de impacto seja mais longo. 

 » Quantidade de movimento
A quantidade de movimento é abordada por meio das diferentes 

dificuldades para alterar o movimento de corpos de massas e velocida-
des diferentes.

Explique aos estudantes sobre referencial e orientação da trajetória. 
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Enfatize que é estabelecido um sentido positivo e outro negativo para a 
trajetória de um corpo. Considere, por exemplo, como orientação positiva 
o sentido da esquerda para a direita. Caso o móvel esteja se movimen-
tando neste sentido, sua velocidade é considerada positiva. Se estiver se 
movimentando no sentido oposto, ou seja, da direita para a esquerda, sua 
velocidade é considerada negativa.

Comente que o sinal estabelecido para uma velocidade serve apenas 
para indicar o sentido do movimento em relação à trajetória de um móvel. 
Do mesmo modo, se a velocidade for positiva, a quantidade de movi-
mento do móvel também será positiva. Caso negativa, a quantidade de 
movimento do móvel também será negativa. Explique que o sinal da 
quantidade de movimento é importante no momento de resolver as 
questões algébricas, e que este obedece ao sinal correspondente à sua 
velocidade.

A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, ou seja, possui 
direção e sentido, sendo assim é importante retomar a soma e a subtração 
vetorial, apresentadas anteriormente nesta Unidade.

 » Conservação da quantidade de movimento de um 
sistema

O deslocamento de astronautas no espaço externo à estação espacial é 
uma situação que envolve os conceitos sobre conservação da quantidade 
de movimento. Se desejar, é possível exibir um trecho do filme Perdido 
em Marte, quando o astronauta Mark Watney é resgatado pela equipe 
da nave Hermes. Nesta cena, a comandante da missão, Melissa Lewis, se 
movimenta pelo espaço direcionando sua trajetória por meio de propul-
sores colocados em diferentes pontos de seu equipamento espacial. Para 
obter informações sobre o filme, veja a seção #FICA A DICA, Professor!.

Se desejar, realize uma atividade prática para a demonstração da con-
servação da quantidade de movimento, descrita na seção Ampliando.

Explore a fotografia que mostra uma pessoa se exercitando em uma 
esteira mecânica, que funciona sem a utilização de energia elétrica. É pos-
sível discutir acerca da possibilidade de utilização de equipamentos que 
necessitam de energia elétrica, contribuindo para a sustentabilidade.

 » Colisões mecânicas
Antes de iniciar o trabalho com este assunto, questione aos estudantes 

sobre o que eles entendem por colisões mecânicas e peça que apontem 
exemplos delas de seu cotidiano. De antemão, é possível que não saibam 
defini-la ao certo, mas é importante que exerçam seu raciocínio científico 
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e pensem sobre o assunto. Conduza uma conversa com os estudantes, de 
modo que sejam capazes de concluir a definição deste conceito. Então, 
com base nessa dinâmica, é possível que reconheçam as colisões entre 
automóveis ou em um jogo de bilhar como exemplos.

Ampliando
Essa atividade possui o objetivo de demonstrar a conservação da 

quantidade de movimento de um sistema balão-ar. É possível dividir os 
estudantes em grupos incentivando a colaboração e comunicação entre 
eles. Para o experimento, serão necessários os seguintes materiais: um 
balão, dois metros de linha, fita adesiva e canudo de refrigerante.

O procedimento de montagem é descrito a seguir:
 � Grude o canudo sobre o centro do balão, com ele ainda vazio;
 � Passe uma das pontas da linha por dentro do canudo;
 � Coloque o balão na extremidade esquerda da corda;
 � Encha o balão e solte-o.

Neste caso, antes de ser solto, a quantidade de movimento do 
sistema é nula. A partir do momento em que o balão começa seu movi-
mento para um lado, o ar contido no mesmo efetua um movimento no 
sentido oposto. Desse modo, a quantidade de movimento do sistema 
permanece nula.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais a respeito das acelerações gravitacionais dos planetas 

que constituem o sistema solar, acesse o link a seguir. Disponível em: 
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm. Acesso em: 26 ago. 2020.

#FICA A DICA, Professor! 
 � O filme Perdido em Marte mostra o astronauta Mark Watney, que após 

ser dado como morto, abandonado pelos amigos, em uma missão no 
planeta Marte, busca sobreviver no planeta inóspito com escassos 
suprimentos e sem saber como reencontrar os companheiros ou retor-
nar à Terra. Direção: Ridley Scott. EUA: 20th Century Fox, 2015. (144min).
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Tema 4 • Cinética química
Neste tema, serão apresentados os seguintes assuntos: taxa de 

desenvolvimento de reações químicas e fatores que a influenciam, como 
temperatura, pressão, concentração de reagentes, superfície de contato 
e catalisadores. É importante avaliar os conhecimentos prévios dos estu-
dantes, de modo a planejar o desenvolvimento do tema. A seguir, são 
sugeridas algumas questões que podem levantar esses conhecimentos.

 � “O que são reações químicas?”. Verifique se os estudantes respondem 
que são reações que originam novas substâncias, a partir da reorgani-
zação entre os átomos que constituem a substância inicial envolvida. 
Peça aos estudantes que identifiquem situações de seu cotidiano em 
que ocorrem e em que não ocorrem reações químicas. Eles podem citar 
que rasgar uma folha de papel não envolve uma reação química, mas 
queimá-la sim.

 � “Que fatores influenciam o desenvolvimento de uma reação química?”. 
Neste momento, é natural que os estudantes não que saibam respon-
der corretamente a essa pergunta, no entanto espera-se que pensem e 
elaborem possíveis explicações sobre o assunto. Incentive-os a exercer 
o pensamento científico, colaborando com o desenvolvimento da com-
petência geral 2. 

 � “Por que os alimentos cozinham mais rapidamente em fogo alto do que 
em fogo baixo?”. É esperado que apontem que a temperatura acelera o 
cozimento dos alimentos. Incentive-os a relacionar suas respostas ao 
desenvolvimento de reações químicas. No caso, a temperatura o acelera.

 » Velocidade média 
Comente que, na Química, utiliza-se a velocidade (ou rapidez) para 

se referir à variação da concentração, da quantidade de matéria de um 
reagente (por exemplo, em gramas) em relação a um intervalo de tempo 
(por exemplo, segundos, minutos, horas etc.).

Explique aos estudantes que a velocidade média (Vm) de uma reação pode 
ser expressa pela velocidade de consumo de um de seus reagentes ou pela 
velocidade de formação de um de seus produtos, e deve ser calculada em 
módulo, uma vez que não existe velocidade negativa neste tipo de reação. 

Se desejar, utilize as representações a seguir como modelos para expor 
para aos estudantes que o cálculo da velocidade pode ser feito a partir de 
uma tabela. A reação expressa é a decomposição do pentóxido de nitro-
gênio (N2O5), que resulta na formação de dióxido de nitrogênio (NO2) e 
gás oxigênio (O2). Observe que, com o passar do tempo, a quantidade de 
reagente (N2O5) diminui, uma vez que é consumido; e, a quantidade de 
produtos (NO2 e O2) aumenta, uma vez que são formados.
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 » Velocidade de decomposição do pentóxido de nitrogênio

Tempo [N2O5] [NO2] [O2]

0 200 0 0

100 168 64 16

200 142 116 29

300 120 160 40

400 101 198 49

500 86 228 57

600 72 256 64

700 61 278 70

Dados fictícios.

 » Teoria das colisões 
Ao trabalhar os gráficos que ilustram a variação de energia ao longo de 

uma reação, verifique se a relação entre energia de ativação e velocidade 
da reação é bem elucidada entre os estudantes. Se necessário, produza 
outros gráficos no quadro para diversificar os exemplos, contribuindo para 
seu aprendizado.

 » Fatores que alteram a velocidade das reações 
Recomende que os estudantes acessem o simulador disponibilizado 

no boxe Espaços de aprendizagem para seus estudos sobre as colisões 
moleculares. Oriente-os a manipular, neste momento, apenas a aba “coli-
sões simples”. 

No canto inferior direito, é possível selecionar a molécula que será 
introduzida no sistema, puxando o êmbolo vermelho. No canto direito, é 
possível variar a temperatura do sistema, movimentando a seta para cima 
(aumentar a temperatura) e para baixo (diminuir a temperatura). Diga 
para observarem a influência da temperatura nas colisões moleculares.

Com relação à temperatura, comente com os estudantes que o res-
friamento provoca a redução da velocidade de reação, pela diminuição 
da energia cinética das moléculas. Exemplifique dizendo sobre o uso de 
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geladeiras e refrigeradores para conservar alimentos, retardando o desen-
volvimento de microrganismos que deles se alimentam.

Ao comentar sobre a superfície de contato, questione se os estudan-
tes já cozinharam batatas, por exemplo, sob a supervisão de um adulto. 
Peça aos que responderem sim que compartilhem sua experiência com 
a turma, apontando em qual das situações a batata cozinha mais rápido: 
inteira ou cortada em pedaços pequenos. No caso, ao cortá-la em pedaços 
menores, obtém-se seu cozimento mais rápido, uma vez que possuem 
maior superfície de contato com o calor da panela. Aproveite o assunto 
para comentar sobre a economia de gás de cozinha, ao otimizar o tempo 
de cozimento dos alimentos.

Com relação aos catalisadores, é importante mencionar que eles não 
fornecem energia para a reação, tampouco alteram o rendimento de 
uma reação, pois a quantidade de produto formado é o mesmo. Ressalte 
que eles permitem que a reação aconteça com menor energia de ativa-
ção e com maior velocidade (rapidez). Ao comentar sobre catalisadores, 
é possível trabalhar a seção Falando de... Catalisadores, presente no 
final da Unidade.

 » Oficina científica 
Oriente os estudantes na realização da atividade proposta. Diga que 

eles podem realizá-la em casa, sob a supervisão de um adulto, uma vez 
que o aquecimento da água deve ser realizado pelo responsável e não 
pelo estudante. Após a realização da atividade, os estudantes podem ela-
borar um relatório, descrevendo os materiais utilizados e o procedimento 
que elaboraram, além de apontarem os resultados que obtiveram.

Os estudantes podem utilizar copos com a mesma quantidade de 
água (100 ml) em três temperaturas distintas (gelada, ambiente e aque-
cida) para dispor os comprimidos, que podem ser utilizados inteiros ou 
triturados (para triturar, basta utilizar o socador de limão ou o batedor de 
carne). A seguir, está apontada uma sugestão para o procedimento que 
pode ser adotado pelos estudantes.

 � Copo 1: colocar cerca de 100 mL de água gelada e acrescentar um com-
primido inteiro. Registrar o intervalo de tempo decorrido até que ele 
termine de efervescer.

 � Copo 2: colocar cerca de 100 mL de água a temperatura ambiente e 
acrescentar um comprimido inteiro. Registrar o intervalo de tempo 
decorrido até que ele termine de efervescer.

 � Copo 3: colocar cerca de 100 mL de água aquecida e acrescentar um 
comprimido inteiro. Registrar o intervalo de tempo decorrido até que 
ele termine de efervescer.
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 � Copo 4: colocar cerca de 100 mL de água gelada e acrescentar um comprimido 
triturado. Registrar o intervalo de tempo decorrido até que ele termine de 
efervescer.

 � Copo 5: colocar cerca de 100 mL de água a temperatura ambiente e acrescentar 
um comprimido triturado. Registrar o intervalo de tempo decorrido até que ele 
termine de efervescer.

 � Copo 6: colocar cerca de 100 mL de água aquecida e acrescentar um compri-
mido triturado. Registrar o intervalo de tempo decorrido até que ele termine de 
efervescer.

É importante que sejam criados critérios pelos estudantes, uma vez que o cro-
nômetro deve ser iniciado e parado em situações similares. Por exemplo, é possível 
iniciar o cronômetro no momento em que o comprimido entra em contato com a 
água e pará-lo no momento em que as bolhas formadas tiverem aparência similar.

Falando de... Catalisadores
Caso queira obter mais informações sobre catalisadores, bem como os pesqui-

sadores que receberam prêmios Nobel em estudos relacionados à catálise, leia o 
artigo disponibilizado na seção #FICA A DICA, Professor!.

Se desejar, é possível comentar que existem substâncias de ação oposta à dos 
catalisadores, denominadas inibidores. Os inibidores diminuem a velocidade das 
reações químicas. Eles são amplamente utilizados como conservantes de alimentos, 
cosméticos e medicamentos, permitindo que sua validade seja estendida.

[...] A catálise é de vital importância para a indústria química: mais de 80% dos produtos quí-
micos industriais passam em pelo menos uma etapa de sua fabricação por um processo catalítico. 
A catálise é particularmente importante para os setores de refino de petróleo, petroquímica, polí-
meros, agroquímicos, aromas e fragrâncias e fármacos. Uma aplicação já muito importante e em 
franco crescimento é a de catalisadores para abatimento de poluentes, sobretudo na indústria 
automotiva. [...]

A utilização de processos catalíticos é explicitamente um dos doze princípios da Química Verde, 
mas correlaciona-se intimamente com vários outros tais como: maior seletividade atômica, eco-
nomia de energia e rotas sintéticas mais curtas. Devido às pressões sociais e governamentais por 
processos mais limpos, a introdução de novos processos industriais baseados em catálise podem 
ser esperados para os próximos anos.

[...]

BERNARDO-GUSMÃO, K.; PERGHER, S. B. C.; SANTOS, E. N. dos. Um panorama da catálise no Brasil nos últimos 40 
anos. Química Nova, São Paulo, v. 40, n. 6, jul. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0100-40422017000600650&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 4 set. 2020. 

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para mais informações sobre catalisadores, leia o artigo completo a seguir. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0100-
40422017000600650&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 29 ago. 2020.
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Planejamento

Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte 
distribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos 
docentes da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� Tema 1 (Leis de Newton): 7 aulas;

� Tema 2 (Equilíbrio de um corpo): 7 aulas;

� Tema 3 (Energia, trabalho e potência): 7 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este 
Volume seja trabalhado ao longo de um semestre. Caso a dinâmica do trabalho 
com o Volume seja outra, é possível alterá-la.

A BNCC nesta Unidade 

Competências gerais da BNCC: 1, 2, 8, 9 e 10
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competências específi cas: 1, 2 e 3
Habilidades: EM13CNT101, EM13CNT204, EM13CNT301, EM13CNT303, EM13CNT306

Esta Unidade aprofund a o estudo dos movimentos dos objetos na Terra, con-
siderando os conceitos de força, energia, trabalho e potência. Ao longo dela, os 
fenômenos naturais e o funcionamento de processos tecnológicos são explicados 
com base nas interações entre matéria e energia, propiciando o desenvolvimento 
da competência específi ca  1. Além disso, ao explorar parte da dinâmica da Terra, 
por meio do estudo dos movimentos, é possível desenvolver a competência 
específi ca 2. Em alguns momentos da Unidade, é solicitado que os estudantes 
investiguem situações-problema, utilizando linguagem própria da área de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, o que auxilia no desenvolvimento da competência 
específi ca 3. Para tanto, a Unidade foi estruturada em três temas, explicitados a 
seguir.

O Tema 1 possibilita o estudo das leis de Newton e suas aplicações em situa-
ções cotidianas. Sugere-se que este tema seja ministrado, prioritariamente, pelo(a) 
docente de Física.

Os assuntos desse tema possibilitam que os estudantes analisem e represen-
tem os movimentos de objetos em situações cotidianas, além de realizar previsões 
sobre eles. Portanto, é possível mobilizar a habilidade EM13CNT101. Essa habili-
dade é mobilizada nas atividades 1 e 5 da seção Atividades, por meio da análise 
do movimento de um trenó e de um caminhão, respectivamente.

Outra habilidade que pode ser mobilizada é a EM13CNT204, uma vez que os 

UNIDADE 2 Força, energia, trabalho e potência
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estudantes poderão elaborar explicações, fazer cálculos e determinar pre-
visões a respeito dos movimentos dos objetos na Terra. É possível, ainda, 
mobilizar a habilidade EM13CNT301, por meio da elaboração de hipó-
teses e previsões sobre esses movimentos, como ocorre na atividade 2. 
Essas etapas fazem parte da abordagem própria das Ciências. Ao envolver 
o estudante com tais etapas desenvolve-se a competência geral 2.

Ao permitir que os estudantes utilizem conhecimentos historicamente 
construídos a respeito do mundo físico, compreendendo a realidade, o 
tema permite o desenvolvimento da competência geral 1. Isso fica evi-
denciado ao indicar que a Primeira Lei de Newton, na realidade, já havia sido 
estudada e alguns conceitos estabelecidos por Galileu Galilei, mostrando 
que a ciência se apoia em conhecimentos anteriores para poder evoluir.

Na atividade 3 da seção Atividades deste tema, é solicitado aos estudantes 
que investiguem as espécies de árvores plantadas no bairro em que residem, 
de modo a identificar se a arborização local é adequada à qualidade de vida 
da população. Após o levantamento, os estudantes devem propor eventuais 
soluções para a arborização local. É possível, assim, auxiliar no desenvolvi-
mento da competência geral 2, relacionada à investigação e à proposição 
de soluções a situações-problema da realidade, considerando conhecimentos 
de diferentes áreas. Além disso, pode-se desenvolver a competência geral 
10, pois a atividade representa uma forma de agirem pessoalmente e coleti-
vamente com responsabilidade, exercendo sua cidadania.

O Tema 2 apresenta o equilíbrio de um corpo no contexto da Física, 
considerando, portanto, as forças que atuam sobre ele e seu centro de 
gravidade. Abordam-se o equilíbrio de um ponto material e as condições 
de equilíbrio de um corpo extenso. Neste último, também são apresen-
tadas as alavancas presentes no corpo humano. Sugere-se que este tema 
seja ministrado, prioritariamente, pelo(a) docente de Física. O tema pos-
sibilita um trabalho integrado com o(a) docente de Biologia, durante a 
abordagem das alavancas do corpo humano, que pode fornecer maiores 
informações a respeito dos movimentos musculares.

Ao longo das atividades que compõem esse tema, bem como nas 
atividades 1 a 4 da seção Atividades, os estudantes poderão elaborar 
hipóteses e/ou fazer previsões a respeito de situações cotidianas, sob 
perspectiva científica, mobilizando, portanto, a habilidade EM13CNT301. 
Ao ser necessário, pois, recorrer à abordagem própria das Ciências, auxi-
lia-se no desenvolvimento da competência geral 2.

O Tema 3 apresenta as relações entre energia, força e trabalho. 
Destacam-se a energia cinética e a energia potencial, além da energia 
mecânica e sua conservação. Também são explorados o trabalho de uma 
força e a potência mecânica. Os assuntos são apresentados por meio 
de situações do cotidiano do estudante. Sugere-se que este tema seja 
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ministrado, prioritariamente, pelo(a) docente de Física.
Ao apresentar situações, como por exemplo na atividade 1, que 

envolvem transformações e conservações de energia, permitindo 
que os estudantes as analisem e façam previsões sobre elas, o tema 
permite a mobilização da habilidade EM13CNT101. Além disso, ao 
possibilitar que os estudantes expliquem, calculem e façam previsões 
sobre o movimento dos objetos na Terra, também pode-se mobilizar 
a habilidade EM13CNT204, evidenciada na atividade 2. A elaboração 
de previsões também faz parte da habilidade EM13CNT301, como 
ocorre na atividade 3.  Essas habilidades são exploradas em parte das 
atividades do tema. Nestas, incentiva-se a resolução de problemas, 
com base nos conteúdos estudados, desenvolvendo a competência 
geral 2.

A atividade 1 da seção Atividades deste tema auxilia no desenvolvi-
mento da competência geral 8, com relação ao cuidado da saúde física, 
uma vez que os estudantes irão verificar a importância da manutenção 
de uma postura adequada durante a prática de atividades físicas.

Nas Atividades extras desta Unidade, o estudante poderá revisitar 
os conteúdos estudados ao longo dos temas. Na atividade 1, a análise 
de transformações de energia em situações cotidianas, no caso, escor-
regar em um morro de areia, como é feito em locais praianos, auxilia na 
mobilização da habilidade EM13CNT101. Além disso, é possível mobi-
lizar também a habilidade EM13CNT204, uma vez que deverão realizar 
previsões a respeito do movimento das pessoas que escorregam.

Na seção Falando de... Segurança no trânsito, apresentam-se com-
portamentos e equipamentos que podem auxiliar a manutenção da 
segurança de motoristas, motociclistas, passageiros e pedestres. Nesse 
sentido, os estudantes poderão mobilizar a habilidade EM13CNT306, 
uma vez que deverão justificar a importância de adotá-los.

Na atividade 3 desta seção, os estudantes poderão participar de uma 
investigação e verificar se os condutores do bairro onde moram cumprem 
as leis e as normas de trânsito. Os resultados de sua investigação devem 
ser comunicados por meio de um relatório, utilizando de gráficos e tabelas. 
Assim, poderão mobilizar a habilidade EM13CNT303.

A atividade 4 da mesma seção auxilia no desenvolvimento da com-
petência geral 9, pois os estudantes irão exercitar o diálogo, fazendo-se 
respeitar e respeitando ao outro, exercendo a empatia.

Tema 1 • Leis de Newton
Neste tema serão abordados as leis de Newton, a quantidade de 
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movimento e algumas forças mecânicas: força normal, de tração e atrito. 
Com o intuito de levantar o conhecimento prévio do estudante, sugere-se 
que seja realizado o seguinte questionamento:

 � “O que acontece quando estamos em um automóvel com velocidade 
de 60 km/h e este freia bruscamente?”. A resposta mais provável neste 
momento é de que as pessoas que estão dentro do automóvel são lan-
çadas para frente. Peça aos estudantes que expliquem essa situação. 
Não é esperado que forneçam explicações corretas, mas que pensem 
sobre o assunto. Explique que, de acordo com a lei da inércia, as pessoas 
presentes nessa situação tendem a manter seu movimento, ou seja, 
manter a velocidade de 60 km/h até que uma força resultante altere 
o estado de movimento do indivíduo. Aproveite a oportunidade para 
ressaltar a importância do uso do cinto de segurança.

Na abertura deste tema, é apresentada a imagem de passageiros 
em um ônibus. Ao arrancar, o corpo de todos os passageiros tenderá a 
manter o repouso de acordo com o Princípio da Inércia (Primeira Lei de 
Newton), por isso seus corpos penderão para trás. Em razão da menor 
base de apoio, os passageiros em pé sentirão este fenômeno com mais 
intensidade. O mesmo raciocínio é feito caso o ônibus freie – a tendência 
é que os passageiros continuem o movimento, e seus corpos penderão 
para a frente. 

Na situação descrita, é possível criar uma discussão questionando os 
estudantes sobre o que poderia acontecer com os passageiros em uma 
curva, fazendo com que levantem hipóteses e argumentos científicos e 
experimentais para embasar seus pontos de vista. 

 » Primeira lei de Newton 
Para introduzir a discussão acerca da lei da inércia, sugere-se apresen-

tar uma cena do filme Vingadores: Guerra infinita, indicado na seção 
#FICA A DICA, Professor! e propor discussões a respeito dela. Logo no 
começo do filme, um dos heróis, Thor, é lançado ao espaço a partir da 
explosão de sua nave espacial. O herói permanece em movimento até que 
se choca com outra nave, alterando assim seu estado de movimento. Isso 
evidencia a Primeira Lei de Newton, tendo em vista que, na ausência de 
força resultante, Thor não teve seu estado de movimento alterado. Após 
a apresentação da cena em questão, pode-se reunir os estudantes em 
grupos e solicitar que formulem hipóteses capazes de explicar a situação 
apresentada, mobilizando, de modo parcial, a habilidade EM13CNT301. 
Após a exposição das hipóteses, trabalhe o assunto relacionando-o à cena 
do filme.
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Caso queira que os estudantes ampliem seus estudos a respeito da 
Primeira lei de Newton, realize a atividade sugerida na seção Ampliando.

 » Segunda lei de Newton ou princípio fundamental 
da dinâmica 

É importante salientar que podem existir muitas forças atuando em um 
mesmo corpo no mesmo instante. Destaque que a intensidade das forças 
que possuem a mesma direção e mesmo sentido são somadas e forças que 
possuem a mesma direção e sentidos opostos se subtraem. É interessante 
salientar que, quanto maior for a força resultante que atua sobre um corpo, 
maior será a aceleração que este adquire. A aceleração sempre terá a mesma 
direção e sentido que a força resultante possuir.

 » Terceira lei de Newton ou princípio da ação e 
reação

Se desejar, apresente algumas situações do cotidiano exemplificando 
a atuação das forças de tração, reação normal do apoio e atrito. A força 
de tração, por exemplo, está presente no bungee jump no momento em 
que a corda é tracionada e exerce uma força para cima no indivíduo pra-
ticante do esporte. 

O material do estudante sobre a mesa, recebe desta uma força de contato, 
denominada força normal, que anula a força gravitacional e mantém o mate-
rial em repouso.

Neste tema, a força de atrito foi utilizada em várias situações que expli-
cam de forma consistente a lei da inércia. É possível retomar a situação do 
carrinho apresentada na página de abertura, explicitando a presença da 
força de atrito como a principal responsável pela desaceleração do carrinho.

#FICA A DICA, Professor! 
 � O filme Vingadores: Guerra infinita mostra os heróis unindo forças 

com os Guardiões da Galáxia para enfrentar o vilão Thanos, que chega 
à Terra disposto a reunir as joias do infinito. Direção: Anthony Russo e 
Joe Russo. EUA: Walt Disney Studios Motion Pictures, 2018. (149min).

Ampliando 
Para ampliar o estudo acerca da Primeira Lei de Newton, realize a 

seguinte atividade: diga aos estudantes para formarem pequenos grupos 
e elaborarem um experimento simples, com materiais de fácil acesso, 
em que seja possível evidenciá-la. Os estudantes devem trabalhar em 
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equipe, exercendo o diálogo e a cooperação, previstos parcialmente na 
competência geral 9. Após a montagem, peça para que elaborem uma 
apresentação do experimento, explicando o conteúdo abordado. Se con-
siderar oportuno, essa atividade pode ser usada como forma de avaliação 
dos estudantes.

Uma sugestão de experimento seria a seguinte: colocar uma régua 
sobre uma caneca parcialmente cheia de água, formando uma prancha; 
sobre esta, então, colocar uma tampa de refrigerante e, sobre a tampa, 
um ovo (utilizar um ovo cozido para evitar imprevistos com o ovo cru). 
Então, pode-se exercer uma força horizontalmente e de forma brusca 
sobre a régua, empurrando-a. O ovo deverá cair dentro da caneca, ao 
invés de acompanhar o movimento da régua. No caso, como a força foi 
aplicada somente na régua, o ovo manteve seu estado de repouso e caiu 
na caneca, devido à ausência da força normal da superfície de apoio.

Tema 2 • Equilíbrio de um corpo
Neste tema será definido o conceito de equilíbrio, tanto de um corpo 

extenso quanto de um ponto material, bem como de momento de uma 
força e de alavancas. É importante verificar os conhecimentos prévios dos 
estudantes para planejar o trabalho com o tema. Algumas sugestões de 
questões de levantamento de conhecimento prévio são:

 � “Por que o garçom posiciona sua mão no centro da bandeja ao segu-
-rá-la?”. Nesse momento, espera-se que a palavra equilíbrio seja citada 
pelos estudantes.

 � “Por que a maçaneta de uma porta fica na extremidade oposta à dobra-
diça?”. Podem surgir respostas variadas, por exemplo, para manter a 
estética mais interessante. Faça com que os estudantes reflitam e criem 
hipóteses para a situação apresentada, mobilizando assim a habili-
dade EM13CNT301. Na realidade, a resposta para essa pergunta está 
relacionada diretamente ao conceito de momento de uma força ou 
torque. Para que a porta possa ser aberta ou fechada é necessário um 
torque mínimo. Diante disso, a distância entre a maçaneta e o ponto 
fixo (dobradiça) deve ser máxima, de modo a minimizar a força aplicada. 
Sugere-se que essa situação seja explanada no decorrer desse tema, 
logo após a definição do conceito de torque.

Na abertura desse tema, é apresentada a fotografia de uma mulher 
sentada em uma cadeira. Logo em seguida, é feito um questionamento 
acerca da dificuldade de se levantar sem que o corpo seja inclinado para 
frente. Repita essa situação na sala de aula, com o objetivo de fazer com 
que os estudantes percebam tal dificuldade.
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 » Equilíbrio do ponto material
Explique aos estudantes que ponto material se refere aos objetivos 

cujas dimensões não interferem no estudo a ser feito. 
Na atividade resolvida, é possível trabalhar habilidades do pensamento 

computacional. A resolução da atividade tem início com a decomposição 
do problema, fragmentando-o em partes menores. Na sequência, cria-se 
uma sequência de passos. Oriente os estudantes a exercerem essas habi-
lidades durante a resolução das atividades do tema.

 » Momento de uma força (ou torque)
Trata-se de um conceito de grande importância e aplicação prática, 

sendo importante a discussão e apresentação de exemplos cotidianos 
diversos em que a escolha do ponto de apoio e do braço de aplicação da 
força facilita determinadas ações.

 » Condições de equilíbrio de um corpo extenso 
Explique aos estudantes que corpo extenso se refere aos objetos cujas 

dimensões interferem no estudo a ser feito. 
Na seção Ampliando é apresentada uma atividade prática simples a 

respeito das condições de equilíbrio apresentadas neste tópico. Se consi-
derar oportuno, realize-a com os estudantes neste momento.

É importante salientar e explicar as condições para que um sistema 
esteja em equilíbrio, tanto de rotação quanto de translação. 

Sabe-se que, para que um sistema esteja em equilíbrio de translação, a 
força resultante do sistema deve ser zero. No caso do equilíbrio de rotação, 
o torque ou momento resultante do sistema, deve ser zero.

Retome a situação expressa na abertura do tema, enfatizando ser 
necessário se inclinar para a frente ao se levantar da cadeira, para que 
possam ser estabelecidas as condições de equilíbrio.

 » Alavanca no corpo humano 
Ao abordar as alavancas no corpo humano, convide o(a) docente de 

Biologia para desenvolver um trabalho integrado. É possível comentar 
sobre os movimentos musculares, detalhando a contração e o relaxamento.

Se desejar, é possível explicar que as alavancas são classificadas em: 
interpotentes, interfixas e inter-resistente. Mostre aos estudantes que, 
para entender essa classificação, é necessário compreender o significado 
de força potente, força resistente e ponto fixo ou de apoio. Para tanto, 
utilize as informações a seguir.
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A força potente é aquela exercida com o objetivo de movimentar o 

objeto, enquanto a força resistente é a força peso do objeto que se pre-

tende levantar. O ponto fixo ou ponto de apoio é aquele ao redor do qual 

a alavanca pode girar.

Assim, uma alavanca é classificada como interpotente quando a força 

potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Como 

exemplo deste tipo de alavanca pode-se citar as pinças e os pegadores 

de macarrão.

Ponto fixo
Ponto fixo

PO
PO

VA
PH

OT
O/

IS
TO

CK
PH

OT
O/

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Força resistente

Força resistente

Força potente

KO
OS

EN
/IS

TO
CK

PH
OT

O/
GE

TT
Y 

IM
AG

ES

Força potente

 » A pinça e o pegador de macarrão são exemplos de alavancas interpotentes.

A alavanca inter-resistente recebe esse nome devido ao fato de que a 

força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. 

Pode-se citar como exemplo deste tipo de alavanca o carrinho de mão e 

o quebra nozes. 

Ponto fixo

Força resistente

OZ
EN

LI
/IS

TO
CK

PH
OT

O/
GE

TT
Y 

IM
AG

ES Força potente

Ponto fixo

Força resistente
CO

NS
TA

NT
IN

OS
Z/

IS
TO

CK
PH

OT
O/

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Força potente

 » A carriola e o quebra nozes são exemplos de alavancas inter-resistentes.

Por fim, quando a alavanca apresenta o ponto de apoio situado entre a 

força potente e a força resistente, é classificada como interfixa. É possível 

citar a tesoura como exemplo.
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Ponto fixo

Força resistente

Força potente

M
IC

HA
EL

 B
UR

RE
LL

/IS
TO

CK
PH

OT
O/

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

 » A tesoura é um exemplo de alavanca interfixa.

Ampliando
Com o objetivo de aprofundar o conceito de situações envolvendo 

equilíbrio trabalhadas nesse tema sugere-se que seja separada uma 
aula para a realização da seguinte atividade: montar uma minigangorra, 
formada por uma régua apoiada sobre uma borracha e algumas moedas. 
É possível dividir os estudantes em grupos incentivando a colaboração 
e comunicação entre eles, previstas em parte da competência geral 9.

Para a atividade, são necessários os seguintes materiais: uma régua, 
uma borracha e três moedas iguais.

O procedimento de montagem é descrito a seguir:
 � colocar a borracha em cima da mesa;
 � inserir o meio da régua sobre a borracha, cuidadosamente, até que esta 

fique na horizontal;
 � por uma moeda na ponta de uma régua e veja o que acontece;
 � colocar uma moeda na outra ponta da régua, com a mesma distância 

que a primeira moeda foi colocada em relação à borracha. Observar o 
que acontece;

 � colocar a última moeda sobre uma das moedas que estão na régua;
 � aproximar as duas moedas sobrepostas da borracha até que a régua 

atinja o equilíbrio.

Peça aos estudantes que interpretem a condição de equilíbrio, utili-
zando os conteúdos estudados no tema. No caso, quando a régua atinge o 
equilíbrio, fica em repouso horizontalmente. Ela permanece em equilíbrio 
quando é colocada uma moeda de cada lado, à uma mesma distância da 
borracha (ponto fixo), pois os torques de cada lado da régua são iguais, 
ou seja, se anulam, resultando em um sistema com torque igual a zero.

Da mesma forma, peça para que os estudantes interpretem a situação 
em que o aparato não está em equilíbrio. Por exemplo, na situação em 
que é colocada uma moeda sobre uma das que já estavam na gangorra, o 
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torque resultante deixa de ser zero, pois de um lado a força peso aumenta. 
Para que a gangorra retorne ao equilíbrio é necessário diminuir a distância 
em relação ao ponto fixo das duas moedas sobrepostas, diminuindo-se 
assim o torque deste lado da gangorra. Outra possibilidade para que o 
torque resultante do sistema volte a ser zero, é colocar uma quarta moeda 
sobreposta ao lado que possui apenas uma.

Tema 3 • Energia, trabalho e potência 
Neste tema, são abordados os tipos de energia mecânica, além dos 

conceitos de trabalho e potência. Com o intuito de levantar o conheci-
mento prévio do estudante em relação a esses assuntos, faça a seguinte 
atividade:

Na borda de um copo plástico, cortar um quadrado de aproximada-
mente 3 cm de largura por 6 cm de altura. Em seguida, utilizar fita adesiva 
para fixar tampas plásticas de refrigerantes nas extremidades de uma 
régua, de modo que fiquem alinhadas. Com a intenção de produzir algo 
parecido com uma canaleta, fixar outra régua, horizontalmente, sobre 
a outra face das tampinhas. Colocar o copo sobre uma das extremida-
des das réguas, apoiando a outra sobre um livro, fazendo com que uma 
rampa seja formada. Por fim, soltar uma bolinha de gude na extremidade 
superior da rampa. É possível variar a inclinação da rampa e, consequen-
temente, a altura inicial da bola de gude colocando mais livros como base 
para a extremidade superior. O objetivo é demonstrar aos estudantes que, 
quanto maior for a altura inicial da bola de gude, maior será a energia 
transferida para o copo. Sendo assim, questione:

 � “Que formas de energia podem ser evidenciadas nesta atividade?”. 
Não é esperado que os estudantes saibam apontar o nome das formas 
de energia, mas que pensem sobre o assunto. A atividade exemplifica 
a aplicação da energia cinética e da energia potencial gravitacional. 
Verifique se as explicações dos estudantes se assemelham a essas 
formas de energia.

Na abertura deste tema, são apresentadas duas fotografias. Em uma 
delas, está uma montanha-russa, cujo funcionamento depende da trans-
formação de energia cinética em potencial gravitacional e vice-versa. 
Explique aos estudantes que parte desta energia é transformada em calor 
devido ao atrito, sendo assim o móvel não possui energia suficiente para 
continuar percorrendo grandes alturas como no início.

Na outra fotografia, há uma queda d’água, produzida pelo artista 
gráfico holandês Maurits Cornelis Escher (1898-1972). É possível observar 
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a princípio que, durante a queda, ocorre transformação da energia poten-
cial gravitacional em cinética. Por fim, ao passar pela roda-d'água, a 
energia cinética que a água possui é transformada novamente em energia 
potencial gravitacional.

 » Energia cinética (Ec)

É importante destacar que a energia cinética está presente em tudo 
que se movimenta, e a sua variação necessita de aplicação de força resul-
tante, como visto na primeira e segunda leis de Newton.

 » Energia potencial

O conceito de energia potencial deve ser explorado como sendo uma 
energia vinculada à posição que corpos ocupam em relação a uma deter-
minada referência e que se apresenta nas formas de energia potencial 
gravitacional e energia potencial elástica, no estudo da Mecânica. Trata-se 
de uma forma de energia armazenada no sistema e que pode ser trans-
formada em outras, como por exemplo em energia cinética. 

 » Energia potencial gravitacional (Epg) 

Explique que a energia potencial gravitacional recebe esse nome, por 
estar associada ao potencial que um corpo possui de ganhar velocidade 
(energia cinética) devido à ação da força da gravidade. Assim acontece 
quando soltamos um objeto do alto de um prédio.

 » Energia potencial elástica (Epe) 

Explique que a energia potencial elástica está associada ao potencial 
de um corpo ganhar velocidade devido à ação da força elástica. 

Ao abordá-la, cite como exemplo um arco e flecha. A flecha, quando 
solta, ganha velocidade por causa da força elástica. É importante ressal-
tar que a força elástica surge a partir da deformação de corpos elásticos, 
sendo caracterizada como uma força restauradora, pois possui a tendên-
cia de fazer com que o corpo elástico retorne a sua posição de equilíbrio.

 » Energia mecânica e sua conservação

Ressalte que a energia nunca é criada nem perdida, apenas trans-
formada de uma forma em outra. Na atividade resolvida que apresenta 
as transformações de energia envolvidas em uma montanha russa, 
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enfatize que foi desprezada a presença do atrito. No caso, não há 
dissipação da energia mecânica na forma de calor (energia térmica). 
Assim, a energia potencial gravitacional será transformada em 
cinética e vice-versa, mantendo-se sempre o valor total da energia 
mecânica constante.

Caso queira que os estudantes aprofundem os estudos sobre a con-
servação da energia, realize a atividade proposta na seção Ampliando.

 » Trabalho de uma força (tF)

Muitos estudantes confundem o conceito de trabalho com esforço. 
Para evitar essa confusão compartilhe o seguinte exemplo: quando 
exercemos uma força em uma parede de concreto, no sentido de a 
empurrar, cansamos devido ao esforço físico realizado na situação. No 
entanto, não é realizado trabalho algum sobre a parede, pois nenhuma 
energia é transferida para ela.

 » Potência mecânica (Pot) 

A potência mecânica fornece a informação da rapidez com que 
determinada transformação de energia ocorre. É importante discutir 
com os estudantes sobre esse significado, mostrando que a potência 
indica a quantidade de energia transformada ou consumida em deter-
minado intervalo de tempo. 

Ampliando
Essa atividade propõe a verificação da conservação da energia. 

Se desejar, divida os estudantes em grupos e peça para que cada 
grupo a realize.

Para tanto, serão necessários os seguintes materiais: um balde 
pequeno, barbante, fita adesiva, papel, bloco (é sugerida a utilização de 
uma caixa de sapato pequena) e pequenos objetos (sugere-se massa 
de modelar ou moedas). Separe-os com antecedência. Uma possibili-
dade é solicitar que os estudantes tragam papéis usados de suas casas, 
incentivando a reutilização de resíduos.

Com os materiais, faça as seguintes etapas:

 � prender o barbante na alça do balde;

 � com fita adesiva, fixar a outra extremidade do barbante na mesa (é 
importante que o barbante seja preso de modo que o balde oscile 
a uma pequena altura do piso);
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 � fixar o papel no piso, embaixo do balde pendurado;

 � posicionar o bloco no piso em frente ao balde pendurado;

 � puxar a parte de trás do balde até uma certa altura. Solte-o, permi-
tindo-o colidir com o bloco;

 � marcar a posição que o bloco se moveu no papel;

 � colocar uma pequena quantidade de massa dentro do balde;

 � posicionar o bloco novamente em frente ao balde pendurado;

 � soltar e marcar a nova posição do bloco no papel;

 � repetir o procedimento para diferentes massas no balde. 

 � observar as distâncias percorridas.

O objetivo do experimento é demonstrar que, quanto maior a 
energia potencial gravitacional no início do movimento de queda, 
maior será sua energia cinética na parte inferior da trajetória. Isso 
pode ser observado por meio da transferência de energia do balde 
para a caixa. É importante ressaltar que essa atividade parte do prin-
cípio da conservação da energia.

Falando de... Segurança no trânsito 
Esta seção possibilita o trabalho com a educação para o trânsito, um 

dos temas contemporâneos transversais da BNCC. Comece fazendo a 
leitura da imagem com os estudantes. Pergunte para a turma quais são 
as causas possíveis dos acidentes de trânsito que podem levar crian-
ças e adolescentes à morte. A dinâmica pode ser realizada com toda a 
turma e as principais causas levantadas podem ser escritas no quadro. 
Em seguida, devem ser pensadas maneiras de se evitar os acidentes de 
trânsito, mencionando equipamentos de proteção, a prática de políti-
cas públicas, entre outros. 

Ao tratar sobre os riscos de acidente, destaque a altíssima probabi-
lidade de morte, mesmo em velocidades consideradas baixas, ou seja, 
apenas 65 km/h. Esses dados estão disponíveis em: https://www.cnt.
org.br/painel-acidente (acesso em: 9 set. 2020). Explique aos estudan-
tes que, embora o pedal do freio tenha sido acionado, não há parada 
imediata do veículo. Isso ocorre por conta da inércia do automóvel 
que passa a desacelerar até atingir velocidade zero. Como resultado, o 
veículo continua se deslocando no espaço e pode atingir um pedestre 
ou colidir com outro automóvel.
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Em seguida, pergunte aos estudantes o que acontece com os moto-
ristas que não utilizam o cinto de segurança. É provável que a maioria da 
turma reconheça que o cinto protege os passageiros e o motorista contra 
acidentes, retomando a Primeira Lei de Newton, apresentada no estudo 
da Unidade.

Ao tratar sobre as distrações, podem ser feitos cálculos sobre a distân-
cia percorrida em metros. Faça o cálculo com os estudantes estimando 
30 segundos de distração. Por exemplo, um veículo a 100 km/h viaja a 
quantos m/s? É possível fazer a conversão de unidades e chegar ao valor 
aproximado de 27,7 m/s, ou seja, se o motorista olhar o celular por 30 
segundos terá se deslocado por 833 metros sem perceber se uma pessoa 
estava atravessando a rua ou se o veículo da frente parou.

Destaque que a infraestrutura viária também é um fator de risco de 
acidentes aumentado. A infraestrutura das vias deve ser projetada de 
modo a garantir a segurança de todos os seus usuários, como os moto-
ristas de veículos, os motociclistas, os ciclistas e os pedestres.

Neste caso, faz-se necessária a correta delimitação das faixas dos veí-
culos, das faixas de pedestres e de ciclovias; a indicação adequada de 
placas de sinalização ou de semáforos; entre outras. A inadequação da 
infraestrutura viária pode aumentar a probabilidade de acidentes.

Se desejar, indique aos estudantes a leitura do texto presente na seção 
#FICA A DICA, Estudante! sobre maiores informações a respeito da segu-
rança no trânsito.

#FICA A DICA, Estudante! 
Se desejar mais informações sobre segurança no trânsito, leia o texto 

disponível a seguir. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/ 
10665.2/34980/9789275320013-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em: 29 ago. 2020.
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UNIDADE 3 Química quantitativa, equilíbrio 
químico, soluções e homeostase

Planejamento 

Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte dis-
tribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos docentes 
da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� Tema 1 (Mol e o cálculo estequiométrico): 6 aulas;

� Tema 2 (Soluções): 6 aulas;

� Tema 3 (Equilíbrio químico): 6 aulas;

� Tema 4 (Sistemas urinário, nervoso e endócrino): 7 aulas;

� Tema 5 (Homeostase): 3 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este 
Volume seja trabalhado ao longo de um semestre. Caso a dinâmica do trabalho 
com o Volume seja outra, é possível alterá-la.

A BNCC nesta Unidade 

Competências gerais da BNCC: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competências específi cas: 1, 2 e 3
Habilidades: EM13CNT101, EM13CNT202, EM13CNT205, EM13CNT301, EM13CNT303

Esta Uni dade permite o estudo de assuntos relativos à Química quantitativa e 
ao equilíbrio químico, além de parte dos sistemas fi siológicos do corpo humano e 
da homeostase. Ao longo dela, a ocorrência de fenômenos naturais e o funciona-
mento de processos tecnológicos são explicitados com base nas características e 
propriedades da matéria, possibilitando o desenvolvimento da competência espe-
cífi c a 1. Além disso, ao explorar a dinâmica da vida, é possível colaborar para o 
desenvolvimento da competência específi ca 2. Em alguns momentos da Unidade, 
é solicitado que os estudantes investiguem situações-problema, utilizando lingua-
gem própria da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, o que possibilita 
o desenvolvimento da competência específi ca 3. Para tanto, a Unidade foi estru-
turada em cinco temas, explicitados a seguir.

O Tema 1 possibilita o estudo da quantidade de matéria e do cálculo estequio-
métrico. Apresenta-se ao estudante como fazer o cálculo, destacando, também, as 
relações estequiométricas entre os participantes de uma reação química. Sugere-se 
que este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Química. 

Como os estudantes poderão representar as transformações em sistemas que 
envolvam quantidade de matéria e realizar previsões sobre seu comportamento a 
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partir de situações cotidianas e processos produtivos, é possível mobilizar 
a habilidade EM13CNT101. Para a realização dos cálculos estequiomé-
tricos nessas situações, faz-se necessário o uso de conhecimentos da 
linguagem matemática. Portanto, ao longo do tema e em suas atividades, 
os estudantes poderão desenvolver a competência geral 4. Na abertura 
do tema, é possível que os estudantes conheçam e valorizem diferentes 
culturas e sua influência na cultura brasileira, sobretudo, na gastronomia. 
Nesse sentido, é possível desenvolver a competência geral 3. 

Na atividade 1 da seção Atividades, é possível que os estudantes 
desenvolvam a competência geral 8, relacionada ao cuidado com a 
saúde física, uma vez que avaliarão a ingestão média de cálcio diária de 
diferentes regiões brasileiras. Além disso, na atividade 2, os estudantes 
podem mobilizar a habilidade EM13CNT303, pois vão interpretar um 
texto de divulgação científica sobre uma temática da área de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, no caso, tecnologias capazes de coletar 
o petróleo dos mares e oceanos, em meio a acidentes de derramamento.

O Tema 2 introduz o estudo das soluções, do cálculo das concen-
trações, da solubilidade dos sais e de seus coeficientes de solubilidade, 
considerando a análise e a interpretação dos dados expostos em gráficos 
e em tabelas. Sugere-se que este tema seja trabalhado prioritariamente 
pelo(a) docente de Química.

O estudo das concentrações pode ser realizado a partir de simuladores 
digitais, conforme sugerido no boxe Espaços de aprendizagem presente 
no tema. Portanto, ao fazer isso, os estudantes utilizarão tecnologias digi-
tais de forma reflexiva para a produção de conhecimentos, desenvolvendo 
a competência geral 5.

Nas atividades do tema, os estudantes irão interpretar dados para 
construir e justificar conclusões voltadas ao enfrentamento de situações-
-problema de seu cotidiano. Nesse sentido, elas possibilitam a mobilização 
da habilidade EM13CNT301, além do desenvolvimento das competên-
cias gerais 2 e 4, uma vez que se utilizarão da abordagem própria das 
ciências, por vezes utilizando linguagem matemática, a investigação, a 
reflexão e a análise crítica.

Na atividade 1 da seção Atividades deste tema, os estudantes são 
convidados a fazer uma pesquisa a respeito da importância da doação 
de sangue e dos critérios necessários para a realização deste ato. Com os 
resultados da pesquisa, deverão produzir um texto informativo e o dispo-
nibilizar na internet, de modo a conscientizar a população. Essa atividade, 
portanto, representa uma ação individual e coletiva responsável, baseada 
em princípios solidários, desenvolvendo a competência geral 10.

O Tema 3 aborda o equilíbrio químico. Para tanto, trabalha-se a rever-
sibilidade das reações químicas, a constante de equilíbrio e fatores que 
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interferem no equilíbrio. Outros conteúdos também apresentados são a 
acidez e a basicidade, e suas relações com o pH. Para a abordagem desses 
assuntos, são utilizados tabelas e gráficos. Sugere-se que este tema seja 
trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Química.

No tema, são sugeridos simuladores digitais para se aprofundar o 
estudo da acidez, da basicidade e do pH. Ao utilizar as tecnologias digitais 
de forma reflexiva e ética para acessar informações e produzir conheci-
mentos, pode-se desenvolver a competência geral 5.

Já na atividade 4, aborda-se a síntese industrial de amônia. Nessa 
atividade, é solicitado que os estudantes avaliem este processo e criem 
argumentos a seu respeito. A argumentação é prevista para o desenvol-
vimento da competência geral 7.

O Tema 4 proporciona o estudo de alguns sistemas fisiológicos do 
organismo humano, mais especificamente, os sistemas urinário, nervoso 
e endócrino. Também são apresentados alguns tipos de transporte que 
ocorrem pela membrana plasmática das células, para, então, serem rela-
cionados à produção de urina. Sugere-se que este tema seja trabalhado 
prioritariamente pelo(a) docente de Biologia. O tema possibilita um 
trabalho integrado com o(a) docente de Química durante o estudo dos 
tipos de transporte pela membrana, que pode explorar a concentração 
intracelular e extracelular dos solutos em transporte.

Ao possibilitar que os estudantes compreendam o funcionamento da 
vida em diferentes níveis de organização biológica, no caso, sistêmico e 
celular, o tema permite a mobilização da habilidade EM13CNT202. Este 
tema também aborda assuntos relacionados à saúde, o que se relaciona 
ao autoconhecimento e ao autocuidado auxiliando no desenvolvimento 
da competência geral 8, que também pode ter seu desenvolvimento 
exercido na atividade 2 da seção Atividades que destaca a importância 
da hemodiálise para pacientes com insuficiência renal.

Neste tema, também é indicado que os estudantes acessem um 
texto da internet que oferece informações relacionadas à saúde da 
urina, de modo que possam aprofundar seu aprendizado sobre o 
assunto. Esta é uma forma de desenvolver parte da competência geral 
5, já que tecnologias digitais de informação serão utilizadas para a 
produção de conhecimentos.

Na atividade 1 presente na seção Atividades deste tema, aborda-se o 
efeito da salinidade no transporte de água nas células vegetais. A análise 
dos dados e a interpretação dos resultados obtidos em experimentos per-
mitem a mobilização da habilidade EM13CNT301. Essas etapas fazem 
parte da abordagem própria da Ciência; portanto, ao ser necessário que 
os estudantes a realizem, há o desenvolvimento da competência geral 2.

Já na atividade 5, é possível desenvolver a competência geral 4, ao 
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ser necessário que os estudantes utilizem os conhecimentos da lingua-
gem matemática para interpretarem o gráfico que expressa o sinergismo 
entre os hormônios glucagon, adrenalina e cortisol.

O Tema 5 trata da homeostase dos organismos e sistemas biológicos, 
destacando as respostas fisiológicas frente à regulação e à manutenção 
das condições internas próximas a níveis ideias. Sugere-se que este tema 
seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Biologia.

Os assuntos desse tema permitem a mobilização da habilidade 
EM13CNT202, ao possibilitar que os estudantes analisem o funciona-
mento da vida, considerando a organização biológica do organismo 
humano. Além disso, ao possibilitar o conhecimento de si, o tema permite 
que a competência geral 8 seja desenvolvida.

Na atividade 4 deste tema, é solicitado que os estudantes interpretem o 
modelo explicativo proposto por James Lovelock para que, então, estabele-
çam uma relação aos conteúdos estudados no tema. Desta forma, é possível 
mobilizar parcialmente a habilidade EM13CNT301. Além disso, ao requerer 
que os estudantes trabalhem em equipes para a realização da pesquisa e 
para a confecção dos cartazes, é possível desenvolver parcialmente a com-
petência geral 9, mobilizando habilidades socioemocionais relacionadas 
ao diálogo e à cooperação. Além disso, a confecção de cartazes representa 
uma forma de os estudantes se envolverem com uma produção artística, 
desenvolvendo, portanto, parte da competência geral 3.

Nas Atividades extras desta Unidade, o estudante poderá revisitar 
os conteúdos estudados ao longo dos temas. Na atividade 1, os estu-
dantes podem mobilizar a habilidade EM13CNT301, ao interpretarem 
os dados obtidos em um exame de urina hipotético e elaborem conclu-
sões a respeito dos resultados de suas análises, avaliando indícios de que 
o paciente possa ser considerado diabético. A interpretação de resulta-
dos de exames para a realização de previsões a respeito da condição dos 
pacientes permite a mobilização da habilidade EM13CNT205. Além disso, 
ao permitir que os estudantes recorram à abordagem própria das ciências, 
é possível realizar o desenvolvimento da competência geral 2.

Na seção Integrando com Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e 
Linguagens e suas Tecnologias, apresentam-se os efeitos provocados no 
organismo decorrentes do doping esportivo. Na atividade 2 desta seção, 
os estudantes deverão discutir sobre questões éticas relacionadas ao 
doping e a outras atividades do cotidiano. As discussões proporcionadas 
pelas questões levantadas nesta atividade possibilitam que os estudantes 
reflitam suas ações no cotidiano, sendo incentivados a agir com respon-
sabilidade e com base em princípios éticos, sobretudo em competições 
esportivas – caso venham a participar delas. Nesse sentido, é possível 
desenvolver a competência geral 10.
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Tema 1 • Mol e o cálculo 
estequiométrico

Neste tema, serão trabalhados os seguintes conteúdos: mol ou quanti-
dade de matéria, cálculo estequiométrico, grau de pureza dos reagentes, 
reagente em excesso e rendimento de uma reação. Para a abordagem 
desses conteúdos, é importante que os estudantes saibam interpretar 
reações químicas, identificar produtos e reagentes, e saibam calcular pro-
porções por regra de três.

É importante verificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre 
o assunto, pois é possível planificar o desenvolvimento do tema de modo 
mais efetivo. A seguir, segue uma sugestão:

 � “Que relação é possível fazer entre uma reação química e o fato de nada 
ser perdido ou criado na natureza, mas transformado?”. É possível que 
surjam muitas interpretações. Destaque que a quantidade de átomos 
antes e após as reações são as mesmas, que estes apenas quebram e 
formam novas ligações para formar novas moléculas e substâncias.

Na abertura do tema, fala-se sobre o quindim, um doce português que 
foi adaptado por africanos e passou a constituir parte da culinária regional 
brasileira. Isto é, citam-se diferentes culturas e como são influenciadas por 
outras. Caso queira saber mais sobre a importância histórica e cultural 
da cultura africana, especificamente, na sociedade e na cultura brasileira, 
verifique a sugestão de leitura na seção #FICA A DICA, Professor!.

Aproveite o contexto introduzido pela receita de quindim para men-
cionar que, conforme variar a quantidade de quindins a serem produzidos, 
é possível modificar a quantidade de ingredientes. Diga que as reações 
químicas também podem ser controladas, tendo suas quantidades de rea-
gentes alterados, e, por consequência, de produto, conforme é visto no 
estudo da estequiometria. 

 » Mol – Quantidade de matéria
Antes de iniciar o assunto, pergunte aos estudantes quais medidas 

padrões utilizam em seu cotidiano. É possível que citem uma dúzia para 
doze objetos ou uma resma para um conjunto de 500 folhas de papel. 
Diga que na Química, utiliza-se o “mol” para se referir a uma quantidade 
de matéria específica.

Comente com os estudantes que antes de chegar a esse valor, os cientis-
tas se questionavam quantos átomos, moléculas ou íons seriam necessárias 
para se trabalhar com a unidade de medida gramas, de forma macroscópica 
para poder ver e pesar, uma vez que o átomos, moléculas e íons são submi-
croscópicos. Caso os estudantes queiram saber mais sobre a definição de 
mol, sugira a leitura indicada na seção #FICA A DICA, Estudante!.
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 » Mol e suas relações 
Para verificar se os estudantes entenderam as correlações, escreva no 

quadro a massa molar de algum elemento químico e peça que expliquem 
as informações que podem extrair a partir desse valor. Por exemplo, para o 
enxofre (S), cuja massa equivale a, aproximadamente, 32 g, utilize a repre-
sentação: S = 32 g/mol. Espera-se que percebam que 1 mol de enxofre 
tem massa de 32 gramas; 1 átomo de enxofre tem a massa atômica de 32u 
e que 6,02 ? 10²³ átomos de enxofre tem massa de 32 gramas.

 » Interpretação de equação química a partir do 
conceito de mol 

É importante destacar que a União Internacional da Química Pura 
e Aplicada (IUPAC) define o termo condição padrão de temperatura e 
pressão (STP – standard temperature and pressure) com o valor de pressão 
de 100 000 Pa, o equivalente a 1 bar, e a temperatura padrão de 273,15 K. 
Sendo assim, nessas condições, o volume ocupado por um mol de molé-
culas de qualquer gás é equivalente a 22,7 L. Contudo, para fins didáticos, 
no boxe Saiba mais foi mantido o valor de 22,4 L.

Ao abordar as relações estequiométricas entre os participantes 
de uma reação, se desejar, comente com os estudantes que a palavra 
estequiometria deriva do grego: stoikheion, que significa elemento ou 
substância, e metron que quer dizer medida ou medição, dessa forma, 
o conceito estequiometria fica como “medida de uma substância”. Caso 
queira, é possível convidar o(a) docente de Língua Portuguesa para um 
trabalho sobre a etimologia de palavras utilizadas na Química.

Para falar de grau de pureza dos reagentes, pergunte aos estudantes 
se eles acham que os produtos que são consumidos em casa, como cos-
méticos, alimentos, ou até mesmo a água, são puros. A grande maioria 
não é pura, quando se fala em produtos industrializados. Eles possuem 
uma quantidade de impurezas, mesmo que insignificante, uma vez que 
é comum o uso de reagentes impuros, principalmente nas reações feitas 
nas indústrias, por serem mais baratos ou porque são encontrados na 
natureza de forma impura, como os minérios, por exemplo.

O grau de pureza nada mais é do que o quociente entre a massa da 
substância principal e a massa total da amostra (ou massa do material 
bruto), e normalmente é dado em porcentagem (%).

#FICA A DICA, Estudante!
 � Para saber mais sobre o contexto associado à definição de mol, leia 

o texto a seguir. Disponível em: http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/
resumos/R0153-2.pdf. Acesso em: 11 set. 2020.
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#FICA A DICA, Professor!
 � O trabalho a seguir apresenta mais informações sobre a cultura afri-

cana e afro-brasileira. Disponível em: https://monografias.ufrn.br/jspui/
bitstream/123456789/2248/1/Artigo_Joselucia_De_Medeiros_Azevedo.pdf. 
Acesso em: 11 set. 2020.

Tema 2 • Soluções 
Neste tema, serão trabalhados os seguintes conteúdos: soluções, solubilidade 

dos sais, coeficientes de solubilidade e cálculo das concentrações. Estes conteúdos 
são importantes para o desenvolvimento e formação dos estudantes, permitindo 
uma visão analítica da sua realidade, com interpretação de dados presentes em 
exames médicos, análises de contaminantes ambientais, utilização de medica-
mentos e cosméticos, dentre outros. Portanto, faz-se relevante levantar seus 
conhecimentos prévios sobre o assunto. A seguir, apresentam-se sugestões:

 � “Em que situações do cotidiano vocês interpretam a concentração de uma 
solução?”. Para que respondam, explique brevemente o que são soluções. É pos-
sível que citem o exame de sangue, que dispõe a concentração de hemácias e 
de outros componentes em determinado volume de sangue.

 � “Como é feito o cálculo de concentração?”. Não é esperado que respondam cor-
retamente, neste momento, mas que pensem sobre o assunto. É possível que 
citem que os valores considerados são a quantidade de soluto e de solvente pre-
sente em uma solução. Caso isso ocorra, incentive-os a relacionar esses valores, 
de modo que concluam a maneira de calcular a concentração de uma solução.

Na abertura do tema, é apresentada uma fotografia que possibilita levantar os 
conhecimentos prévios dos estudantes sobre misturas e soluções. Se desejar, faça 
uma breve revisão sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Diga que misturas 
homogêneas são formadas por substâncias miscíveis, enquanto misturas hetero-
gêneas, por substâncias imiscíveis.

Para iniciar a aula, é possível conversar sobre o álcool comum (etanol) 70%, que 
pode ser utilizado na desinfecção de superfícies. Escreva no quadro e pergunte a 
eles o que esse valor significa. É possível que a resposta dos estudantes apresente 
o termo porcentagem. No caso, explique que 70% é uma medida de concentração 
que corresponde à porcentagem de álcool que existe na solução (ou seja, é uma 
mistura homogênea de álcool e água), e que os outros 30% são de água (totali-
zando os 100%). Exemplifique que existem outros teores de álcool, o que muda 
é a quantidade de álcool na solução, por exemplo, o álcool 96% (que é mais con-
centrado, pois tem porcentagem maior de álcool), 54% (que é menos concentrado, 
pois tem menor porcentagem de álcool).

Caso os estudantes queiram saber mais sobre o álcool 70% e sua ação desinfe-
tante, sugira a leitura do link disponibilizado na seção #FICA A DICA, Estudante!.

Aproveite para comentar que as medidas de concentração são muito 

D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   233D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   233 28/09/20   08:1928/09/20   08:19

https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/2248/1/Artigo_Joselucia_De_Medeiros_Azevedo.pdf


234

importantes na indústria química, de alimentos e farmacêutica, e que 
pequenas alterações na quantidade de um dos componentes podem pre-
judicar as propriedades e o efeito da solução, como no soro fisiológico, a 
concentração de sal (NaCl) deve ser 0,9% (que é igual à do nosso sangue). 
Caso seja superior, as células podem se desidratar, pois a água presente no 
meio intracelular se desloca para o meio extracelular por osmose, assunto 
tratado no Tema 4 desta Unidade.

 » Classificação das soluções
Em relação ao Coeficiente de Solubilidade, é possível comentar que, 

normalmente, se considera uma quantidade padrão de um solvente, no 
caso, 100 g, sendo a água um dos solventes mais utilizados. É importante 
destacar que a solubilidade depende das condições de temperatura e de 
pressão.

 » Solubilidade de sais em água 
Se desejar, comente a respeito da nomenclatura dos sais. Para tanto, 

utiliza-se o nome do ânion, seguido da preposição “de” e do nome do 
cátion. O quadro a seguir apresenta alguns exemplos.

 » Nomenclatura de alguns sais

Fórmula do sal Nome do ânion de Nome do cátion

FeCl3 Cloreto  (Cl–) de ferro III (Fe+3)

CaCO3 Carbonato (CO3
–2) de cálcio (Ca+2)

CuSO4 Sulfato  (SO4
–2) de cobre II (Cu+2)

KNO2 Nitrito (NO2
–) de potássio (K+)

NaClO Hipoclorito (ClO–) de sódio (Na+)

A solubilidade dos sais é influenciada pelas características de carga e 
raio dos íons que os compõem. Caso queira saber mais sobre o assunto, 
sugere-se a leitura do artigo disponibilizado na seção #FICA A DICA, 
Professor!.

 » Interpretando tabelas e gráficos de solubilidade 
de sais 

Com relação à curva de solubilidade, explique que, abaixo da curva, 
encontram-se soluções insaturadas. A curva em si é que indica o coefi-
ciente de solubilidade a uma determinada temperatura.
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 » Estudo das concentrações
Explique aos estudantes que os solutos são identificados com índice 1 

e o solvente com índice 2. Contudo, para identificar a mistura, não se usa 
índice. Por exemplo, considere uma mistura entre 10 g de soluto e 100 g 
água. Utilizamos as seguintes representações: m1=10 g de soluto; m2=100 
g de água; m=110 g de solução.

 » Concentração em massa
Para não confundir o conceito de densidade (d) e de concentração 

em massa (C), deve-se lembrar que densidade estuda a relação entre 
a massa de um corpo ou substância (normalmente em gramas) pelo 
volume que ele ocupa (normalmente em mililitro ou litro). A concen-
tração em massa estuda a massa de soluto (em gramas) presente num 
volume total de solução (em L). Caso queira, é possível trabalhar esses 
conceitos, conforme a atividade sugerida na seção Ampliando.

 » Concentração em quantidade de matéria
No boxe Espaços de aprendizagem, são apresentados dois simula-

dores que permitem o estudo das concentrações. No simulador sobre 
concentração, veja os tópicos que o descrevem clicando no ícone “sobre”. 
Neste ícone, há informações sobre o simulador e sugestões de trabalho 
com ele. No simulador sobre molaridade, utilize os botões localizados no 
canto esquerdo da tela para alterar a quantidade de soluto e o volume 
da solução, movendo-os para cima (aumentar) ou para baixo (diminuir). 
Peça aos estudantes que observem o que ocorre com a concentração da 
solução no canto direito da tela.

 » Título em massa ou volume 
Destaque que, ao contrário do que ocorre com a massa, o volume da 

solução não é igual à soma dos volumes do soluto e do solvente, pois as 
interações entre as partículas de soluto e as de solvente interferem nos 
seus respectivos volumes e, consequentemente, no volume da solução. 
Assim, o volume da solução deve ser determinado experimentalmente.

 » Diluição de soluções aquosas
Antes de iniciar o trabalho com diluições, realize uma atividade 

simples. Previamente, prepare uma solução de suco em pó de laranja com 
um pequeno volume de água mineral, de modo que a cor do suco fique 
evidente. Então, leve a solução preparada à sala de aula, juntamente a 
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cerca de 2 L de água mineral. Misture a água mineral ao suco aos poucos, 
de modo que os estudantes sejam capazes de visualizar a alteração na cor 
da solução, que ficará menos vibrante.

Após essa demonstração, questione aos estudantes sobre o que aconte-
ceu com a concentração da solução de suco. É esperado que concluam que 
houve uma diluição. É possível que não apontem o nome deste conceito, 
mas que expliquem algo relacionado a ele. Avalie suas respostas e, com base 
nelas, inicie o estudo do assunto.

 » Mistura de soluções de mesmo soluto
Destaque que quando duas soluções de concentrações diferentes são 

unidas, uma nova solução pode ser formada, que terá sua concentração 
entre os valores das duas soluções anteriores.

#FICA A DICA, Estudante!
 � Para saber mais sobre as diferenças entre os álcoois 50%, 60%, 90% 

e 96% e a efetividade na ação bactericida acesse o link. Disponível 
em: https://revistaanalytica.com.br/por-que-o-alcool-70-e-mais-
eficaz-como-bactericida-do-que-o-alcool-absoluto/. Acesso em: 11 
set. 2020.

#FICA A DICA, Professor!
 � Para saber mais sobre a solubilidade de sais, leia o artigo a seguir. 

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/qn/v27n6/22295.pdf. Acesso 
em: 11 set. 2020.

Ampliando 
Essa atividade pode ser realizada para estudar a diferença entre 

concentração de massa e densidade. Registre no quadro a seguinte infor-
mação para uma solução aquosa de ácido sulfúrico (H2SO4): C = 165 g/L 
e d = 1,1 g/cm³. Peça aos estudantes que identifiquem: 

a) O soluto e o solvente da solução; 

b) A massa de 1 L da solução; 

c) A massa de soluto presente em 1 L de solução; 

d) A massa de solvente presente em 1 L de solução. 

Veja as respostas e a resolução da atividade a seguir.

No item a), o soluto é o ácido sulfúrico e o solvente é a água.
No item b), a massa de 1 L da solução é de 1100 g (ou 1,1 kg). Para 
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calcularem, é preciso utilizar a fórmula da densidade (d = m/V), conside-
rando que d = 1,1 g/cm³ e V = 1000 cm³ (1 L).

No item c), a massa de ácido sulfúrico (soluto) é de 165 g. Para deter-
minarem, é preciso considerar a concentração em massa (C = m1/V). Logo, 
m1 = 165 g.

No item d), a massa de solvente (água) é de 935 g. Para calcularem, é 
preciso fazer uma subtração entre a massa da solução (1100 g, verificada 
no item b) e a massa do soluto (165 g, verificada no item c).

Tema 3 • Equilíbrio químico
Este tema apresenta os seguintes conteúdos: equilíbrio químico, 

constante de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, fatores que inter-
ferem no equilíbrio, equilíbrio iônico, solubilidade dos sais e hidrólise 
salina. É importante verificar os conhecimentos prévios dos estudantes 
sobre o assunto. A seguir, segue uma sugestão de questionamento e 
atividade para tal.

 � “O que significa equilíbrio?”. Inicialmente, peça aos estudantes que 
conversem em grupos sobre a definição do termo equilíbrio. Então, 
solicite que registrem suas definições no quadro e promova um 
debate entre a turma. É esperado que surjam alguns sinônimos, como 
harmonia, igualdade, posição estável, entre outros.

 � “O que significa equilíbrio químico?”. Não é esperado que os estudan-
tes saibam responder corretamente, mas que pensem sobre o assunto. 
Utilize suas respostas para verificar seus conhecimentos prévios sobre 
o assunto. Diga que o equilíbrio químico será estudado neste tema.

Na abertura do tema, é apresentada a imagem de uma bebida 
gaseificada. Após apresentar o assunto, questione aos estudantes se 
é possível reverter reações químicas. Proponha a eles que pensem 
sobre algumas reações já conhecidas. Inicialmente, pode existir uma 
tendência em responder não ser possível a reversão de reações quí-
micas. Contudo, explique que isso é possível em parte das reações, 
denominadas reversíveis. Nesse caso, retorne ao exemplo das bebidas 
gaseificadas e mostre a reversibilidade, utilizando a reação química 
a seguir.

CO2(g) + H2O(l) ê H+(aq) + HCO3
–(aq)

 » Reversibilidade das reações químicas
Caso queira aprofundar o estudo de reações químicas reversíveis, oriente 

os estudantes a realizarem a atividade descrita na seção Ampliando.
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 » Reações reversíveis entram em estado de 
equilíbrio químico

Antes de falar sobre constante de equilíbrio, monte uma tabela com os 
valores das concentrações dos reagentes e dos produtos de uma reação 
química reversível com o passar do tempo. A reação em equilíbrio e a 
tabela estão representados a seguir.

H2(g) + I2(g) ê 2HI(g)

 » Concentração de reagentes e produtos na síntese de HI

Tempo [H2] mol/L [I2] mol/L [HI] mol/L
0 1,0 1,0 0

1 0,8 0,8 0,4

2 0,6 0,6 0,8

3 0,4 0,4 1,2

4 0,2 0,2 1,6

5 0,2 0,2 1,6

6 0,2 0,2 1,6

Dados fictícios.

Peça aos estudantes que interpretem as informações da tabela. É 
importante que compreendam que no tempo 0 (zero), só havia reagentes 
na reação: H2 e I2. Do tempo 1 ao tempo 3, houve formação de produto 
(HI) e consumo dos reagentes (H2 e I2) ao mesmo tempo. No tempo 4, a 
reação atingiu o equilíbrio, pois as concentrações dos reagentes e dos 
produtos permaneceram constantes nos tempos seguintes (tempo 5 e 6).

Ao explicar a constante de equilíbrio (Kc), destaque algumas obser-
vações: diga que seu valor varia com a temperatura; que participam do 
cálculo da constante apenas gases e partículas em solução (sólidos tem 
ordem ou expoente 0); que, quanto maior o valor da constante, maior é 
o rendimento da reação, ou seja, maior a obtenção do produto.

Se desejar, exponha aos estudantes o gráfico do equilíbrio químico em 
termos de velocidade pelo tempo percorrido da reação (Reação: A ê B). 
Utilize as informações a seguir para registrá-las no quadro.

 » Gráfico de velocidades direta e indireta de  
reação em função do tempo

(v1)

Velocidade

v₁ 5 v₂

tempote

(v2)

ED
IT

OR
IA

 D
E 

AR
TE
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Na análise do gráfico da reação direta e inversa em função do tempo, 
pode-se fazer algumas conclusões. No caso, em v1 (velocidade da reação 
direta) há consumo de A e formação de B. Em v2 (velocidade da reação 
inversa), há o consumo de B e formação de A. No momento em que v1 e 
v2 se igualam, dizemos que o sistema entrou em equilíbrio e a velocidade 
das duas reações se igualaram.

 » Deslocamentos de equilíbrio e os princípios de Le 
Chatelier

Sobre a tabela de perturbação, comente que é possível deslocar o equi-
líbrio fazendo o inverso do que está nela, obtendo-se resultados contrários.

Se desejar, comente sobre solução tampão. As soluções tampão resis-
tem à variação brusca de pH ao se adicionar um ácido ou uma base, por 
ser composta por um ácido fraco e um sal desse ácido, ou por uma base 
fraca e um sal dessa base. Utilize o material disponibilizado na seção 
#FICA A DICA, Professor! para trabalhar o assunto, se optar por fazê-lo.

 » Casos especiais do uso da constante de equilíbrio
É importante comentar sobre todas as constantes de equilíbrio. Antes 

de falar Ka e Kb, explique o Kw, que é a constante do produto iônico da 
água. Diga que a água sofre autoionização em pequenas quantidades e 
entra em equilíbrio.

H2O(l) ê H+(aq) + OH–(aq) ou 2H2O(l) ê 2 H+(aq) + 2 OH–(aq) 

Kw = [H+] ? [OH–]

A 25 °C, os valores das concentrações dos íons da água [H+] e [OH_] 
são iguais, ou seja: 

[H+] = [OH–] = 1,0 ? 10–7 mol/L e, portanto Kw = 1 ? 10–14 e resulta em, 

Solução ou meio neutro: [H+] = [OH–] 

Solução ou meio ácido: [H+] > [OH+] → [H+] > 1,0 ? 10–7 

Solução ou meio básico: [H+] < [OH–] → [H+] < 1,0 ? 10–7

Ao comentar sobre solubilidade de sais, retome a diferença entre dis-
sociação, ionização e diluição.

A dissociação iônica é o que ocorre quando se dissolvem sais ou bases 
na água. Há a separação dos íons previamente existentes, uma vez que 
estes compostos são iônicos. A força de uma base ou a solubilidade de 
um sal se mede pelo grau de dissociação iônica, ou seja, pela facilidade 
de separar os íons.

A ionização é uma reação que ocorre quando se dissolve ácidos na 
água. Há formação de íons que antes não existiam, a partir de compostos 
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moleculares, pela ação da água. A força de um ácido se mede pelo grau 
de ionização, ou seja, pela facilidade de formar íons.

A diluição consiste em adicionar água (ou solvente) em uma solução, 
diminuindo a sua concentração e facilitando a ionização.

No boxe Espaços de aprendizagem, são apresentados dois simulado-
res que permitem o estudo de soluções ácido-base e do pH. No simulador 
sobre escala de pH, veja os tópicos que o descrevem clicando no ícone 
“sobre”. Neste ícone, há informações sobre o simulador e sugestões de 
trabalho com ele.

No simulador sobre soluções ácido-base, selecione o ícone “Intro” 
para verificar o pH das soluções. Diga aos estudantes para selecionarem 
uma das opções de soluções disponibilizadas no canto direito. Há como 
opções a água, dois tipos de ácidos e dois tipos de base. Após seleciona-
rem a solução, solicite que abaixem a seta que tem a indicação “pH” até 
entrar em contato com a solução e verificarem o valor indicado. Além 
disso, é possível visualizar o gráfico que mostra as concentrações dos 
reagentes e produtos em condição de equilíbrio, selecionando “gráfico” 
na opção “ver”.

Ao comentar sobre hidrólise salina, destaque que a água se torna um 
reagente quando é misturada a um sal com o qual tem afinidade química, 
possibilitando que as ligações do sal sejam rompidas e novos produtos 
sejam formados.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para saber mais sobre solução tampão, leia o artigo disponibilizado no 

link a seguir. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc13/
v13a04.pdf. Acesso em: 13 set. 2020.

Ampliando 
Essa atividade pode ser realizada pelos estudantes para aprofundar o 

estudo de reações químicas reversíveis presentes em situações cotidianas. 
No caso, a mineralização e a desmineralização da dentina e do esmalte 
dos dentes. Um dos minerais presentes nessa estrutura dentária é a hidro-
xiapatita de cálcio Ca5(PO4)3OH. Contudo, a fermentação bacteriana dos 
carboidratos das dietas e o consumo excessivo de bebidas aciduladas 
produz meio ácido na cavidade bucal, que promove sua desmineralização, 
conforme demonstrado na equação a seguir.

Ca5(PO4 )3OH(s)
Hidroxiapatita

desmineralização

mineralização
! ⇀!!!!!!↽ !!!!!!! 5Ca2+(aq)+3 PO4

3− (aq)+OH− (aq)
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A partir deste contexto inicial, oriente os estudantes a formarem um 
grupo e pesquisarem sobre a saúde bucal. É importante que verifiquem a 
importância da escovação e da limpeza com fio dental, que compreendam 
por que o meio ácido favorece a formação de cáries e que identifiquem 
os componentes das pastas de dente e da saliva que podem auxiliar a 
manutenção do equilíbrio entre desmineralização e mineralização da 
hidroxiapatita; entre outros assuntos.

O importante é que os estudantes percebam que o meio ácido retira 
o OH- do equilíbrio deslocando-o para o lado dos íons o que diminui a 
concentração da hidroxiapatita. Todos os mecanismos de tratamento 
terão por finalidade a remineralização, isto é, deslocar o equilíbrio para a 
esquerda na formação de hidroxiapatita.

Indique que utilizem ambientes virtuais, uma entrevista com dentistas 
ou até mesmo em livros específicos sobre a saúde dos dentes e da cavi-
dade bucal. Peça que apresentem sua pesquisa em forma de cartazes, 
panfletos, pequenos vídeos ou podcast para comunidade escolar.

Tema 4 • Sistemas urinário, nervoso e 
endócrino 

Este tema aborda os seguintes conteúdos: sistemas urinário, nervoso 
e endócrino, tipos de transporte de membrana (difusão, osmose, bomba 
de sódio-potássio), produção de urina, controle e regulação do corpo 
humano. Com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos 
estudantes a respeito desses assuntos, é possível realizar alguns questio-
namentos para toda a turma. São exemplos:

 � “Como o corpo humano elimina as impurezas?”. É possível que os estu-
dantes associem as fezes, a urina e o suor como impurezas do corpo 
humano e citem alguns processos de eliminação dessas substâncias. 

 � “O que são as excretas?”. Os estudantes podem confundir as fezes 
com as excretas, mas procure explicar que as excretas são produtos 
metabólicos das células, constituídos por resíduos nitrogenados. As 
fezes, por outro lado, são constituídas pelos restos não digeridos pelo 
trato digestório.

 � “Os órgãos de um sistema desempenham a mesma função?”. Espera-se 
que os estudantes afirmem que os órgãos apresentam funções dife-
rentes, mas atuam de forma coordenada e integrada, desempenhando 
funções no organismo. É comum estudar a fisiologia do corpo humano 
sob uma visão finalista (teleológica). Desta forma, procure enfatizar 
que os sistemas fisiológicos não apresentam uma finalidade intencio-
nal, ou seja, eles não existem para desempenhar funções específicas, 
ao contrário, as espécies que apresentavam sistemas fisiológicos 
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vantajosos às condições ambientais obtiveram maior probabilidade 
de sobrevivência e de reproduzir, resultando na evolução destes tal 
como o são hoje.

Na abertura deste tema são discutidos resultados de um exame de 
urina. Ressalte aos estudantes que o exame de urina pode fornecer indí-
cios de doenças e prever o estado de saúde de um paciente. É possível 
que a turma reconheça a necessidade de exames ou, ao menos, saiba de 
alguém que tenha feito testes de urina, como o da imagem.

Destaque aos estudantes que a glicose é completamente reabsorvida, 
durante a produção da urina; desta forma, não é eliminada junto a ela, 
sob condições saudáveis. Contudo, se houver uma quantidade muito 
grande de açúcares na urina, o resultado desse exame pode fornecer 
indícios de diabetes. Essa doença é caracterizada pela concentração san-
guínea de glicose elevada, em decorrência da produção insuficiente ou 
da perda de sensibilidade a ação deste hormônio, responsável por auxiliar 
a captação celular deste açúcar. Caso os estudantes queiram saber mais 
sobre o assunto, sugira a leitura do link indicado na seção #FICA A DICA, 
Estudante!.

Enfatize que, no contexto apresentado, o termo equilíbrio se refere ao 
funcionamento harmônico entre os sistemas do corpo.

O boxe Espaços de aprendizagem traz um texto que informa sobre 
a saúde da urina. O texto cita a coloração da urina e a correlação com 
doenças do sistema urinário. Os estudantes podem reconhecer que a 
coloração mais escura da urina pode estar relacionada com a desidrata-
ção ou até mesmo com problemas hormonais. Enfatize que, caso sejam 
notadas características irregulares, um médico deverá ser consultado para 
que seja feito o devido diagnóstico.

 » Sistema urinário e a membrana plasmática
Este tema tem por objetivo demonstrar as propriedades básicas do 

sistema urinário, fazendo relação com o transporte de íons e substâncias 
pela membrana plasmática das células. Mencione aos estudantes que o 
sistema urinário consegue filtrar o sangue, coletar excretas e eliminá-las 
junto à urina. Desse modo, procure demonstrar as estruturas anatômicas 
do sistema para que, em seguida, sejam analisadas as funções dos órgãos 
e como suas funções específicas são integradas. 

Ao trabalhar a membrana plasmática e o transporte de substâncias, 
apresente, primeiramente, as propriedades da membrana plasmática. 
Cite, de modo geral, que a membrana plasmática separa os ambientes 
intracelular e extracelular, portanto, a concentração de íons e substâncias 
químicas é diferente nesses meios, havendo diferenças na osmolaridade, 
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concentração de solutos e quantidade de cargas. Em geral, a face interna 
das células é carregada negativamente, pela maior presença de ânions, 
enquanto a face externa apresenta carga positiva. O transporte de íons 
pode ser feito por canais específicos que se abrem de forma coordenada 
por ativadores, ou por meio do transporte ativo, consumindo energia na 
forma de ATP.

 » A membrana plasmática e o transporte de 
substâncias 

Se desejar, ao comentar sobre a difusão de gases pela membrana 
plasmática, explique o conceito de pressão parcial. Esse corresponde à 
pressão que cada gás de uma mistura exerce sobre uma superfície. 

Assim, a pressão total da mistura é igual à soma da pressão exercida 
por cada um dos gases que a compõe. Nesse sentido, o transporte de 
gases pela membrana é mediado pela diferença entre suas pressões par-
ciais (sendo deslocados de meios de maior pressão parcial para meios de 
menor pressão parcial). Se considerar oportuno, convide o(a) docente de 
Física para discorrer sobre o assunto.

Ao comentar sobre a bomba de sódio-potássio, explique aos estudantes 
que a diferença de concentração de íons sódio e de íons potássio precisa ser 
mantida para que as células nervosas desempenhem suas funções celulares. 
Assim, esses íons são transportados contra seu gradiente por meio da bomba 
de sódio-potássio. Caso não fossem transportados, suas concentrações no 
interior e fora da célula se igualariam.

 » Sistema urinário humano
Explique que o processo de excreção dos resíduos nitrogenados deri-

vados do metabolismo de proteínas e de ácidos nucleicos varia no grupo 
dos animais vertebrados. Eles podem ser excretados na forma de amônia, 
ureia ou ácido úrico, por meio de diferentes mecanismos.

A amônia é altamente tóxica ao organismo, em partes porque pode 
interferir na respiração celular. Devido a sua toxicidade, ela pode ser 
tolerada apenas em baixas concentrações. Nesse sentido, é preciso que 
ela seja solubilizada em um grande volume de água para ser eliminada. 
Por isso, a excreção de amônia é comum em espécies aquáticas, as quais 
dispõem de água em abundância.

A ureia é menos tóxica ao organismo, quando comparada à amônia. 
Mas ainda assim, precisa ser solubilizada em certo volume de água para 
ser eliminada. A excreção de ureia é realizada por alguns invertebrados, 
pelos tubarões, pelos anfíbios durante sua vida adulta e pelos mamíferos.
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O ácido úrico apresenta baixa toxicidade e é insolúvel em água. Por esse 
motivo, sua eliminação resulta em perda de baixa quantidade de água ao 
animal. Normalmente, ele é excretado junto a uma pasta semissólida por insetos, 
muitos répteis e pelas aves. No caso das aves, seus excrementos apresentam 
ácido úrico (porção esbranquiçada) junta às fezes (porção amarronzada).

Em geral, os animais eliminam os três tipos de resíduos nitrogenados, 
em diferentes proporções.

Ao mencionar a bexiga urinária, evidencie que ela se expande con-
forme é preenchida pela urina. O volume médio de urina que pode ser 
armazenada na bexiga urinária de um adulto é cerca de 500 mL. Em 
algumas situações, como a gestação, a bexiga urinária pode ser com-
primida e há maior frequência da micção.

Comente que, nos homens, a uretra é responsável pela passagem de 
urina e de sêmen. 

Ao abordar a formação de urina pelo sistema urinário, informe aos 
estudantes que a urina é o resultado da filtração do sangue. Nesse pro-
cesso pode ocorrer a reabsorção de nutrientes e secreção de substâncias. 
A reabsorção é um processo importante para que as substâncias não 
sejam eliminadas pelo organismo, mas retornem ao sangue e possam 
ser utilizadas pelo organismo.

 » Controle e regulação
Se desejar, ao comentar sobre os neurônios, explique aos estudantes 

que, dependendo da origem do impulso nervoso que transmitem, eles 
podem ser classificados em sensitivos, motores ou mistos. 

Os nervos sensitivos conduzem impulsos nervosos dos diferentes órgãos 
do corpo humano à parte central do sistema nervoso; os nervos motores 
conduzem impulsos nervosos da parte central do sistema nervoso para os 
diferentes órgãos do corpo humano; e, os nervos mistos, transmitem impul-
sos nervosos nos dois sentidos.

Antes de iniciar os estudos sobre o sistema endócrino, é necessário 
que os estudantes compreendam o que são os hormônios e o seu papel 
na regulação das funções do organismo. Pergunte a eles se sabem o que 
é um hormônio. É possível que a turma reconheça que os hormônios são 
sustâncias produzidas por glândulas e liberadas na corrente sanguínea, 
atuando em células-alvo. 

Se não houver entendimento sobre o tema, é possível fazer ilus-
trações no quadro que demonstrem a ação hormonal. Desenhe uma 
glândula endócrina, dela, puxe setas indicando os hormônios por ela 
produzidos; de cada um deles, puxe setas indicando os órgãos e/ou suas 
funções no organismo.
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Caso alguns estudantes confundam as glândulas exócrinas e endócrinas, 
explique que as secreções das glândulas exócrinas não compreendem hor-
mônios, tampouco são liberadas na corrente sanguínea. São exemplos o suor 
(glândulas sudoríparas), o leite (glândulas mamárias), a saliva (glândulas sali-
vares) e a lágrima (glândulas lacrimais).

Após o trabalho com os hormônios, os estudantes podem realizar um 
trabalho de pesquisa para desenvolver o pensamento científico e o espí-
rito investigativo no estudo de casos, sugerida na seção Ampliando.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � O link a seguir apresenta informações relacionadas a diabetes. Disponível 

em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/diabetes. Acesso em: 10 
set. 2020.

Ampliando
Se desejar, proponha aos estudantes que realizem uma atividade de 

pesquisa em grupos de até quatro estudantes a respeito de estudos de 
caso relacionados a disfunções hormonais. Podem ser sorteados temas 
de pesquisa para os grupos e solicitados que formulem relatórios e/ou 
apresentações para a comunidade escolar. Sugestões de temas: insulina 
e glucagon no controle do metabolismo; gonadotrofinas e a puberdade; 
hormônio do crescimento e o gigantismo; leptina e o controle da sacie-
dade alimentar, hormônios tireoidianos e o metabolismo; ocitocina o 
hormônio do afeto maternal, entre outros. 

Os relatórios podem ser estruturados a partir dos seguintes tópicos: 
introdução ao caso, papel dos hormônios, como esses hormônios funcio-
nam no organismo, quais as disfunções relativas ao hormônio e como são 
feitas terapias para solucionar o problema.

Tema 5 • Homeostase 
O presente tema aborda os seguintes conteúdos: homeostase e meca-

nismos de controle da homeostase, considerando a temperatura corporal, 
os níveis sanguíneos de gás carbônico e os níveis sanguíneos de glicose. 
Sendo assim, é possível fazer uma breve análise sobre os conhecimentos 
prévios dos estudantes, por exemplo:

 � “Quais as respostas fisiológicas observadas no corpo em dias cujas tem-
peraturas são baixas?”. É possível que a maioria da turma reconheça 
que as mãos e os pés ficam gelados, que podem ocorrer tremores e há 
menor produção de suor. Explique aos estudantes que em tempera-
turas mais baixas, a circulação sanguínea é menor na parte periférica, 
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isto é, nos braços e nas pernas, sendo este o motivo pelo qual as extre-
midades corporais ficam geladas. Além disso, diga que o tremor é uma 
forma do corpo produzir calor metabólico, que auxilia a manutenção 
da temperatura corporal.

 � “Qual a importância das respostas fisiológicas observadas?”. Neste 
momento, pode ser que os estudantes não saibam responder. Contudo, 
verifique se mencionam a importância de se manter a temperatura cor-
poral relativamente constante, em valores próximos ao ideal.

Na abertura deste tema, há uma imagem sobre um homem prati-
cando um esporte. Faça a leitura conjunta da imagem com os estudantes. 
Pergunte para a turma quais são as principais alterações no organismo 
provocadas pelo exercício físico. É possível que eles respondam a sensação 
térmica de que o corpo está quente, a produção de suor, a vermelhidão 
de algumas regiões do corpo e o cansaço. Diga que parte dessas altera-
ções decorre da elevação da temperatura corporal, que será estudada ao 
longo do tema.

A homeostase se refere a um equilíbrio dinâmico, isto é, as condições 
internas do corpo tendem a ser mantidas próximas ao ideal.

 » Mecanismos de controle da homeostase 
Existem alças de retroalimentação positiva no corpo humano. No 

caso, elas não configuram mecanismos homeostáticos. Nesse tipo de 
resposta, há um reforço do estímulo, ou seja, as respostas produzidas 
amplificam a estímulo, de modo que, por consequência, as respostas 
também sejam amplificadas. Um exemplo é a ocitocina, secretada 
durante o parto em resposta à contração da musculatura uterina. A 
ocitocina amplia as contrações uterinas, que, por sua vez, estimulam a 
secreção ainda maior de ocitocina.

Ao tratar da temperatura corporal, um exemplo de regulação home-
ostática, explique aos estudantes que os mamíferos e aves são animais 
homeotérmicos, ou seja, a temperatura corporal é mantida em uma 
faixa relativamente constante. Animais pecilotérmicos, como os répteis, 
não apresentam uma regulação da temperatura corpórea de forma tão 
estável; sua temperatura corporal varia conforma as variações da tempe-
ratura ambiental.

Ressalte aos estudantes que a temperatura corporal é fundamental para 
que o metabolismo energético ocorra adequadamente no organismo. A ati-
vidade de proteínas e enzimas é diretamente afetada pela temperatura do 
meio em que se encontram.

Outro exemplo de regulação homeostática é a concentração dos níveis 
de gás carbônico no sangue. Quando diluído em água, o gás carbônico 
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pode formar o ácido carbônico, dessa forma, quanto maior a concentra-
ção de CO2 no plasma sanguíneo, menor será o seu pH. Para integrar os 
conhecimentos, solicite a ajuda do(a) docente de Química para criar as 
reações do equilíbrio do ácido carbônico e do gás carbônico no sangue 
para estimar o pH sanguíneo e a sua regulação.

Integrando com Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas e Linguagens e suas 
Tecnologias

Esta seção traz uma integração com as áreas das Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias ao abordar questões 
relativas ao doping esportivo, como os efeitos obtidos pelos atletas, pos-
sibilitando discussões a respeito de questões éticas relacionadas a essa 
prática. Além disso, a seção permite o trabalho com o tema contemporâ-
neo transversal relativo à ética.

Para iniciar o trabalho com a seção, questione aos estudantes se eles 
sabem o que é doping e por que se configura como prática ilegal em com-
petições esportivas. É possível comentar que, em competições esportivas, 
as substâncias cujo uso é ilegal alteram, principalmente, o funcionamento 
normal do corpo dos atletas, trazendo vantagens a eles durante a compe-
tição. Nesse sentido, diga que as condições da competição devem ser as 
mesmas para todos os atletas, devendo sua vitória ser decorrente apenas 
de seu desempenho em condições normais, ou seja, fruto de seu esforço, 
de sua disciplina e de seus treinos.

A proibição do doping também está relacionada às consequências que 
pode trazer à saúde dos atletas, tais como: a arritmia (no caso de estimu-
lantes), problemas cardíacos e hepáticos (no caso de anabolizantes), a 
desidratação (no caso de diuréticos), disfunções hormonais (no caso de 
hormônios), entre outros.

D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   247D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21.indd   247 28/09/20   08:1928/09/20   08:19



248

Planejamento

Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte dis-
tribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos docentes 
da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� Tema 1 (Saúde): 5 aulas;

� Tema 2 (Sistema genital e puberdade): 5 aulas;

� Tema 3 (Gestação, contracepção e prevenção de ISTs): 8 aulas;

� Tema 4 (Sexo e sexualidade): 4 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este 
Volume seja trabalhado ao longo de um semestre. Caso a dinâmica do trabalho 
com o Volume seja outra, é possível alterá-la.

A BNCC nesta Unidade 

Competências gerais da BNCC: 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competências específi cas: 2 e 3
Habilidades: EM13CNT207, EM13CNT301, EM13CNT302, EM13CNT303, EM13CNT310

Esta Unidade propicia o estudo de aspectos relacionados à saúde, considerando 
a importância da manutenção da harmonia entre suas dimensões física, mental e 
social. Também são apresentadas vulnerabilidades às quais as juventudes estão 
expostas, como a má alimentação, a dependência digital ou tecnológica, a depen-
dência química, as infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência 
e questões relacionadas às dimensões de sua sexualidade. A apresentação destas 
é feito com enfoque em seu enfrentamento, de modo que o estudante seja capaz 
de adotar ações que promovam e mantenham sua saúde em equilíbrio.

Nesse sentido, ao proporcionar o estudo da dinâmica da vida, de modo que os 
estudantes fundamentem e defendam decisões éticas e responsáveis a respeito de 
sua saúde, essa Unidade possibilita o desenvolvimento da competência específi ca 
2. Além disso, em alguns momentos da Unidade, é solicitado que os estudantes 
investiguem situações-problema que possam estar presentes em seu cotidiano e 
proponham soluções a elas, comunicando-as à comunidade escolar. Desta forma, a 
Unidade também permite o desenvolvimento da competência específi ca 3. Para 
tanto, a Unidade foi estruturada em quatro temas, explicitados a seguir.

O Tema 1 inicia o trabalho com a saúde em equilíbrio, considerando a harmonia 
entre suas dimensões física, mental e social. São apresentadas algumas situações 

UNIDADE 4 Saúde em equilíbrio 
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que podem ocasionar desarmonia, como a má alimentação, a dependência digital 
e a dependência química, consideradas também vulnerabilidades às quais as juven-
tudes podem estar submetidas. 

Na abordagem delas, discute-se os efeitos provocados à saúde fisiológica dos 
indivíduos submetidos a essas situações, além dos danos à sua saúde mental e 
social, considerando, sobretudo, seu convívio familiar e escolar. Sugere-se que 
este tema seja ministrado, prioritariamente, pelo(a) docente de Biologia. O 
tema possibilita um trabalho integrado com o(a) docente de Química durante 
a exploração dos nutrientes, que pode oferecer informações extras a respeito 
das biomoléculas.

Os conteúdos apresentados no tema permitem que os estudantes sejam capazes 
de refletir acerca de suas ações e proponham estratégias que contribuam para a 
superação de eventuais vulnerabilidades às quais estão expostos. Esta abordagem 
propicia a mobilização da habilidade EM13CNT207, que também é trabalhada nas 
atividades 1 e 2 da seção Atividades deste tema. Além disso, permite o desenvolvi-
mento da competência geral 8, relacionada ao cuidado de si e ao cuidado da saúde, 
e da competência geral 10, relacionada à ação individual e coletiva de modo respon-
sável. Essas mesmas atividades permitem a mobilização da habilidade EM13CNT301, 
ao solicitar aos estudantes que interpretem dados obtidos de pesquisas, para cons-
truir proposições voltadas ao enfrentamento de situações-problema.

O Tema 2 dá continuidade ao estudo de situações que podem tornar os jovens 
vulneráveis; no caso, a autoaceitação das mudanças que ocorrem durante a ado-
lescência, sobretudo, relacionadas à puberdade. Desta forma, são trabalhados os 
sistemas genitais masculino e feminino, a produção de gametas e as mudanças 
corporais ocorridas na puberdade, relativas à manifestação das características 
sexuais secundárias. Sugere-se que este tema seja ministrado, prioritariamente, 
pelo(a) docente de Biologia.

Como a puberdade pode representar um período de fragilidade, em que os estu-
dantes podem enfrentar dificuldades em auto aceitar-se frente às mudanças corporais 
vivenciadas, ela pode ser entendida como uma vulnerabilidade. Portanto, abordar 
esses assuntos é um complemento ao desenvolvimento da habilidade EM13CNT207. 
Nesse sentido, os assuntos trabalhados no tema possibilitam o autoconhecimento e 
a apreciação de si mesmo, permitindo que os estudantes se reconheçam em meio à 
diversidade humana. Portanto, é possível desenvolver a competência geral 8. Essa 
mesma competência pode ser desenvolvida na atividade 5 da seção Atividades deste 
tema, considerando o autoconhecimento e o autocuidado, uma vez que leva os estu-
dantes a pesquisarem sobre a manutenção da higiene íntima.

Na atividade 2 dessa mesma seção, é mostrado um rito de passagem pela puber-
dade de uma tribo indígena. Dessa forma, a atividade permite a valorização de 
diferentes manifestações culturais, desenvolvendo a competência geral 3. Na ativi-
dade 3 da seção Atividades, é solicitado aos estudantes que elaborem e divulguem 
panfletos que incentivam a população a realizar exames de diagnóstico de câncer 
de próstata (homens) e câncer de colo de útero (mulheres). Essas ações representam 
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uma forma de agir pessoal e coletivamente com responsabilidade. Portanto, 
essa atividade possibilita o desenvolvimento da competência geral 10.

O Tema 3 também continua o estudo de vulnerabilidades, apresentando 
as infecções sexualmente transmissíveis e a importância de se compartilhar 
a responsabilidade na escolha de métodos contraceptivos. Nesse sentido, 
são apresentados os eventos necessários à gestação (fecundação e implan-
tação), as formas de se evitar a gestação, no caso, representadas pelo uso 
de métodos contraceptivos e algumas infecções sexualmente transmissí-
veis, ressaltando a importância do uso de preservativos durante as relações 
sexuais, por oferecerem dupla proteção. Sugere-se que este tema seja 
ministrado, prioritariamente, pelo(a) docente de Biologia.

Os assuntos do Tema 3 envolvem aspectos relacionados à saúde e às 
vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas, tais como a prática 
de relações sexuais de maneira segura, protegendo-se contra ISTs. Sendo 
assim, a habilidade EM13CNT207 pode ser mobilizada ao longo deste 
tema. Essa mesma habilidade pode ser desenvolvida na atividade 1 da 
seção Atividades, relacionada à contracepção e à prevenção; e nas ativi-
dades 5 e 7, relacionada às infecções sexualmente transmissíveis.

Os assuntos do tema possibilitam o desenvolvimento da competência 
geral 8, relacionada ao conhecer-se e apreciar-se, cuidando de sua saúde física.

Em uma das atividades presentes ao longo do tema, é solicitado aos 
estudantes que pesquisem e analisem os efeitos da assistência pré-natal, 
um dos serviços básicos de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Essa atividade possibilita a mobilização da habilidade EM13CNT310.

Na atividade 4 da seção Atividades solicita-se aos estudantes que 
realizem uma pesquisa sobre os conhecimentos da comunidade escolar 
em relação ao HIV e à aids, devendo analisar e interpretar os dados cole-
tados. Diante disso, é possível mobilizar as habilidades EM13CNT301 e 
EM13CNT302. Outra possibilidade é o desenvolvimento da competência 
geral 2, ao permitir que os estudantes se envolvam com uma investigação, 
utilizando abordagem científica.

Na atividade 7 da seção Atividades, requer-se a interpretação de textos 
de divulgação científica pertencentes à temática da área de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias por meio de gráficos. No caso, é apresen-
tado um gráfico que informa a evolução de casos de sífilis no Brasil entre 
os anos de 2010 e 2018. Desta forma, a atividade mobiliza a habilidade 
EM13CNT303. Além disso, a interpretação gráfica está relacionada aos 
conhecimentos advindos da linguagem matemática, sendo uma oportu-
nidade para se trabalhar a competência geral 4.

O Tema 4 finaliza o estudo das vulnerabilidades às quais os jovens 
podem estar submetidos, apresentando questões relacionadas ao sexo e à 
sexualidade. Algumas questões discutidas são a diferença entre os termos, 
algumas dimensões da sexualidade (a saber, biológica, afetiva, sociocultural 
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e ética) e a gravidez na adolescência. Sugere-se que este tema seja minis-
trado, prioritariamente, pelo(a) docente de Biologia.

Os assuntos deste tema complementam o estudo de vulnerabilidades 
às quais as juventudes estão expostas, possibilitando a abordagem da habi-
lidade EM13CNT207.

Na atividade 1 da seção Atividades deste tema, os estudantes podem 
desenvolver a competência geral 3, uma vez que irão confeccionar cartazes a 
partir de imagens que representam, sob seu ponto de vista, a dimensão socio-
cultural da sexualidade, envolvendo-se com uma produção artística-cultural.

Na atividade 2, é possível desenvolver a competência geral 9, ao possi-
bilitar que os estudantes discutam sobre a dimensão ética da sexualidade, 
exercitando o diálogo, a empatia e a cooperação, promovendo o respeito 
coletivo e valorizando a diversidade humana.

Na atividade 4 da seção Atividades, os estudantes podem desenvolver 
a competência geral 4, ao utilizarem a linguagem verbal para se expressar, 
compartilhando suas ideias e opiniões a respeito de sentimentos que con-
sideram ser importantes existir em um relacionamento.

Nas Atividades extras desta Unidade, o estudante poderá revisitar 
os conteúdos estudados ao longo dos temas. Nas atividades 1, 2, 3 e 4, 
os estudantes podem mobilizar a habilidade EM13CNT207, uma vez que 
possibilitam a identificação e a discussão a respeito de vulnerabilidades às 
quais as juventudes estão expostas (como a obesidade, o uso de drogas, a 
autoaceitação e a gravidez na adolescência), além de incentivar os estudan-
tes a se envolverem com ações voltadas à promoção da saúde. Essas ações 
permitem o desenvolvimento da competência geral 10.

Na atividade 3 desta seção, também é possível desenvolver a competên-
cia geral 4, pois os estudantes irão elaborar um poema para compartilhar 
sentimentos e vivências pessoais durante a adolescência.

Na atividade 5 desta seção, é possível mobilizar a habilidade 
EM13CNT303, já que se faz necessária a interpretação de um texto de 
divulgação científica, considerando a apresentação de dados na forma de 
gráficos; no caso, a evolução dos casos de aids no Brasil entre 2008 e 2018.

Na seção Integrando com Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
apresentam-se aspectos relativos ao cyberbullying. Na atividade 1 desta 
seção, os estudantes deverão discutir a respeito do assunto, expondo suas 
opiniões e pontos de vista. As discussões permitem que sejam exercidos o 
diálogo, a empatia e a cooperação, além do respeito ao outro. Portanto, é 
possível desenvolver a competência geral 9.

Já na atividade 2, os estudantes deverão criar uma propaganda 
sobre o cyberbullying, buscando combatê-lo. Isso representa uma ação 
responsável, baseada em princípios solidários, conforme previsto na 
competência geral 10. Além dela, é possível desenvolver a compe-
tência geral 5, uma vez que tecnologias digitais serão utilizadas para o 
compartilhamento de informações.
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Tema 1 • Saúde 
Este tema abordará os conteúdos listados a seguir: saúde, nutrição, problemas 

associados à má alimentação, dependência digital ou tecnológica e dependência 
química. Para abordagem desses conteúdos, o estudante aprenderá a reconhecer 
vulnerabilidades presentes no dia a dia, bem como relacionar algumas dessas prá-
ticas aos problemas de saúde.

Para averiguar os conhecimentos prévios dos estudantes e planejar as ativi-
dades, pode-se fazer alguns questionamentos específicos sobre esse tema. São 
exemplos de questões de diagnóstico:

 � “Vocês conhecem alimentos que não sejam saudáveis?”. É possível que a maioria 
dos estudantes reconheça que os alimentos ricos em gorduras e ultraprocessa-
dos podem fazer mal à saúde. Contudo, é importante frisar que, apesar de esses 
alimentos oferecerem baixo valor nutricional, se forem ingeridos juntamente a 
uma dieta balanceada, podem não oferecer riscos à saúde. Além disso, destaque 
que as necessidades nutricionais são individuais de cada pessoa; as dietas ade-
quadas a cada um devem ser elaboradas por profissionais da saúde.

 � “Vocês acham que o esporte e a prática de exercícios são importantes?”. Espera-se 
que a turma identifique a prática de exercícios físicos como uma atividade impor-
tante para manter a saúde do sistema respiratório e cardiovascular, bem como da 
musculatura esquelética. Faça uma breve revisão sobre a importância do exer-
cício físico para esses sistemas fisiológicos. Caso os estudantes queiram obter 
mais informações a respeito do assunto, sugira o link indicado na seção #FICA 
A DICA, Estudante!.

Na abertura deste tema, há três imagens representando situações do cotidiano 
dos jovens. De modo geral, o objetivo é que os estudantes analisem essas práticas e 
concluam que, se elas forem realizadas de forma equilibrada, sem o acometimento de 
exageros ou faltas, elas contribuem para a manutenção da saúde – considerando os 
aspectos físicos, mentais e sociais. Faça a leitura das imagens com os estudantes, para 
que depois sejam respondidas as questões de abertura do tema. As respostas podem 
ser utilizadas ao final do material para que os estudantes comparem com suas con-
cepções espontâneas, anteriores ao aprendizado deste tema. É provável que a maioria 
da turma tenha uma concepção própria sobre saúde, bastante diferente do conceito 
desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em seguida, destaque que 
o conceito de saúde da OMS foi elaborado em 1946 e passou a ser adotado em 1948. 
Essa definição permanece inalterada desde então. Pergunte aos estudantes se eles con-
cordam ou se alterariam o conceito de saúde apresentado por esta instituição. Discuta 
com a turma os diversos fatores da vivência social que prejudicam o estado de saúde. 
Para isso pode-se enfatizar que a saúde não é o contrário de doença, mas um estado 
de bem-estar que passa por vários cenários da vida em sociedade.

Se julgar necessário, faça um trabalho de pesquisa com os estudantes sobre o 
estresse. Alguns estudantes podem pensar que o estresse é apenas um mal-estar 
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do estado psicológico do indivíduo, sem refletir em efeitos fisiológicos em seu 
organismo. Para evitar essa concepção, pode-se comentar a respeito dos efeitos de 
hormônios relacionados com o estresse, tais como o hormônio cortisol, produzido 
pelas glândulas suprarrenais. O excesso de cortisol, por exemplo, pode debilitar o 
sistema imunológico do indivíduo.

Procure relacionar as situações de bullying, por exemplo, aos transtornos físicos 
e emocionais que podem ser ocasionados nas vítimas. Nesse sentido, enfatize a 
importância do combate ao bullying. Se considerar oportuno, comente com os 
estudantes que existe uma lei que institui o combate à intimidação sistemática 
(bullying) que foi instituída em 2015 em território brasileiro (lei no 13.185, de 6 de 
novembro de 2015). Caso os estudantes queiram conhecê-la, indique-os a leitura 
sugerida na seção #FICA A DICA, Estudante!.

 » Nutrição 
Verifique a possibilidade de apresentar este assunto juntamente ao(a) docente 

de Química, que poderá aprofundar o estudo dos nutrientes, fornecendo informa-
ções como: número de ligações insaturadas e saturadas, polaridade, solubilidade, 
quantidade de energia, entre outros. Além disso, podem ser trazidas ao espaço 
escolar embalagens, ou somente rótulos, de alimentos para que os estudantes 
identifiquem sua composição e a quantidade de energia disponível.

 » Problemas associados à má alimentação
Enfatize aos estudantes que o ideal é procurar um médico ou profissional da 

saúde habilitado para conhecer a quantidade recomendada de calorias para sua 
dieta, além de suas demais necessidades nutricionais, como vitaminas e sais mine-
rais a serem ingeridos. Destacamos que esta obra tem por objetivo subsidiar os 
processos de ensino e de aprendizagem e não substitui a necessidade de orienta-
ção do médico ou do profissional de saúde habilitado.

Os dados mencionados a respeito da obesidade foram obtidos do link indi-
cado na seção #FICA A DICA, Professor!, que traz mais informações a respeito do 
assunto, caso queira aprofundar leituras.

Ressalte aos estudantes que a obesidade pode ser causada por uma série de 
fatores, incluindo fatores genéticos, ambientais e sociais. É possível que a causa da 
doença seja um desbalanço hormonal ou a desregulação da sinalização hormo-
nal. Fatores genéticos podem alterar a expressão de enzimas e afetar diretamente 
o metabolismo energético. Assim como outras condições e fatores presentes na 
sociedade contemporânea, a obesidade é uma das vulnerabilidades às quais os 
adolescentes estão submetidos. Os estudantes podem discutir em grupos maiores, 
ou debates no espaço escolar, quais medidas individuais ou coletivas podem ser 
adotadas para superar esse problema. A prática de exercícios físicos e o planeja-
mento da dieta podem auxiliar a manter a saúde e segurança alimentar.
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Se desejar, explique aos estudantes que o colesterol é um lipídio produzido pelo 
próprio organismo e obtido pela alimentação. Por ser insolúvel em água, precisa 
se associar a proteínas transportadoras para ser conduzido pela corrente sanguí-
nea. A associação entre o colesterol e a proteína transportadora forma lipoproteínas. 
Basicamente, existem dois principais tipos de lipoproteínas responsáveis pelo trans-
porte de colesterol: a lipoproteína de alta intensidade (HDL), que conduz o excesso 
de colesterol ao fígado, para ser metabolizado; e a lipoproteína de baixa intensidade, 
(LDL), que distribui o colesterol pelos tecidos. Os níveis de HDL e LDL devem ser man-
tidos dentro de certos valores para a manutenção da saúde do organismo. Quando 
ocorre a elevação do LDL, associada ao sedentarismo, por exemplo, pode ocorrer o 
depósito de gordura na parede das artérias, ao que se denomina aterosclerose.

Comente com os estudantes que a ingestão insuficiente de vitaminas também 
compromete a saúde. A falta de vitamina A, por exemplo, pode ocasionar dificul-
dade em enxergar durante a noite. A falta de vitamina B12 pode provocar fadiga, 
tontura, perda de apetite e de peso, e diarreia. A falta de vitamina C pode causar 
o escorbuto, condição em que ocorrem hemorragias e a redução da resistência a 
infecções. Se julgar interessante, solicite aos estudantes um trabalho de pesquisa 
sobre as vitaminas e saúde.

Os estudantes podem não ter a noção exata dos problemas sociais relacionados 
com a desnutrição. Ressalte que as vulnerabilidades associadas à alimentação não 
estão relacionadas somente à escolha de uma dieta saudável, mas também a um 
problema da renda familiar e das condições materiais para comprar os ingredientes 
e elaborar uma dieta saudável. Para trabalhar a questão da segurança alimentar e 
programas de saúde, sugere-se fazer uma atividade interdisciplinar com docentes da 
área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, como o(a) de Geografia ou Sociologia.

Caso queira aprofundar o trabalho com a importância de se adotar uma dieta 
balanceada, realize a atividade sugerida na seção Ampliando.

 » Dependência
Ao trabalhar o problema da dependência digital, pergunte aos estudantes como 

foi a experiência vivenciada durante a pandemia de covid-19. É possível que os 
hábitos dos estudantes tenham sido alterados e aumentada a tendência de conexão 
nas redes em tempo integral, tanto para as aulas quanto para o entretenimento.

O uso excessivo de redes sociais e outras formas de conectividade podem causar 
estresse às pessoas. Pergunte como eles se sentem em relação às redes sociais e se 
percebem uma dependência. Caso a turma não tenha acesso às redes, pergunte 
como eles se sentiriam se as suas vidas fossem expostas a todo momento e o que 
pensam sobre esses comportamentos.

Além das redes sociais, o uso de equipamentos tecnológicos e jogos de video-
game em excesso podem causar distúrbios da visão, estresse, entre outros problemas 
de saúde. Por esta razão, a dependência de videogames passará a ser considerada 
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uma doença. De acordo com a nova Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, a CID-11, tem previsão para entrar 
em vigor em 2022. Anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a décima 
primeira revisão traz mudanças como a inclusão do distúrbio de games como um 
problema de saúde mental. De acordo com a instituição, a CID-11 é um padrão com-
portamental que prejudica a capacidade de controlar a prática de jogos eletrônicos, 
priorizados em detrimento de outras atividades – ao ponto que o jogo se torna mais 
importante que outros interesses e atividades diárias.

Ao trabalhar o problema do sono e desbalanço hormonal, procure retomar a 
ação do GH no organismo, estudado na Unidade 3 deste Volume.

Caso queira mais informações sobre a dependência digital, leia os textos indi-

cados na seção #FICA A DICA, Professor!.
O assunto dependência química foi inserido neste tema porque o uso de drogas 

pode afetar as dimensões física, mental e social da saúde. Com exceção dos medi-
camentos, que devem ser utilizados apenas sob prescrição médica, enfatize aos 
estudantes que o uso de drogas não deve ser feito em nenhuma circunstância.

Ressalte à turma que os medicamentos são substâncias que possuem o potencial 
de melhorar o bem-estar físico ou mental, de prevenir ou curar doenças. Apesar de sua 
comercialização ser permitida, sua aquisição sempre deve ser feita após a prescrição 
de um(a) médico(a) ou um profissional da saúde especializado. A automedicação pode 
provocar uma série de danos à saúde, por isso nunca deve ser praticada.

Enfatize para os estudantes que o consumo de álcool tem efeitos nocivos ao 
organismo: ocasiona diminuição da atenção e do estado de vigilância, torna os 
reflexos mais lentos, dificulta o controle da coordenação motora, provoca pro-
blemas no equilíbrio e uma redução da força muscular. Em altas concentrações, 
podem ocorrer episódios de vômito, transtornos dos sentidos, perda da consci-
ência e até parada respiratória. Caso seja consumido por mulheres grávidas, o 
álcool pode ter efeitos prejudiciais ao feto, resultando, inclusive, em sua má-for-
mação. Seu consumo prolongado pode danificar o funcionamento de diversos 
órgãos, tais como o fígado. No Brasil, a venda e o consumo de álcool são proi-
bidos para menores de idade. Além disso, é proibido dirigir após o consumo de 
álcool. Isso configura um crime e o motorista pagar multas e/ou ser preso. Além 
do álcool, a nicotina, presente no tabaco, é considerada uma droga estimulante.  
O fumo de cigarros, charutos, cachimbos ou narguilés, é denominado tabagismo 
e tem diversos efeitos no organismo, devido à presença de substâncias tóxicas 
na fumaça. Entre os efeitos, podem ser citados o aumento da frequência cardí-
aca e da respiração, da pressão arterial e da atividade motora. A longo prazo, a 
prática do tabagismo pode causar doenças no trato respiratório, tais como pneu-
monia e câncer de pulmão. No Brasil, a prática do tabagismo é responsável por  
428 mortes por dia, o que totaliza cerca de 156 mil mortes ao ano, segundo o 
acesso em 2020 ao espaço eletrônico do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
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indicado na seção #FICA A DICA, Professor!. Dessas, a maior parte é decorrente 
de cânceres, doenças cardíacas e respiratórias.

Ao trabalhar as questões orais, procure tratar o tema com delicadeza, evitando 
que os estudantes apontem uns aos outros e promovam o bullying. Ao invés disso, 
aborde o tema com seriedade, destacando os malefícios causados pelo uso dessas 
substâncias químicas e os danos causados por elas. Destaque a importância da 
família e dos amigos para que os dependentes tenham suporte emocional e 
superem a dependência química.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais a sobre a importância dos exercícios físicos, acesse o link a seguir. 

Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/e-fundamental-a-manutencao-de-
-atividade-fisica-e-alimentacao-saudavel-na-quarentena/. Acesso em: 10 set. 2020.

 � O link a seguir apresenta a lei no 13.185, que institui o Programa de Combate à 
Intimidação Sistemática. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

#FICA A DICA, Professor! 
 � O link a seguir apresenta informações relativas à obesidade. É possível traduzir 

a página para a língua portuguesa, clicando no primeiro ícone do canto supe-
rior direito presente na barra de endereços. Ao clicá-lo, selecione “português”. 
Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity- and-
overweight. Acesso em: 10 set. 2020.

 � Caso queira obter mais informações sobre a dependência de jogos eletrônicos, 
acesse os seguintes sites. Disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/vicio- 
em-games-sera-considerado-transtorno-de-saude-mental/. Acesso em: 30 ago. 
2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/cid-11-
define- uso-abusivo-de-jogos-eletronicos-como-doenca/. Acesso em: 10 set. 
2020.

 � O link a seguir apresenta informações relativas ao tabagismo. Disponível em: https://
www.inca.gov.br/tabagismo#:~:text=Das%20mortes%20anuais%20causadas%20
pelo,AVC%20(acidente%20vascular%20cerebral). Acesso em: 10 set. 2020.

Ampliando
Após o trabalho com o tema, proponha aos estudantes que elaborem uma 

campanha por meio de um vídeo que incentive a adoção de uma dieta balanceada, 
visando a manutenção da saúde. Esse vídeo poderá ser destinado à comunidade 
escolar, como uma ação de promoção de saúde. Essa prática favorece a interação 
dos estudantes, desenvolvendo habilidades socioemocionais relacionadas à criati-
vidade, à cooperação e à comunicação. Desta forma, possibilita o desenvolvimento 

D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21-AVU.indd   256D3-CNT-EM-3085-V2-194-266-U1aU4-MPE-G21-AVU.indd   256 28/09/20   16:5728/09/20   16:57

https://jornal.usp.br/atualidades/e-fundamental-a-manutencao-de-atividade-fisica-e-alimentacao-saudavel-na-quarentena/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.inca.gov.br/tabagismo#:~:text=Das%20mortes%20anuais%20causadas%20pelo,AVC%20(acidente%20vascular%20cerebral)
https://www.medicina.ufmg.br/vicio-em-games-sera-considerado-transtorno-de-saude-mental/


257

da competência geral 3, ao proporcionar um envolvimento com uma produção 
artística, da competência geral 5, ao possibilitar que tecnologias de comunicação 
sejam utilizadas para divulgar informações, e da competência geral 9, ao exerce-
rem o diálogo e a cooperação, como mencionado.

Tema 2 • Sistema genital e puberdade
Este tema se refere aos conteúdos listados a seguir: sistema genital e puber-

dade, sistema genital masculino, sistema genital feminino, puberdade e ciclo 
reprodutivo feminino. Para abordagem desses assuntos, é importante verificar os 
conhecimentos prévios dos estudantes a respeito do assunto, fazendo algumas 
perguntas de diagnóstico. São exemplos de questões para checar a compreensão 
da turma sobre o tema:

 � “O que são os sistemas do corpo humano e como se organizam?”. É possível 
que a maioria dos estudantes citem os seguintes níveis de organização: células, 
tecidos, órgãos e sistemas. Os sistemas são compostos por órgãos e desempe-
nham funções específicas, voltadas a fins comuns, de modo geral. 

 � “Qual a função do sistema genital?”. Provavelmente, a maioria da turma reconhe-
cerá que o sistema genital é responsável pela reprodução dos seres humanos. 
Então, solicite que os estudantes indiquem estruturas presentes nos sistemas 
genitais feminino e masculino, apontando suas funções. Essas informações 
podem ser registradas no quadro e corrigidas conforme o estudo do tema se 
aprofundar.

Na abertura deste tema, há um poema para que os estudantes possam pensar 
em si e sejam estimulados a conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional. A questão introdutória tem por objetivo incentivar o diálogo entre os 
estudantes, de modo que percebam que as mudanças ocorridas na adolescência 
são comuns a essa fase. É importante que eles busquem o diálogo e a expressão 
dos seus sentimentos, sem guardar para si mesmos seus anseios e dúvidas.

Destaque a necessidade de reconhecer as emoções dos outros, respeitando a 
intimidade de cada um. A abertura do tema pode ser usada para mediar conflitos 
da turma e evitar o bullying, buscando acolher os estudantes e ouvir as suas mani-
festações espontâneas.

 » Sistema genital
Enfatize que os órgãos genitais se relacionam à dimensão biológica da sexuali-

dade. Outras dimensões da sexualidade são apresentadas no Tema 4 desta Unidade. 
No estudo dos sistemas genitais, não é interessante que o estudante decore 

todas as estruturas anatômicas e saiba todas as suas funções. Ao contrário, é 
importante que eles tenham uma visão geral do sistema, para compreenderem a 
produção de hormônios sexuais e de gametas.
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 » Sistema genital masculino 
Ao trabalhar a espermatogênese, mencione que os espermatozoides são sensí-

veis à temperatura. Assim, os testículos precisam estar em uma temperatura cerca 
de 3 °C inferior à temperatura corporal. Isso é conseguido por conta da localização 
desses órgãos, fora da cavidade abdominal.

Além disso, enfatize aos estudantes que o muco lubrificante tem por função 
proteger os espermatozoides do pH vaginal, mais alcalino, já que os espermato-
zoides também são sensíveis ao pH.

É possível que os estudantes tenham dúvidas sobre a fertilidade masculina. 
Mencione que o teste espermograma tem por finalidade quantificar o tipo e quali-
dade dos espermatozoides presentes no sêmen. Em geral, resultados menores que 
20 milhões de espermatozoides por mL podem indicar a infertilidade.

 » Sistema genital feminino
É possível que os estudantes apresentem dúvidas sobre a gestação. Diga que 

ela é abordada com maiores detalhes no Tema 3 desta Unidade. Nesse momento, 
é importante identificar estruturas e funções gerais do sistema genital feminino.

Alguns autores da literatura consideram as glândulas mamárias como parte 
do sistema genital feminino. Estas se localizam nas mamas e são responsáveis 
pela produção do leite materno, importante para a nutrição do bebê. A produ-
ção e ejeção de leite são estimuladas pela ação de hormônios, principalmente, 
a ocitocina. 

Explique aos estudantes que o gameta feminino, pronto para ser fecundado, 
é o ovócito II, originado no processo de ovulogênese. Além dos ovócitos II, a ovu-
logênese produz três glóbulos polares que se degeneram. O ovócito II passa a ser 
chamado de óvulo no momento da ovulação. Para facilitar o trabalho do assunto, 
optamos por utilizar o termo ovócito para nos referir ao gameta feminino no Livro 
do estudante. Mas, se desejar, é possível comentar os detalhes aqui apresentados 
com os estudantes.

 » Puberdade
A puberdade e outras mudanças ocorridas na adolescência podem gerar anseios 

na vida do estudante e dificuldades em aceitar todas essas alterações, sobretudo 
devido a padrões de beleza impostos pela mídia. É importante ressaltar que todo 
ser humano é único e são as suas diferenças que o fazem ser especiais e singulares 
em meio à sociedade. Para o trabalho do assunto, sugerimos a realização da ativi-
dade proposta na seção Ampliando.

Com relação ao hormônio GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina), 
as causas do estímulo de sua secreção ainda não foram totalmente elucidadas 
pela comunidade científica. De qualquer forma, sua secreção ocorre durante a 
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adolescência e desencadeia a produção aumentada dos hormônios sexuais res-
ponsáveis pela manifestação das características sexuais secundárias.

 » Ciclo reprodutivo feminino
Ao lecionar sobre o ciclo reprodutivo feminino, enfatize para os estudantes que 

este compreende o ciclo ovariano e o ciclo uterino.
Com relação à interrupção do ciclo reprodutivo feminino, diga que meno-

pausa é o nome dado à última menstruação das mulheres; enquanto climatério 
é o nome dado à fase de transição entre o período fértil e não reprodutivo 
das mulheres.

Explique aos estudantes que o ciclo reprodutivo feminino pode durar, em 
média, de 24 a 35 dias. Tanto a fase menstrual quanto a ovulação são variáveis de 
acordo com a fisiologia feminina. Por convenção, o primeiro dia da menstruação 
marca o primeiro dia de um novo ciclo. Após a menstruação a parede do útero 
se torna mais delgada, já que ocorre a sua descamação no período menstrual.

Ao tratar sobre a fase pré-ovulatória, mencione que essa é a fase mais variável 
entre as mulheres, por conta disso, não se sabe ao certo qual será o momento da 
ovulação. Comente com os estudantes que o hormônio inibina inibe a produção 
do FSH pela hipófise. É importante salientar que apenas um ovócito se desenvolve 
em cada óvulo; os demais têm o seu desenvolvimento interrompido.

O hormônio LH é responsável pela ruptura do folículo maduro. Mencione 
aos estudantes que a viabilidade dos ovócitos na tuba uterina é de cerca de 
24 horas após a ovulação. A fase pós-ovulatória dura cerca de 14 dias, com 
certa regularidade.

Ampliando
Sugere-se a realização da seguinte dinâmica para possibilitar o compartilha-

mento de sentimentos, anseios, dúvidas e outros tipos de manifestação a respeito 
da puberdade: peça aos estudantes que escrevam sentimentos e sensações sobre 
a puberdade em papéis destacados, de forma anônima. Um dos estudantes recolhe 
os papéis, escritos por todos, e o professor deve ler os textos em voz alta para a 
turma. A partir da leitura, os estudantes devem conversar e expor suas opiniões 
sobre o texto do colega.

O objetivo da dinâmica é que os estudantes conheçam os sentimentos dos 
colegas sobre situações que possam passar no cotidiano, mobilizando a empatia e 
o respeito. Essa atividade possibilita o desenvolvimento da competência geral 4. 
Ao solicitar que partilhem seus sentimentos por meio da linguagem escrita desen-
volve-se a competência geral 8, uma vez que reconhecem suas emoções e a dos 
outros exercendo a empatia frente a elas, além da competência geral 9, ao exerce-
rem o diálogo, a empatia e a colaboração, valorizando a diversidade de indivíduos 
sem preconceitos de qualquer natureza.
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Tema 3 • Gestação, contracepção e 
prevenção de ISTs 

Este tema aborda os conteúdos listados a seguir: gestação, fecundação, parto, 
contracepção e prevenção. Para que os estudantes compreendam esses objetos 
de aprendizagem, é necessário que os sistemas genitais tenham sido trabalhados 
previamente, apresentados no Tema 2 desta Unidade. Para certificar-se sobre os 
conhecimentos prévios dos estudantes, pode-se perguntar:

 � “Quais os eventos necessários à ocorrência de uma gravidez?”. Neste momento, 
não é esperado que os estudantes respondam fecundação e implantação. É pos-
sível que os estudantes digam que, por vias naturais, é necessário que um casal 
tenha relações sexuais durante o período fértil da mulher. Contudo, enfatize que, 
mesmo sob essas circunstâncias, é possível que a gravidez não ocorra, pois pode 
ser que não haja fecundação ou que não ocorra a implantação da massa celular 
em desenvolvimento no útero.

 � “É possível prevenir uma gravidez não planejada?”. Com essa pergunta, é espe-
rado que os estudantes digam que sim, já que existem métodos contraceptivos 
disponíveis, tais como o preservativo masculino e o feminino, as pílulas anticon-
cepcionais e procedimentos cirúrgicos, por exemplo, a vasectomia e a laqueadura.

 � “Quem é responsável pela escolha de métodos contraceptivos?”. Nesse caso, é 
importante que os estudantes respondam que ambos os parceiros são respon-
sáveis por essa escolha. Ressalte a importância de se consultar um médico para 
avaliar as melhores possibilidades disponíveis ao casal.

Na abertura desse tema, é apresentado um breve histórico sobre concepções da 
reprodução dos animais e dos seres humanos. No século XVII, surgiram correntes 
pré-formistas, ou seja, eles acreditavam que cópias minúsculas dos seres humanos e 
animais poderiam estar contidas nos espermatozoides ou nos ovócitos. Nessa linha de 
pensamento, havia, portanto, as correntes de pensamento dos espermistas e ovistas.

 » Fecundação e gestação
Ressalte que no interior da vagina, os espermatozoides possuem viabilidade 

média de 48 horas. Como vimos, a viabilidade dos ovócitos maduros é de cerca de 
24 horas. Isso significa que há maior probabilidade de ocorrer gravidez, caso um 
casal tenha relação sexual desprotegida nos dois dias que antecedem a ovulação 
e no dia que a procede.

É comum a dúvida sobre os gêmeos, ao abordarmos a fecundação, ressalte aos 
estudantes que há dois tipos de gêmeos, os univitelinos, ou idênticos, e os biviteli-
nos, não idênticos. No caso dos gêmeos univitelinos, o embrião se divide ainda nos 
estágios iniciais do desenvolvimento, sendo assim partem de um mesmo óvulo e 
de um mesmo espermatozoide. Já no caso dos bivitelinos, a fecundação é dupla, 
ou seja, espermatozoides e óvulos diferentes.
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Se desejar, ao abordar o desenvolvimento embrionário e fetal, cite alguns de seus 
principais eventos: diga que na 3a semana de desenvolvimento, inicia a formação do 
sistema nervoso. O coração já está formado e bombeando sangue em vasos simples, 
ao final da 4a semana. Já na 8a semana, estão presentes os olhos, o nariz, os membros 
e órgãos internos, como o encéfalo, os intestinos, o fígado e o pâncreas. Na 9a semana, 
o indivíduo em desenvolvimento passa a ser chamado de feto.

A partir da 12a semana, inicia-se a formação dos ossos, sobretudo do crânio do 
fêmur (maior osso dos membros inferiores) e do úmero (maior osso dos membros 
superiores). Já a partir da 14a semana, é possível identificar o sexo do bebê por meio 
do exame de ultrassonografia, com a formação das genitálias externas. Os movimentos 
fetais podem ser percebidos pela mãe já a partir da 15a a 17a semanas. Entre a 20a e 24a 
semanas, forma-se um depósito de gordura no corpo do feto que irá fornecer energia e 
calor, após o nascimento. Ao final desse período, estão presentes unhas, sobrancelhas 
e cabelo. O crescimento fetal é reduzido entre a 35a e 38a semana.

Comente com a turma que a gestante também deve adotar uma série de cuida-
dos voltados para garantir a saúde da mãe e do bebê em desenvolvimento. Entre 
eles, alimentar-se de uma dieta balanceada e manter-se hidratada; praticar ativi-
dades físicas de baixa intensidade; utilizar apenas medicamentos indicados pelo(a) 
médico(a) obstetra; não ingerir bebidas alcoólicas; e, não fazer uso de tabaco ou 
outras drogas. Destaque aos estudantes que toda gestante tem o direito à assis-
tência pré-natal, segundo o Ministério da Saúde. Nessa fase, são comuns os exames 
de sangue, urina e de ultrassom.

 » Parto 
Embora seja um fenômeno natural, o parto pode trazer complicações para a saúde 

materna e do recém-nascido. São exemplos de complicações do parto: a dilatação e 
contração uterina insuficientes e a presença de sangramentos intensos, que podem 
levar a gestante à morte. Nesses casos, é possível realizar parto do tipo cesárea.

 » Amamentação 
Se desejar, comente com os estudantes que no dia 19 de maio comemora-se 

o Dia Nacional e Mundial da Doação de Leite Materno, com intuito de incentivar e 
conscientizar a população a respeito da importância da doação de leite materno. De 
acordo com o Ministério da Saúde, qualquer quantidade de leite pode ser doada, 
o que é muito importante para garantir o desenvolvimento de milhares de recém-
-nascidos que, por diversos motivos, não podem ser amamentados pelas mães.

 » Contracepção e prevenção de ISTs 
Se desejar, mencione aos estudantes que o planejamento familiar e os direi-

tos sexuais reprodutivos são garantidos às famílias. No Brasil, não são permitidas 
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intervenções estatais ou o impedimento na concepção de descendentes. Caso 
queira saber mais sobre o assunto, algumas leituras são sugeridas na seção #FICA 
A DICA, Professor!.

Além das questões orais, pode-se destacar o comportamento ético e responsável 
no ato sexual, visando compartilhar as responsabilidades entre os parceiros, como uso 
de preservativos de forma regular e a realização de exames para verificar se houve a 
exposição a agentes infecciosos. Estas práticas possibilitam trabalhar o tema contem-
porâneo transversal relacionado à saúde. Ao citar a importância do compartilhamento 
de responsabilidades no ato sexual, deve-se ressaltar que os métodos adequados ao 
casal devem ser indicados por profissionais da saúde, de acordo com as condições de 
saúde de cada parceiro, sendo a escolha de responsabilidade compartilhada.

 » Métodos contraceptivos
Diga aos estudantes que enquanto a mulher faz uso das pílulas corretamente, a 

ovulação é inibida. Mas, assim que seu uso é interrompido, sua ovulação retorna a 
ocorrer ao longo de seus ciclos reprodutivos. Portanto, as pílulas não são métodos 
contraceptivos definitivos, mas sim provisórios.

Explique para a turma que, em alguns casos, as pílulas também podem auxiliar o 
tratamento de algumas doenças ou controlar a quantidade excessiva de sangue elimi-
nada na menstruação de algumas mulheres. O tratamento para a presença de cistos 
no ovário (bolsas cheias de líquido) pode incluir o uso de pílulas anticoncepcionais, 
por exemplo. Ressalte, sempre que possível, que o uso da pílula deve ser feito sob 
prescrição médica.

Destaque aos estudantes que o dispositivo intrauterino não é um método contra-
ceptivo definitivo, já que pode ser feita a sua remoção e a fertilidade será reestabelecida.

Sobre os procedimentos cirúrgicos, comente com os estudantes que a realiza-
ção de vasectomia e laqueadura não interrompe a produção de hormônios sexuais 
e de gametas, tampouco interferem no desempenho sexual. No entanto, o efeito da 
vasectomia não é imediato, visto que alguns espermatozoides podem permanecer 
viáveis na região posterior ao corte do canal deferente. Assim, é recomendado o 
uso de outros métodos contraceptivos complementares por alguns meses, até que 
exames específicos não identifiquem a presença de espermatozoides no sêmen do 
homem que passou pela vasectomia.

Ao tratar sobre o procedimento de laqueadura e vasectomia, destaque aos estu-
dantes alguns aspectos legais, por exemplo.

[...] A Lei do Planejamento Familiar só permite realizar a ligadura de trompas e a vasectomia 
voluntárias nas seguintes condições: 1. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maio-
res de 25 anos de idade, ou pelo menos com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo 
de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 2. Nos casos em que há risco de vida 
para mulher ou riscos para a saúde da mulher ou do futuro bebê. [...]

BRASIL. Ministério da Saúde. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais. Disponível em: https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/direitos_sexuais_reprodutivos_metodos_anticoncepcionais.pdf. Acesso em: 19 jul. 2020.
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É fundamental esclarecer aos estudantes que somente o uso de preservativos 
pode evitar as infecções sexualmente transmissíveis de forma eficiente.

 » Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
Ao citar o HPV, não deixe de mencionar os aspectos gerais sobre a vacinação. 

Procure demonstrar a eficácia desse processo no controle de doenças.
Após enfatizar os aspectos biológicos da aids, comente que, atualmente, fala-se 

em prevenção combinada da doença. Esta visa a conscientização da população, a 
realização de testes, o tratamento das pessoas com a doença, a profilaxia após a 
exposição às situações de risco, o incentivo ao uso de preservativos, entre outros. 
Assim, o objetivo dessa prática de prevenção é impedir a propagação da doença e 
o desenvolvimento de uma nova epidemia. Caso queira saber mais sobre, acesse 
o link sugerido na seção #FICA A DICA, Professor!.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para aprofundar os conhecimentos sobre ISTs e direitos reprodutivos, pode-se 

consultar o seguinte material do Ministério da Saúde. Disponível em: https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/direitos_sexuais_reprodutivos_metodos_ 
anticoncepcionais.pdf. Acesso em: 10 set. 2020.

 � Sobre o Direito ao planejamento familiar, acesse o site. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

 � Para saber mais sobre os princípios da prevenção combinada acesse as informa-
ções do Ministério da Saúde sobre o assunto. Disponível em: https://www.saude.
gov.br/saude-de-a-z/aids-hiv. Acesso em: 10 set. 2020.

Ampliando 
Com o objetivo de estimular os estudantes a desenvolver campanhas de cons-

cientização, sugere-se a organização de grupos de trabalho para que levantem 
informações sobre infecções sexualmente transmissíveis, informem a comunidade 
escolar sobre as principais formas de tratamento e métodos de prevenção. Os cartazes 
podem ser alocados no espaço escolar ou divulgados, utilizando-se outras platafor-
mas virtuais, como as redes sociais, por exemplo. Os grupos podem apresentar os 
seus trabalhos para a turma e discutir de forma integrada sobre a importância da 
comunicação científica para a difusão de informações consistentes sobre o assunto.

Esta atividade propicia trabalhar com as habilidades EM13CNT302, ao solicitar 
que comuniquem resultados de pesquisa a diferentes públicos, e EM13CNT207, ao 
solicitar que se envolvam com ações voltadas à promoção da saúde e ao combate 
de vulnerabilidades. Além disso, permite o desenvolvimento da competência geral 
10, ao requerer que os estudantes ajam com responsabilidade.
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Tema 4 • Sexo e sexualidade 
Este tema desenvolve os seguintes conteúdos: sexo e sexualidade, dimensões 

da sexualidade, sentimentos envolvidos em relacionamentos e questões relacio-
nadas à gravidez na adolescência. Com o objetivo de avaliar os conhecimentos 
prévios dos estudantes, podem ser formulados os seguintes questionamentos:

 � “Vocês sabem quais são as diferenças entre sexo e sexualidade?”. Provavelmente 
os estudantes já ouviram falar nesses termos, mas não compreendem exatamente 
qual é a diferença entre eles. Explique à turma que o sexo pode ser resumido 
ao ato sexual, também conhecido como coito ou cópula ou pode se referir à 
distinção entre macho e fêmea de uma espécie. Por outro lado, a sexualidade 
se refere aos comportamentos de satisfação ao desejo sexual. É importante res-
saltar aos estudantes que tanto o ato sexual como a sexualidade não devem ser 
praticados sem o consentimento do outro. Destaque que o assédio e a violência 
sexual são crimes.

 � “Quais sentimentos se fazem importantes em um relacionamento?”. Não há res-
posta correta para esse questionamento, já que considera a visão própria dos 
estudantes em relação ao assunto. Verifique se os sentimentos que os estudantes 
apontam não ferem a integridade e a dignidade do outro, intervindo caso esse 
tipo de resposta venha à tona. É possível que citem respeito, confiança, cumpli-
cidade, sinceridade, entre outros.

A abertura do tema apresenta fotografias relacionadas à manifestação de afeto 
entre diferentes pessoas, e, por isso, se associa à sexualidade. Verifique se os estudan-
tes chegam a essa conclusão a partir da realização do questionamento oral da página.

Antes de analisar a definição de sexualidade da OMS, sugere-se a construção 
do conceito de sexualidade em conjunto com os estudantes, para que eles pensem 
sobre o assunto de forma própria e crítica. A definição de cada estudante pode ser 
comparada com a definição da OMS, presente no Livro do estudante. A leitura do 
texto pode ser trabalhada em grupos maiores, organizando um debate com toda 
a turma, respeitando o espaço e tempo de fala de cada estudante. É importante 
conversar com os estudantes sobre o respeito à identidade do outro, evitando 
a manifestação de qualquer tipo de violência por conta de orientação sexual ou 
expressão da identidade.

Destaque aos estudantes que o tema da sexualidade e os assuntos correlacionados 
podem ser preenchidos por mitos e informações falsas. Nesse sentido, é importante 
conversar abertamente com os estudantes sobre as principais dúvidas ou as mais fre-
quentes. Os estudantes podem apresentar dúvidas sobre a sexualidade e perguntar 
problemas pessoais. É importante ressaltar que a conversa com psicólogos pode ser 
bastante produtiva para desenvolver a competência geral 8 do ensino básico, consi-
derando o autocuidado e o autoconhecimento. Ao trabalhar essas questões, procure 
evitar qualquer forma de bullying, destacando a importância do respeito mútuo e da 
mediação de conflitos para impedir que os educandos tenham sua intimidade exposta. 
Procure manter o ambiente tranquilo, respeitando a individualidade dos estudantes.
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 » Dimensões da sexualidade 
Ao abordar a dimensão biológica da sexualidade, explique aos estudan-

tes que embora a espécie humana tenha, normalmente, 46 cromossomos, os 
homens apresentam 44 + XY (44 cromossomos autossomos e dois cromosso-
mos sexuais, sendo um X e um Y), enquanto as mulheres apresentam 44 + XX 
(44 cromossomos autossomos e dois cromossomos sexuais, sendo dois X).

A dimensão afetiva pode ser trabalhada por meio de manifestações artísti-
cas ou produção textual. Nesse sentido, os estudantes podem organizar peças 
de teatro, histórias, vídeos ou formular campanhas para promover ações sobre 
saúde e bem-estar social. Essa é uma oportunidade para desenvolver a com-
petência geral 3.

Ao trabalhar a dimensão sociocultural, sugere-se a participação do(a) docente 
de Sociologia ou História para apresentar questões relativas à sexualidade em 
diversas culturas. Esse trabalho deve ser feito com respeito, valorizando as dife-
rentes manifestações culturais pertencentes à identidade social dos povos.

Ao tratar sobre a dimensão ética, procure enfatizar que o assédio, a violência 
e as manifestações de ódio e intolerância são crimes. É necessário que haja o 
respeito no âmbito familiar e na sociedade civil, de forma geral.

No espaço escolar não é desejável a manifestação de bullying, sendo necessá-
rio evitá-lo e praticar a mediação de conflitos. Para abordar este tema, sugere-se 
a realização de debates com a turma inteira. Dessa forma, deve-se enfatizar o 
combate às mais variadas formas de agressão, respeitando a identidade do outro 
e valorizando a diversidade humana, como previsto pela competência geral 9.

 » Intimidade, confiança e respeito
Após o trabalho com este assunto, é possível realizar a atividade 4 da seção 

Atividades deste tema, incentivando os estudantes a emitirem suas opiniões e 
seus sentimentos sobre relacionamentos. Caso prefira, peça a eles que redijam, de 
forma anônima, palavras que consideram ser importantes em relacionamentos. 
Então, você pode filtrar as mais mencionadas e promover um debate com a turma 
a respeito delas.

 » Cada coisa no seu tempo
Solicite que voluntários façam a leitura dos relatos presentes no Livro do 

estudante e que conversem sobre eles, emitindo suas opiniões sobre o assunto. É 
importante enfatizar que o respeito seja mantido entre os estudantes, durante suas 
falas, e deles com os adolescentes autores dos relatos ou que se encontram em con-
dições similares. O objetivo desta dinâmica é que conversem sobre a importância 
de se ter responsabilidade sobre suas ações em cada fase de sua vida.
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Integrando com Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

Nesta seção, é proposta uma integração com a área das Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, ao abordar alguns aspectos relacionados ao cyberbullying, que 
se refere à prática de bullying por meio cibernético, isto é, por meio do uso de apa-
relhos conectados à internet. O surgimento do cyberbullying é um dos impactos 
das tecnologias provocados na dinâmica de grupos ou da própria sociedade. Ao 
final da seção é solicitado aos estudantes que analisem a prática do cyberbullying e 
emitam suas opiniões a respeito dela. Além disso, a seção possibilita aos estudantes 
que discutam formas de combatê-la.

Enfatize que, embora o ambiente da internet possa parecer um propício para o 
anonimato, há maneiras de descobrir quem cometeu crimes de ódio na internet. 
A sensação de escrever anonimamente pode potencializar a violência contra as 
pessoas, gerando um sentimento de impunidade. Contudo, há uma grande quan-
tidade de processos judiciais no Brasil que decidiram pela indenização por danos 
morais e até materiais após o cometimento de crimes de difamação. Explique para 
a turma que a criação de perfis falsos para obter vantagens ou lesar outras pessoas 
pode ser considerado crime de falsidade ideológica.

Explique aos estudantes que a diferença entre um boato e uma notícia falsa é a 
estética na divulgação da informação, ou seja, tanto os boatos quanto as fake news 
apresentam informações falsas, mas as últimas são apresentadas com o formato de 
uma notícia verdadeira, explorando recursos linguísticos da comunicação jornalística.

Ao final do trabalho com a seção, procure estabelecer uma dinâmica de roda 
de conversa com os estudantes para que possam ser mediados os conflitos na 
comunidade escolar. O senso comunitário e o diálogo entre os educandos podem 
ajudar a combater práticas de violência, sendo necessária a prática de cooperação e 
empatia entre os estudantes. Se desejar, utilize o material disponibilizado na seção 
#FICA A DICA, Professor! sobre a semeadura da paz nas escolas.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para saber mais sobre como semear a paz nas escolas, leia o texto disponibilizado 

na página da UNESCO. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000130851. Acesso em: 10 set. 2020.
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Respostas e resoluções das atividades do Livro do estudante

Unidade 1 • Interações e movimentos
 1. Resposta pessoal. Neste momento não se espera que 

os estudantes associem forças e vetores à situação, mas 
que respondam intuitivamente que não, porque o vento 
“empurraria” o fruto. Neste momento é possível ques-
tionar o estudante para que lado o vento “empurraria” o 
fruto, introduzindo desta maneira a ideia de vetores.

 2. Sim, pois ao delimitar um espaço, as moléculas do gás 
etileno não terão a liberdade para escapar para a atmos-
fera, e entrarão em contato mais facilmente com as 
moléculas do fruto, ampliando a quantidade de reações 
existentes e acelerando seu amadurecimento. 

Tema 1: Vetores

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes discor-
ram diversas hipóteses, entre elas a de que a pesquisa 
feita indica a distância em linha reta entre São Paulo e 
Londrina, ao passo que o mapa indica essa distância ao 
longo das estradas utilizadas durante a viagem. 

 2. O intervalo de tempo.

 3. 
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Atividades

 1. A grandeza escalar fi ca totalmente defi nida por meio de seu 
valor numérico acompanhado de uma unidade de medida, 
enquanto a grandeza vetorial só fi ca plenamente defi nida 
quando, além do valor numérico e unidade, também são 
fornecidas as informações de sua direção e o sentido.

 2. Resposta pessoal, mas podem ser citados:
escalares: tempo, massa e distância
vetoriais: deslocamento, velocidade e aceleração 

 3. Sim, desde que tenham mesma intensidade e sentidos 
opostos.

 4. a) deslocamento A:
intensidade: 60 m
direção: Oeste-Leste (ou Leste-Oeste)
sentido: para o Leste
deslocamento B:
intensidade: 80 m
direção: Norte-Sul (ou Sul-Norte)
sentido: para o Sul
deslocamento C:
intensidade: C2 = 302 + 402 h C2 = 900 + 1600 h
h C2 = 2500 h C = 50 m

direção: Sudoeste-Nordeste (ou Nordeste-Sudoeste)
sentido: para o Nordeste

b) Para responder a essa pergunta, vamos representar 
cada situação proposta:
sequência ABC (o vetor em preto é o resultante)

A

B
C

20 m
20 m

S

sequência ACB (o vetor em preto é o resultante)

A

BC

S

20 m
20 m

É possível ver nas figuras que o vetor resultante é o 
mesmo, nas duas situações.

c) Nas duas situações, o vetor resultante é o mesmo e 
têm intensidade de 120 m, direção Leste-Oeste e sentido 
para Leste.

 5.  a) A distância de 1 000 m corresponde ao deslocamento 
vetorial resultante da pessoa, sendo a soma vetorial dos 
deslocamentos de A para C e de C para B. Este valor é 
diferente da soma dos módulos dos dois deslocamentos 
(ver item b)

b) (DAB)2 = (DAC)2 + (DCB)2

(1 000)2 = (800)2 + (DCB)2

1 000 000 = 640 000 + (DCB)2

1 000 000 _ 640 000 = (DCB)2

(DCB)2 = 360 000

(DCB)2 = 600 m

c) Defetiva = DAC + DCB

Defetiva = 800 + 600

Defetiva = 1 400 m

 6. FR = F1 _ F2

FR = 23 GN _ 3,3 GN
FR = 19,7 GN
Direção vertical, sentido para cima
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 7. (u)2 = (u1)2 + (u2)2

(10)2 = (6)2 + (u2)2

100 = 36 + (u2)2

100 – 36 = (u2)2

(u2)2 = 64
u2 = 8 unidades

Tema 2: Composição de movimentos

 1. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante responda 
do ponto A, citando que o nadador poderia aproveitar o 
sentido da correnteza que assim, o direcionaria ao ponto 
D, sem que ele precisasse nadar contra ela. 

Atividades

 1. a) Compondo as velocidades do passageiro em relação 
à esteira ( )vP/E  e da esteira em relação ao solo ( )vE/S , 
somando suas intensidades devido ao fato de estarem 
na mesma direção e no mesmo sentido, encontra-se uma 
velocidade resultante de 1,5 m/s. Isso signifi ca que o pas-
sageiro se desloca 1,5 m a cada segundo, em relação ao 
solo. Assim, para percorrer 90 m, necessitará de 60 s, ou 
seja, 1 minuto. 

b) Compondo as velocidades do jovem em relação à 
esteira ( )vJ/E  e da esteira em relação ao solo ( )vE/S   e, 
calculando sua diferença devido ao fato de estarem em 
sentidos opostos, encontra-se uma velocidade resultante 
de 0,5 m/s. Isso signifi ca que, em relação ao solo, ele se 
desloca 0,5 m a cada segundo. Assim, para percorrer 90 
m, necessitará de 180 s, ou seja, 3 minutos.

 2. a)

vA/M

�
vB/A

�

vR

�

A velocidade resultante ( )vR

�
é dada pela soma algé-

brica dos valores das velocidades da água em relação 
à margem ( )vA/M

�
 e do barco em relação à água ( )vB/A

�
. 

Assim, = + =v 20 15 h v 35 km / hR R .
Se o barco se move, em relação à margem, 35 km em 
uma hora, para percorrer 7 km, vai demorar 1

5 h , ou seja, 
12 minutos.

b) Pelo Princípio da Independência dos Movimentos 
Simultâneos, o tempo de travessia é determinado apenas 
pela análise dos movimentos na direção perpendicular à 
margem (movimento do barco).

vB/A

�Largura L

Se o barco percorre 20 km em uma hora, seu desloca-

mento em 6 minutos 





1
10

h será de 2 km. Portanto, o rio 

tem 2 km de largura.

c) Representando os vetores, temos:

vB/A

�

vA/M

�

vR

�
vR

�

15 km/h

20 km/h

Aplicando o Teorema de Pitágoras, vem:
= + = + = =v 15 20 v 225 400 v 625 v 25 km / hR

2 2 2
R
2

R
2

Rh h h

 3. Representando a situação proposta:

30 m/s

H=180 m

D

O gráfi co da velocidade em função do tempo é:
V (m/s)

t (s)

10. T

T

H=180 m

A área do gráfi co corresponde ao deslocamento vertical 
efetuado (180 m). Então:

( )
= = = =180

t 10 t

2
180 5 t t 36 t 6 squeda queda

queda
2

queda
2

queda

? ?
h ? h h

( )
= = = =180

t 10 t

2
180 5 t t 36 t 6 squeda queda

queda
2

queda
2

queda

? ?
h ? h h

O tempo de queda foi de 6 s.
O alcance horizontal é determinado pela velocidade de 
lançamento, que é a mesma do avião: 30 m/s.
Se o deslocamento é de 30 m a cada segundo, em 6 s, o 
deslocamento horizontal será de 180 m.

 4. a) O alcance horizontal é de 6 m e a velocidade horizontal 
da bola é 2 m/s. Portanto, o tempo total de voo é de 3 s.

b) A bola leva 1,5 s para atingir o ponto mais alto da tra-
jetória e mais 1,5 s para retornar ao solo. Lembrando que, 
no ponto de altura máxima, a velocidade vertical da bola 
é nula e que, durante a subida, sua velocidade vertical 
diminui 10 m/s a cada segundo, podemos concluir que 
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sua velocidade de lançamento foi de 15 m/s.
Construindo o gráfi co da velocidade vertical em função do tempo para o movimento de subida, temos:

V (m/s)

t (s)1,5

15

H

O deslocamento vertical é determinado pela área do gráfi co. Assim:

( )
H

1,5 15
2

H
22,5

2
H 11,25 m=

?
h = h =  (altura máxima atingida pela bola)

Tema 3: Dinâmica impulsiva

 1. Resposta esperada: Neste momento, espera-se uma conversa entre os estudantes para levantar o conhecimento prévio 
sobre a situação descrita. Espera-se que eles conversem sobre as propriedades dos materiais e falem sobre maleabilidade, 
dureza etc. Professor, dê ênfase às colocações que citem o “amortecimento” do impacto. 

 2. Representando a situação descrita, tem-se:

Q m v Q 1000 10 Q 10 000 kg m s
Q m v Q 900 20 Q 18 000 kg m s

A A A A A

B B B B B

= ? h = ? h = ?

= ? h = ? h = ?

900 kg 1.000 kg 

VB = 20 m/s VA = 10  m/s

Os vetores quantidade de movimento de cada automóvel são:

900 kg 1.000 kg 

18.000 kg. m/s 10.000 kg. m/s

20 m/s 10 m/s

Como estão na mesma direção e sentido, a intensidade da quantidade de movimento do sistema ( )QSIST

��
 é dada pela das 

intensidades de QA

��
 e QB

��
, com o mesmo sentido.

⋅Q Q Q Q 10 000 18 000 Q 28 000 kg m sSIST A B SIST SIST= + h = + h = , para a direita.

( )QSIST

��

Atividades

 1. ⇒I F t I 600 0,25 I 150 N= ?D h = ? =
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 2. A intensidade do impulso é dada pela área do gráfico. A 
área de um trapézio é dada por 

( ) ( )
A

B b h
2

A
50 20 20

2
A 700 N s=

+ ?
h =

+ ?
h = ?

Utilizando o conceito de força média, o impulso é dado 
por → →I F t 700 F 50 F 14 Nm m= ? D = ? =
Caso os estudantes tenham dificuldade em utilizar a 
equação da área do trapézio, é possível dividir o gráfico 
em outras figuras, calcular suas áreas e as somar no final. 
O trapézio por exemplo, pode ser dividido em dois triân-
gulos e um retângulo. Desse modo, basta calcular a área 
de cada figura, somando-as no final.

 3. O pescador não conseguirá descer sem molhar os pés 
pois, devido ao princípio da conservação da quantidade 
de movimento, ao caminhar no sentido da proa o barco 
se deslocará em sentido oposto, afastando-se da margem.

 4. Pessoas patinando no gelo antes de se empurrarem.
A quantidade de movimento inicial do sistema é nula. 
Assim: 

= → −
m v m v 0 50 1, 4 70 v 0
70 70 v 0 v 1 m s

A A B B B? ‘ + ? ‘ = h ? + ? ‘ =

+ ? ‘ ‘=

Portanto, o patinador adquire uma velocidade de 1 m/s 
em sentido oposto ao do movimento da patinadora.

 5. Aplicando o princípio da conservação da quantidade de 
movimento:

⋅ ⋅m v m v m v m v 45 4 55 2 45 v 55 v
180 110 100 v v 2,9 m s

A A B B A A B B? + ? = ? ‘ + ? ‘ h ? + ? = ‘+ ‘h

+ = ? ‘h ‘=⋅ ⋅m v m v m v m v 45 4 55 2 45 v 55 v
180 110 100 v v 2,9 m s

A A B B A A B B? + ? = ? ‘ + ? ‘ h ? + ? = ‘+ ‘h

+ = ? ‘h ‘=
⋅ ⋅m v m v m v m v 45 4 55 2 45 v 55 v

180 110 100 v v 2,9 m s
A A B B A A B B? + ? = ? ‘ + ? ‘ h ? + ? = ‘+ ‘h

+ = ? ‘h ‘=

Os dois patinadores passam a se mover juntos, com 
velocidade 2,9 m/s, no mesmo sentido dos movimentos 
iniciais.

Tema 4: Cinética química

 1. Respostas pessoal. Espera-se que os estudantes possam 
analisar que a trituração gera partículas menores, e isso 
facilita a digestão. Questione-os sobre o processo de 
digestão e a ação da saliva. A partir disso, é possível que 
eles associem que a trituração do alimento aumenta a 
superfície de contato, facilitando a ação da saliva sobre 
o alimento. A salivação carrega em si a capacidade de 
umidificar o alimento triturado e iniciar o processo de 
digestão por conter enzimas (biocatalisadores), como a 
amilase salivar (ptialina).

 2. Vm(fomação O2) = 25 mL / 10 Vm(fomação O2) = 2,5 mL/min
Nesta questão, foi apresentado apenas o gráfico de forma-
ção de O2, um dos produtos da reação. Se desejar, explique 
o comportamento dos outros gases, H2O2 (reagente) e H2 
(produto). Explique que, com o passar do tempo, a con-
centração do reagente diminui (é consumido) e a dos 
produtos aumenta (são formados).

 3. A mais rápida provavelmente é a reação da esquerda, pois 
é a que tem a menor energia de ativação.

 4. Espera-se que os estudantes digam que, no caso da casca 
de ovo triturada, sua superfície de contato aumentou, per-
mitindo que uma quantidade maior de moléculas entrasse 
em contato com as moléculas de vinagre, aumentando 
assim a velocidade da reação.

Oficina científica

 1. Resposta pessoal. Para a confecção do relatório, diga aos 
estudantes que descrevam os procedimentos realizados 
na prática. .

 2. Resposta esperada: Espera-se que os estudantes estabele-
çam diversas comparações sobre a velocidade da reação e a 
superfície de contato. É possível que eles estabeleçam uma 
ordem crescente de velocidade de reação em relação à varia-
ção de temperatura e ao aumentar a superfície de contato, 
utilizando o socador para triturar o comprimido. Se isso for 
feito, espera-se que o comprimido inteiro em água gelada 
tenha o menor tempo de reação, e o comprimido triturado 
em água quente o maior. Os resultados intermediários 
podem ter diversas sequências dependendo das variações 
de comprimido utilizadas e da temperatura da água.

 3. Resposta esperada: Os antiácidos estomacais têm além de 
outras substâncias para dar sabor o bicarbonato de sódio 
(NaHCO3) e um ácido que é o ácido cítrico um ácido orgâ-
nico (presente em frutas) que aqui será simbolizado por 
HCit. Quando o comprimido é colocado em água ocorre 
a reação do ácido com o bicarbonato.
NaHCO3(aq) + HCit(aq) H Na+(aq) + Cit+(aq) + H2O(l) + 
CO2(g)

Atividades

 1. Espera-se que os estudantes apresentem um material sobre 
o processo de esterilização do leite, o UHT, e sobre as carac-
terísticas da embalagem longa vida. A pesquisa pode ser 
incrementada pedindo aos estudantes que comentem 
sobre a conservação após aberto, a importância da data de 
validade, aspectos relacionados a reciclagem, entre outros. 
Sobre o processo de ultrapasteurização, é possível indicar 
alguns sites. https://ablv.org.br/index.php/processo/; 
http://sites.poli.usp.br/d/pqi2405/PQI%202405_2_2009.
pdf; http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?cod-
Texto=14174; https://www.ufrgs.br/alimentus1/feira/
opconser/opc_pasteur.htm. Sobre o que é, e como fazer 
um podcast: https://rockcontent.com/br/blog/podcasts/
(acessos em: 15 set. 2020).

 2. a) Resposta: O ferro muda de cor cinza para avermelhada

b) 2 Fe + O2 + 2 H2O → 2 Fe (OH)2

Com mais oferta de O2 e água o Fe(OH)2 pode se transfor-
mar em Fe(OH)3 representado por Fe2O3.3H2O (óxido de 
ferro III hidratado)
Fe(OH)2: hidróxido de ferro II
Fe(OH)3: hidróxido de ferro III

c) Presença de água e Oxigênio. Em água com sal a 
presença de íons facilita a formação das hidroxilas que 
resultam em hidróxidos de ferro.
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d) O óleo, pois ele envolve o prego não deixando que água 
do ambiente se aproxime, já que água é imiscível no óleo. 

 3. a) 2H2O2(l) H 2H2O(l) + O2(g)

b) Bactéria A, pois o aparecimento de bolhas (O2) mostrou 
que ela tem catalase que é o catalisador da decomposição 
da água oxigenada.

c) O estudante deverá propor um teste com batata 
cortada ao meio, pingar peróxido na parte interna da 
batata e pingar na parte da batata com casca. Ocorre 
formação de bolhas na parte interna porque a catalase 
acelera a liberação de O2 do peróxido.

d) Curva contínua, pois houve maior liberação de O2 no 
mesmo tempo (t) analisado.

Atividades extras

 1. Cálculo do valor da velocidade resultante
(VR)2 = (VH)2 + (Vc)

2

(VR)2 = (1,5)2 + (2,0)2

(VR)2 = 2,25 + 4,00
(VR)2 = 6,25
VR = 2,50 m/s

 2. O módulo do impulso da força média aplicada pelos 
motores no intervalo de tempo dado é:

I F t= ? D

Para o gráfico dado, o módulo do impulso representa a 
área sob a curva, isto é, a área do trapézio.

Assim: 
( )

I área
9 3 6 10

2
I 36 10 I 3,6 10 N s

3

3 4

= =
+ ? ?

= ? h = ? ?

Alternativa c.

 3. a) As letras D e G representam os reagentes e a letra J o 
produto formado.

b) Menos energético.

c) Sem catalisador _ x; com catalisador _ y

d) x _ y = EA economizada

 4. a) CaCO3(s) + 2HCl(aq) H CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)

b) Procedimento A, pois o CaCO3 está particulado e 
apresenta maior superfície de contato, o que aumenta a 
velocidade da reação.

c) Porque o CO2 formado é gasoso e ocupa o lugar da 
água na porção superior da proveta, provocando a saída 
da água para o recipiente abaixo dela.

d) O mesmo volume de CO2 recolhido, pois sendo a 
mesma massa de reagentes haverá a mesma massa de 
produtos formados. A única diferença é que o experi-
mento A acontece mais rapidamente.
A resolução desta atividade pode ser feita por meio 
do pensamento computacional. O estudante deverá 
decompor o problema, preocupando-se em interpre-
tar as reações apresentadas, fragmentando o problema 
para compreender evidências de suas diferenças. Com 
essa etapa, ele deverá descrever a situação particulada e 

não particulada do sólido. Sua capacidade de abstração 
é necessária para refletir sobre a situação que pode ter 
ocorrido para que, na primeira proveta, ocorresse uma 
maior formação do gás que ocupou maior espaço. Para 
tanto, é importante exercer o pensamento algorítmico, 
estabelecendo um plano para resolução da atividade. É 
possível pensar sobre algumas questões, como: a reação 
foi a mesma? O que tinha de diferente nas duas reações 
enfim o estado da substância sólida interferiu na reação? 
Por fim, o estudante deverá seguir o pensamento padrão 
ao interpretar que a alteração na superfície de contato 
influencia a velocidade das reações, porém não modifica 
o estado final do processo.

 5. Utilizando a lei dos cossenos, temos:

( )⋅ −

F F F 2 F F cos

F 9 15 2 9 15 cos 120

F 81 225 270 0,15

F 171

F 9 19 3 19 N

R
2

1
2

2
2

1 2

R
2 2 2

R
2

R
2

R

= + + ? ? ? 0

= + + ? ? ? °

= + +

=

= ? =

Alternativa b.

 6. Representando os vetores tem-se:

Assim:

t g 30
v
v

v v t g 30

v 80 0,58 v 46 km h

t
t

t t

° = h = ? °

= ? h =

Alternativa c.

 7. Para que o impacto sobre o motorista seja diminuído, a 
função do airbag é aumentar o tempo de impacto, dimi-
nuindo a intensidade da força atuante sobre o motorista.
Alternativa a.

 8. Usando a velocidade média do volume de O2 dividido 
pelo tempo de 2 horas teremos:

Reação II = 5
2
2

_  = 1,5 v O2/h

Reação I = 0
2
2

_  = 1 v O2/h

Velocidade: Reação II . Reação I

 9. 1 (V), 2(V), 3(F - colisões com orientação adequada que 
não atingem a energia de ativação não geram reações), 
4(F - ela é denominada energia de ativação), 5(F - energia 
de ativação da reação corresponde à energia mínima para 
uma colisão efetiva)
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Atividades

 1. a) I) Massa total = 300 (carga útil) + 10 ? 30 (cães) = 600 kg
II) 36 km/h equivale a 10 m/s logo:
III) 

Q m v m v
Q 600 10 600 0

Q 6 000 kg m s

f i

1

D = ? _ ?

D = ? _ ?

D = ? ? _

b) 

F
Q
t

F
6 000

10
F 600 N

R

R

R

=
D
D

=

=

 2. a) Primeira Lei – Lei da inércia (ver item b)
Segunda Lei – Princípio fundamental da Dinâmica (fase 
de aceleração)
Terceira Lei – Ação e reação – princípio do funcionamento 
dos foguetes: o combustível queimado é expelido para 
trás e o foguete, por reação, é impulsionado para frente.

b) A lei da inércia diz que um corpo, na ausência de forças 
resultantes (como na situação de um foguete no espaço que 
em certo momento desliga seus motores), permanecerá em 
MRU se já estiver com velocidade não nula. Isso continuará 
até que o foguete seja capturado pela gravidade lunar.

 3. a) A reação à está força F é uma força F´ de direção ver-
tical, sentido para cima e mesma intensidade que F. Ela é 
aplicada na árvore.
b) Resposta pessoal. Entre os benefícios estão o con-
forto térmico, sombras, redução da poluição e de ruídos, 
embelezamento e interceptação da água de chuva. É 
importante que os estudantes compreendam que cada 
bioma possui suas espécies características, e que isso 
precisa ser respeitado. Por isso é necessário a identificação 
das melhores opções do bioma onde vivem. De maneira 
geral, é possível citar o Ipê amarelo (Tabebuia serratifolia), 
o ipê roxo (Tabebuia avellanedae), resedá (Lagerstroemia 
indica) também conhecida como extremosa ou escumi-
lha, a Cássia (Cassia spectabilis), a quaresmeira (Tiboucinha 
granulosa), o manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis), a 
pata-de-vaca (Bauhinia forficata), entre outras.
Este trabalho pode ser realizado juntamente com os pro-
fessores de Biologia, que podem auxiliar na pesquisa sobre 
as espécies do bioma e a proteção ambiental, e com pro-
fessores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
que podem abordar aspectos históricos da colonização 
da cidade e sua influência na escolha das espécies, bem 
como utilizar referências de geolocalização para auxiliar 
na pesquisa. Aplicativos de mapas podem ser utilizados, 
de maneira que o estudante possa fazer a análise virtual-
mente, mas com a possível necessidade de atualizações 
devido à época em que as imagens foram capturadas.
Como sugestão para a pesquisa a respeito do tema arbo-
rização, diga aos estudantes que acessem o link a seguir. 
Disponível em:  https://revistagloborural.globo.com/
Cidades-Verdes/noticia/2015/09/7-arvores-para-plantar- 
em-um-ambiente-urbano.html. Acesso em: 5 set. 2020.

 10 Alternativa a.

Falando de... Catalisadores

 1. Porque eles auxiliam no processamento de uma grande 
quantidade de produtos, reduzindo tempo, energia, maté-
ria-prima utilizada, gerando lucro e proteção ao ambiente.

 2. Resposta pessoal. Oriente os estudantes na pesquisa. Se 
desejar, divida os catalisadores descritos na tabela acima 
pelos grupos e oriente os estudantes a buscarem mais 
informações. Finalize a atividade com uma apresentação 
em sala.

Unidade 2 •  Força, energia, trabalho e 
potência

 1. Não se espera que os estudantes citem as diferenças 
entre as forças nesta situação, mas que possam iden-
tificar algumas delas, como a força da gravidade (força 
peso ou gravitacional) e às forças aplicadas pelo motor 
do foguete. Com base nisso, é possível que afirmem que 
a força dos motores é maior do que a gravitacional, mas 
é pouco provável que citem o atrito com o ar ou outras 
forças gravitacionais de outros planetas ou mesmo do Sol.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que não, citando a gravidade e a associando a um 
tipo de força, sem que necessariamente neste momento 
digam força peso. Diga que o carro está orbitando o sol, 
e que tem previsão de passar próximo a Terra novamente 
no ano de 2 047. Associe esta informação ao seguinte 
questionamento: Se não há nenhum motor funcionando, 
como o carro continua em movimento? Neste momento é 
possível iniciar uma conversa sobre o princípio da inércia.

Tema 1: Leis de Newton

 1. Resposta pessoal. Os estudantes poderão dizer que, quando 
um ônibus arranca, os passageiros em pé dentro de um 
ônibus serão jogados para trás e quando freia eles são 
jogados para frente. Alguns poderão dizer em termos mais 
científicos, que no caso da arrancada eles tenderão a per-
manecer em repouso em relação ao solo e não ao ônibus, 
e na frenagem a tendência dos passageiros é a de manter 
o movimento em que estavam. Diga que esse fenômeno 
acontece com todas as pessoas dentro do ônibus, inclusive 
os objetos que estão nele. Os estudantes também poderão 
citar sobre o atrito ou a falta dele do chão com os pés das 
pessoas, mas sem necessariamente citar as leis de Newton. 

 2. Essas forças não se equilibram por serem aplicadas em 
corpos diferentes. As forças que atuam no cavalo são a 
força que a carroça exerce sobre ele, o seu peso e as forças 
de contato com o solo. O cavalo empurra o solo para trás 
e, com isso, recebe uma força para a frente, possibilitando 
o movimento.
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 4. 

A BF

A B

NA NB

PA
PB

FBA
FAB

a) Aplicando-se a Segunda Lei de Newton ao sistema 

como um todo temos:

( )
F m a

F m m a

42 14 a

a
42
14

a 3 m s

R

R A B

2

= ?

= + ?

= ?

=

=

b) Aplicando-se a Segunda Lei de Newton ao bloco B

F m a
F m a
F 4 3 12 N

R

AB B

AB

= ?

= ?

= ? =

 5. I) 108 km/h = 30 m/s

II) Cálculo da aceleração média.

( )
( )
( )
( )

∆

= −

= −

a
v
t

a
v v
t t

a
0 30
10 0

a
30
10

a 3 m s

m

m
f i

f i

m

m

m
2

=
D

=
_

_

=
_

_

III) Cálculo do coefi ciente de atrito

F F
m a N
m a m g
a g

3 10
3

10
0,3

R at=

?| |=m?

?| |=m? ?

| |=m?

=m?

m=

m=

Tema 2: Equilíbrio de um corpo

1. Resposta pessoal, mas os estudantes devem discu-
tir em grupos e levantar hipóteses sobre a difi culdade 
apresentada.

 2. Resposta pessoal. É possível acoplar um pedaço de cano à 
chave de roda. Com a utilização deste aparato, a distância 
entre a aplicação da força e a distância dessa em relação 
ao ponto fi xo aumenta, exigindo assim, uma força menor 
para atingir o torque necessário para girar a porca.

Atividades

 1. Os estudantes discutirão o que acontecerá em cada situa-
ção. As situações A e B são referentes ao equilíbrio, sendo A 
estável e B instável, enquanto a situação C ao desequilíbrio. 
A situação A está com seu centro de gravidade na mesma 
normal que seu ponto de apoio. A cadeira B está na mesma 
situação que a cadeira A, mas um pequeno deslocamento 
lateral poderá movê-la para a queda. A cadeira C irá cair 
para trás, pois seu centro de gravidade não está na mesma 
normal que o ponto de apoio da base da cadeira.

 2. a) Os estudantes devem indicar que não houve difi culda-
des para o equilíbrio ao executar esse movimento.

b) Os estudantes devem relatar que, nessa situação, não 
conseguem encostar as mãos nos pés, pois se desequili-
bram para a frente.

c) Os estudantes devem utilizar, em suas respostas, os 
conceitos de centro de gravidade, explicando que, na 
segunda situação, a vertical que passa pelo centro de gra-
vidade não passa pelos pés, que são os pontos de apoio. 
Dessa forma, não é possível se manter em equilíbrio.

 3. Adote o ponto A como ponto fi xo para a resolução do 
exercício. Ele é o ponto onde a madeira toca na tampinha.

50 N

F
�

A

3 cm

2 cm
d ²

d ¹

Daí tem-se: 

∑M 0

M M 0
0

F 50

=

+ =

F d 50 d 01 2? _ ? =  (orientação da rotação no sentido 
anti-horário)

F 5 50 2 0
F 5 100
F 20 N

? _ ? =

? =

=

Como 20 N , 50 N, demostrou-se que Bárbara conseguiu 
um abridor efi caz.
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 4. a) 

A

B

F

b) 

M F d
15 F 0,20

F
5

0,20
F 25 N

R = ?

= ?

=

=

Tema 3: Energia, trabalho e potência

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes estabeleçam relação com a perda de energia ao longo do percurso de forma 
geral, sem especificar.

 2. Resposta pessoal. Não é esperado, nesse momento, que os estudantes falem de energia do sistema (energia potencial e 
energia cinética), mas que citem a existência de um ponto anterior, mais alto que o looping em destaque, para justificar 
um impulso suficiente para que o carrinho ultrapasse esse trecho do percurso.

 3. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante diga que não é possível, porque “a água sempre corre para baixo”. Nesse 
momento, o professor pode ampliar o raciocínio, fazendo com que o estudante reflita sobre o motivo da água correr sempre 
para baixo e elabore hipóteses para isso.

Atividades

 1. a) A resposta esperada é que a necessidade se dá para que a musculatura trabalhe de forma adequada, para não provocar 
sobrecarga desigual no corpo e na coluna vertebral, evitando lesões.

b) O trabalho é resistente, pois a força peso do objeto se opõe ao movimento durante a subida.

– – – –F d m g h 2 10 0,6 12 Jpeso peso peso peso peso= = = =t ? h t ? ? h t ? ? h t

c)

= = = =P
t

P
12
3

P 4
J
s

4 Wot
peso

ot otDt
h h

d) Cada subida corresponde à necessidade energética de 12 J. Em cada série são 20 repetições, portanto, a quantidade de 
energia transformada é de: 20 12 J 240 J? =  em cada série e como são 3, tem-se que o total de energia será: 

3 240 J 720 J? =

 2. a) De A para B, ocorre a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. De C para D, ocorre a trans-
formação de energia cinética em energia potencial elástica.

b) O corpo, na ausência de atrito, se move em movimento retilíneo uniforme e não há perda de energia, pois o atrito é 
desprezível e assim, a energia cinética adquirida em B se mantém constante até atingir C.

c) 

( )= ⇒ = = =Em Em Ep Ep m g h
K x

2
0, 4 10 1,8

K 0,12
2A D gA elástica D

2 2

h ? ?
?

h ? ?
?

h

( )
7,2

K 0,0144
2

7,2 K 0,0072 K
7,2

0,0072
K 1000 N

mh =
?

h = ? h = h =

 3. a) Dividindo-se a massa do vagão pela capacidade de um eixo, temos:
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100
25

4 eixos=
t
t

Se cada eixo possui duas rodas, então: 
4 ? 2 = 8 rodas por vagão.
Para 10 vagões:
10 ? 8 = 80 rodas.

b) I) Massa de 10 vagões:
10 100 1000 10 kg6? = =t t

II) 

t= _ h t=
?

_ h t=
? ?

h t= ? = ?Ec Ec
m v

2
0

1 10 10
2

0,5 10 5 10 Jf i

2 6 2
8 7

II)

=P P
5 10

60
P 0,083 10 8,2 10 Wot ot

7

ot
7 5=

t
Dt

h
?

h 2 ? 2 ?

Atividades extras

 1. a) O estudante pode citar, por exemplo a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética e calor 
(atrito com o solo) 

b) As pessoas poderiam usar capacete e/ou proteções nas articulações, além de uma prancha para se sentarem sobre ela.

c) Não, pois percebe-se que o atrito com o solo é grande e existe perdas por atrito.

d) 

+

E

início: E E E E m g h
m v

2
E 60 10 30

60 0
2

E 18000 J

final: E E E E m g h
m v

2
E 60 10 0

60 10
2

E 3 000 J

E E 3000 18000 15000 J

m

m P C m

2

m

2

m

m P C m

2

m

2

m

m m

i i i

f i i

f i

t=D

= + h = ? ? +
?

h = ? ? +
?

h =

= + h = ? ? +
?

h = ? ?
?

h =

t= _ h t= _ h t=_
 

Mas o trabalho da força de atrito (resistente) é: F d 15 000 F 50 F 300 Nf at at atat
t =_ ? h_ =_ ? h =

e) 

EM
f = EM

i gh = 
v
2

2

 600 = v2

EP (alto da duna) = EC(nível da água) 10 ? 30 = 
v
2

2

 v = 600

mgh = 
mv

2

2

 2300 = 
v
2

2

 v 2 24,5 m/s

 2. a) Era medieval. A invenção do trabuco deriva da antiga funda. Uma variação dessa funda continha uma pequena peça de 
madeira para estender a arma e para fornecer uma melhor alavanca. Esta foi evoluindo, graças aos chineses, para o trabuco 
de tração, o que implicava que um certo número de pessoas puxasse a corda presa ao braço curto de uma alavanca que 
tinha uma funda sobre o braço longo.

b) MP = MC (equilíbrio)
P P
P 10 P 2
m g 10 m g 2
m 10 1000 2

m
2 000

10
200 kg

P C

P C

P C

P

P

=

? = ?

? ? = ? ?

? = ?

= =

c) E E m g h 1000 10 2 20 000 JC P C= = ? ? = ? ? =
O texto nada fala sobre o atrito das partes constituintes da máquina apresentada. Portanto, é possível que existam perdas 
por atrito que modificariam o valor estimado.

 3. Freando: Pela Lei da Inércia, a esfera tenderá a continuar em MRU, indo para frente, posição C.
Isso anula as alternativas “a”, “c”, e “e”.
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MRU: FR = 0 sobre a esfera, logo ela estará na posição A. 
Isso exclui a alternativa “d” .
Alternativa b.

4. As forças de ação e reação nunca estão aplicadas ao 
mesmo corpo e nunca se equilibram. No caso, uma das 
forças está aplicada no carro e sua reação na pessoa.
Alternativa a.

5. O conjunto de forças que atuam no ponto de apoio do 
atleta na corda é dado por:

P

TT
80º 80º

10º10º

No eixo x as projeções das trações se equilibram
No eixo y temos:
Ty + Ty = P
2T ? cos 80° = P
2T ? sen 10° = P
2T ? 0,17 = 800
0,34T = 800

T = 800
0,34

T 2 2 352,94 N
Alternativa d.

6. 
x y

Tomando A como ponto fi xo e considerando MR = 0
Temos:
My = MP2 + Mx

Ty ? d = _P2 ? d + Tx ? d
Ty ? d = _P2 ? d + Tx ? d
Ty ? d = (_P2 + Tx) ? d
TY = Tx _ P2

Logo: TY , TX

FR = 0, pois o andaime está em equilíbrio
Alternativa d.

Falando de... 
Segurança no trânsito

 1. O cinto de segurança está relacionado à Primeira Lei de 
Newton (Princípio da Inércia).
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 2. Em um choque ou em uma freada brusca, caso a pessoa 
não use o cinto de segurança, a quantidade de movi-
mento do passageiro tenderia a se manter constante e ele 
poderia se chocar com o painel e o vidro do carro. O cinto 
de segurança é responsável por aplicar uma força resul-
tante contrária à tendência de movimento, fazendo com 
que o passageiro (e motorista) freie junto com o carro.

 3. Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que os 
estudantes conheçam as normas gerais de circulação e 
conduta no trânsito, como formas corretas de se reali-
zar ultrapassagem, formas corretas de se utilizar luzes 
dos veículos e da buzina, como utilizar os estaciona-
mentos etc., e que verifiquem se os condutores de seu 
bairro respeitam essas normas ou as desrespeitam. A 
verificação se dará por meio de uma investigação 
prática, em que os estudantes deverão registrar episó-
dios de respeito ou de desrespeito das normas. Ao final, 
os registros consistirão em dados para a confecção de 
um relatório.
Diga aos estudantes que esta verifi cação pode ser feita 
durante seu trajeto para a escola ou para sua residência. 
Peça a eles que registrem os dias e os horários em que 
realizaram a investigação, tabulando todos os dados. O 
Código de Trânsito Brasileiro está disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm. Acesso em: 
5 set. 2020.

 4. Resposta pessoal. O objetivo desta questão é promover 
o diálogo e de abordagem de princípios éticos. Diga 
aos estudantes que, a defi nição de trânsito, segundo a 
constituição, também diz respeito as manobras e estacio-
namento de veículos. “Considera-se trânsito a utilização 
das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou 
em grupos, conduzidos ou não, para fi ns de circulação, 
parada, estacionamento e operação de carga ou des-
carga.” Código de trânsito brasileiro – CTB. Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997. Art. 1o, parágrafo 1. Dessa 
maneira, espera-se que a conclusão é o desrespeito à lei, 
que por si já pode ser caracterizada como uma falta de 
princípio ético. 

Unidade 3 •  Química quantitativa, 
equilíbrio químico, 
soluções e homeostase

1. Resposta pessoal. Não se espera que os estudantes digam 
todos os componentes, mas que possam citar conforme 
os lembrem, como a glicose, sais, proteínas, hormônios 
e células. Caso citem microrganismos, diga que sua pre-
sença (elevada) em um teste de urina confi gura alguma 
alteração/infecção. 

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes digam que 
os exames devem apresentar a composição e a quanti-
dade destes componentes porque ajuda a saber se a 
pessoa está saudável ou não. 
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Tema 1: Mol e cálculo estequiométrico

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que não, pois estão faltando informações sobre a 
quantidade de ingredientes. São 12 gemas e 450 gramas 
de açúcar. 

 2. a) 
 Mol H2O massa
 1 mol 18 g
 0,25 mol X = 4,5 g
b) 
 Mol H2SO4 massa
 1 98 g
 X 980 X = 10 mol

c) 
 Massa NaCl número de cátions Na+

 58,5 g 6 ? 1023

 585 g X = 60 ? 1023 ou 6 ? 1024 cátions

Atividades

 1. a) 200 g de leite _________________ 0,380 g de Cálcio

   400 g de leite __________________ x

x = 0,76 gramas de Cálcio consumidas.

  40 g de cálcio _________________ 1 mol

0,76 g de cálcio _________________ x

x = 0,019 mol

          1 mol de Cálcio _________________ 6 ? 1023 átomos de Cálcio

0,019 mol de Cálcio __________________ x átomos de Cálcio

X = 0,114 ? 1023 ou 1,14 ? 1022 átomos de Cálcio consumi-
dos pelo Daniel.

b) Resposta pessoal: Escolhendo a região norte por exemplo 

1000 mg _________________ 100% 

  447 mg _________________ X  

X = 44,7%, portanto 55,3% abaixo do mínimo recomendado 
em relação ao leite, porém esse déficit pode ser suprido 
com consumo de outros alimentos que fornecem cálcio.

c) 200 mL _________________ 380 mg de Ca

               X _________________ 1000 mg
X = 527 mL desse leite supriria os 1000 mg de cálcio 
diário. Ou melhor 2 copos e meio.

Obs.: O Cálcio é adquirido por outras fontes além do leite, 
motivo que devemos conhecer bem a ingestão dos ali-
mentos para suprir a demanda de vitaminas e minerais 
necessários para a saúde.

d) Resposta esperada: Por meio da pesquisa espera-se 
que os estudantes observem que estas diferenças estão 
inseridas nas culturas e costumes na implementação do 
leite e dos seus derivados em seu cotidiano, além disso da 
produção deficitária. O principal problema é a osteopo-
rose, condição caracterizada pela fragilidade óssea devido 
à mobilização de cálcio (desmineralização) destes órgãos 
para suprir as necessidades do corpo, como por exemplo, 
os batimentos do coração. 

 2. a)           22 kg de óleo _________________  1,2 kg do produto 
absorvente

5 000 ? 103 kg de óleo _________________ x kg do produto 
x = 272,7 ? 103 kg do produto.

b) 5 000 toneladas _________________  100% de petróleo 
recolhido

 X _________________ 18%
X = 900 toneladas de gasolina

c) C8H18 + 25/2 O2 H 8CO2 + 9H2O
 114 g _________________ 8 mol CO2

900 ? 106 g _________________ X
X= 63 ? 106 mol

d) 1 mol de gasolina liberam _________________ 200 L de CO2

 63 ? 106 mol _________________ X
X = 12 600 ? 106 L de CO2 ou 1,2 ? 1010 L de CO2

Tema 2: Soluções

 1. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes digam 
que não, pois o açúcar não é visualmente distinguível. 
Aproveite essa oportunidade para levantar conceitos 
prévios dos estudantes sobre o que são misturas.

 2. Repostas pessoais. Não se espera, nesse momento, que 
os estudantes saibam a composição do ar, mas sim que 
eles reflitam sobre o ar como uma mistura de diferentes 
compostos, por exemplo, gás oxigênio, moléculas res-
ponsáveis pelo odor do café, moléculas liberadas pelas 
plantas na janela, vapor de água, entre outros.

 3. Etapa 1: C = 
100 g
0,5 L

; C = 200 g/L

Etapa 2: C = 
200 g
0,5 L

; C = 400 g/L

 4. Descobrindo massa molar da sacarose: 
(12 ? 12 g/mol) + (22 ? 1 g/mol) + (11 ? 16 g/mol) = 342 g/mol
Descobrindo o número de mol em 34,2 g de sacarose:
 342 g 1 mol
 34,2 g X = 0,1 mol de sacarose.
Descobrindo a concentração em quantidade de matéria:

Cm = 
0,1 mol

0,2 L  h Cm = 0,5 mol/L

 5. 
C V C V C V C Vm f m 1 m 2 m 3f 1 2 3

? = ? + ? + ?

( )C 0,2L 0,2L 0,1Lmf
? + + =

=
0,1 mol
L ?  0,2L

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
0,2 mol
L ?  0,2L

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
0,5 mol
L ?  0,1L

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

C
0,02 mol 0,04 mol 0,05 mol

0,5Lmf
=

+ +

C 0,22 mol / Lmf
=

Atividades

 1. a) 
  1 kg _________________ 40 mg de ferro 
60 kg _________________ X
X= 2400 mg de ferro 
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b) 
5 000 mL de sangue no corpo todo _________________  2 400 mg 

de ferro
 450 mL _________________ X
X = 216 mg ou 0,216 g

C = 
m
V

1  h C = 
0,216 g
0, 45 L

 h C = 0,48 g/L

c) A concentração é a mesma, o que mudou foi a quan-
tidade total de sangue. 

d) Resposta pessoal. Espera-se que o estudante se cons-
cientize e incentive a doação de sangue como um ato 
de caridade, necessário para salvar vidas, e que não gera 
nenhum prejuízo ao corpo. Uma sugestão para a pesquisa 
dos estudantes é o site http://www.saude.gov.br/saude-
-de-a-z/doacao-de-sangue (acesso em: 15 set. 2020). 

 2. a) Analisando o gráfico se observa que são necessários 
200 gramas de açúcar para cada 100 g de água.

b) Do gráfico dado, tira-se a solubilidade do açúcar em 
100 g de água:
a 85 °C _________________ 400 g de açúcar:
a 50 °C _________________ 250g de açúcar:
Observando os pontos do gráfico, reduziu se a tempera-
tura de 80°C para 50 °C portanto:
Precipitou: 400 g _ 250 g = 150 g de açúcar, permane-
cendo 250 g em solução.

 3. a)
   200 mL _________________ 10 mg de sódio
2 000 mL _________________ x
x = 100 mg ou 0,1 grama de sódio na bebida tradicional. 
   350 mL _________________ 49 mg de sódio
2 000 mL _________________ x
X = 280 mg ou 0,28 g de sódio na bebida zero açúcar.

b) Bebida tradicional

C = 
m
V

1

C = 
0,010 g
0,20 L

C = 0,05 g/L
Bebida zero açúcar 

C= 
m
V

1

C = 
0,049 g
0,35 L

 L 

C = 0,14 g/L 
0,14 g/L _________________ x
0,05 g/L _________________ 100
x = 280%
A pessoa iria ingerir 280% à mais de sódio.

Tema 3: Equilíbrio químico

 1. Resposta pessoal. Porque o gás presente no líquido escapa 
para a atmosfera. Neste momento, espera-se que os estudan-
tes se utilizem de seus conhecimentos prévios para a resposta.

 2. Resposta pessoal. Não. A garrafa com maior temperatura 
formará maior quantidade de bolhas e emitirá um som 

mais acentuado de gás escapando do que a de menor 
temperatura. Neste momento espera-se que os estudan-
tes recorram a seu conhecimento prévio de situações de 
seu cotidiano, dizendo que isso ocorre porque quando 
uma bebida gaseificada está “quente”, ela “tem mais gás”. 
Na verdade, o que ocorre é que a temperatura afeta 
a solubilidade do gás no líquido. Ambas têm a mesma 
quantidade de gás, mas este é mais solúvel sob menores 
temperaturas. O gás à temperatura ambiente, quando 
comparado com o recém tirado da geladeira, é menos 
solúvel e possui maior pressão, motivo pelo qual o som 
característico da abertura da garrafa é mais acentuado.

 3. Aumentar a concentração de SO2 ou O2, aumentar a 
pressão e diminuir a temperatura.

 4. a) Rosa porque como o enunciado avisa era uma solução, 
portanto em meio aquoso.
b) Azul porque a água da amostra foi evaporada.
c) Rosa
d)  Aquecimento faz com que a água evapore e não fique 
agreagada ao sal de cloreto de cobalto. Este sal anidro tem 
cor azul e quando hidratado tem cor rosa.

Atividades

 1. a) CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l) ê Ca2+(aq) + 2 HCO3-(aq)

b) As estalactites são espeleotemas formados no teto das 
cavernas pela precipitação de compostos químicos origina-
dos da dissolução de rochas calcárias. As estalagmites têm a 
mesma formação, mas se encontram abaixo das estalactites, 
no chão da caverna. As reações químicas podem ocorrer no 
ambiente - H2O reage com CO2, formando ácido carbônico 
aquoso (H2CO3); na rocha - H2CO3 penetra no solo e dissolve 
o carbonato de cálcio (CaCO3) que forma a rocha calcária, 
formando bicarbonato de cálcio aquoso (Ca(HCO3)2); na 
caverna - (Ca(HCO3)2) precipita no teto e libera água líquida 
e gás carbônico, acumulando carbonato de cálcio sólido no 
teto, formando a estalactite, ou continua a se precipitar for-
mando a estalagmite. Todas estas reações são reversíveis.

 2. a) CO2(g) + H2O(l) ê 2H+(aq) + CO3
2-(aq)

b) Entre os problemas referentes à acidificação do oceano 
está a indisponibilização da retirada dos íons cálcio do 
ambiente em uma tentativa de restaurar o valor do pH 
original. Isso, por sua vez, indisponibiliza o cálcio no 
ambiente para que organismos formem seus exoesquele-
tos de carbonato de cálcio, além do problema de desgaste 
destes exoesqueletos decorrente da ação do meio ácido. 

 3. a) 

[ ]
( )

=




 ⋅  

+

k
Co H O Cl

CoCl
c

2 6

2 4

4

2

_

_

Kp = Não existe porque o equilíbrio não é gasoso.

b) Quando o tempo está seco o sal fica anidro (sem água), 
visto que a quantidade de água na atmosfera é baixa, o 
equilíbrio se desloca no sentido da reação inversa, da for-
mação do íon [CoCl4]2–

.

Assim, o sal fica azul, indicando que o tempo está seco, 
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sem previsão de chuva.
No entanto, quando o ar está úmido a reação é deslocada 
no sentido da reação direta, de formação do sal hidratado 
([Co(H2O)6]2+), que é rosa.

c) Kc é maior no dia chuvoso e frio, pois há favorecimento 
da reação direta aumentando a formação do Co(H2O)6

2+ (aq). 

 4. a) Exotérmico, pois o aumento da temperatura prejudica 
a formação da amônia deslocando o equilíbrio para os 
reagentes.

b) Favorece, pois o lado de formação de amônia tem 
menor número de mols gasosos.

c) Alta pressão está correto: pois desloca o equilíbrio para 
o sentido da formação de NH3.
Altas temperaturas está errado em relação ao rendimento 
de NH3, porém mesmo fazendo menos amônia ocorre for-
mação muito mais rápida, compensa a fabricação em altas 
temperaturas.
Retirar amônia do meio está correto, pois desloca o equi-
líbrio para o sentido de sua formação.
Colocar catalisador está correto porque ele acelera as 
reações, não altera o rendimento, mas o processo todo 
ocorrerá mais rapidamente.

Tema 4: Sistemas urinário, nervoso e 
endócrino

 1. Não. 

 2. Sim. Neste momento espera-se que os estudantes tenham 
concepções espontâneas sobre a glicose no corpo 
humano, e seu controle pela liberação de insulina e glu-
cagon pelo pâncreas, relacionando este órgão ao sistema 
endócrino.

 3. A concentração de íons sódio (Na+) é menor no filtrado e 
maior nos tecidos que envolvem a região do túbulo proxi-
mal. Como é transportado contrariamente a seu gradiente 
de concentração (de uma região de menor concentração 
para uma região de maior concentração), o transporte 
ocorre ativamente, com gasto energético.

 4. A concentração de solutos do filtrado é menor que a 
concentração dos tecidos que envolvem a porção des-
cendente da alça néfrica. Com a existência de canais que 
possibilitam o transporte de água, a água é transportada 
do filtrado para os tecidos, por meio da osmose.

Atividades

 1. a) A solução de água e sal de cozinha apresenta maior 
concentração de solutos em relação às células vegetais que 
constituem as folhas de alface. Quando a folha é mantida 
nessa solução, há o movimento de moléculas de água das 
células vegetais (menor concentração) para a solução de 
água e sal (maior concentração) por osmose. Por ter perdido 
água, a folha de alface se apresenta com aspecto murcho.

b) Para evitar com que as saladas percam água por 
osmose e murchem antes de serem consumidas, os res-
taurantes costumam mantê-las sem tempero.

 2. a) Tanto o filtro utilizado na máquina de hemodiálise 
quanto a membrana plasmática possuem permeabilidade 
seletiva, isto é, capacidade de selecionar a passagem de 
determinas substâncias em detrimento de outras.

b) Etapa 5. Em rins saudáveis, após a filtração do sangue, 
a reabsorção e a secreção de algumas substâncias, forma-
-se a urina. Nela, estão presentes água e as substâncias 
tóxicas a serem eliminadas do corpo. A etapa 5 representa 
o descarte das substâncias tóxicas filtradas do sangue. 
Portanto, ela representa a eliminação de urina.

c) A hemodiálise é importante para a filtração do sangue, 
eliminando substâncias tóxicas ao organismo e auxiliando 
a manutenção do equilíbrio hídrico e iônico das células da 
pessoa que possui insuficiência renal.

 3. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia, a favor 
de um gradiente de concentração. Nesse caso, tendem a 
igualar a concentração da substância no interior da célula e 
no meio externo, atingindo o equilíbrio das concentrações. Já 
o transporte ativo demanda gasto energético e ocorre contra-
riamente a um gradiente de concentração. Os processos de 
transporte ativo tendem a manter a diferença de concentra-
ção da substância entre o interior da célula e o meio externo.

 4. a) Os rins produzem a urina. Com isso, desempenham 
funções importantes ao organismo, relacionadas à elimi-
nação de excretas, à manutenção do equilíbrio hídrico e 
iônico do corpo.

b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que a ingestão diária de água (pelo menos 2 litros), 
a observação da urina (para verificar alguma alteração de 
cor, de aspecto ou a presença de sangue) e a realização 
de exames periódicos de urina são atitudes que podem 
contribuir para a manutenção da saúde dos rins.

 5. a) A adrenalina e o cortisol são secretados pelas glân-
dulas suprarrenais. A adrenalina é responsável pela 
resposta de luta ou fuga, situação em que o corpo é pre-
parado para enfrentar uma situação de estresse de curta 
duração. O cortisol atua no preparo do corpo para situa-
ções de estresse ou de alerta, além de atuar na defesa do 
organismo, desencadeando alguns processos anti-infla-
matórios. Algumas das respostas fisiológicas provocadas 
por esses hormônios são o aumento da concentração de 
glicose no sangue; o aumento da frequência cardíaca, pro-
movendo maior distribuição de sangue para o corpo; e o 
aumento da frequência respiratória, promovendo maior 
captação de gás oxigênio.
O glucagon é secretado pelo pâncreas. Ele atua na 
degradação de moléculas de glicogênio, armazenadas 
no fígado, em glicose, que é disponibilizada na corrente 
sanguínea.

b) Após 5 horas de secreção de: cortisol, há menos de 
100 mg/dL de glicose no sangue; adrenalina, há cerca de 120 
mg/dL de glicose no sangue; glucagon e adrenalina, há cerca 
de 140 mg/dL de glicose no sangue; de glucagon, adrena-
lina e cortisol, há cerca de 240 mg/dL de glicose no sangue. 
Isso mostra que, quando secretados juntos, a atuação desses 
hormônios (que resulta na liberação de glicose sanguínea) é 
amplificada, pois interagem de modo sinérgico.
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 6. a) O ADH é secretado pela hipófise e atua reduzindo o volume de urina produzido, ao aumentar a reabsorção de água.

b) O aumento da frequência de micção. O álcool inibe a secreção de ADH, o que resulta na redução da reabsorção de água 
pelo organismo. Assim, o indivíduo produzirá um volume maior de urina (maior frequência de micção).

c) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que os estudantes contribuam com a conscientização da comunidade 
escolar a respeito dos danos provocados pelo consumo de bebidas alcóolicas. Para a realização da pesquisa, sugerimos o site 
do Ministério da Saúde (disponível em: https://saude.gov.br/; acesso em: 4 ago. 2020). Entre os efeitos do álcool, os estudantes 
podem encontrar: alteração na coordenação motora, na capacidade de raciocínio e de fala; perda de reflexos e de memória; 
entre outras.

Tema 5: Homeostase

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam o aumento do batimento cardíaco, a elevação da temperatura 
corporal, a produção de suor, alguns podem citar o enrubescimento da face. 

 2. Resposta pessoal. Neste momento, não é esperado que os estudantes saibam responder a esse questionamento, mas que pensem 
sobre o assunto. É possível que respondam que são respostas relacionadas à manutenção da temperatura do organismo.

 3. 

A alça de 
resposta é 
desativada

A alça de 
resposta é 
desativada

Elevação da 
temperatura corporal

• Produção de suor
• Vasodilatação

• Tremor
• Eriçamento de pelos

Temperatura corporal 
próxima ao ideal

Redução da 
temperatura corporal

Temperatura corporal 
próxima ao ideal

Atividades

 1. a) Após as refeições.

b) A insulina auxilia a captação de glicose pelas células e estimula seu armazenamento na forma de glicogênio no fígado, 
promovendo a redução de sua concentração sanguínea.

c) A insulina contribui para a redução da concentração sanguínea de glicose, a qual é mantida dentro de um intervalo 
ideal. O aumento da concentração sanguínea de glicose, como ocorre após as refeições, é um estímulo interpretado por 
receptores específicos que irão enviar sinais ao sistema nervoso. Este os interpreta e envia sinais ao pâncreas, estimulando a 
liberação de insula como resposta, cuja concentração sanguínea também aumenta. Quando os níveis sanguíneos de glicose 
atingem valores ideais, o estímulo deixa de existir e a insulina deixa de ser secretada, fazendo com que sua concentração 
sanguínea também reduza.

 2. a) À regulação da temperatura corporal.

b) Estímulo: elevação da temperatura corporal. Respostas: vasodilatação e produção de suor.

c) A elevação da temperatura corporal é um estímulo interpretado por receptores de temperatura que enviarão sinais ao 
sistema nervoso. O sistema nervoso os interpreta e envia sinais de saída aos vasos sanguíneos superficiais, promovendo sua 
dilatação, e/ou às glândulas sudoríparas, que irão iniciar a produção de suor, o que favorece a dissipação de calor pelo corpo. 

d) Não, pois quando a temperatura corporal atinge valores ideais, o estímulo deixa de existir e as respostas são interrom-
pidas, em um mecanismo de retroalimentação negativa.

 3. As afirmativas I e III estão corretas.
II. Caso ocorra uma variação acima ou abaixo do valor ideal de determinada condição interna, ela funcionará como um 
estímulo ao organismo.
IV. Na retroalimentação negativa, o estímulo inicial gera uma resposta capaz de diminuir esse estímulo.
V. Quando os níveis sanguíneos de gás carbônico estão altos, a resposta produzida é o aumento da frequência respiratória, 
favorecendo a sua eliminação do organismo.

D3-CNT-EM-3085-V2-267-288-RES-MPE-G21.indd   280D3-CNT-EM-3085-V2-267-288-RES-MPE-G21.indd   280 28/09/20   08:5428/09/20   08:54



281

 4. O link a seguir apresenta informações sobre James 
Lovelock. É possível alterar as configurações do site para 
a Língua Portuguesa. Para isso, selecione o primeiro ícone 
no canto direito da barra de endereços (“traduzir esta 
página”) e clique em “Português”. Disponível em: http://
www.jameslovelock.org/. Acesso em: 5 set. 2020.

a) A hipótese de Gaia refere-se à existência de uma home-
ostase em nível ecológico, segundo a qual os seres vivos e 
os componentes físicos da Terra, como a água, a atmosfera 
e as condições de pressão e de temperatura, fariam parte de 
um sistema interativo que seria mantido em equilíbrio dinâ-
mico. Quando nos referimos ao corpo humano, estamos 
considerando uma homeostase em nível do organismo, 
na qual suas condições internas tenderiam a ser mantidas 
relativamente constantes, em um equilíbrio dinâmico.

b) Estímulo: aumento dos níveis atmosféricos de gás car-
bônico. Resposta: aumento da taxa fotossintética e, por 
consequência, do crescimento das plantas.

c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes encon-
trem em suas pesquisas que as interações existentes entre 
os seres vivos e deles com o ambiente apresentam uma 
estabilidade em equilíbrio dinâmico. Qualquer modifica-
ção nessas interações pode promover um desequilíbrio 
ecológico e resultar na alteração populacional de uma 
espécie (aumento ou redução), na escassez de determina-
dos recursos, na falta de serviços ecossistêmicos (serviços 
oferecidos pela natureza aos seres humanos, como a poli-
nização, por exemplo).

Atividades extras

 1. a) 1) Conversão de mL para dL 
1 dL _________________ 100 mL 
X dL _________________ 5 mL 
X = 0,05 dL
2) Conversão de gramas para miligramas: 
       1 g _________________ 1000 mg 
0,007 g _________________ X mg  
X = 7 mg 
3) Cálculo da concentração em massa (C)

C
massa

volume
C

7 mg
0, 05 dL

C 140 mg / dL= h = h =

b) 180 g de glicose _________________  6 ? 1023 de moléculas de 
glicose

     0,140 g de glicose _________________ X de moléculas de glicose
X = 4,666 ? 1020 de moléculas de glicose

c) Resposta esperada: Sim, o diagnóstico provisório é de 
diabetes, pois foi constatado no resultado do exame o 
valor de 140 mg/dL. Para confirmar o resultado é impor-
tante que o médico peça o teste de Curva Glicêmica. 

d) O transporte da glicose pela membrana das células 
ocorre por difusão facilitada, por meio de proteínas que 
sofrem alteração em sua conformação, denominadas pro-
teínas transportadoras, esse transporte se dá sem o gasto 
de energia. 

e) A insulina possibilita a absorção de glicose pelas 
células do corpo ou seu armazenamento no fígado na 

forma de glicogênio. Indivíduos diabéticos apresentam 
perda de sensibilidade à ação da insulina ou a produção 
insuficiente desse hormônio, dessa forma a concentração 
de glicose no sangue deles apresenta-se elevada.

f) O sangue conduzido aos rins é filtrado nos glomérulos, 
a solução resultante é recolhida pela cápsula glomerular 
e conduzido ao túbulo proximal, onde ocorre a reabsor-
ção de água, sais, íons e alguns nutrientes, entre eles a 
glicose. A reabsorção continua na alça néfrica, da porção 
descendente para a porção ascendente. No túbulo distal, 
ocorre a reabsorção de sais de cloreto e a secreção de 
íons para o filtrado que é finalizado no ducto coletor e 
conduzido até a pelve renal, onde passa a ser chamado 
de urina. A glicose filtrada deve ser completamente reab-
sorvida pelo sistema urinário. Caso seja detectada glicose 
na urina, pode ser um indicativo de diabetes.

 2. a) Dentro da célula
39 gramas de K-----1 mol 
X gramas de K------0,14 mol 
X = 5,46 gramas de K

C
m
v

C 5, 46 g / L= h =

Fora da célula
39 gramas de K------1 mol 
 X gramas de K--------0,05 mol 
X = 1,95 gramas de K

C
m
v

C 1,95 g / L= h =

b) O íon potássio possui uma concentração intracelular 
maior, atingindo 28 vezes o valor do meio extracelular. 
Enquanto o íon sódio possui uma maior concentração 
extracelular, superando em 10 vezes o valor do meio 
intracelular.

c) Bomba de sódio e potássio.

d) A função é transportar esses íons contra seu gradiente 
de concentração, por meio de proteínas específicas. Esse 
transporte possibilita manter a diferença de concentração 
dos íons dentro e fora da célula.

e) Com gasto de energia.

f) A tendência natural seria esses íons atravessarem a 
membrana plasmática, a favor de seu gradiente de con-
centração, tendendo a equilibrar suas concentrações.

 3. a) Espera-se que o estudante entenda que a produção 
de alumínio é realizada em duas etapas, uma de extra-
ção e outra de reciclagem. No processo de reciclagem 
evita-se a agressão ambiental e economiza-se energia 
para se chegar à etapa da alumina de onde será extraído 
o alumínio.

b) Pureza da bauxita
5 kg _________________ 100%
1 kg _________________ X 
X = 20% de Al2O3 na Bauxita.
Descobrindo a massa de alumina em 1 kg de bauxita
1 kg bauxita _________________ 100%
 X _________________ 20%
X = 200 g de Al2O3
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Reação de formação e massa obtida de hidróxido de 
alumínio 
Al2O3 + 3H2O H 2Al(OH)3

Massa de Al2O3 Massa de Al(OH)3  
102 g 156 g  
200 g X
X = 305,9 g de Al(OH)3

 4. a) A pessoa está suando.

b) A dilatação dos vasos sanguíneos superficiais da pele.

c) A elevação da temperatura corpórea é um estímulo 
interpretado por receptores de temperatura, que enviarão 
sinais ao sistema nervoso, especificamente ao hipotálamo, 
onde serão interpretados. Por sua vez, o hipotálamo envia 
sinais de saída aos vasos sanguíneos superficiais da pele 
que se dilatam (tornam-se expandidos - vasodilatação), o 
que permite a perda de calor corporal para o ambiente. 
O hipotálamo também envia sinais de saída às glândulas 
sudoríparas, que iniciam ou aumentam a produção de 
suor, e na medida que o suor evapora, aumenta a dissi-
pação de calor pelo corpo.

 5. a) O cortisol atua no preparo do corpo para situa-
ções de estresse ou de alerta, além de atuar na defesa 
do organismo, desencadeando alguns processos 
anti-inflamatórios.

b) A redução do consumo calórico contribui para o 
acúmulo de gordura e a desregulação do controle do 
apetite leva a pessoa a comer mais, fatores que contri-
buem para a obesidade.

c) O TSH estimula a produção e a secreção dos hormô-
nios da tireoide. Tais hormônios são a triiodotironina (T3) 
e tiroxina (T4) e estão relacionados à regulação do meta-
bolismo. A deficiência de TSH levaria a uma queda desses 
hormônios e consequentemente do metabolismo desen-
cadeando obesidade.

 6. Alternativa a.

 7. Alternativa b.

 8. Alternativa c.

 9. Alternativa c.
2 ZnS + 3 O2 H 2 ZnO + 2 SO2

2 ZnO + 2 CO H 2 Zn +2 CO2

2 ZnS + 2 CO + 3 O2 H 2 Zn + 2 CO2 + 2 SO2

 97g de ZnS _________________ 65 g de Zn
0,75 ? 100 kg de Zn  _________________ X
X = 50,25 kg de Zn
50,25 kg de Zn _________________ 100% rendimento
 X _________________ 80% rendimento
X = 40 kg

 10. Descobrindo a massa pura de pirolusita
173,8 _________________ 100%
 X _________________ 20%
X = 34,8 g de impurezas então 173,8 _ 34,8 = 139g de 
pirolusita.
87g de MnO2 

_________________ 112g Fe
 139 _________________ X
X = 178,9g de Fe

Calculando a massa real conforme rendimento
178,9g de Fe _________________ 100%
 X _________________ 70%
X = 125,2g de Fe

 11. Alternativa c.
Massa molar de NaOH = 40g/mol
  40g _________________ 1 mol
160g _________________ x mol
40x = 160 ? 1

x = 
160
40

 

x = 4 mols de NaOH

 12. Alternativa e.
Massa molar (em kg/mol):
SO2 = 64 kg/mol
CaCO3 = 100 kg/mol, logo
    64 kg SO2  

_________________ 100 kg CaCO3

160 kg de SO2 _________________ X
X = 250 kg

Integrando com... Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas e Linguagens e suas 
Tecnologias

 1. O exame analisado é do tipo EAS (Elementos Anormais 
do Sedimento). Se achar interessante, leve um exame de 
urina e converse sobre ele com os estudantes. Explique que 
a maioria dos métodos de análise de urina é baseada em 
outras tecnologias, como a cromatografia acoplada à espec-
trometria de massas. No caso, a cromatografia é uma técnica 
utilizada para separar misturas com base nas diferenças de 
tamanho, massa ou afinidade por duas fases imiscíveis, uma 
móvel e uma estacionária. As substâncias são separadas à 
medida que atravessam a fase estacionária e se deslocam em 
direção à fase móvel. Ela possui grande aplicação e permite 
uma infinidade de possibilidades de separação e identifica-
ção de substâncias utilizando fases e colunas diferenciadas. 
A espectrometria de massa, por sua vez, é uma técnica ana-
lítica utilizada para obter informação do peso molecular e as 
características da amostra. Esta técnica é capaz de fornecer 
informação sobre a composição das amostras analisadas, a 
estrutura molecular e a composição qualitativa e quantita-
tiva de misturas complexas. A técnica consiste em formar 
íons na fase gasosa, a partir de uma quantidade de energia 
fornecida ao equipamento e, em sequência, separa os íons 
no espectro de massa (m) de acordo com sua razão massa 
sobre a carga emitida (z), m/z.

 2. O objetivo da atividade é uma conversa sobre os princí-
pios do esporte, e como eles ajudam na construção de 
valores e de cidadãos mais justos e saudáveis. Fair play é, 
em tradução livre, jogo limpo. Questões sobre os princí-
pios do esporte podem ser trabalhadas em conjunto com 
o professor de Educação Física. 

Unidade 4 • Saúde em equilíbrio
 1. Resposta pessoal. Neste momento, não se espera uma 

definição correta da saúde, mas que os estudantes 
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possam expressar seus conhecimentos prévios sobre 
o assunto. Respostas como o bem-estar físico e mental 
podem ser as mais expressas em comparação com outras 
como o bem estar social, por exemplo.

 2. Resposta pessoal. Não existe uma resposta correta a esta 
pergunta. Ela vai depender do que o estudante considera 
como saúde. Pela simples observação, o estudante pode 
analisar que a pessoa está feliz, ou está “tomando Sol”, mas 
não é possível considerar se ela tem alguma doença, mas 
que aparentemente, seu lado emocional está saudável. 

Tema 1: Saúde

 1. Resposta pessoal. Todas as cenas apresentadas nas foto-
grafias podem representar situações capazes de auxiliar 
a manutenção da saúde ou de prejudicá-la. É importante 
ressaltar que os benefícios ou malefícios à saúde depen-
dem das práticas realizadas em cada uma das situações 
retratadas pelas imagens. Por exemplo, sair eventual-
mente com os amigos para se divertir pode contribuir 
para a manutenção da saúde mental e social, assim 
como a prática regular de esportes é importante para 
a manutenção da saúde física. Contudo, é importante 
considerar a escolha de itens alimentares saudáveis, evi-
tando a ingestão excessiva de fastfoods e outros tipos 
de alimentos ultraprocessados. Além disso, o uso exces-
sivo do celular e a prática de esportes sem a adoção dos 
devidos cuidados (como não se manter hidratado, não 
ingerir alimentos antes da prática e não usar roupas ade-
quadas) podem prejudicar a saúde. Nesse sentido, a saúde 
é mantida quando há um equilíbrio entre as situações; um 
desequilíbrio entre elas pode prejudicar a saúde.

 2. Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que os 
estudantes analisem como estão se alimentando diaria-
mente, verificando se sua alimentação se dá de modo 
saudável ou não. Incentive os estudantes a consumir uma 
maior diversidade de alimentos, incluindo frutas e horta-
liças em suas dietas, sempre que possível.
Ao trabalhar esta atividade, atente-se à realidade dos 
estudantes. O objetivo não é expor dificuldades finan-
ceiras, mas, ao contrário, viabilizar alternativas benéficas, 
estimulando o consumo de alimentos saudáveis e de alto 
valor nutricional. Para isso, pode-se optar por uma dieta 
com maior taxa de benefício com o menor custo possível. 
O modo de preparo dos alimentos também influencia na 
qualidade da dieta; os alimentos cozidos são mais saudá-
veis que as frituras, por exemplo.

 3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes identifi-
quem a possibilidade de o adolescente estar ingerindo 
alimentos com baixo valor nutricional; privando seu sono 
e dormindo de modo insuficiente; e, adotando uma má 
postura. Outras questões como a distância do aparelho e 
o excesso de luminosidade também pode ser citada pelos 
estudantes ou a eles questionados.

 4. Os usuários de aparelhos móveis podem se tornar desa-
tentos quando em mobilidade, seja enquanto pedestres 
e mais gravemente enquanto condutores de veículos. 

Enquanto pedestre corre-se o risco de ser atropelado, e 
enquanto condutor, o risco de colisões e atropelamentos, 
sendo proibido por lei o uso de celulares ao volante. 

 5. Resposta pessoal. O objetivo da atividade é que os estu-
dantes reflitam a respeito do seu uso diário de aparelhos 
digitais e de mídias sociais, verificando quais mais utilizam, 
para quais finalidades. Em casos de usos exacerbados, 
incentive-os a refletir se de fato esse uso é necessário e 
se poderiam diminuí-lo.

 6. Resposta pessoal. O objetivo da atividade é que os estu-
dantes reflitam se cuidam da sua saúde (se alimentam 
de forma balanceada e saudável, dormem o suficiente, 
adotam posturas adequadas) ao utilizar aparelhos digitais. 
Incentive-os a cuidar desses aspectos.

 7. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam 
que sim, visto que, ao administrar o tempo que utilizam 
aparelhos digitais e mídias sociais, estariam cuidando de 
sua saúde e de sua vida social.

 8. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes conside-
rem em suas respostas diversos aspectos da vida de uma 
pessoa, como a saúde (provocando diversas doenças e 
podendo levar o indivíduo ao óbito), os relacionamentos 
afetivos, o trabalho, os projetos de vida etc.

 9. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes conside-
rem o incentivo e o apoio da família.

 10. Respostas pessoais. O objetivo dessa atividade é que os 
estudantes elaborem e exponham cartazes a respeito do 
uso das drogas, buscando conscientizar a comunidade 
escolar sobre o assunto. Incentive o uso de materiais 
recicláveis, como jornais e revistas, para a confecção dos 
cartazes.

Atividades

 1. A pesquisa integral pode ser obtida no link: https://www.
arca.fiocruz.br/handle/icict/34614. Acesso em: 5 set. 2020.

a) O álcool é uma droga depressora, que deprime a ati-
vidade do sistema nervoso, deixando o organismo mais 
lento. Entre seus efeitos, estão a redução da capacidade 
intelectual, da memória, da concentração e da atenção, 
além de sonolência e embriaguez. Podem levar o indiví-
duo a um estado de inconsciência. A nicotina, presente 
no tabaco, é uma droga estimulante, que aumenta a ati-
vidade do sistema nervoso, deixando a pessoa agitada. 
Alguns de seus efeitos são a diminuição da fome, do 
cansaço, da fadiga e do sono, e o aumento da ansiedade.

b) Álcool. O álcool foi consumido por 30,10% dos entre-
vistados no período de 30 dias anterior à realização da 
pesquisa.

c) 3,88% das pessoas que consumiram álcool no período 
mencionado tinham entre 12 a 17 anos, enquanto 2,29% 
das pessoas que consumiram tabaco no período mencio-
nado pertenciam a essa faixa etária.

d) O maior consumo de álcool ocorreu por pessoas de 25 
a 34 anos (26,29%).
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e) Sim. Considerando que o estudo foi feito com uma 
parcela da população brasileira e que parte dela havia 
consumido álcool e tabaco nos últimos dias, é possível 
dizer que eles são consumidos rotineiramente por muitas 
pessoas. O que não é possível afirmar é que o consumo 
seja feito pela maior parte das pessoas.

f) Resposta pessoal. O objetivo desta atividade é que 
os estudantes conheçam o trabalho desenvolvido nas 
unidades de recuperação para o tratamento de depen-
dentes químicos. Os pacientes das unidades não deverão 
ser expostos.

 2. a) Sim. Houve um aumento do uso do telefone móvel 
celular e da televisão para acessar a internet, enquanto 
houve uma redução do uso do microcomputador e do 
tablet para acessar a internet.

b) O celular, que representou 98,7% em 2017 e 99,2% em 
2018.

c) Em 2018, na região Centro-Oeste, o uso da internet foi 
mais expressivo pelas pessoas (representando 81,5%) e 
na região Nordeste foi menos expressivo (representando 
64,0%).

d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes res-
pondam que o uso excessivo de aparelhos digitais e 
mídias sociais podem ocasionar problemas à saúde 
física e mental dos usuários, bem como à sua vida social. 
Os problemas podem ser decorrentes de se ingerir ali-
mentos pouco nutritivos em uma dieta desbalanceada, 
de não dormir o suficiente, da má postura adotada, do 
distanciamento social, da diminuição da concentração 
nos afazeres e obrigações diários, como estudo e tra-
balho etc. Entre as atitudes que podem ser indicadas 
para minimizá-los seria utilizá-los com responsabilidade, 
administrando o tempo, o modo e a finalidade para a 
qual são utilizados.

 3. a) A preocupação estava associada ao fato de que, em 
isolamento, as pessoas costumam se expor menos aos 
raios solares, o que prejudica a ativação da vitamina D 
no organismo. Por conseguinte, aumenta a possibili-
dade de haver carência dessa vitamina no organismo 
e, consequentemente, suas ações deixam de ser 
realizadas.

b) Auxilia a reposição da massa óssea, ao atuar no meta-
bolismo de cálcio; participa da defesa antimicrobiana; tem 
ação anti-inflamatória e anticâncer. 

c) A principal fonte de vitamina D para o organismo cor-
responde à síntese realizada pela pele e é ativada pela 
exposição aos raios solares. O recomendado é que as 
pessoas se exponham ao Sol cerca de 15 a 20 minutos 
diários, em horários em que a incidência solar não é muito 
alta. O tempo e a frequência de exposição recomenda-
dos podem variar entre as pessoas. Nos demais horários, 
é importante o uso do filtro solar, evitando danos decor-
rentes da exposição excessiva, como o envelhecimento 
precoce e o câncer de pele. 

 4. a) A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo 
excessivo de gordura corporal, o que apresenta riscos 
à saúde do indivíduo. Entre eles, problemas articulares, 

cardiovasculares e câncer. O aumento do número de 
pessoas obesas ao redor do mundo está relacionado aos 
hábitos de vida de nossa sociedade, que incluem o grande 
consumo de fast foods e o uso de aparelhos eletrônicos, 
como celulares, computadores e televisão no tempo livre, 
ao invés de praticar atividades físicas.

b) O acúmulo de gordura corporal pode ser decorrente 
da ingestão de grande quantidade de açúcares, condição 
que pode conduzir à diabetes tipo 2. Essa doença é carac-
terizada pela elevada concentração de glicose no sangue 
devido à resistência das células à ação da insulina. A alta 
concentração sanguínea de glicose pode prejudicar o 
funcionamento dos rins, provocar cegueira e afetar a cir-
culação sanguínea.

c) Resposta pessoal. Possíveis respostas: ingestão de uma 
dieta balanceada e prática de atividades físicas. 

Tema 2: Sistema genital e puberdade

 1. Resposta pessoal. O objetivo desta atividade é proporcio-
nar um momento de integração, no qual os estudantes 
possam conversar sobre sentimentos. Inicie o diálogo 
questionando os estudantes se eles percebem mudanças 
em seu jeito de pensar ou agir. Relacione estas mudanças 
às questões hormonais típicas da puberdade.

Atividades

 1. a) O ciclo reprodutivo feminino é um conjunto de mudan-
ças cíclicas que ocorrem nos ovários e nos úteros, voltadas 
para a liberação de um ovócito pronto para ser fecundado 
e para o preparo do útero para uma possível gestação. 
Nele, atuam o hormônio foliculestimulante (FSH), o hor-
mônio luteinizante (LH), a progesterona e o estrogênio.

b) Os dias correspondentes à fase menstrual de Ana 
são: 18 a 22 de outubro (totalizando, cinco dias). Nesta 
fase, devido à queda dos níveis de estrogênio e de pro-
gesterona, ocorre a constrição dos vasos sanguíneos 
que irrigam parte do endométrio, que se desintegra, 
resultando no sangramento. O ovócito não fecundado é 
eliminado junto ao sangue. 

c) A ovulação de Ana será dia 31 de outubro (14˘ dia do 
ciclo).

d) Os dias correspondentes à fase menstrual de Ana são: 
1 a 14 de novembro (totalizando, 14 dias). Nesta fase, ini-
cialmente, tem-se o aumento da secreção de estrogênio 
e de progesterona, resultando no espessamento e maior 
vascularização do endométrio. Caso não houver fecun-
dação, os níveis desses hormônios caem, resultando na 
menstruação.

e) O próximo ciclo reprodutivo de Ana terá início dia 15 
de novembro.

 2. a) A puberdade consiste nas mudanças que ocorrem 
no corpo dos meninos e das meninas na adolescência, 
resultado da manifestação das características sexuais 
secundárias. Essas mudanças são voltadas para o preparo 
do corpo para a reprodução, e, normalmente ocorrem na 
adolescência. Nos meninos, ocorre o desenvolvimento 
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dos órgãos genitais; o crescimento de pelos no rosto, nas 
axilas e na região púbica; o aumento da massa muscular; 
o engrossamento da voz; o aumento da secreção de sebo, 
pelas glândulas sebáceas etc. Nas meninas, ocorre o desen-
volvimento dos órgãos genitais; o alargamento do quadril; 
o desenvolvimento das mamas; o crescimento de pelos 
nas axilas e na região púbica; o depósito de gordura em 
algumas regiões do corpo; o aumento da secreção de sebo, 
pelas glândulas sebáceas; e a ocorrência da menarca.

b) A puberdade tem início quando o hipotálamo inicia 
a liberação de gonadotrofina (GnRH), hormônio que 
estimula a hipófise a produzir e secretar o hormônio 
foliculestimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH). 
Nos meninos, o LH estimula a secreção de testosterona 
pelos testículos, que, junto ao FSH, estimula a produção 
de espermatozoides. Além disso, a testosterona é res-
ponsável pela manifestação das características sexuais 
secundárias. Nas meninas, o LH e o FSH estimulam a 
secreção de estrogênio pelos ovários, além de atuarem 
no ciclo reprodutivo feminino, provocando a ovula-
ção e a liberação de outros hormônios relacionados à 
reprodução, como a progesterona. O estrogênio é res-
ponsável pela manifestação das características sexuais 
secundárias femininas. A progesterona atua no preparo 
das glândulas mamárias para a produção de leite. Em 
conjunto com o estrogênio, promove o preparo do útero 
para a gravidez.

c) A partir de sua primeira menstruação (menarca), as 
meninas são reclusas na casa da família e mantidas em 
contato com poucas pessoas, geralmente, a mãe e a vó. A 
reclusa é importante para proteger a família e a comuni-
dade de espíritos e entidades que são atraídas pelo cheiro 
da menstruação.

 3. a) A próstata produz uma secreção constituinte do 
sêmen. Sua secreção dá o aspecto leitoso do sêmen e 
contém substâncias importantes para a síntese de energia 
utilizada pelos espermatozoides, além de substâncias 
com ação contra bactérias.

b) O útero é o órgão que abriga o feto durante a gravidez.

c) Respostas pessoais. Espera-se que os estudan-
tes encontrem que a campanha Março Lilás foi criada 
para conscientizar a população sobre a prevenção e o 
tratamento do câncer de colo de útero, incentivando a rea-
lização do exame preventivo conhecido por Papanicolau. 
A campanha Novembro Azul foi criada para conscientizar 
a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, incentivando a realização do exame 
preventivo de toque. Auxilie os estudantes a confeccionar 
os panfletos e a organizar a entrega à comunidade escolar.

 4. a) Estes parâmetros analisam, respectivamente, a 
capacidade de locomoção, a estrutura e a quantidade 
de espermatozoides por volume de sêmen ejaculado. 
Segundo a OMS, os valores considerados normais são: 
Concentração (Número total de espermatozoides) igual 
ou maior a 40 milhões por mL. Motilidade: superior a 
50% das células com progressão linear e grau de quali-
dade inferior a 2 (escala de 0 a 4). Morfologia: com formas 
normais acima de 70%.

Referência:  https://www1.ibb.unesp.br/Home/
Departamentos/Morfologia/espermograma.pdf p.30. 
Acesso em: 28 ago. 2020.

b) Sim. Os valores de motilidade, morfologia e concentra-
ção estão acima dos valores de referência. Portanto, esse 
homem pode ser considerado fértil.

c) O sêmen é constituído pelos espermatozoides 
e pela secreção das glândulas acessórias (seminais, 
bulbouretrais e próstata). O trajeto percorrido pelos 
espermatozoides durante a ejaculação é: epidídimo 
(onde são armazenados após serem produzidos nos 
testículos), ductos deferentes, ducto ejaculatório (onde 
recebem a secreção das glândulas seminais), uretra 
(onde recebem a secreção da próstata e das glândulas 
bulbouretrais) e meio externo.

 5. Resposta pessoal. Entre as práticas de higiene que podem 
ser citadas, estão: o uso de água corrente e sabão neutro 
para lavar os órgãos genitais externos; o uso de roupas 
íntimas devidamente lavadas, com o mínimo de produtos 
químicos possíveis; para as mulheres, a troca de absorven-
tes após quatro a seis horas de uso etc.

Tema 3: Gestação, contracepção e pre-
venção de ISTs 

 1.   Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconhe-
çam o formato similar ao de um espermatozoide, e digam 
que Nicolaas Hartsoeker era um espermista.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes obte-
nham informações a respeito dos exames realizados 
durante a assistência pré-natal, os quais permitem iden-
tificar doenças da gestante, presentes durante e antes da 
gravidez, como a hipertensão arterial, diabetes, doenças 
do coração, anemias, sífilis, entre outras. Assim, a ges-
tante pode passar por tratamentos que evitam maior 
prejuízo a ela e ao bebê, durante e após a gestação. Além 
disso, os exames detectam má formação do feto, e pos-
síveis tratamentos, problemas na placenta, hemorragias, 
pré-eclâmpsia (elevação da pressão arterial, compro-
metimento da função renal e cerebral, ocasionando 
convulsões e coma). Entre os objetivos estão o preparo 
para a maternidade, trazendo informações sobre os cui-
dados durante a gestação, no momento do parto, após 
o parto e dos cuidados com o bebê, como higienização, 
alimentação, medicações, além de preparo psicológico 
da mãe.

 3. Resposta pessoal. As duas imagens apresentam métodos 
contraceptivos, entretanto somente os preservativos mas-
culino e feminino também corresponde a um método 
preventivo de ISTs. Neste momento, não é esperado que 
os estudantes saibam citar o mecanismo de ação das 
pílulas anticoncepcionais e dos métodos preventivos, mas 
que conversem sobre o assunto. 

 4. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que a escolha do melhor método deve ser feita em 
conjunto, pelo casal, junto a um aconselhamento médico.
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 5. A clamídia é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis 
e a gonorreia é causada pela bactéria Neisseria gonor-
rhoeae. Ambas são transmitidas por meio do contato 
oral-genital ou genital-genital com parceiros contami-
nados, em relações sexuais desprotegidas. Outras formas 
de transmissão são da mãe contaminada para o bebê, 
durante o parto.
Na maioria dos casos, causam infecções associadas. Em 
muitos casos, são assintomáticas. Entretanto, nas mulhe-
res podem ocorrer corrimento vaginal com dor, e nos 
homens, corrimento no pênis e dor ao urinar. A prevenção 
pode ser feita com o uso de preservativos nas relações 
sexuais.

Atividades

 1. a) O uso de dois preservativos não aumenta a eficácia na 
contracepção, visto que podem romper ou rasgar devido 
ao atrito entre eles. A pílula do dia seguinte apenas deve 
ser ingerida em situações emergenciais, após a prática de 
relações sexuais desprotegidas, e apenas sob orientação 
médica. Os anticoncepcionais não são capazes de preve-
nir contra infecções sexualmente transmissíveis; apenas 
os preservativos oferecem dupla proteção.

b) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que 
os estudantes registrem dúvidas que possuam sobre 
métodos contraceptivos e sobre ISTs e que essas dúvidas 
sejam apresentadas e respondidas pelos colegas. 
Professor(a), caso os estudantes não saibam responder 
as dúvidas dos colegas, auxilie-os nessa explicação.

 2. A fecundação dos gametas e a implantação da massa 
celular em desenvolvimento no endométrio. A fecun-
dação depende do encontro de um espermatozoide 
com um ovócito maduro. Naturalmente, isso ocorre nas 
tubas uterinas, por meio do ato sexual. Com a ejaculação, 
milhões de espermatozoides são depositados no inte-
rior da vagina, mas apenas parte deles chegam às tubas 
uterinas. Caso encontrem um ovócito maduro, no geral, 
apenas um deles será capaz de penetrá-lo e fecundá-lo. 
Na fertilização in vitro, a fecundação é realizada manual-
mente, no laboratório.
Da fecundação, forma-se um zigoto, que passa por 
algumas divisões celulares enquanto é conduzido ao 
útero, formando uma massa celular, que, após cerca de 5 
dias, irá se implantar no endométrio, dando início à ges-
tação. Na fertilização in vitro, a massa celular é introduzida 
manualmente no útero.

 3. a) Resposta pessoal. Possíveis respostas: pílulas anticon-
cepcionais, medicamentos orais que contêm hormônios 
sintéticos, muito similares aos hormônios sexuais femi-
ninos produzidos pelos ovários (o estrogênio e a 
progesterona), que atuam inibindo a ovulação, além de 
dificultarem a passagem dos espermatozoides para o 
interior do útero por causa de alterações provocadas nas 
características do endométrio; diafragma, um objeto fle-
xível em forma de anel, inserido na abertura do colo do 
útero, por meio do canal vaginal, e atua como barreira 
à passagem dos espermatozoides; dispositivo intraute-
rino, um pequeno objeto de plástico inserido no útero 

por um profissional, que atua dificultando o encontro dos 
espermatozoides e do ovócito; preservativos, que atuam 
como barreira à entrada dos espermatozoides no corpo 
da mulher, que ficam retidos, junto ao sêmen.

b) Os preservativos masculino e feminino.

 4. a) Não. Aperto de mãos não é uma forma e transmissão 
do HIV.

b) Formas de transmissão do HIV: sexo vaginal, anal ou 
oral, sem preservativos; uso de seringas compartilhadas; 
transfusão de sangue contaminado; da mãe infectada 
para o filho, durante a gravidez, no parto e na ama-
mentação; Instrumentos perfurantes ou cortantes não 
esterilizados. Condutas que não transmitem o HIV: sexo 
vaginal, anal ou oral, com preservativos; beijo no rosto 
ou na boca, aperto de mão ou abraço; compartilhamento 
de sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assento de 
ônibus, piscina, banheiro; pelo ar.

c) Pessoal. O objetivo dessa atividade é que os estu-
dantes realizem uma pesquisa de campo a partir dos 
conhecimentos da comunidade escolar a respeito do 
HIV. Oriente-os na pesquisa, dizendo para que mante-
nham o anonimato das pessoas entrevistas, registrando 
apenas suas idades e suas respostas. Oriente-os também 
na produção dos relatórios, nos quais podem expor os 
resultados por meio de gráficos, tabelas etc. Os resultados 
podem ser analisados pelos estudantes a partir das faixas 
etárias e dos tipos de respostas que obtiverem.

 5. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que, quando não se deseja uma gravidez, o casal 
pode fazer uso de métodos contraceptivos. No entanto, 
é importante que a escolha do(s) método(s) a ser utili-
zado(s) pelo casal seja feita em conjunto, já que não são 
totalmente eficazes para se evitar uma gravidez e nem 
todos são capazes de prevenir a transmissão de agentes 
infecciosos. Assim, a segurança das relações sexuais deve 
ser de responsabilidade compartilhada pelo casal.

 6. a) Exames de sangue, de urina e a ultrassonografia. 
Os exames de sangue e de urina são importantes para 
avaliação da saúde, possibilitando a identificação e/ou 
a prevenção de algumas doenças. Os exames de ultras-
sonografia, ou ultrassom, são realizados periodicamente 
e possibilita o acompanhamento do crescimento e do 
desenvolvimento do bebê, durante a gravidez. Por meio 
deste exame, é possível que o(a) médico(a) visualize a 
criança, estime sua idade, meça seu comprimento, veri-
fique seu sexo, detecte seus batimentos cardíacos e 
identifique possíveis malformações.

b) O parto pode ser realizado naturalmente (parto 
normal) ou por meio de uma cirurgia (parto cesárea). 
No parto normal, ocorrem uma série de contrações 
uterinas que promovem a dilatação do colo do útero. 
Quando a dilatação está completa, as contrações ute-
rinas possibilitam a expulsão do bebê, por meio da 
vagina. Por fim, ocorre a saída da placenta do corpo 
da mãe, auxiliada pelo(a) obstetra. No parto cesárea, 
é realizado um corte no abdômen da mãe, por onde o 
bebê é retirado. O parto cesárea é recomendado para 
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casos em que há complicações que impeçam a saída 
natural do bebê pela vagina, ou que coloquem riscos à 
saúde materna ou do bebê.

 7. a) Os casos de sífilis aumentaram, consideravelmente, 
entre os anos de 2010 e 2018.

b) A transmissão da sífilis ocorre por meio do contato 
sexual com parceiros contaminados, em relações sexuais 
desprotegidas. Outras formas de transmissão são da mãe 
contaminada para o bebê, durante a gestação ou o parto; 
ou pelo contato com o sangue contaminado, diretamente 
ou por transfusões. A prevenção pode ser feita com o 
uso de preservativos nas relações sexuais. Além disso, é 
importante que gestantes façam exames para a detecção 
de sífilis durante o pré-natal, para evitar a contaminação 
do bebê.

Tema 4: Sexo e sexualidade

 1. Resposta pessoal. No momento, não é esperado que 
os estudantes saibam diferenciar sexo e sexualidade, 
mas que pensem a respeito dos termos. Aproveite para 
identificar seus conhecimentos prévios sobre o tema. 
As imagens apresentam duas situações relacionadas a 
sexualidade afetiva, que envolvem carinho, cumplici-
dade, amizade.

Atividades

 1. a) A dimensão sociocultural da sexualidade, que está 
relacionada à influência social e cultural sobre os seres 
humanos enquanto seres sexuais. No caso, a fotografia 
representa a quebra de um estereótipo, de que balé é 
uma dança apenas para meninas.

b) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que os 
estudantes encontrem fotografias, ou produzam dese-
nhos, relacionados às dimensões da sexualidade. No caso 
da dimensão sociocultural e ética, o conjunto de imagens 
pode tanto reforçar estereótipos, quanto quebrá-los. É 
importante que os estudantes identifiquem quando cada 
uma das situações está sendo representada e discutam 
suas opiniões sobre elas, ampliando a discussão para 
todos da turma, sempre pautada no respeito.

 2. a) A diferença entre os termos tolerância e respeito. No 
caso, o texto apresenta o termo tolerância com conotação 
negativa, como se houvesse distinção entre dois grupos, 
um de maior prestígio que tolera os abaixo dele. Em con-
trapartida, o texto apresenta o termo respeito como uma 
opção para substituir o uso do termo tolerância, já que 
respeito envolve empatia.

b) O texto pode ser relacionado à dimensão ética da sexu-
alidade, a qual se refere ao respeito a nós mesmos e às 
outras pessoas, em relação às diferentes manifestações 
da sexualidade.

c) Resposta pessoal. O objetivo desta atividade é que 
os estudantes conversem sobre situações cotidianas 
que envolvem a dimensão ética da sexualidade, como, 
por exemplo, situações em que as pessoas se sentiram, 
de um lado, desrespeitadas ou “toleradas”, e de outro, 

respeitadas, em decorrência das manifestações de sua 
sexualidade. Essas situações podem ser encontradas em 
notícias, reportagens ou relatos compartilhados em blogs 
e vídeos de pessoas que passaram por elas. É importante 
que os estudantes conversem sobre as situações e expo-
nham suas opiniões acerca delas. Evidencie a importância 
dessa dimensão, visto que todos devem ser igualmente 
respeitados.

 3. a) Durante a primeira parte da dinâmica, todos trocaram 
o conteúdo dos copos entre si, fazendo com que a água 
tônica fosse distribuída entre eles. Por isso, nessa etapa, o 
conteúdo de todos copos brilharam. Na segunda parte da 
dinâmica, como a água do segundo copo (do adolescente 
que tinha dois copos) não tinha entrado em contato com 
os líquidos trocados, ela não continha resíduos de água 
tônica, e por isso não brilhou como os demais.

b) O método contraceptivo representado foi o preser-
vativo. O aprendizado proporcionado pela dinâmica é 
pessoal, mas, espera-se que os estudantes mencionem 
que a contaminação por IST pode ocorrer sem que as 
pessoas saibam, já que não é possível identificar quando 
uma pessoa tem ou não uma infecção; que o contágio 
ocorre de forma silenciosa; que uma pessoa infectada 
pode transmitir a IST a diversas pessoas; entre outros.

 4. Resposta pessoal. O objetivo é que os estudantes pensem 
sobre sentimentos e atitudes que consideram importan-
tes existir em um relacionamento afetivo. Eles podem citar 
respeito, confiança, companheirismo, sinceridade etc. É 
importante que conversem sobre o que cada palavra 
mencionada significa para eles, dentro de um relacio-
namento. Essas palavras serão apresentadas à turma, 
ampliando a discussão.

 5. a) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
I. No Brasil, a taxa de nascimentos oriundos de mães ado-
lescentes diminuiu entre o período de 2005 a 2015.

b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes expres-
sem suas opiniões por meio da realidade em que vivem. 
Entre os possíveis problemas que podem ser citados estão 
a falta de informação ou mesmo a falta de conscientiza-
ção. Verifique se os estudantes citam a falta de acesso a 
preservativos e diga que são distribuídos gratuitamente 
em qualquer serviço público de saúde.

Atividades extras

 1. Os dados mencionados no enunciado com relação às 
estatísticas de obesos no Brasil foram obtidos do link: 
<https://jornal.usp.br/atualidades/obesidade-cresce- 72-
no-brasil/>. Acesso em: 5 set. 2020.

a) O aumento do sedentarismo e a piora na qualidade da 
alimentação são, de acordo com as informações do enun-
ciado, os fatores que explicam o aumento da obesidade 
no Brasil. Esses fatores podem ser relacionados ao modo 
de vida atual de nossa sociedade, devido ao fácil acesso 
ao consumo de alimentos calóricos e pouco nutritivos, 
como muitos produtos industrializados e os fast foods, 
além do sedentarismo, associado ao fato de a população 
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não praticar atividades físicas, nem aquelas que se rela-
cionam ao lazer.

b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes men-
cionem a prática de atividades físicas regularmente, sob 
orientação de profissionais da área da saúde; a ingestão 
de uma dieta balanceada e adequada às necessidades 
nutricionais de cada indivíduo, de modo que as quanti-
dades adequadas de nutrientes sejam ingeridas. Auxilie 
os estudantes na confecção dos panfletos e organize a 
entrega à comunidade. Indique o link a seguir como 
sugestão de fonte para a pesquisa, pois ele apresenta 
ações que auxiliam no combate ao avanço do excesso 
de peso. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/
index.php/promocao-da-saude/53569-conheca-acoes-
-para-frear-o-avanco-do-excesso-de-peso-no-pais. Acesso 
em: 5 set. 2020.

 2. a) Cerca de 17 mil pessoas, que possuíam entre 12 e 65 
anos.

b) Maconha e crack. A maconha é uma droga pertur-
badora, cujos efeitos são a modificação da atividade do 
cérebro, alterando a percepção, o pensamento e os sen-
tidos, e produzindo alucinações e delírios. O crack é feito 
a partir da cocaína, uma droga estimulante, cujos efeitos 
são o aumento da atividade do sistema nervoso, deixando 
a pessoa agitada, a diminuição da fome, do cansaço, da 
fadiga e do sono, e o aumento da ansiedade.

c) 7,7% dos brasileiros consumiram maconha e 0,9% dos 
brasileiros consumiram crack e similares no período do 
estudo, ao menos uma vez na vida.

 3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes expres-
sem seus sentimentos e suas experiências pessoais nos 
poemas, compartilhando-os com a classe. Caso os estu-
dantes não se sintam confortáveis em compartilhar seus 
poemas, uma opção é pedir que escrevam anonimamente 
e combinar previamente que você poderia ler essas pro-
duções para todos em sala de aula, de modo que possam 
conversar a respeito.

 4. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes res-
pondam que sim, pois a intimidade está relacionada ao 
autoconhecimento e ao conhecimento que se tem do(a) 
parceiro(a), podendo ser construída no decorrer dos rela-
cionamentos; normalmente, ela surge com o tempo, a 
partir da convivência, que permite conhecer melhor o 
outro, seus gostos, comportamento, família, círculo de 
amizades. Além dela, a confiança no parceiro e o res-
peito entre ambos são importantes para determinar o 
momento certo de se ter relações sexuais.

b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que a escolha do(s) método(s) a ser utilizado(s) pelo 
casal seja feita em conjunto, já que não são totalmente 
eficazes para se evitar uma gravidez e nem todos são 
capazes de prevenir a transmissão de agentes infeccio-
sos. Assim, a segurança das relações sexuais deve ser de 
responsabilidade compartilhada pelo casal.

c) Pessoal. Espera-se que sejam indicados nos cartazes 
que uma gravidez na adolescência pode ser um problema, 
já que os futuros pais, nessa fase da vida, são muito jovens, 
e ainda não possuem condições financeiras ou emocio-
nais para cuidar de uma criança. Um filho representa uma 
grande mudança na vida dos pais, visto que ele requer 
muita atenção e cuidados especiais, sobretudo nos pri-
meiros anos de vida. Essas mudanças envolvem sua vida 
social, suas responsabilidades e seus momentos de lazer, 
por exemplo. Além disso, pode oferecer riscos à mãe, pois 
o corpo da adolescente ainda está em desenvolvimento.

 5. As afirmativas I e IV estão corretas.
II. Em 2008, a maior taxa de detecção de casos de aids foi 
na região Sul. Em 2018, a maior taxa de detecção de casos 
de aids foi na região Norte.
III. Entre 2008 e 2018, houve um aumento na taxa de 
detecção de casos de aids na região Norte e uma dimi-
nuição na mesma taxa na região Sudeste.
V. De modo geral, os dados mostram que é necessária a 
realização de campanhas de conscientização do uso de 
preservativos, já que a taxa de casos detectados de aids 
no Brasil diminuiu l, entre 2008 e 2018.

 6. Alternativa e.

 7. Alternativa a.

 8. Alternativa c.

 9. Alternativa a.

Integrando com... Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

 1. Resposta pessoal. Organize a turma para realizar esta 
conversa e oriente-os no contexto. Faça perguntas como: 
É fácil identificar um bullying? E o cyberbullying? Você já 
sofreu bullying ou cyberbullying? Como se sentiu? Já pra-
ticou? Como se sentiu?

 2. Resposta pessoal. Converse com os professores da área 
de Linguagens e suas Tecnologias para um trabalho em 
conjunto com esta atividade.
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