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Caro estudante

As tecnologias presentes no cotidiano afetam diretamente aspectos éticos, 
ambientais, de saúde e sociais de nossa vida, e são desenvolvidas a partir de 
investigações científicas. É sobre estes, e outros assuntos, que gostaríamos de 
conversar com você neste livro.

Neste Volume, na Unidade 1 conheceremos algumas características da Ciência e 
alguns aspectos das investigações científicas, compreendendo as etapas pelas 
quais podem perpassar. Também veremos as possibilidades de trabalho de um 
cientista, considerando o trabalho nos museus, no campo e no laboratório. 

Na Unidade 2 estudaremos o núcleo das células, com destaque ao material 
genético, sob um olhar da genética molecular. Conheceremos e analisaremos 
as aplicações de biotecnologias no cotidiano, considerando aspectos sociais, 
ambientais e éticos. Por fim, investigaremos o sistema imune para analisar 
a ação das vacinas, entre elas aquelas obtidas por meio de técnicas de 
biotecnologia, e sua importância à saúde individual e coletiva. 

Já na Unidade 3 iremos conhecer a radioatividade, com foco nas características 
das radiações não ionizantes, sua origem em reações nucleares, algumas de 
suas aplicações na sociedade e seus efeitos no organismo humano. 

Por fim, na Unidade 4 iremos estudar os fenômenos ondulatórios, as radiações 
eletromagnéticas não ionizantes e as ionizantes, suas características, algumas 
de suas aplicações na sociedade e seus efeitos no organismo humano.

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: 2 e 3
Habilidades: EM13CNT205, 
EM13CNT301, EM13CNT303, 
EM13CNT304 e EM13CNT310

» As aplicações da biotecnologia na sociedade envolvem diversos 
setores, como a saúde, a agricultura, a pecuária, a indústria 
farmacêutica, cosmética, têxtil, alimentícia, entre outras.

Uma das maiores expectativas durante a pandemia do 
SARS-CoV-2 (covid-19) era o desenvolvimento de uma vacina 
que pudesse proteger o ser humano contra o vírus de maneira 
eficaz e segura. Houve uma corrida contra o tempo. Centenas 
de laboratórios do mundo todo, privados e públicos, incluindo 
brasileiros, se dedicaram a encontrar a melhor maneira de 
desenvolver esta vacina. 

Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para 
a produção de uma vacina. Algumas utilizam o próprio agente 
causador da doença. Outras utilizam somente parte dele. 
Outras ainda utilizam técnicas de biotecnologia para mani-
pulação do material genético ou das proteínas do vírus. 

A biotecnologia não é uma área nova. Ela existe há milhares 
de anos. Mas, com a ampliação do conhecimento científico e o 
desenvolvimento tecnológico, novas técnicas são empregadas 
e cada vez mais influenciam grande parte dos setores da socie-
dade, com destaques para a agricultura, a pecuária e a saúde. 

Os princípios da biotecnologia estão diretamente ligados 
ao DNA, um dos assuntos que estudaremos nesta unidade. 

Não escreva no livro

 1. O que é biotecnologia?

 2. As vacinas possuem relação com a imunidade. 
O que é imunidade? Como age uma vacina?
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Rejeitos radioativos
Os resíduos decorrentes dos processos que utilizam radioatividade precisam ser descartados de modo seguro para evitar danos à saúde humana e ao ambiente. O plano de descarte deve assegurar rigor na fiscalização de todas as etapas envol-vidas com esses materiais, como sua produção, coleta, deslocamento, tipo de utilização e, finalmente, descarte.O tratamento dos rejeitos radioativos depende do tempo de meia-vida de cada radioisótopo. Os isótopos radioativos que apresentam meias-vidas mais longas precisam passar por um tratamento especial antes de serem descartados.Rejeitos sólidos de meia-vida curta devem ser acondicionados em sacos plásticos e, posteriormente, em tambores de contenção especial, onde ficam armazenados até que sua radiação esteja próxima à do ambiente e eles possam ser incinerados ou seguir para aterros especiais.Os rejeitos de meia-vida média ou longa ocupam piscinas profundas, instala-das em locais apropriados, ou aterros tratados com recobrimento de cimento com grande espessura.

Espaço de aprendizagem
Para conhecer os processos de preparação de materiais radio-ativos e os prováveis rumos da ciência nuclear, realize uma visita virtual ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, localizado em Campinas (SP). Este laboratório possui o mais moderno acelerador de partículas da América do Sul.SIRIUS. Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Disponível em: https://www.lnls.cnpem.br/sirius/. Acesso em: 2 set. 2020.

» Tambores de armazenamento de rejeito radioativo de curta duração nas usinas nucleares de Angra dos Reis/RJ, em 2007.

» Aterro de rejeitos radioativos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

» Piscina contendo combustível usado na usina de Sellafield, no Reino Unido, em 2002.
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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: 2 e 3

Habilidades: EM13CNT205, 
EM13CNT301, EM13CNT303, 
EM13CNT304 e EM13CNT310

» As aplicações da biotecnologia na sociedade envolvem diversos 
setores, como a saúde, a agricultura, a pecuária, a indústria 
farmacêutica, cosmética, têxtil, alimentícia, entre outras.

Uma das maiores expectativas durante a pandemia do 
SARS-CoV-2 (covid-19) era o desenvolvimento de uma vacina 
que pudesse proteger o ser humano contra o vírus de maneira 
eficaz e segura. Houve uma corrida contra o tempo. Centenas 
de laboratórios do mundo todo, privados e públicos, incluindo 
brasileiros, se dedicaram a encontrar a melhor maneira de 
desenvolver esta vacina. 

Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para 
a produção de uma vacina. Algumas utilizam o próprio agente 
causador da doença. Outras utilizam somente parte dele. 
Outras ainda utilizam técnicas de biotecnologia para mani-
pulação do material genético ou das proteínas do vírus. 

A biotecnologia não é uma área nova. Ela existe há milhares 
de anos. Mas, com a ampliação do conhecimento científico e o 
desenvolvimento tecnológico, novas técnicas são empregadas 
e cada vez mais influenciam grande parte dos setores da socie-
dade, com destaques para a agricultura, a pecuária e a saúde. 

Os princípios da biotecnologia estão diretamente ligados 
ao DNA, um dos assuntos que estudaremos nesta unidade. 

Não escreva no livro

 1. O que é biotecnologia?

 2. As vacinas possuem relação com a imunidade. 
O que é imunidade? Como age uma vacina?
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Atividades

 1. Cite algumas características da Ciência.

 2. Leia o texto, analise a imagem e faça o que se pede.

Ester Cerdeira Sabino faz parte da equipe de cientistas responsável 

pelo sequenciamento do genoma do novo coronavírus no Brasil. 

Ela e sua equipe trabalharam em conjunto, discutindo diariamente 

e trazendo contribuições embasadas em experiências e conheci-

mentos que adquiriram ao longo das carreiras, o que contribuiu 

para que o genoma do vírus fosse sequenciado apenas 48 horas 

após a divulgação do primeiro caso da doença no Brasil. O sequen-

ciamento é essencial para o entendimento e acompanhamento da 

doença e pode auxiliar na descoberta de tratamentos e vacinas.

a) A pesquisadora se encaixa no estereótipo de cientistas criado 

pela mídia? Explique. 

b) Reúna-se com mais três colegas e façam uma pesquisa em fontes confiáveis a respeito da partici-

pação das mulheres na Ciência ao longo da história. Pesquisem também sobre mulheres cientistas 

brasileiras e o trabalho que desenvolvem. Elaborem um vídeo curto para ser apresentado para a 

classe, contextualizando a participação feminina na Ciência e divulgando e dando destaque ao 

trabalho das cientistas brasileiras pesquisadas.

 3. Em 2019, um grupo de pesquisadores obteve a primeira imagem 

de um buraco negro, localizado a 50 milhões de anos-luz da Terra. 

A imagem foi obtida por uma rede de radiotelescópios espalhados 

pelo nosso planeta e confirmou o que os cientistas haviam pre-

visto por meio de cálculos teóricos: o buraco negro seria formado 

por um anel brilhante em torno de uma forma escura. 

A partir dessas informações e dos seus conhecimentos, elabore 

um texto que associe os termos Ciência e tecnologia.

 4. Leia o texto a seguir.

Em uma conversa com amigos podemos levantar uma teoria sobre os motivos da nossa grand
e derrota para a 

Alemanha na última copa do mundo de futebol, sobre
 os rumos da crise econômica e outros infi nitos te

mas relevan-

tes. Seriam essas teorias válidas? 
Claro que sim! Mas não são teorias cien

tífi cas. [...]

[...]

BENTO, L.F. J. Qual a diferença entre teoria e lei? Por que a seleção natural de Darwin é teoria? Ciência Hoje, 4 mar. 2016. Disponível em: http://

cienciahoje.org.br/artigo/qual-a-diferenca-entre-teoria-e-lei-por-que-a-selecao-natural-de-darwin-e-teoria/. Acesso em: 17 ago. 2020.

a) O texto fala a respeito das diversas teorias que elaboramos em nosso cotidiano para explicar os mais 

variados assuntos. É correto dizer que o significado que atribuímos ao termo “teoria” em nosso coti-

diano é o mesmo para a Ciência? Justifique sua resposta.

b) Explique a diferença entre hipóteses, leis e teorias científicas.

 5. Em 2020, a pandemia de covid-19 impôs diversas mudanças à sociedade, como restrições no fun-

cionamento das indústrias e do comércio e a adoção de novas práticas de higiene, na tentativa de 

conter a disseminação do novo coronavírus. Nesse período, existia uma grande expectativa da 

sociedade para que os institutos de pesquisa e as universidades encontrassem tratamentos efe-

tivos ou desenvolvessem formas de prevenção eficazes, como uma vacina. Por diversos meses, 

pesquisadores destinaram esforços ao estudo da doença, objetivando formas de combatê-la.

O contexto da pandemia de covid-19 evidenciou algumas das características da Ciência. Explique-as.

Não escreva no livro

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

» Buraco negro na galáxia 

Messier 87.
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Atividades extras
 1. Um RADAR (Radio Detection And Ranging - Detecção e Telemetria por Rádio), instalado em terra, funciona com ondas eletromagnéticas de fre-quência de 3 MHz, cuja velocidade no ar é da ordem de 3 ? 108 m/s. Já um SONAR (Sound Navigation and Ranging – Navegação e Telemetria por Som), ins-talado num submarino ou navio, utiliza ondas de frequência 300 kHz e velocidade de 1 500 m/s. 

a) Analisando os dados do texto, estime o tempo que cada um destes aparelhos leva para detec-tar um objeto a 3 km de distância.b) Qual o comprimento de onda das ondas emitidas por cada um deles?
 2. Para saber a profundidade de uma caverna, um arqueólogo utiliza um aparelho que emite uma onda sonora de frequência 22 kHz. Esta onda penetra na caverna e atinge vários obstáculos, inclusive a parede final da caverna. Analisando os dados, o arqueólogo observa que o último sinal refletido, levou 2,5 segundos para retornar. Adotando a velocidade do som no ar como 330 m/s estime a profundidade da caverna e o comprimento da onda sonora emitida.

» Caverna, Rússia, 2017.

 3. LASERs, PHASERs e outras siglas são usadas comu-mente em filmes de ficção científica. São utilizados em equipamentos altamente portáteis e são extre-mamente poderosos, dando aos filmes um toque de futurismo.
a) Pesquise na internet o significado das palavras LASER e PHASER. Elas são reais e têm aplicações práticas? Descreva-as.
b) Imagine um emissor de laser de frequência 400 THz. Sabendo-se que a velocidade da luz vale 3 ? 108 m/s e adotando a constante de Planck como 6,6 ? 10-34 J . s estime o comprimento de onda e a energia de um fóton deste laser.

 4. Como funciona o equipamento de raio X?
[..]Quando o aparelho é ligado, o gerador de raios X produz um feixe de radiação. Essas par-tículas saem pela abertura do equipamento e são irradiadas até atingirem a parte do corpo que será examinada. Em seguida, a radiação atravessa o corpo do paciente, e uma parte dela é absorvida pelas estruturas anatômicas.

Os raios não absorvidos se chocam contra uma chapa feita de material sensível à radiação, que pode estar sob o paciente ou atrás da parte do corpo estudada, e é nesse momento que as ima-gens são registradas.[.] 
MORSCH, J. A. Equipamento de raio x: para que serve, tipos e como funciona. Morsch, c2020. Disponível em: https://telemedicinamorsch.com.br/blog/equipamento-de-raio-x#:~:text=Como%20funciona%20o%20equipamento%20de,do%20corpo%20que%20ser%C3%A1%20examinada. Acesso em: 2 set. 2020.

a) Pesquise na internet outras aplicações dos raios-X na medicina, apresente para seus colegas.b) Um feixe de raios X de frequência 3 ? 1018 Hz é emitido para um diagnóstico de fratura óssea em um hospital municipal. Determine a energia de um fóton deste feixe.
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» Em A, RADAR 
instalado 
na abóboda 
de edifício e 
comumente 
utilizado em 
aeroportos. 
Em B, SONAR 
instalado na 
parte frontal 
do casco do 
navio.
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Extraindo o DNA de cebola

O estudo do DNA dos seres vivos é realizado há 

décadas, desde que técnicas para sua extração 

e análise foram desenvolvidas e aprimoradas. 

Muitas dessas técnicas exigem diversos equi-

pamentos laboratoriais específicos. Mas, será 

possível extrair o DNA de certas células com 

poucos materiais e procedimentos simples?

» Materiais

 1 cebola picada em pedaços pequenos;

 1 colher de chá de sal de cozinha;

 1 colher de sopa de detergente neutro;

 150 ml de água filtrada a temperatura 

ambiente;
 1 frasco de álcool 98º gelado (que havia sido 

mantido anteriormente no congelador por 

um dia);
 2 copos de vidros transparentes identifica-

dos pelas letras A e B;

 1 coador de café e 1 filtro de café;

 1 panela com água aquecida a fogo baixo, 

para banho-maria;

 1 recipiente plástico;

 Cubos de gelo;

 Papel filme.

Oficina científica

! Cuidado ao cortar a cebola em 

pedaços pequenos e ao realizar o 

banho-maria. Peça a um adulto para 

fazer essas etapas.

» Procedimentos

 No copo A, adicione a água filtrada e misture, 

com cuidado, o detergente e o sal, de modo a 

não formar espuma. Adicione a cebola picada 

à mistura e cubra a abertura do copo com 

papel filme;
 Coloque o copo A no interior da panela com 

água aquecida a fogo baixo, mantendo-o em 

banho-maria por 20 minutos;

 Espera e o copo A esfriar por 5 minutos, 

remova o papel filme e filtre a mistura com 

auxílio do coador e do filtro de café. Armazene 

a solução filtrada no copo B.

 Mantenha apenas metade do volume do 

copo B com a solução filtrada e cubra a aber-

tura do copo com papel filme.

 Adicione cubos de gelo no interior do reci-

piente plástico e coloque o copo B em seu 

interior. Mantenha-o no gelo por 5 minutos.

 Remova o papel filme e adicione o álcool 

gelado com cuidado, até que o volume do 

copo seja preenchido. Aguarde 10 minutos 

e observe os resultados.

 1. A partir dos resultados observados, responda ao questionamento inicial.

 2. Qual a origem do DNA visualizado na atividade prática?

 3. Por que o detergente foi utilizado na atividade prática? Se necessário, realize uma pesquisa para 

responder a essa pergunta.

 4. Forme um grupo com seus colegas e elaborem dois questionamentos que devem ser respondidos 

pelos demais. Seus questionamentos devem ser referentes à atividade prática e/ou a seu assunto.

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

Física nos diagnósticos
A utilização de tecnologia na medicina é de notória importância na evolução dos 

diagnósticos médicos que aceleram a decisão mais indicada para o tratamento. 
Alguns exames utilizam conceitos da Física, prioritariamente, nas áreas elétrica e ele-
tromagnética, sonora, radioativa e luminosa, como mostram os exemplos a seguir.

»  Eletrodos sensíveis 
aos impulsos elétricos 
são estrategicamente 
colocados no corpo do 
paciente.

LU
IS

 M
OU

RA

» Fenômenos elétricos do ciclo 
cardíaco.

Ressonância magnética

» Exame de ressonância magnética.

» Oxímetro de dedo.

Além desses processos de diagnósticos, há outros que utilizam radiação ionizante, tais 
como os raios X, que são e utilizados em radiografias, tomografias e mamografias por exemplo. 

Estes, e outros exames e atividades diagnósticas são oferecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e estão disponíveis à população, desde que solicitados por um médico.

 1.  Ciência e tecnologia são duas áreas do conhe-
cimento que andam em sincronia com o 
desenvolvimento dos tratamentos médicos. 
Forme um grupo e converse com seus colegas 
sobre a necessidade dos exames solicitados 
pelos médicos nos tratamentos utilizados na 
modalidade de medicina moderna. Discutam 

como se dava a abordagem médica quando 
estes exames não existiam. 

 2. Escolha um exame diagnóstico por imagem 
que não tenha sido abordado. Com o mesmo 
grupo da atividade anterior, monte uma apre-
sentação sobre este exame e explique-o por 
meio de imagens e vídeos para o resto da sala. 

Não escreva no livro
Atividades

Eletrocardiograma (ECG) 

Ultrassonografia

Na área elétrica destaca-se o exame 
de eletrocardiograma que detecta 
arritmias cardíacas, permitindo a 
identificação de cardiopatias.

O exame de ultrassonografia é um procedimento 
que utiliza ondas sonoras de altas frequências que 
são refletidas nas estruturas internas do corpo, 
gerando um eco, a partir do qual são construídas 
as imagens. 
Este eco se comporta de maneiras diferentes 
dependendo dos tecidos ou órgãos a serem 
estudados.  Normalmente é recomendado para 
acompanhamento das gestações, avaliações 
abdominais, musculares e vasculares. Este 
exame também pode detectar pedras nos rins e 
problemas na tireoide, por exemplo.

O aparelho utiliza tecnologia de raios 
infravermelhos em que um lado do aparelho emite 
e o outro absorve luz. A hemoglobina com oxigênio 
(oxiemoglobina) tem uma cor e a hemoglobina 
sem oxigênio tem outra. A emissão de luz sobre o 
sangue detecta a proporção de oxiemoglobina por 
leitura de absorção de luz identificando o nível de 
saturação de oxigênio no sangue.

O exame de ressonância magnética, também 
chamado de ressonância magnética nuclear, não 
utiliza radiação ionizante. Neste exame, o campo 
magnético provoca o reposicionamento das moléculas 
de água no organismo que se alinham como um imã. 
Quando o campo é suspenso, voltam às posições 
originais e essa mudança é detectada e interpretada 
por softwares específicos que as traduzem em 
imagens em um computador com alta definição. Ele 
pode ser utilizado para visualizar a maioria dos órgãos 
internos do nosso corpo, como cabeça, pescoço, tórax, 
abdome e membros, possibilitando o diagnóstico de 
alterações vasculares, distúrbios neurológicos, lesões 
ortopédicas etc.

As contrações e relaxamentos 
do músculo cardíaco obedecem 
determinado ritmo em que o 
período, ou seja, o intervalo de 
tempo para sua repetição, pode 
ser verificado e está relacionado 
à frequência da ocorrência de 
estímulos elétricos sobre as 
células do músculo cardíaco. A 
sequência diástole de contração 
ventricular e sístole de 
relaxamento auricular pode ser 
observada na imagem a seguir.

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

157
156

UNIDADE 4 • Física contemporânea

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U4_156-157-SEC_LA_G21.indd   All PagesD3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U4_156-157-SEC_LA_G21.indd   All Pages

28/09/20   22:4828/09/20   22:48

Exame de ressonância magnética.

Oxímetro de dedo.

Além desses processos de diagnósticos, há outros que utilizam radiação ionizante, tais 
como os raios X, que são e utilizados em radiografias, tomografias e mamografias por exemplo. 

Estes, e outros exames e atividades diagnósticas são oferecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e estão disponíveis à população, desde que solicitados por um médico.

como se dava a abordagem médica quando 
estes exames não existiam. 
Escolha um exame diagnóstico por imagem 
que não tenha sido abordado. Com o mesmo 
grupo da atividade anterior, monte uma apre-
sentação sobre este exame e explique-o por 
meio de imagens e vídeos para o resto da sala. 

Não escreva no livro

O aparelho utiliza tecnologia de raios 
infravermelhos em que um lado do aparelho emite 
e o outro absorve luz. A hemoglobina com oxigênio 
(oxiemoglobina) tem uma cor e a hemoglobina 
sem oxigênio tem outra. A emissão de luz sobre o 
sangue detecta a proporção de oxiemoglobina por 
leitura de absorção de luz identificando o nível de 
saturação de oxigênio no sangue.

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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Segurança nuclear
A energia nuclear é considerada uma matriz limpa e segura, principalmente para 

a obtenção de energia elétrica. No entanto, para lidar com a grande quantidade de 
energia obtida dos elementos radioativos, são necessárias estruturas especializadas, 
pessoas bem treinadas e procedimentos rigorosos de segurança.

Apesar das atividades que envolvem a geração nuclear serem consideradas 
seguras, alguns acidentes graves causaram danos ao ambiente e à saúde de milhares 
de pessoas.

 1. Forme um grupo com três colegas e realizem uma pesquisa para responder às questões a seguir. 
Montem uma apresentação com os dados encontrados.
a) Acidentes em usinas nucleares reacendem os debates entre os que defendem a manutenção do 

seu uso para obtenção de energia elétrica e os contrários a essa matriz energética. Com base na 
pesquisa, construam argumentos que fundamentem a posição do grupo sobre essa questão. Usem 
esses argumentos em um debate com a classe.

b) As aplicações da radioatividade, especificamente relacionadas às usinas nucleares, podem influen-
ciar decisões econômicas e deteriorar as condições de vida da população? Sobre este assunto, 
pesquisem sobre Fukushima.

c) Na tentativa de apagar o incêndio em Chernobyl, militares, bombeiros e policiais trabalharam incan-
savelmente por dias, mas sem equipamentos de proteção adequados. Além disso, o alerta e a 
retirada da população ocorreram dias após o acidente. Considere essas informações para justificar 
a importância do uso de equipamentos de segurança apropriados e a adoção de um plano de eva-
cuação para a retirada da população que vive próxima a usinas nucleares.

Não escreva no livro
Atividades

Integrando com
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
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Chernobyl, 1986. O maior acidente nuclear da história aconteceu em 1986, na usina nuclear de 
Chernobyl, situada na cidade de Pripyat, na antiga União Soviética, atualmente território da Ucrânia. 
Na madrugada de 26 de abril, um dos reatores explodiu devido a uma sucessão de falhas de projeto 
e procedimento. Durante alguns dias, nuvens tóxicas de material radioativo foram lançadas no ar 
e carregadas para grande parte do território europeu e para fora dele. Segundo os registros desse 
acidente, 31 pessoas morreram diretamente, cerca de 40 mil pessoas tiveram de ser hospitalizadas 
e as estimativas indicam que milhões foram contaminadas pela radiação. Atualmente, a região conta com poucos residentes.

Goiânia, 1987. Em setembro de 1987, catadores abriram um aparelho de radioterapia indevidamente descartado como lixo comum na cidade de Goiânia, capital de Goiás, Com o manuseio, a fonte de 
radioatividade do aparelho, que continha césio-137, foi exposta, manipulada e levada a vários locais, contaminando o ambiente e a população da cidade. Com a descoberta desse vazamento radioativo, 
o governo passou a monitorar 112.800 pessoas, das quais quatro faleceram e uma teve o braço 
amputado. Passados mais de 30 anos desse acidente, as pessoas que ficaram diretamente expostas ao césio-137 relatam problemas de saúde.

Fukushima, 2011. No dia 11 de março, um tsunami atingiu o litoral do Japão e deixou 
inoperantes os sistemas de energia, gerando falhas no sistema de segurança do 
resfriamento das usinas do polo nuclear da cidade de Fukushima. Quatro dos seis 
reatores explodiram. A população próxima da área atingida foi removida e toda a 
produção industrial e agrícola foi considerada perdida. A radiação emitida se espalhou 
por diversas regiões do Oceano Pacífico, alcançando, inclusive, a América do Sul. Além 
dos milhares de mortos decorrentes do tsunami, outras 3.600 pessoas faleceram 
devido às consequências do acidente.

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

Um prévia feita em 2005 estimava que mais 4 mil pessoas poderiam ter morrido como resultado da exposição à radiação.
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» Parque de diversões abandonado em Pripyat, na zona de exclusão de Chernobyl, após o acidente 
(Pripyat, Ucrânia, 2015).
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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.

Grupos sanguíneos e sistema ABOAo longo da histórica, houve diversas tentativas de cura para doenças por meio de transfusões sanguíneas. Muitas delas, contudo, não obtiveram sucesso, provo-cando a morte dos pacientes que receberam sangue.A compatibilidade e incompatibilidade entre o sangue de diferentes indivíduos só passou a ser conhecida em 1900, com os estudos do imunopatologista austrí-aco Karl Landsteiner (1868-1943), que verificou a existência de grupos sanguíneos, classificados nos tipos A, B, ABO e O. O sistema ABO, como ficou conhecido, está relacionado aos antígenos presentes na superfície das hemácias (células sanguíneas responsáveis pelo transporte de gás oxigênio) e aos anticorpos contra esses antíge-nos presentes no plasma sanguíneo.Veja no quadro a seguir os antígenos e os anticorpos apresentados por cada tipo sanguíneo.

Grupos sanguíneos do sistema ABO

Antígeno A Antígeno B Antígenos A e B Sem Antígenos

Tipo A Tipo B Tipo AB Tipo O

Anticorpo
anti-B

Anticorpo
anti-A

Sem anticorpos Anticorpos 
anti-A e anti-B

» Representação 
esquemática dos 
antígenos presentes 
nas hemácias e 
dos anticorpos 
presentes no 
plasma de 
acordo com os 
tipos sanguíneos 
do sistema 
ABO. (Imagens 
sem escala; 
cores-fantasia.)

Como indicado no quadro, o tipo sanguíneo é determinado pelo antígeno pre-sente na superfície das hemácias. Os anticorpos, por sua vez, são produzidos contra os antígenos não apresentados pelas hemácias de seu tipo sanguíneo.Assim, pessoas com o tipo sanguíneo A possuem antígenos A e produzem anti-corpos anti-B; pessoas com tipo sanguíneo B possuem antígenos B e produzem anticorpos anti-A; pessoas com o tipo sanguíneo AB possuem antígenos A e B e não apresentam anticorpos; e, pessoas com o tipo sanguíneo O não apresentam antígenos, mas produzem anticorpos anti-A e anti-B.A presença de anticorpos contra os antígenos presentes na superfície das hemácias desencadeia respostas específicas de combate a eles. Assim, faz-se necessário observar os tipos sanguíneos compatíveis para a realização de trans-fusões sanguíneas.

ALEX SILVA

Saiba mais

4 O que pode acontecer caso uma pessoa com sangue tipo A receba doação de uma pessoa com sangue tipo B? 
5 Existem outros fatores relacionados ao tipo sanguíneo, tais como o fator Rh. Faça uma pesquisa e escreva em seu caderno sobre este fator. 

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

Boxe que 
aprofunda ou 
complementa 
os conteúdos 
apresentados.

Leia os trechos de duas reportagens.

Reportagem 1

[...]
O planeta que “coleciona

” o maior número de luas é Júpiter, 

com 67, mas Saturno é o segundo
, com 62 satélites naturais, 

alguns grandes como Titã — a segunda maior lua do Sistema 

Solar [...] — e outras bem pequenas, com poucos quilômetros 

de diâmetro.
[...]

ABDO, H. Tudo o que você precisa saber sobre Saturno. Galileu, 6 fev. 2017. 

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/02/

tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-saturno.html. Acesso em: 27 ago. 2020.

Reportagem 2

Saturno supera Júpiter como planeta com 

mais luas no Sistema Solar

[...]
Uma equipe de cientistas

 descobriu 20 novas l
uas que 

orbitam o planeta dos anéis, ch
egando a 82 no total. Jú

piter, 

por outro lado, tem 79 satélites naturais.

As luas foram descobertas com o telescópio Subaru, q
ue 

fi ca em Maunakea, no Havaí.

[...]

BBC. SATURNO supera Júpiter como planeta com mais luas no Sistema Solar. G1, 7 

out. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/10/07/

saturno-supera-jupiter-como-planeta-com-mais-luas-no-sistema-solar.ghtml. 

Acesso em: 27 ago. 2020.

A construção dos 
conhecimentos 
científicos 1T
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

1 O que é informado pelas reportagens 1 e 2?

2 A reportagem 1 foi publicada em 2017, enquanto a reportagem 2, em 2019. Considerando as 

datas de publicação e o conteúdo das reportagens, o que pode ser afirmado em relação aos 

conhecimentos científicos a respeito dos satélites naturais dos planetas do Sistema Solar? 

Converse com seus colegas.

3 Que relação pode ser feita entre os conhecimentos científicos e o desenvolvimento tecnológico? 

Converse com seus colegas.
Não escreva no livro
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Questões 
pontuais

Atividades 
que aparecem 
próximas ao 
conteúdo 
específico 
relacionado e que 
auxiliam em seu 
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 alcan-
çados por você.

§ Compreender as características da Ciência e aspectos das investigações 
científicas;

§ Elaborar questões de pesquisa, objetivos e hipóteses científicas;

§ Reconhecer e formular propostas de procedimentos de coleta de dados, ade-
quados às questões e aos objetivos de uma determinada pesquisa;

§ Interpretar e comunicar resultados de investigações realizadas a partir de 
situações-problema presentes em seu cotidiano, empregando a linguagem 
científica;

§ Compreender a estrutura do núcleo celular e do DNA, por meio de uma 
análise da genética molecular;

§ Analisar tecnologias relacionadas ao DNA, suas aplicações e importância em 
nossa sociedade atual; 

§ Identificar aplicações dos conhecimentos científicos em diversas áreas do 
cotidiano, sobretudo na saúde, avaliando pontos positivos e negativos a seu 
respeito;

§ Promover e participar de debates a respeito de situações controversas rela-
cionadas à aplicação dos conhecimentos científicos, a partir da construção 
de argumentos consistentes, e posicionar-se diante delas;

§ Investigar os efeitos da cobertura vacinal na qualidade de vida e na saúde da 
população, reconhecendo necessidades locais com relação a ela;
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§ Conhecer as características transformadoras de materiais e a penetrabili-
dade das partículas e de ondas eletromagnéticas, de modo a se desenvolver 
criticidade com relação à aplicabilidade das tecnologias usadas na área da 
Química Nuclear.

§ Compreender o uso da energia nuclear no contexto social e científico para 
avaliá-lo considerando questões de relevância ambiental.

§ Conhecer as características gerais dos fenômenos ondulatórios, das radia-
ções eletromagnéticas não ionizantes e as ionizantes, 

§ Avaliar algumas das aplicações das radiações ionizantes e não ionizantes 
na sociedade e seus efeitos no organismo humano.

Justificativa da pertinência dos objetivos

Você já leu alguma notícia e conseguiu a identificar como fake news, ou seja, 
uma informação falsa? A todo momento temos acesso aos mais diversos tipos 
de informações, mas nem sempre sabemos se elas são verdadeiras. Neste con-
texto, o desenvolvimento de um pensamento que priorize os conhecimentos 
científicos é um caminho que pode ajudar a combater notícias falsas. 

Neste volume, iremos conhecer os meios pelos quais os conhecimentos 
científicos são instituídos e algumas de suas características, como o fato serem 
construídos a partir da realização de investigações científicas e de não serem 
estáticos. Utilizaremos como exemplos aplicados tecnologias relacionadas 
ao DNA, radiações e ondas eletromagnéticas, refletindo sobre seus aspectos 
éticos, ambientais, de saúde e sociais, de maneira que possamos exercer nossa 
cidadania de maneira consciente, com opiniões embasadas e fundamentadas, 
características que fazem parte do pensamento científico.
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BOVE, L. C. Racismo: como a ciência desmantelou a teoria de que existem diferentes 
raças humanas. Terra, 12 jul. 2020. Disponível em: https://www.terra.com.br/

noticias/ciencia/racismo-como-a-ciencia-desmantelou-a-teoria-de-que-existem-
diferentes-racas-humanas,033bbf321715b949ea03900b4cc7e5f6nzi38a0e.html. 

Acesso em: 19 set. 2020.

RACISMO: COMO A CIÊNCIA 
DESMANTELOU A TEORIA DE 
QUE EXISTEM DIFERENTES 

RAÇAS HUMANAS.

FERREIRA, Y. Pesquisadores usam técnica de raio x e avançam nos estudos sobre 
vida fora da Terra. Hypeness Ciência. Disponível em: https://www.hypeness.com.

br/2020/05/pesquisadores-da-usp-usam-tecnica-de-raio-x-e-avancam-nos-
estudos-sobre-vida-fora-da-terra/. Acesso em: 19 set. 2020

CIENTISTAS desenvolvem técnica de captura de CO2 com bicarbonato de sódio. 
Ecycle, 20 mar. 2015. Disponível em: https://www.ecycle.com.br/component/content/

article/8-tecnologia-a-favor/3144-cientistas-desenvolvem-nova-tecnica-de-captura-
de-co2-que-utiliza-bicarbonato-de-sodio.html. Acesso em: 19 set. 2020.

CIENTISTAS DESENVOLVEM TÉCNICA DE CAPTURA DE CO2 COM BICARBONATO DE SÓDIO.

PINHEIRO, L. Cientistas decifram estrutura no novo coronavírus que pode ajudar 
na fabricação de vacinas. G1, 19 fev. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/

ciencia-e-saude/noticia/2020/02/19/cientistas-decifram-estrutura-no-novo-coronavirus-
que-pode-ajudar-na-fabricacao-de-vacinas.ghtml. Acesso em: 19 set. 2020.

CIENTISTAS DECIFRAM ESTRUTURA 
NO NOVO CORONAVÍRUS QUE PODE 

AJUDAR NA FABRICAÇÃO DE VACINAS

CAPUTO, V. Cientistas criam material 10 vezes mais resistente que o aço. Superinteressante, 
11 jan. 2017. Disponível em: https://super.abril.com.br/tecnologia/cientistas-criam-material-

10-vezes-mais-resistente-que-o-aco/. Acesso em: 19 set. 2020.

CIENTISTAS CRIAM MATERIAL 10 VEZES 

MAIS RESISTENTE QUE O AÇO

PESQUISADORES USAM TÉCNICA DE RAIO X E 
AVANÇAM NOS ESTUDOS SOBRE VIDA FORA DA TERRA.
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Não escreva no livro

 1. Para você, quais as principais características da Ciência?

 2. Como seria a sociedade sem a Ciência?

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

Por meio das manchetes é possível perceber a grande influên-
cia que a Ciência possui na vida do ser humano, seja em questões 
sociais, ambientais, na tecnologia, na saúde ou em outras áreas. 
A Ciência está presente nos produtos que utilizamos diariamente, 
nos alimentos produzidos e consumidos, nos medicamentos e nos 
transportes utilizados, nas ferramentas tecnológicas que usamos 
para nos comunicar e no conhecimento sobre o Universo. 

Nesta Unidade iremos estudar as características da Ciência, 
os princípios de uma investigação científica e a atuação dos cien-
tistas, e perceber que ela não está restrita aos laboratórios, mas 
está presente em diversas situações do cotidiano. 

» O desenvolvimento de uma prótese é um 
exemplo de aplicação da Ciência. Nela 
consideram-se aplicações de conhecimentos 
sobre a anatomia e a fisiologia do corpo humano, 
a análise de parâmetros físicos, como as forças, 
a combinação de elementos químicos para o 
desenvolvimento de materiais leves, flexíveis 
e resistentes, pensando em uma produção 
sustentável. 

11UNIDADE 1UNIDADE 1 •• Características da CiênciaCaracterísticas da Ciência
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Leia os trechos de duas reportagens.
Reportagem 1

[...]
O planeta que “coleciona” o maior número de luas é Júpiter, 

com 67, mas Saturno é o segundo, com 62 satélites naturais, 
alguns grandes como Titã — a segunda maior lua do Sistema 
Solar [...] — e outras bem pequenas, com poucos quilômetros 
de diâmetro.

[...]
ABDO, H. Tudo o que você precisa saber sobre Saturno. Galileu, 6 fev. 2017. 

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/02/
tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-saturno.html. Acesso em: 27 ago. 2020.

Reportagem 2

Saturno supera Júpiter como planeta com 
mais luas no Sistema Solar

[...]
Uma equipe de cientistas descobriu 20 novas luas que 

orbitam o planeta dos anéis, chegando a 82 no total. Júpiter, 
por outro lado, tem 79 satélites naturais.

As luas foram descobertas com o telescópio Subaru, que 
fi ca em Maunakea, no Havaí.

[...]
BBC. SATURNO supera Júpiter como planeta com mais luas no Sistema Solar. G1, 7 

out. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/10/07/
saturno-supera-jupiter-como-planeta-com-mais-luas-no-sistema-solar.ghtml. 

Acesso em: 27 ago. 2020.

A construção dos 
conhecimentos 
científicos 
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

1 O que é informado pelas reportagens 1 e 2?

2 A reportagem 1 foi publicada em 2017, enquanto a reportagem 2, em 2019. Considerando as 
datas de publicação e o conteúdo das reportagens, o que pode ser afirmado em relação aos 
conhecimentos científicos a respeito dos satélites naturais dos planetas do Sistema Solar? 
Converse com seus colegas.

3 Que relação pode ser feita entre os conhecimentos científicos e o desenvolvimento tecnológico? 
Converse com seus colegas.

Não escreva no livro
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 » Fóssil do dinossauro Parasaurolophus sp.

O que é Ciência? 
A Ciência pode ser entendida como um empreendimento 

humano, que busca entender e explicar, por meio de proce-
dimentos sistematizados, os fenômenos naturais do mundo 
e do Universo e assim, produzir conhecimentos embasados 
em evidências interpretadas por meio de raciocínio lógico.

Os fatos científicos são aqueles que foram analisa-
dos de modo que sua veracidade ou falsidade podem ser 
comprovadas. As evidências científicas, por sua vez, são 
informações utilizadas para sustentar os fatos científi-
cos. A existência dos dinossauros há milhões de anos, por 
exemplo, é um fato. Uma das evidências utilizadas pelos 
cientistas para sustentar essa conclusão são os fósseis.

Reportagens que noticiam o descobrimento de corpos celestes no Universo são comumente 
divulgadas e continuarão sendo, por um bom tempo. Isso está relacionado à grande extensão 
do Universo, ainda desconhecida, e ao constante desenvolvimento tecnológico, que permite 
ampliar as explorações e descobertas a seu respeito.

Civilizações antigas provavelmente não conheciam as luas existentes ao redor de Júpiter 
e Saturno, por exemplo. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia, construíram-se 
lunetas, telescópios e até sondas espaciais, que permitiram que fossem identificados não 
somente a existência desses satélites naturais, mas a sua quantidade.

Até então, acreditava-se que Júpiter era o planeta do Sistema Solar que possuía um maior 
número de luas em sua órbita. Mas, em 2019, esse posto passou a ser ocupado por Saturno. 
Isso mostra que os conhecimentos científicos não são verdades absolutas. Eles são constan-
temente construídos e aprimorados.

O fato de os conhecimentos científicos serem dinâmicos e estarem em constante constru-
ção é uma das características da Ciência que estudaremos neste tema.

Os conhecimentos científicos são construídos a partir do estudo dos fenômenos, por meio 
de investigações científicas, que consistem em um conjunto de procedimentos específicos 
adotados pelos pesquisadores. Podemos dizer que as investigações são orientadas por pergun-
tas ou problemas que são levantados na comunidade científica e que partem de conhecimentos 
já existentes. Elas serão estudadas com maiores detalhes adiante nesta Unidade.

De modo geral, as investigações científicas revelam novos conhecimentos, que podem 
refutar, complementar ou modificar aqueles que já estavam postos. Por isso, os conhecimen-
tos científicos não são estáticos, pois são constantemente revistos e reestruturados. Por 
exemplo, durante muitos séculos, acreditava-se que os seres vivos poderiam se originar da 
matéria não viva, ao que se denomina geração espontânea. Mas os estudos do naturalista 
italiano Francesco Redi (1626-1697) e do microbiologista e químico francês Louis Pasteur 
(1822-1895) contribuíram para consolidar o entendimento do fato de que os seres vivos só 
poderiam se originar a partir de outros seres pré-existentes, por meio da reprodução.
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As conclusões das investigações também podem reforçar e reiterar aquilo que 
já se conhecia, ampliando o corpo de conhecimentos existente. A evolução dos 
seres vivos, por exemplo, é aceita como um fato entre a comunidade científica. 
Nesse sentido, os estudos evolutivos que são amplamente realizados ao redor do 
mundo constituem evidências que contribuem para ampliar nossa compreensão 
sobre como ela ocorre ao longo do tempo. É comum que as conclusões que surgem 
a partir de uma investigação instiguem a curiosidade e suscitem a elaboração de 
outras perguntas, o que incentiva a constante busca por novos conhecimentos.

O levantamento de perguntas científicas e, portanto, as investigações, pode ter 
relação aos interesses da comunidade científica, ou até mesmo da sociedade, de 
modo geral, em determinado período. Assim, podemos dizer que a construção dos 
conhecimentos científicos está relacionada à época e ao contexto social, político, 
cultural e econômico em que são estabelecidos.

Retome o exemplo do Universo apresentado na abertura deste Tema. Muito 
do que conhecemos a respeito dos corpos celestes se deve, em partes, ao investi-
mento em tecnologias espaciais ocorrido no século XX, sobretudo durante a Guerra 
Fria (1945-1991).

Este período de grande tensão política entre os Estados Unidos da América e 
a antiga União Soviética teve como um dos objetivos obter resultados na corrida 
espacial, sobretudo com o envio e a chegada do primeiro ser humano na Lua. 
Por conta disso, diversos satélites e sondas foram desenvolvidos e enviados ao 
espaço, possibilitando a ampliação de nossos conhecimentos daquilo que está 
além da Terra.

 » Os primeiros 
astronautas 
que chegaram 
à Lua: os 
estadunidenses 
Neil Armstrong 
(1930-2012) 
(à esquerda), 
Michael Collins 
(1930-) (ao 
centro) e Edwin 
Aldrin Jr . (1930-) 
(à direita). A 
chegada à Lua 
ocorreu em 
20 de julho de 
1969, durante a 
missão Apollo 11. 

NA
SA
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Muitos dos conhecimentos científicos construídos ao longo da história 
costumam ser atribuídos a uma única pessoa, que acaba ganhando grande reco-
nhecimento na comunidade científica. É comum, portanto, considerar que a Ciência 
se desenvolve por meio das descobertas feitas por cientistas isolados em seus 
laboratórios. Contudo, é importante lembrar que a Ciência se desenvolve graças 
à colaboração entre diferentes pessoas, como outros pesquisadores, técnicos de 
laboratório e até mesmo os participantes de uma pesquisa. Todos são importantes 
para que uma investigação seja possível, e, portanto, também contribuem para as 
conclusões que podem ser obtidas por meio dela.

Outro fato a ser ressaltado é que os cientistas não são como o estereótipo 
construído ao longo do tempo pela mídia: geralmente homens de idade avançada, 
com mentes brilhantes, que trabalham sozinhos no interior de laboratórios e são 
capazes de chegar instantaneamente a soluções para problemas. Pelo contrário, os 
cientistas podem pertencer a várias faixas etárias e, principalmente, são represen-
tados por homens e por mulheres. Eles não necessariamente realizam pesquisas 
no interior de laboratórios, como muitas das pesquisas realizadas na área das 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que estudam materiais históricos e  podem 
trabalhar no campo, em museus e em bibliotecas, por exemplo. Além disso, para 
que sejam capazes de construir suas conclusões a respeito do tema pesquisado, 
pode ser necessário que sejam conduzidas diversas investigações, algumas delas 
que podem perdurar anos.

 »  A profissão de cientista já foi restrita aos homens. Porém, nas últimas décadas, o número de mulheres 
cientistas vem aumentando.
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 » Projetos 
científicos 
escolares 
incentivam 
a iniciação 
à pesquisa.

Espaços de 
aprendizagem

Que tal conhecer um 
pouco mais a respeito da 
Ciência? Acesse o link a 
seguir e aprofunde seus 
estudos.  
A NATUREZA da Ciência. 
Entendendo a Evolução, 
[20--]. Disponível em: 
https://evosite.ib.usp.
br/nature/index.shtml. 
Acesso em: 27 ago. 2020.

Hipóteses, leis e teorias 
científicas 

Existem alguns termos utilizados nas abordagens científicas cujos sentidos 
costumam gerar confusões, como a diferença entre hipóteses, leis e teorias. É 
importante conhecer o que cada termo significa para que as informações científicas 
não sejam distorcidas, como muitas vezes são por alguns meios de comunicação.

As hipóteses são explicações embasadas em conhecimentos prévios e ela-
boradas pelos cientistas na tentativa de responder uma questão científica ou 
um problema. Elas podem ser testadas por meio das investigações científicas, 
podendo, então, ser confirmadas ou refutadas. 

Por exemplo, ao investigar os efeitos do hormônio insulina no organismo, um 
pesquisador pode levantar a seguinte hipótese: em condições normais, a insulina 
eleva a concentração de glicose no sangue. Para verificar a veracidade da sua hipó-
tese, ele realiza diversas etapas que constituem uma investigação científica. Ao 
final, os resultados obtidos mostram que, em condições normais, a insulina diminui 
a concentração de glicose no sangue. Portanto, ele conclui que sua hipótese inicial 
não era verdadeira, justificando sua conclusão com os resultados que obtivera.

Apesar de ser necessária a formação em um curso no Ensino Superior para 
trabalhar como pesquisador, é possível realizar ou participar de investigações 
científicas fora dessas condições. Um exemplo são as pesquisas realizadas por 
estudantes de diversas idades em várias escolas ao redor do mundo, cujos resul-
tados podem ser apresentados em feiras científicas da própria escola, em feiras 
regionais ou nacionais. Elas representam formas de incentivo à iniciação à pesquisa.
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De outro lado, considere que uma hipótese levantada tenha sido comprovada como 
verdadeira. Não necessariamente ela irá se tornar uma lei científica, pois, as leis cientí-
ficas são enunciados que descrevem regularidades, sob determinadas condições, acerca 
de um fenômeno natural. Após diversas investigações, esses enunciados mantêm-se 
invariavelmente verdadeiros, caso essas condições específicas sejam mantidas, possi-
bilitando a realização de previsões sobre os fenômenos. Em alguns casos, as leis podem 
ser expressas por equações matemáticas.

Um exemplo é a lei da conservação de massas, proposta pelo francês Antoine Laurent 
Lavoisier (1743-1794), que rege as reações químicas. Segundo essa lei, a soma entre a 
massa dos reagentes é igual à soma das massa dos produtos formados em uma reação 
química, caso ela ocorra em um sistema isolado. Isso se mantém invariavelmente ver-
dadeiro, desde que se atenda às condições de um sistema isolado.

As leis científicas são distintas das teorias científicas. As teorias científicas, contudo, 
não são menos confiáveis que leis científicas. Apesar de na linguagem coloquial costu-
marmos nos referir a teorias como um sinônimo para suposições, na Ciência, as teorias 
são explicações bem fundamentadas de  fenômenos de maior complexidade. Elas se 
baseiam em fatos, evidências e até mesmo em leis. No entanto, diferentemente das leis, 
as teorias científicas não descrevem regularidades entre fenômenos. As teorias podem 
ser modificadas com base em novos estudos e observações. 

Um exemplo é a teoria da evolução, que explica como as espécies se modificaram 
ao longo do tempo. Essa teoria está baseada em evidências, como fósseis e estudos 
genéticos. A evolução recebe o status de teoria, e não de lei, pois não se pode determinar 
regularidades na evolução dos seres vivos, mas, pode-se explicar como ela ocorreu ao 
longo do tempo.

 » A existência de fósseis 
de animais que não 
existem atualmente 
constituem uma 
evidência da teoria 
da evolução. Fóssil 
de um animal do 
gênero Hyracotherium, 
ancestral do cavalo.
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 1. Cite algumas características da Ciência.

 2. Leia o texto, analise a imagem e faça o que se pede.
Ester Cerdeira Sabino faz parte da equipe de cientistas responsável 
pelo sequenciamento do genoma do novo coronavírus no Brasil. 
Ela e sua equipe trabalharam em conjunto, discutindo diariamente 
e trazendo contribuições embasadas em experiências e conheci-
mentos que adquiriram ao longo das carreiras, o que contribuiu 
para que o genoma do vírus fosse sequenciado apenas 48 horas 
após a divulgação do primeiro caso da doença no Brasil. O sequen-
ciamento é essencial para o entendimento e acompanhamento da 
doença e pode auxiliar na descoberta de tratamentos e vacinas.
a) A pesquisadora se encaixa no estereótipo de cientistas criado 

pela mídia? Explique. 
b) Reúna-se com mais três colegas e façam uma pesquisa em fontes confiáveis a respeito da partici-

pação das mulheres na Ciência ao longo da história. Pesquisem também sobre mulheres cientistas 
brasileiras e o trabalho que desenvolvem. Elaborem um vídeo curto para ser apresentado para a 
classe, contextualizando a participação feminina na Ciência e divulgando e dando destaque ao 
trabalho das cientistas brasileiras pesquisadas.

 3. Em 2019, um grupo de pesquisadores obteve a primeira imagem 
de um buraco negro, localizado a 50 milhões de anos-luz da Terra. 
A imagem foi obtida por uma rede de radiotelescópios espalhados 
pelo nosso planeta e confirmou o que os cientistas haviam pre-
visto por meio de cálculos teóricos: o buraco negro seria formado 
por um anel brilhante em torno de uma forma escura. 
A partir dessas informações e dos seus conhecimentos, elabore 
um texto que associe os termos Ciência e tecnologia.

 4. Leia o texto a seguir.
Em uma conversa com amigos podemos levantar uma teoria sobre os motivos da nossa grande derrota para a 

Alemanha na última copa do mundo de futebol, sobre os rumos da crise econômica e outros infi nitos temas relevan-
tes. Seriam essas teorias válidas? Claro que sim! Mas não são teorias científi cas. [...]

[...]

BENTO, L.F. J. Qual a diferença entre teoria e lei? Por que a seleção natural de Darwin é teoria? Ciência Hoje, 4 mar. 2016. Disponível em: 
http://cienciahoje.org.br/artigo/qual-a-diferenca-entre-teoria-e-lei-por-que-a-selecao-natural-de-darwin-e-teoria/. Acesso em: 17 ago. 2020.

a) O texto fala a respeito das diversas teorias que elaboramos em nosso cotidiano para explicar os mais 
variados assuntos. É correto dizer que o significado que atribuímos ao termo “teoria” em nosso coti-
diano é o mesmo para a Ciência? Justifique sua resposta.

b) Explique a diferença entre hipóteses, leis e teorias científicas.
 5. Em 2020, a pandemia de covid-19 impôs diversas mudanças à sociedade, como restrições no fun-

cionamento das indústrias e do comércio e a adoção de novas práticas de higiene, na tentativa de 
conter a disseminação do novo coronavírus. Nesse período, existia uma grande expectativa da 
sociedade para que os institutos de pesquisa e as universidades encontrassem tratamentos efe-
tivos ou desenvolvessem formas de prevenção eficazes, como uma vacina. Por diversos meses, 
pesquisadores destinaram esforços ao estudo da doença, objetivando formas de combatê-la.
O contexto da pandemia de covid-19 evidenciou algumas das características da Ciência. Explique-as.

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

» Buraco negro na galáxia 
Messier 87.

» Ester Cerdeira Sabino.
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O pensamento científico é uma forma de raciocínio orientado 
pelas etapas realizadas ao longo das investigações científicas. Ele 
pode ser exercido em diversas situações do cotidiano, conforme 
mostra o texto a seguir.

[...] Imagine que, ao usar um novo xampu, você perceba que 
surgiram manchas vermelhas no corpo. Nenhuma comida nova, 
nada novo... apenas o xampu. Então você se pergunta: será que 
o xampu causou as manchas? Dias depois, de volta ao xampu 
antigo, você percebe que as manchas sumiram. Ao tentar usar 
o xampu novo mais uma vez, as manchas voltam. Você constata 
junto com o dermatologista que sim, esse é o motivo da alergia.

[...]
Você observou um fenômeno (manchas vermelhas), bolou a 

hipótese (“será o xampu novo?”) e fez testes (usando novamente o 
xampu e indo ao médico). Com a conclusão, agora você consegue 
prever que terá alergia quando usar esse produto — e deve, por-
tanto, evitá-lo. Exercitar o pensamento questionador nos dá o poder 
de tomar decisões mais sábias nas nossas vidas, desde como cuidar 
melhor da nossa saúde até como não cair em fake news.

[...]
POSSES, A.; MELLO, D.; PONTE, G. Como você usa o método científico no dia a dia sem 

perceber. Revista Galileu, 20 fev. 2020. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/
Ciencia/noticia/2020/02/como-voce-usa-o-metodo-cientifico-no-dia-dia-sem-perceber.

html. Acesso em: 28 ago. 2020.

Como mostra o texto, o pensamento científico não 
necessariamente é exercido por pesquisadores em seu 
trabalho, mas por todos nós, em situações de nosso dia a 
dia. Ele envolve diversas habilidades, como a formulação 
de perguntas e a elaboração de processos de investi-
gação para tentar respondê-las. Essas habilidades são 
aprimoradas todas as vezes que colocamos em prática o 
pensamento científico.

Como dito anteriormente, o pensamento científico é 
orientado pelas etapas adotadas em uma investigação cien-
tífica, que estudaremos neste Tema.

Investigações 
científicas2T
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questionamento

elaboração de 
hipótese

teste de 
hipótese

análise de 
resultados

conclusão

?

?

Não escreva no livro

1 Quais etapas do pensa-
mento científico estão 
indicadas no texto? 
Converse com seus 
colegas.

2 Você já passou por situa-
ções similares à situação 
presente no texto, em 
que você exerceu o 
pensamento científico? 
Converse com seus 
colegas.

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

Ressalte que, na presença de qualquer 
sintoma que forneça indícios de condições, 
infecções e/ou doenças, é necessário 
consultar um(a) médico(a) especialista.
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Etapas de uma  
investigação científica 

As investigações científicas são os processos pelos quais o conhecimento 
científico é produzido e aceito na comunidade científica. Para realizá-las, os pes-
quisadores costumam seguir algumas etapas comuns a elas.

É importante ressaltar que não existe um método universal para se 
realizar uma investigação, já que a complexidade dos fenômenos a 
serem estudados é muito variável. Nesse sentido, as etapas que serão 
aqui apresentadas apenas exemplificam alguns tipos de investigações.

De modo geral, podemos dizer que as investigações científicas 
partem de uma pergunta a respeito dos processos e dos fenômenos 
observados no mundo natural. Para respondê-las, os cientistas podem 
elaborar explicações a serem testadas, denominadas hipóteses. Para 

testá-las, normalmente delineiam-se procedimentos específicos a serem seguidos, 
que incluem formas de coleta e análise de dados. Após coletar os dados, eles serão 
analisados, o que possibilita a obtenção de resultados. Os resultados serão inter-
pretados, partindo dos conhecimentos já existentes naquela área, para se chegar a 
conclusões, que permitem que a hipótese inicialmente levantada seja corroborada, se 
for verdadeira, ou refutada, se for falsa.

Os resultados e conclusões obtidas em uma investigação científica são com-
partilhados com a comunidade de cientistas ao redor do mundo. Normalmente, 
isso é feito por meio da publicação de um trabalho que resume todas as etapas 
seguidas na investigação em revistas científicas.

A seguir, estudaremos cada uma dessas etapas de forma mais detalhada.

Pergunta norteadora 
Após a escolha de um tema para ser investigado, os cientistas podem elaborar 

perguntas que irão orientar sua pesquisa. Essas perguntas podem surgir a partir 
da observação direta dos fenômenos na natureza, da curiosidade geral sobre o 
mundo, dos resultados de pesquisas já desenvolvidas, entre outras formas.

A pergunta deve ser objetiva, específica e relevante para a área que se pretende 
estudar. É a partir da pergunta que se elabora a hipótese que será testada.  

Questão inicial
Coleta e  

análise de  
dados

Hipóteses
Interpretação  
de resultados

Elaboração de 
conclusões

Espaços de Aprendizagem

Para conhecer mais sobre as etapas 
de uma investigação científica, leia 
o livro a seguir. 
AZEVEDO, Cecí l ia Borges. 
Metodologia científica ao alcance 
de todos. 3 ed. Barueri: Editora 
Manole, 2013. 72 p.
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» Esgoto a céu aberto, Córrego da Cruz 
Negra, São Paulo, 2019.

» Unidade Básica de Saúde, 
Caxias do Sul, RS. 

Não escreva no livro

3 Forme um grupo com seus 
colegas, escolham um tema 
que vocês gostariam de pes-
quisar e elaborem perguntas 
científicas a seu respeito.

Ao analisar comparativamente os dados coletados de comunida-
des que não possuem acesso à coleta de esgoto e de comunidades 
que dispõem desse serviço, é possível chegar à resposta para a 
pergunta inicial. Contudo, é necessário ampliar a amostragem com-
parativa para obtenção de dados estatisticamente confiáveis. 

» Estação de tratamento de esgoto na Polônia, Europa 
Oriental.

Parte dos dados pode ser coletada a 
partir de entrevistas com os moradores 

da comunidade ou em estações de 
tratamento de esgoto localizadas na 
cidade, identificando se a população 
possui ou não acesso à coleta e ao 

tratamento de esgoto. 

“A presença de esgoto a céu aberto 
se relaciona com a prevalência das 

verminoses?” 

Outra parte dos dados pode 
ser coletada em uma Unidade 

Básica de Saúde, verificando-se 
a prevalência de atendimentos 

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

A partir de um levantamento de dados, pode-se verificar se determinada 
comunidade tem ou não acesso à coleta de esgoto.

Por meio de outro levantamento, pode-se verificar o histórico de casos de 
verminoses de moradores da comunidade.

Por exemplo, ao se observar a prevalência de verminoses em diferentes comu-
nidades, um pesquisador pode fazer a seguinte pergunta: 
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Formulação de hipóteses
Como visto, as hipóteses são explicações previamente formuladas 

como possíveis respostas ou soluções aos problemas investigados. 
Elas são embasadas no conhecimento disponível sobre o assunto que 
está sendo investigado. Elas são testadas ao longo da investigação, e, 
ao final, podem ser verificadas como verdadeiras ou não. Contudo, a 
confirmação de uma hipótese não permite que ela seja generalizada 
a todas as situações similares à investigada. Nesse caso, ela apenas 
se refere ao contexto em que a pesquisa se desenvolveu.

Apesar de grande parte das investigações científicas testar 
hipóteses, muitas não o fazem. Pesquisas de caráter teórico, como 

algumas desenvolvidas no campo da Educação e da Astronomia, 
por exemplo, muitas vezes não testam hipóteses. Nessas 

pesquisas, levanta-se uma questão inicial e deter-
minam-se objetivos para respondê-la, que serão 

atendidos ao longo da investigação.

» As hipóteses podem ser 
testadas por meio de processos 
investigativos.

» No campo da 
Astronomia, 
as pesquisas 
muitas vezes 
não testam 
hipóteses.

Não escreva no livro

4 Junto de seu 
grupo anterior-
mente formado, 
elabore hipóteses 
e/ou determine 
objetivos a serem 
atingidos de 
modo que a sua 
pergunta de pes-
quisa possa ser 
respondida.
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As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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Coleta e análise de dados
A coleta de dados consiste na recolha de informações que sejam relevantes às análises que serão 

feitas em uma investigação, na tentativa de se responder à pergunta feita, de se solucionar o problema 
elaborado ou de se atender aos objetivos da pesquisa.

Existem inúmeras formas de se coletar dados em uma investigação. Por exemplo, é possível 
obter documentos e textos impressos em bibliotecas, ou disponíveis na internet; coletar amos-
tras de material biológico; fazer medições em campo de fatores abióticos, como a temperatura 
e a luminosidade; fazer registros fotográficos ou gravações do ambiente pesquisado; aplicar 
questionários ou realizar entrevistas com um conjunto de pessoas; entre outras.

Em cada um dos exemplos, são utilizados diferentes instrumentos para se realizar a coleta 
de dados, tais como: livros, computadores, materiais e equipamentos de laboratório, câmeras 
de fotografia ou de gravação de vídeo etc.

» Os dados de uma 
pesquisa podem ser 
coletados diretamente 
no ambiente, 
adotando-se os 
devidos cuidados para 
não serem modificados 
pela interferência do 
pesquisador.
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Espaços de Aprendizagem

Organize com seu professor uma 
visita a uma instituição de pesquisa 
e converse com os pesquisado-
res que trabalham lá. Faça uma 
entrevista sobre a pesquisa que 
desenvolvem e os procedimentos 
que devem seguir.
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» A interpretação dos 
resultados envolve 
o estudo de textos 
científicos e de 
livros de referência 
da área pesquisada.

Após a coleta, os dados serão examinados pelo pesquisador. É 
nesse momento em que as informações obtidas pelos diversos ins-
trumentos começam a ganhar um significado para o contexto da 
investigação. Por exemplo, quando são obtidas, as respostas a um 
questionário são apenas registros, que, de antemão, não possuem 
significado à pesquisa. Contudo, ao examiná-las minuciosamente, o 
pesquisador passa a compreender seus sentidos, podendo identificar 
tipos e frequências de respostas.

A análise dos dados pode ser realizada por meio de técnicas de 
estudos de textos, procedimentos de análise laboratorial, com ou sem 
o auxílio de softwares e de programas estatísticos etc. 

De modo geral, a escolha das formas de coleta e de análise de 
dados depende do que se pretende investigar. Ela(s) deve(m) estar 
adequada(s) à pergunta e aos objetivos da pesquisa.

Interpretações de resultados 
e elaboração de conclusões

A análise dos dados possibilita a obtenção de resultados, que serão 
interpretados. De modo geral, os resultados são interpretados a partir 
de conhecimentos já existentes na área investigada.

Nesta etapa, o pesquisador pode verificar se seus resultados são os 
mesmos que já foram obtidos por outras pesquisas similares ou se são 
distintos daquilo que já se conhece. No primeiro caso, a interpretação de 
seus resultados conduz à reafirmação de um conhecimento já posto pela 
comunidade científica. No segundo caso, ela pode levar à construção de 
novos conhecimentos, que ainda não haviam sido construídos.

Não escreva no livro

5 Junto de seu grupo 
anteriormente 
formado, deter-
mine como vocês 
poderiam realizar 
a coleta de dados 
de sua pesquisa, 
indicando os 
instrumentos 
necessários. Se for 
preciso, realizem 
uma pesquisa em 
sites e fontes con-
fiáveis sobre como 
vocês poderiam 
realizá-la.

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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A interpretação dos resultados possibilita que o pesquisador elabore suas 
conclusões a respeito do fenômeno investigado. Nelas, ele pode apontar se seus 
resultados lhe possibilitaram comprovar, ou não, suas hipóteses anteriormente 
estabelecidas, além de poder apontar suas considerações a respeito do problema 
investigado, buscando responder sua pergunta de pesquisa.

Divulgação das  
investigações científicas

As investigações científicas são compartilhadas entre os pesquisadores da 
comunidade científica. De modo geral, o compartilhamento se dá por meio da 
redação e da publicação de artigos científicos em revistas e periódicos científicos, 
especializados nas respectivas áreas de pesquisa.

A redação dos artigos ocorre, basicamente, sob a seguinte estrutura:
• Introdução: contextualização a respeito do tema pesquisado; apresentação 

da questão de pesquisa ou do problema investigado, além das hipóteses que 
foram testadas ou dos objetivos que haviam sido determinados.

• Referencial teórico: discussão teórica a respeito do tema pesquisado, na qual 
se apresenta o que já se conhece na área.

• Procedimentos metodológicos: descrição dos materiais e dos métodos que 
foram utilizados na coleta e na análise dos dados.

• Apresentação e análise dos dados: apresentação dos dados que foram 
obtidos, por meio de gráficos, tabelas, quadros etc.; e como foram analisa-
dos, evidenciando os resultados aos quais se chegou.

• Discussão/Conclusões/Considerações finais: exposição das conclusões ela-
boradas e análise no contexto do que já se conhece na área.

• Referências: lista de referências bibliográficas utilizadas para a realização da 
pesquisa e para a redação do artigo.

Após a redação dos artigos, eles são submetidos a revistas científicas da área. 
Na maioria das revistas científicas de relevância os artigos passam pela chamada 
revisão por pares, na qual outros pesquisadores da área analisam o artigo quanto 
à pertinência da metodologia e à coerência e correção dos resultados e conclusões. 
De modo geral, os artigos podem ser recusados, juntamente às justificativas pelas 
quais o fora; podem ser aceitos e sujeitos a correções – neste caso, o pesquisador 
realiza as alterações solicitadas e o artigo passa por uma nova rodada de edição; ou, 
aceitos de forma íntegra, tal qual foram enviados. Esses procedimentos aumentam 
a confiabilidade dos conteúdos publicados nas revistas científicas.

Tendo sido aceitos, eles são publicados em uma das edições da revista cientí-
fica. Atualmente, as publicações costumam ocorrer por meios eletrônicos, podendo 
ser acessadas pela comunidade.
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Exemplo de uma  
investigação científica 

Para representar as etapas de uma investigação, considere o seguinte exemplo. 
Um grupo de pesquisadores observou que, em um rio que abastece a cidade em 
que vivem, está ocorrendo a morte de animais que consomem gás oxigênio, como 
peixes e alguns invertebrados. O grupo, então, elabora a questão: “Qual a quan-
tidade de oxigênio na água desse rio?” e levanta a hipótese de que a quantidade 
de gás oxigênio dissolvido na água esteja abaixo dos níveis considerados ideais. 

Para testar sua hipótese, os pesquisadores adotam o seguinte procedimento: 
para a coleta de dados, são recolhidas amostras de 100 mL de água ao longo de 
diversos trechos do rio, espaçados igualmente; para a análise dessas amostras, 
são realizados testes químicos e físicos que possibilitam a determinação da quan-
tidade de oxigênio dissolvido nelas.

A participação em eventos científicos é importante para se promover discus-
sões a respeito da área pesquisada sob diferentes perspectivas trazidas por cada 
um dos participantes, que podem ser estudantes, professores, pesquisadores e 
até pessoas da comunidade. Os eventos científicos representam formas de se 
divulgar e ampliar os conhecimentos dos pesquisadores e da comunidade cien-
tífica como um todo.

 » A divulgação de 
uma pesquisa 
pode ocorrer 
em eventos 
científicos. 
Na imagem, 
apresentação 
de pôsteres 
científicos em 
congresso. 

Outra forma de se comunicar os resultados de uma pesquisa é por meio 
de feiras científicas, eventos e congressos científicos, regionais, nacionais ou 
internacionais, que ocorrem periodicamente. De modo geral, os trabalhos são sub-
metidos aos eventos no formato de artigos ou resumos de artigos, que também 
serão analisados. Tendo sido aceitos, os trabalhos podem ser apresentados por 
meio de banners ou slides, ou discutidos em rodas de conversa, dependendo das 
determinações do evento.
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Então, tendo como parâ-
metro os padrões de qualidade 
da água já conhecidos, os 
pesquisadores estabelecem 
comparações entre eles e os 
resultados que obtiveram em 
suas análises. Caso os resul-
tados obtidos sejam inferiores 
ao padrão de qualidade, sua 
hipótese é corroborada. Isto 
é, de fato a quantidade de gás 
oxigênio dissolvido na água 
estaria abaixo dos níveis ideais. 
A partir dos resultados, o grupo 
elabora suas conclusões a res-
peito do fenômeno estudado.

Para comunicar  seu 
estudo, o grupo pode escre-
ver um artigo e submetê-lo 
para eventos ou revistas da 
área, cujas organizações irão 
analisar para que possa ser 
apresentado e/ou publicado.

» A coleta de 
dados deve ser 
padronizada, 
de modo a não 
interferir nos 
resultados 
obtidos.

Não escreva no livro

6 Identifique as etapas da investigação realizada pelo 
grupo dos pesquisadores.

7 Com a investigação dos pesquisadores, é possível afirmar 
que os animais do rio estão morrendo em decorrência 
da quantidade de oxigênio dissolvido na água? Converse 
com seus colegas.

 1. Com suas palavras, explique brevemente as etapas de uma investigação científica.
 2. Como ocorre a divulgação das investigações científicas?
 3. Leia o texto a seguir a respeito do contexto da pandemia de covid-19 e responda às questões que 

seguem.

As medidas de isolamento social esvaziaram as ruas das cidades. Um efeito foi a diminuição na concentração 
de poluentes do ar. No Rio de Janeiro, o grupo dos químicos [...] da Universidade Veiga de Almeida (UVA), e [...] da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), identifi cou uma queda expressiva nos níveis de monóxido de carbono 
(CO), [...] e dióxido de nitrogênio (NO2) [...]. Na cidade de São Paulo, o nível desses poluentes foi reduzido à metade 
em meados de março [2020] [...]. Em várias áreas da região metropolitana, a concentração de alguns poluentes caiu 
75% entre os dias 22 e 28 daquele mês em relação ao mesmo período de 2019, segundo análise [...] da Universidade 
de São Paulo (USP).

CHAVES, L. R. O isolamento social e o ar das cidades. Pesquisa FAPESP, jun. 2020. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/
o-isolamento-social-e-o-ar-das-cidades/. Acesso em: 28 ago. 2020.

a) O que é informado pelo texto?
b) Elabore uma questão científica que poderia ter dado origem ao estudo noticiado no texto.
c) Elabore duas hipóteses que poderiam ter sido testadas pelo estudo noticiado no texto.
d) Quais os resultados do estudo noticiado no texto?
e) O estudo apresenta informações confiáveis. Como isso pode ser justificado? Converse com seus 

colegas a respeito da veracidade das diversas fontes de informação disponíveis, sobretudo na internet.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 4. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realiza o monitoramento de focos de queimada 
por satélite. Analise os dados a seguir referentes aos focos de queimadas identificados no Brasil 
entre 2013 e 2019, divulgados pelo INPE.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

No de 
focos de 

queimadas
34 420 47 239 47 804 66 622 49 890 39 194 71 497

Fonte dos dados: DANTAS, C. Queimadas aumentam 82% em relação ao mesmo período de 2018. G1, 19 ago. 2019. Disponível em:  
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/19/queimadas-aumentam-82percent-em-relacao-ao-mesmo-periodo-de-2018.ghtml.  

Acesso em: 28 ago. 2020.

As queimadas provocadas ilegalmente por atividades humanas, como a agropecuária, ocasionam 
diversos problemas ambientais. Entre eles, está a emissão de gases poluentes na atmosfera e os 
prejuízos à biodiversidade. A respeito do assunto, responda.
a) Que instrumento foi utilizado para a coleta dos dados apresentados na tabela?
b) Utilize um programa digital de planilha de dados e elabore um gráfico com o número de focos de 

queimadas no Brasil entre 2013 e 2019. A qual etapa da investigação científica corresponde a 
análise de tabelas e construção de gráficos?

c) A partir do gráfico construído no item (b), redija um texto curto a respeito do número de focos de 
queimadas no Brasil nos últimos anos.

d) Caso a tendência de queimadas vivenciada em 2019 se mantenha nos próximos anos, o que é 
esperado que aconteça? Realize previsões para esse cenário.

e) Considerando suas respostas aos itens (b), (c) e (d), confeccione um panfleto informativo a respeito 
das queimadas que vêm ocorrendo no Brasil. Distribua o panfleto produzido à comunidade escolar, 
de modo a contribuir com sua consciência ambiental.

 5. Uma professora realizou um experimento com sua turma para determinar as variáveis que influen-
ciam no crescimento de plantas, de modo geral. A variável testada na primeira aula foi a luz. Para 
o experimento, a professora separou quatro vasos de plantas: duas foram mantidas em uma sala 
escura na ausência de luz; e as outras duas, sob a bancada da sala, na presença da luz ambiente. Ao 
longo do experimento, as plantas receberam água nas mesmas quantidades e nos mesmos perío-
dos do dia. Ao final, os estudantes observaram que as plantas mantidas no escuro não cresceram 
tanto quanto as plantas mantidas na presença de luz.
A respeito do experimento, responda.
a) Construa uma questão de pesquisa para o experimento realizado pela professora.
b) Construa ao menos duas hipóteses que podem ser testadas por meio do experimento realizado 

pela professora.
c) Identifique os materiais necessários à realização do experimento.
d) De que forma a observação final dos estudantes poderia ser quantificada?
e) Qual a possível conclusão feita pelos estudantes, após a realização do experimento?

 6. Diversas escolas possuem feiras de ciências anuais, nas quais os estudantes de diversas idades apre-
sentam resultados de investigações que realizaram ao longo do ano. A respeito do assunto, responda.
a) Em sua opinião, qual a importância das feiras de ciências?
b) Em sua escola existe uma feira de ciências? Se sim, escreva um texto a respeito dela e o divulgue 

no site da escola. Se não, pesquise como se organiza uma feira de ciências e elabore uma proposta 
para que a direção da escola verifique a possibilidade de implementá-la.

 » Focos de queimadas no Brasil entre 2013 e 2019
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Analise as fotografias a seguir.

O trabalho 
dos cientistas 3T

E
M

A

» Museu do Forte do Presépio localizado 
em Belém, Pará.

» Lago natural no estado do 
Maranhão.

De modo geral, podemos dizer que boa 
parte do trabalho dos cientistas envolve sua 
dedicação às pesquisas científicas. Estas 
podem se desenvolver em diferentes locais, 
como os museus e o ambiente natural, repre-
sentados nas fotografias, e os laboratórios. 
Em cada um desses locais, as investigações 
podem ser conduzidas de formas diferentes, 
como estudaremos neste Tema.

1 Ambas as fotografias representam pos-
síveis locais para se desenvolver uma 
pesquisa científica. Como você imagina que 
ela possa ocorrer nesses locais? Converse 
com seus colegas a respeito de possíveis 
equipamentos necessários em cada local.

2 Em que outros locais um cientista pode 
trabalhar? Converse com seus colegas.

Não escreva no livro
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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A pesquisa no campo 
O local em que os fenômenos ocorrem pode constituir espaços 

de pesquisa. Nesse caso, o pesquisador vai a campo coletar todas 
as informações necessárias para constituir o corpo de dados de sua 
investigação.

A pesquisa no campo não se refere somente a ambientes naturais, 
como rios, florestas, pedreiras, regiões vulcânicas, geleiras. Elas podem 
ocorrer em ambientes urbanos, em situações geradas pelo próprio ser 
humano, como a contaminação de um produto industrializado, ou da 
água do abastecimento das casas. Para a análise são coletadas amos-
tras e informações referentes a diversos fatores ambientais, como 
condições de luminosidade, temperatura e pressão, e a fatores bióti-
cos, como presença e distribuição de espécies. Para cada um deles, são 
necessários materiais e equipamentos específicos.

Além deles, escolas, órgãos públicos e comunidades também 
podem ser objeto de pesquisa, onde podem ser coletadas informa-
ções referentes a fatores sociais, econômicos, culturais e relativos aos 
hábitos e à saúde das pessoas que os compõem.

 » Pesquisadora 
utilizando binóculos 
para observar o 
ambiente.
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A pesquisa nos museus
Os museus são locais importantes para a preservação de materiais históricos e culturais, de 

modo a garantir sua integridade por longos períodos. Eles também representam formas de acesso ao 
conhecimento e à cultura de uma região ou de um país. Além disso, podem ser espaços de pesquisa.

Os materiais do acervo dos museus possibilitam a realização de pesquisas em diversas áreas, 
como nas Ciências da Natureza. Por exemplo, é possível investigar fósseis que foram encontra-
dos e levados aos museus, ou investigar exemplares de invertebrados que foram coletados no 
ambiente e dispostos em coleções montadas nesses locais, como insetos, aracnídeos e crustáceos.

Espaços de aprendizagem

Acesse o link a seguir e faça visitas virtuais a diferentes museus do Brasil.

Museu de Ciência e Técnica
https://www.eravirtual.org/mct_br/
Museu do Índio
http://museudoindio.gov.br/images/visitavirtual/tourvir 
tual_oiapoque.html
Museu do Universo
https://www.eravirtual.org/universo_pt/index.html
Museu Nacional do Mar
https://www.eravirtual.org/mar_br_1/ 

Pinacoteca de São Paulo
http://www.iteleport.com.br/tour3d/
pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
Museu Oscar Niemeyer
https://www.museuoscarniemeyer.org.br/visite/
visita-virtual-3D
Museu da República
http://www.eravirtual.org/mrepublica_01_br/
(acessos em: 8 set. 2020)

 » Pesquisador coletando 
água de um rio após 
contaminação por 
substância química.

ALEKSEY KURGUZOV/SHUTTERSTOCK.COM
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A pesquisa no laboratório
As pesquisas também podem ocorrer no laboratório. O laboratório pode ser 

um local para análise dos dados coletados no campo ou de materiais dispostos 
no museu, ou um local para o desenvolvimento de experimentos na íntegra, 
por exemplo.

Nesse último caso, as condições do experimento são controladas pelo pesqui-
sador. Portanto, por mais que as condições se assemelhem aos fenômenos que 
ocorrem naturalmente no campo, eles não o são. Isso significa que os resultados 
obtidos em laboratório podem não ser os mesmos que o seriam em condições 
naturais. Por isso, muitas pesquisas podem ocorrer em etapas, como as desen-
volvidas na área da saúde.

Por exemplo, as pesquisas que envolvem o desenvolvimento de vacinas se 
iniciam por testagens in vitro em laboratório. De modo geral, obtendo resultados 
satisfatórios, elas são realizadas em animais também em laboratórios. Por fim, 
caso os resultados dessas etapas também sejam satisfatórios, os testes passam 
a ser realizados em seres humanos. Cada etapa pode perdurar anos até que seja 
comprovada a segurança e a eficácia da vacina.

Equipamentos de laboratório
A realização de pesquisas em laboratório depende de diversos materiais 

para a manipulação, a coleta e a análise de dados. Existe um grande número de 
equipamentos em um laboratório, e boa parte é vidraria. Veja a seguir algumas 
vidrarias e sua utilização.

Vidrarias

A proveta é utilizada 
para medir volumes sem 
grande precisão.

O tubo de ensaio é utilizado 
para realizar reações químicas 
em pequena escala. 
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! Nenhum equipamento de labo-
ratório deve ser utilizado sem a 
orientação de um professor ou 
técnico responsável. Todas as 
normas de segurança de labo-
ratório devem ser estritamente 
observadas, assim como a utili-
zação correta de equipamentos 
de proteção individual (EPI).

O erlenmeyer é utilizado 
para agitar soluções e 
aquecer líquidos. 

A pipeta graduada é utilizada 
para medição de volumes 
líquidos com boa precisão 
dentro de uma escala 
pré-determinada.

O béquer é utilizado para 
preparar soluções, aquecer 
e dissolver substâncias, e 
realizar reações químicas.

O balão de fundo chato 
é utilizado para aquecer 
brandamente líquidos e 
realizar desprendimento de 
gases ou armazenar líquidos. 

O funil de separação é 
utilizado para separar 
líquidos imiscíveis. 

O condensador é utilizado 
para condensar vapores. No 
tubo interno passa o vapor, no 
externo, a água fria.
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Outros equipamentos 
Veja alguns outros equipamentos que são utilizados em laboratório. 

• Bico de Bunsen: fonte de calor para o aquecimento de materiais. 
• Centrífuga: separa misturas de acordo com a densidade por meio de 

giros concêntricos e com alta velocidade. Nas centrífugas, as amos-
tras são colocadas em tubos e os movimentos giratórios fazem que 
os elementos mais densos se depositem no fundo dos tubos enquanto 
os menos densos ficam na parte superior. Um exemplo de sua utiliza-
ção seria para separar o plasma das hemácias do sangue. No caso, as 
hemácias, mais densas, se depositam no fundo dos tubos.

» Bico de Bunsen aceso 
aquecendo líquido. 

» Centrífuga aberta. 

• Cabines (capela ou fluxo laminar): utilizadas para manusear amos-
tras químicas ou biológicas, protegendo as amostras e/ou quem 
as manipula. Existem alguns modelos de capelas. Em parte delas, 
o ar é filtrado sobre a amostra e posteriormente sugado por outro 
filtro protegendo tanto a amostra quanto o usuário.

» Pesquisadora 
trabalhando em uma 
cabine de fluxo laminar.

Não escreva no livro

3 Diversas outras vidra-
rias, equipamentos e 
utensílios gerais estão 
presentes nos laborató-
rios. Faça uma pesquisa 
e liste em seu caderno 
outros destes materiais 
que equipam os labo-
ratórios. Descreva a 
utilização de cada um. 
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As respostas e os comentários 
das atividades estão disponíveis 
no Manual do Professor.
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 » Microscópios 

Os microscópios também são equipamentos utilizados em laboratórios.  São 
utilizados como instrumentos de ampliação de imagens de amostras que possuem 
dimensões não visíveis a olho nu, como as células e seus componentes. Os micros-
cópios podem ser divididos basicamente em dois grupos: os microscópios de luz e 
os microscópios eletrônicos.

Os microscópios de luz, também chamados de microscópios ópticos, funcio-
nam a partir de feixes de luz visível. Nesses, a luz visível atravessa a amostra 
em observação e chega até lentes responsáveis por ampliar as imagens que são 
projetadas para o olho do observador, ou, para uma câmera. São exemplos os 
microscópios de campo claro, de contraste de fase e de fluorescência.

O microscópio de campo claro é utilizado para a visualização de amostras, nor-
malmente coradas artificialmente, em um fundo claro. De modo geral, são usados 
para a observação de células vivas ou não vivas.

O microscópio de contraste de fase é utilizado para a visualização de amostras 
a partir da diferença de densidade de seus componentes. De modo geral, é usado 
para a observação de células vivas não coradas.

 » Micrografia de bactérias Bacillus sp., visualizadas  
por microscopia de campo claro. (Aumento 
aproximado de 980 vezes, colorida  
artificialmente.)

 » Micrografia do protozoário Paramecium caudatum, 
visualizado por microscopia de contraste de fase. 
(Aumento aproximado de 250 vezes, colorida 
artificialmente.)

O microscópio de fluorescência é utilizado 
para a visualização de amostras a partir de 
marcadores fluorescentes, que se aderem a 
estruturas da amostra e refletem cores com 
maior intensidade. De modo geral, são usados 
para a observação de estruturas específicas 
de células não vivas.

 » Micrografia de fibroblastos, mostrando os 
núcleos (verde) e o citoesqueleto (amarelo 
e azul), visualizadas por microscopia de 
fluorescência. (Aumento aproximado de 
980 vezes, colorida artificialmente.)
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Os microscópios eletrônicos, por sua vez, funcionam a partir de feixes de elétrons que são 
emitidos sob a superfície das amostras ou através delas. Seu poder de ampliação é superior ao 
dos microscópios ópticos, possibilitando a visualização de maiores detalhes do que está sendo 
observado. São exemplos os microscópios eletrônicos de varredura (MEV) e de transmissão 
(MET). As micrografias eletrônicas são obtidas em preto e branco, podendo ser coloridas arti-
ficialmente a partir de programas digitais.

Os elétrons são partículas de carga 
negativa que fazem parte dos átomos.

Saiba mais

O microscópio eletrônico de varre-
dura (MEV) possibilita a obtenção de 
uma imagem tridimensional da super-
fície externa da amostra observada, 
permitindo a visualização de sombras 
e relevos. Nesse caso, os feixes de elé-
trons são emitidos sobre a superfície 
da amostra. 

O microscópio eletrônico de trans-
missão (MET) possibilita traçar o perfil 
de uma fina secção da amostra obser-
vada. Nesse caso, os feixes de elétrons 
atravessam a amostra, interagindo 
com seus componentes internos, e 
incide do outro lado sobre um filme 
ou sensor de uma câmera, formando a 
imagem. Permite ver detalhes que não 
poderiam ser observados utilizando a 
microscopia óptica.

» Micrografia de um linfócito B, 
visualizada por microscopia eletrônica 
de varredura. (Aumento aproximado de 
6000 vezes, colorida artificialmente.)

» Micrografia de um linfócito B, visualizada 
por microscopia eletrônica de transmissão. 
(Aumento aproximado de 4000 vezes, colorida 
artificialmente.)
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Limpeza, desinfecção e esterilização
Em práticas laboratoriais, a limpeza, a desinfecção e a esterilização dos mate-

riais podem ser importantes para que não haja interferência no desenvolvimento 
de experimentos, além de evitar a contaminação do pesquisador pelo material sob 
estudo, tornando-o seguro para manuseio.

A limpeza consiste na remoção de partículas visíveis dos objetos, dos equipa-
mentos e de superfícies. Normalmente, ela é realizada manualmente, utilizando 
escovas, água, detergentes e produtos químicos específicos. A limpeza é essencial 
para a eficácia dos processos de desinfecção e de esterilização.

A desinfecção consiste na eliminação de todos, ou boa parte, de microrganis-
mos patogênicos que possam existir sob a superfície dos materiais. As técnicas 
de desinfecção, contudo, não são capazes de eliminar esporos, que são estruturas 
de resistência de algumas bactérias, que lhes possibilitam sobreviver em meio a 
condições adversas do ambiente. De modo geral, a desinfecção ocorre por meio 
de produtos químicos específicos, como o álcool etílico 70%.

A esterilização consiste na eliminação de todas as formas de vida microscó-
picas, além de esporos bacterianos, que existem sob a superfície dos materiais. 
Ela pode ocorrer por métodos físicos, como equipamentos que empregam altas 
temperaturas e alta pressão, ou por métodos químicos, a partir de produtos quí-
micos esterilizantes.

 » A autoclave é 
um equipamento 
utilizado para 
a esterilização 
física de 
materiais, por 
meio de sua 
manutenção em 
um ambiente a 
alta temperatura 
e alta pressão.

Além dessas técnicas, é importante manter boas práticas de higiene, sobretudo 
das mãos antes e após a manipulação dos equipamentos. Além de evitar a con-
taminação do material estudado, minimiza-se o risco de contaminar a si mesmo.
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Segurança no laboratório
Para que o trabalho no laboratório seja seguro, é preciso utilizar equipamentos de proteção 

adequados, além de adotar comportamentos de segurança.
Os equipamentos de proteção podem ser divididos entre: equipamentos de proteção indivi-

dual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Os EPI oferecem proteção a cada pessoa, 
individualmente, se utilizados de forma correta. Entre eles estão: máscaras, viseiras, luvas, 
protetores auriculares e jalecos. De modo geral, eles evitam que os materiais manipulados 
entrem em contato direto com o organismo do pesquisador, por meio da pele ou por meio de 
mucosas, como as da boca, as do nariz e as dos olhos.

» Pesquisadora 
utilizando 
equipamentos 
de proteção 
individual em um 
laboratório.

Os EPC, por sua vez, oferecem proteção a todos que estão no 
interior do laboratório, de forma conjunta. São exemplos extintores 
de incêndio, chuveiros de emergência, lava-olhos e equipamentos 
que promovem o fluxo de ar, como cabines de exaustão química.

Os chuveiros de emergência e os lava-olhos são importantes para 
promover a lavagem em caso de acidentes em que algum material entre 
em contato direto com a pele e as mucosas do pesquisador. As cabines 
de exaustão química, por sua vez, são importantes para remover gases 
e vapores que possam ser liberados pelos produtos químicos que são 
manipulados pelos pesquisadores, evitando sua contaminação.

Os comportamentos de segurança envolvem uma série de atitu-
des que devem ser adotadas diariamente, de modo a evitar a exposição 
do pesquisador a situações de risco. São exemplos manusear de forma 
adequada os materiais de trabalho; não levar as mãos à boca, ao nariz 
ou aos olhos; não utilizar o olfato ou o paladar para identificar produ-
tos químicos; não levar alimentos ou bebidas para o laboratório; usar 
roupas e calçados fechados, que cubram a maior parte do corpo; entre 
outros.

» Chuveiros de emergência 
e lava-olhos são 
equipamentos de proteção 
coletiva de laboratórios.
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 1. Leia o texto a seguir.
Dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus. O objetivo desta data é incentivar a população ao hábito de visitar 

e apreciar os museus, seja de arte, arqueologia, zootecnia ou história. Ao todo, o Brasil possui mais de 3 700 museus, 
sendo 65% deles públicos, entre os quais 456 federais. [...]

[...]
Para Solange Ferraz, o Dia Internacional dos Museus não deve apenas ser celebrado, mas sim tratado como um 

“dia para pensar para que servem os museus e que funções eles cumprem na sociedade”. [...]

NETTO, A. A função dos museus na sociedade brasileira é tema do “Diálogos na USP”. Jornal da USP, 17 maio 2019. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/atualidades/dialogos-na-usp-debate-a-situacao-dos-museus-no-brasil/. Acesso em: 28 ago. 2020.

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, responda.
a) Qual o objetivo do Dia Internacional dos Museus?
b) Existem museus em sua cidade? Realize uma pesquisa a respeito do(s) museu(s) de sua cidade, ou 

de cidades próximas, e registre informações a respeito dele(s).
c) Qual a importância dos museus para a sociedade?

 2. Os equipamentos de laboratórios podem ser conectados uns aos outros para a realização de determi-
nada técnica. Analise a montagem a seguir e responda o que se pede. Se necessário, faça uma pesquisa.

Suporte Universal

Bico de Bunsen

Garra

Líquido A

Líquido B

Mangueira de 
látex

Mangueira de 
látex de saída de 
água quente

a) Qual técnica está sendo executada e qual seu objetivo? Caso seja necessário, faça uma pesquisa.
b) Com base em sua resposta anterior, qual dos líquidos seria uma mistura?
c) Descreva o que está acontecendo em cada parte da montagem, citando as vidrarias presentes. 

 3. A manutenção da segurança do trabalho executado nos laboratórios de pesquisa depende do uso 
de equipamentos específicos, além dos comportamentos do próprio pesquisador. A respeito do 
assunto, responda às questões que seguem.
a) De forma geral, quais equipamentos de segurança devem ser utilizados no laboratório? Justifique 

sua importância.
b) Quais comportamentos de segurança devem ser adotados no laboratório? Justifique sua importância.

 4. Os materiais utilizados nos hospitais são devidamente esterilizados antes de serem utilizados. O 
desenvolvimento da técnica de esterilização foi importante para aumentar o sucesso de procedi-
mentos invasivos, como cirurgias, evitando infecções.
a) O que é esterilização? Explique como ela pode ser realizada.
b) Por que os materiais utilizados em cirurgias não podem ser apenas desinfetados?

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

 1. A rápida veiculação de notícias falsas, conhecidas 
por fake news, pode prejudicar a qualidade de vida 
das pessoas, inclusive sua saúde. 
a) Muitas fake news utilizam a expressão “cientis-

tas descobrem” para tentar se sustentar como 
verdadeiras. Contudo, o conhecimento das 
características da Ciência e de como as inves-
tigações científicas são desenvolvidas pode 
auxiliar a análise da veracidade das informações 
veiculadas. Explique como isso pode ser feito.

b) Existem outras formas de se verificar a veraci-
dade de uma notícia recebida. Forme um grupo 
com seus colegas e realizem uma pesquisa a 
respeito do assunto. A partir dos resultados de 
sua pesquisa, produzam um panfleto digital com 
dicas de combate a fake news e o compartilhe 
nas mídias sociais da escola, buscando a cons-
cientização da comunidade escolar.

 2. As investigações científicas são realizadas a partir 
de diversas etapas, entre elas, a interpretação de 
dados e a comunicação dos resultados obtidos. O 
quadro a seguir apresenta dados referentes a pro-
dução de resíduos plásticos por diversos países ao 
redor do mundo em 2018, medidos em toneladas. 
Eles foram obtidos a partir do estudo feito pela 
Organização Não Governamental (ONG) chamada 
Fundo Mundial para a Natureza (WWF, sigla do nome 
em inglês World Wide Fund for Nature). Analise-os 
para responder às questões que seguem.

País
Total de lixo 

plástico gerado
Total 

reciclado 

Estados 
Unidos 70 782 577 24 490 772

China 54 740 659 12 000 331

Índia 19 311 663 1 105 677

Brasil 11 355 220 145 043

Indonésia 9 885 081 362 070

Rússia 8 948 132 320 088

Alemanha 8 286 827 3 143 700

Reino Unido 7 994 284 2 513 856

Japão 7 146 514 405 834

Canadá 6 696 763 1 423 139

Fonte dos dados: BRASIL é o 4º país do mundo que mais gera 
lixo plástico. WWF Brasil, 4 mar. 2019. Disponível em: https://
www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-

mais-gera-lixo-plastico. Acesso em: 8 set. 2020.

a) Qual posição ocupada pelo Brasil na produção de 
resíduos plásticos, em 2018? Indique a quanti-
dade de resíduos plásticos produzida.

b) Calcule o percentual de resíduos plásticos que 
foram reciclados por cada país do quadro em 
2018. Produza uma planilha de dados em um 
programa digital e elabore um gráfico com os 
percentuais calculados. Depois, indique em qual 
dos países houve maior e em qual houve a menor 
reciclagem dos resíduos plásticos produzidos 
proporcionalmente a quantidade produzida.

 3. Para a realização de um experimento em laboratório, 
um pesquisador precisa obter exatamente 10 mL de 
ácido clorídrico. A respeito do assunto, responda.
a) Que vidraria pode ser utilizada para obter o 

volume exato necessário?
b) O ácido clorídrico pode causar lesões graves caso 

entre em contato com a pele ou mucosas. Que 
equipamentos de proteção individual devem 
ser utilizados pelo pesquisador ao manipular o 
ácido clorídrico? Justifique sua resposta.

c) A manipulação do ácido clorídrico deve ser feita 
em uma cabine de fluxo. Qual a função desse 
equipamento?

d) Que comportamentos de segurança devem ser 
adotados no trabalho em laboratórios?

 4. Observe a imagem analisada por uma pesquisadora 
em sua investigação a respeito de células nervosas 
da medula espinal.

» Micrografia de células da medula espinal. (Aumento 
aproximado de 370 vezes; colorida artificialmente.)

Qual tipo de microscópio foi utilizado pela pesqui-
sadora? Explique como ele funciona.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 5. Uma das medidas de higiene adotadas pelas pessoas e por estabelecimentos comerciais durante a pandemia 
de covid-19 foi o uso obrigatório de álcool em gel 70% nas mãos e nas superfícies de objetos, de modo geral. 
Explique por que, com base na sua ação desinfetante. Se necessário, realize uma pesquisa a respeito do assunto.

 6. Em uma conversa com seus colegas, um estudante disse que as teorias científicas não podem ser creditadas 
ou tidas como verdadeiras, já que não passam de especulações feitas pelos cientistas. Você concorda com a 
afirmação do estudante? Justifique sua resposta.

 7. (Vunesp-SP) O método científico é literalmente uma investigação, na qual o pesquisador procura, a partir de 
observações de fatos ou eventos, formular hipóteses. Essas hipóteses devem ser metodologicamente testadas 
e experimentadas repetidamente, para que posteriormente haja
a) conclusão de seu experimento, independentemente de os resultados confirmarem ou rejeitarem as hipó-

teses testadas.
b) comprovação de que suas hipóteses estavam corretas, caso contrário o experimento não pode ser 

conclusivo.
c) demonstração de que sua metodologia de experimentação confirma, sem margem de erro, suas hipóteses 

formuladas.
d) formulação de novas perguntas sobre o mesmo fato, pois os experimentos científicos jamais chegam a 

uma conclusão.
e) utilização comercial de suas descobertas, gerando lucros que financiarão novas pesquisas sobre o tema 

pesquisado.

 8. (Unimontes-MG) A realização de uma pesquisa científica é dividida em determinadas partes. As hipóteses devem 
facilitar o ensaio experimental. Todas as afirmativas abaixo são hipóteses. Analise-as e assinale a alternativa 
que representa uma hipótese com as seguintes características:

 � Hipótese definida. 
 � Sua comprovação ou negação acrescentará informação científica válida. 
 � Suscetível de comprovação experimental. 
 � Sem excesso de abrangência.

a) O medicamento X combate todos os tipos de dores de cabeça.
b) O medicamento X é eficaz no combate à dor de cabeça.
c) O medicamento X é eficiente no combate a dores de cabeça decorrentes de má-digestão.
d) O medicamento X é eficaz no combate à dor.

 9. (Copese/IFSudeste-MG) O que é uma hipótese científica?
a) Uma possível resposta a uma pergunta científica formulada.
b) Uma possível conclusão a uma pergunta formulada.
c) A descrição de uma pergunta científica formulada.
d) Uma verdade científica absoluta.
e) Uma possível pergunta científica.

 10. (UERJ) 

Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista 
italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen, ou simplesmente o vapor dele 
derivado, a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a 
fertilização, foi retirado o seguinte trecho:

[…] para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da 
parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo, que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor.

Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de:
a) análise de dados;
b) elaboração de hipótese;
c) coleta de material;
d) planejamento do experimento.

Alternativa a.

Alternativa c.

Alternativa a.

Alternativa d.
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Integrando com
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

A ética na pesquisa
Para realizar investigações científicas, os pesquisadores seguem um conjunto 

de preceitos éticos. Isso implica que precisam ser honestos com a comunidade 
científica e, principalmente, consigo mesmos, não falsificando os procedimentos 
que foram adotados e/ou os resultados que foram obtidos, tampouco direcioná-los 
a conclusões desejadas, por um grupo social, por exemplo.

Além disso, é necessário respeitar a autoria de outros trabalhos já realizados, 
referenciando-os em seu próprio trabalho, para que ideias e conclusões já estabe-
lecidas não sejam apropriadas de forma indevida. Ademais, eles precisam seguir 
as leis, resoluções e normas do país onde a pesquisa é conduzida.

No Brasil, uma determinação legal para pesquisas que envolvem seres humanos 
é a necessidade de submeter o projeto da pesquisa que se pretende realizar a um 
comitê de ética formado por um conjunto de pesquisadores que irá avaliá-lo e 
determinar se a pesquisa pode ocorrer. De modo geral, a aprovação depende do 
rigor adotado nos procedimentos, dos riscos e dos benefícios oferecidos aos parti-
cipantes. Quando há rigor metodológico, e os benefícios trazidos são maiores que 
os riscos potenciais, o projeto pode ser aprovado.

Em pesquisas envolvendo seres humanos, os pesquisadores também devem res-
peitar os participantes, assegurando-lhes seus direitos como tal e como indivíduos. 
Neste sentido, todas as informações referentes à pesquisa devem ser fornecidas com 
detalhes, como seus objetivos, seus procedimentos, seus benefícios e possíveis riscos.

Desta forma, cientes de todos os procedimentos da pesquisa, os participantes 
podem optar por querer ou não contribuir com ela. Essa decisão deve ser voluntária, 
manifestada livremente por eles. Ainda assim, mesmo que queiram participar, podem 
retirar-se da pesquisa a qualquer momento, sem que isso acarrete danos a eles.

» A participação em 
pesquisas deve ser 
voluntária e manifestada 
livremente pelas pessoas.

ZORANM/GETTY IMAGES
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Atualmente, pesquisas que envolvem seres humanos devem atender a normas 
estipuladas por lei. No Brasil, por exemplo, a Resolução no 466 de 2012 é a respon-
sável por determinar as diretrizes dessas pesquisas. No entanto, o reconhecimento 
legal dos direitos participantes em pesquisas iniciou-se apenas no século XX, após a 
Segunda Guerra Mundial.

A Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939 e envolveu grande parte das nações 
ao redor do mundo, que se organizaram em duas alianças militares: os “Aliados”, que 
incluíam a França e o Reino Unido; e o “Eixo”, que incluía a Alemanha e a Itália. Os 
países envolvidos nesse cenário mobilizaram toda sua capacidade econômica, indus-
trial e científica para a guerra, que se findou em 1945. Foi um dos maiores conflitos 
da história, resultando entre 50 e 70 milhões de mortes.

Ainda em 1945, no período pós-guerra, 
iniciaram-se julgamentos organizados por tribu-
nais militares contra os crimes cometidos pelo 
governo alemão durante a guerra, entre eles a 
realização de experimentos invasivos com pri-
sioneiros de guerra. Tais crimes foram julgados 
na cidade de Nuremberg, na Alemanha, e ficaram 
conhecidos como Julgamentos de Nuremberg.

A violência dos crimes cometidos durante a 
Segunda Guerra Mundial levantou discussões 
mundiais sobre a necessidade de regula-
mentar os direitos humanos, bem como sua 
participação em pesquisas. Assim, em 1947 
foi criado o Código de Nuremberg, o primeiro 
documento a estabelecer um conjunto de 
preceitos éticos em pesquisas realizadas com 
seres humanos, e no ano seguinte, em 1948, 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Desde então, diversos outros documen-
tos foram criados visando a garantia de 
todos os direitos das pessoas como partici-
pantes em pesquisas.

 1. Quais direitos dos participantes em pesqui-
sas envolvendo seres humanos mencionados 
no texto?

 2. Qual contexto histórico associado à criação do 
primeiro documento que estabelecia preceitos 
éticos para pesquisas realizadas com seres 
humanos? Explique-o.

 3. Você conhece seus direitos como ser humano? 
Forme um grupo com seus colegas e realizem 
uma pesquisa sobre os direitos estipulados na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A 
partir dos resultados encontrados, produzam 
uma apresentação utilizando mídias digitais e 
a apresente à comunidade escolar.

Não escreva no livroAtividades

» Palácio da Justiça de Nuremberg, localizado 
na Alemanha. Foi o local onde ocorreram os 
julgamentos dos crimes cometidos pelos alemães 
durante a Segunda Guerra Mundial.

KARL-FRIEDRICH HOHL/GETTY IMAGES

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: 2 e 3

Habilidades: EM13CNT205, 
EM13CNT301, EM13CNT303, 
EM13CNT304 e EM13CNT310

» As aplicações da biotecnologia na sociedade envolvem diversos 
setores, como a saúde, a agricultura, a pecuária, a indústria 
farmacêutica, cosmética, têxtil, alimentícia, entre outras.

Uma das maiores expectativas durante a pandemia do 
SARS-CoV-2 (covid-19) era o desenvolvimento de uma vacina 
que pudesse proteger o ser humano contra o vírus de maneira 
eficaz e segura. Houve uma corrida contra o tempo. Centenas 
de laboratórios do mundo todo, privados e públicos, incluindo 
brasileiros, se dedicaram a encontrar a melhor maneira de 
desenvolver esta vacina. 

Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para 
a produção de uma vacina. Algumas utilizam o próprio agente 
causador da doença. Outras utilizam somente parte dele. 
Outras ainda utilizam técnicas de biotecnologia para mani-
pulação do material genético ou das proteínas do vírus. 

A biotecnologia não é uma área nova. Ela existe há milhares 
de anos. Mas, com a ampliação do conhecimento científico e o 
desenvolvimento tecnológico, novas técnicas são empregadas 
e cada vez mais influenciam grande parte dos setores da socie-
dade, com destaques para a agricultura, a pecuária e a saúde. 

Os princípios da biotecnologia estão diretamente ligados 
ao DNA, um dos assuntos que estudaremos nesta unidade. 

Não escreva no livro

 1. O que é biotecnologia?

 2. As vacinas possuem relação com a imunidade. 
O que é imunidade? Como age uma vacina?

Genética e 
tecnologiaU

N
ID

A
D

E

2

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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Leia o texto a seguir que apresenta o uso de técnicas científicas em investiga-
ções criminais.

[...] as técnicas de identifi cação fundamentadas na análise direta do ácido desoxirribonu-
cléico (signifi cado da sigla DNA [...]) ostenta pelo menos duas vantagens [...]: a estabilidade 
química do DNA, mesmo após longo período de tempo, e a sua ocorrência em todas as célu-
las nucleadas do organismo humano, o que permite condenar ou absolver um suspeito com 
uma única gota de sangue ou através de um único fi o de cabelo encontrado na cena do crime.

[...]
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO PARANÁ. A genética na investigação criminal (DNA). Disponível em: 

http://www.ic.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7. Acesso em: 28 ago. 2020.

Núcleo e divisões 
celulares1T

E
M

A

As células são as unidades básicas dos seres vivos. Todas as células apresentam 
características comuns, como a membrana plasmática, uma bicamada lipídica que as 
delimita; o citoplasma, um espaço preenchido por um fluido denominado citosol, no qual 
estão imersas organelas celulares; e o material genético, que armazena informações 
responsáveis por coordenar o funcionamento das células e condicionar as caracterís-
ticas dos seres vivos.

Existem basicamente dois padrões de tipos celulares: as células procarióticas, que 
não apresentam núcleo delimitado por um envoltório membranoso nem estruturas 
membranosas em seu interior; e, as células eucarióticas, que apresentam núcleo deli-
mitado por um envoltório nuclear e estruturas membranosas em seu interior.

Em células eucarióticas, como as dos seres humanos, grande parte das molécu-
las de DNA se encontram no interior do núcleo celular. Por esse motivo, amostras de 
material biológico humano constituído por células nucleadas podem contribuir com as 
investigações criminais, ao possibilitarem a realização de exames de DNA.

Neste tema, estudaremos as características do núcleo celular de células euca-
rióticas. Além disso, iremos estudar as divisões celulares conhecidas por mitose 
e por meiose.

» Pesquisador iniciando 
procedimento para 
extração de DNA de fios 
de cabelo.
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As respostas e os 
comentários das 
atividades estão 
disponíveis no Manual 
do Professor.

Não escreva no livro

1 Quais as 
vanta-
gens dos 
exames de 
DNA para 
as inves-
tigações 
criminais?

2 Diversos 
tipos de 
exames 
têm como 
princípio a 
análise do 
DNA. Você 
conhece 
algum 
desses 
exames? 
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Núcleo celular 
O núcleo celular é constituído basicamente por um envoltório nuclear, pelo nucleoplasma, 

pelo nucléolo e pela cromatina.
O envoltório nuclear, também chamado carioteca, envolve o núcleo e separa o material 

genético do citoplasma, o que caracteriza as células eucarióticas. Ele apresenta duas membra-
nas de lipídios, sendo que a membrana externa (voltada para o citoplasma) contém ribossomos 
aderidos. Suas membranas são uma continuidade do retículo endoplasmático.

Os ribossomos são organelas celulares responsáveis pela síntese de proteínas.
O retículo endoplasmático é uma organela celular constituída por uma rede de túbulos e 

sacos achatados, cujas membranas são contínuas ao envoltório nuclear. Uma porção do retículo 
apresenta ribossomos aderidos à sua membrana e é denominada retículo endoplasmático gra-
nular. Essa porção está relacionada à síntese e à secreção de proteínas, que, após produzidas, 
são armazenadas em vesículas. A porção do retículo que não apresenta ribossomos aderidos 
à membrana é denominada retículo endoplasmático agranular e está relacionada a diversas 
atividades, como a síntese de lipídios e ao metabolismo de carboidratos.

Saiba mais

Outra característica do envoltório nuclear é que ele não é contínuo, visto ser dotado de 
poros que possibilitam a passagem de substâncias para seu interior ou para o citoplasma.

O nucleoplasma é uma solução que preenche os espaços do interior do núcleo. Essa solução 
é constituída de água, íons, metabólitos, moléculas de RNA, enzimas e outras substâncias. 

O nucléolo é uma estrutura localizada no interior do núcleo relacionada à produção de ribossomos.
A cromatina é constituída por DNA, que armazena informação genética, e por proteínas, que se 

relacionam com a manutenção da estrutura da cromatina e com o controle da atividade do DNA. 

Envoltório nuclear

Retículo 
endoplasmático 

granular

Retículo 
endoplasmático 

agranular

Nucleoplasma

nucléolo
Poro

Cromatina
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O

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p .100.

» Representação esquemática do núcleo de uma célula animal generalizada. 
(Imagens sem escala; cores-fantasia.)
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Material genético 
O núcleo celular carrega a maior parte do mate-

rial genético das células. Veja como ele encontra-se 
organizado.

No interior do núcleo celular, o material genético 
apresenta-se sob a forma de cromatina, que é um 
complexo formado por associações entre a molécula 
de DNA e proteínas específicas. A unidade básica da 
cromatina é o nucleossomo, que consiste no DNA 
enrolado duas vezes ao redor de um conjunto de pro-
teínas denominadas histonas.

A interação entre as histonas promove o enove-
lamento do DNA, formando fibras de cromatina. Em 
uma fase um pouco mais condensada, as fibras de cro-
matina formam alças. Em determinados momentos da 
vida da célula, como durante sua divisão, a cromatina 
assume uma forma bastante condensada, denomi-
nada cromossomo. 

O cromossomo assume seu maior nível de con-
densação em uma das fases da divisão celular, como 
veremos adiante. Nessa fase, recebe o nome de cro-
mossomo metafásico e apresenta duas cromátides, 
unidas por uma região especializada denominada 
centrômero.

O número de cromossomos nas células é variável 
entre as espécies. No geral, em espécies de reprodução 
sexuada, as células que formam o organismo (células 
somáticas) são denominadas diploides por apresen-
tarem dois conjuntos cromossômicos: um de origem 
paterna, e outro, materna. Nessas células, cada cro-
mossomo apresenta-se em par, de forma e tamanho 
similares entre si, sendo chamados cromossomos 
homólogos. O número de cromossomos de células 
diploides pode ser representado por 2n. Em células 
somáticas humanas, 2n equivale a 46 cromossomos.

Em contrapartida, as células reprodutivas (ou 
gametas), responsáveis pela reprodução sexuada, são 
denominadas haploides por apresentarem um con-
junto cromossômico. Essas células apresentam apenas 
um cromossomo de cada par, sendo possível repre-
sentar seu número de cromossomos por n. Em células 
reprodutivas humanas, n equivale a 23 cromossomos.

Na reprodução sexuada, ocorre a união 
de duas células reprodutivas (fecundação), 
as quais apresentam metade do número 
cromossômico da espécie. Da fecundação, 
forma-se um zigoto, que apresenta o con-
junto cromossômico completo da espécie. 
O zigoto irá se desenvolver em um novo 
indivíduo.

Saiba mais

» Representação esquemática dos diferentes 
graus de condensação do DNA. (Imagem sem 
escala; cores-fantasia.)

REECE, J. B., et al. Biologia 
de Campbell. 10. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 
2015. p.328-329.

cromossomo 
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» Célula 
sanguínea em 
mitose. (Imagem 
de microscopia 
óptica, aumento 
aproximado 
de 1 500
vezes; colorida 
artificialmente.)

Divisão celular 
Uma das características dos seres vivos é a capacidade de crescer e se desen-

volver, uma das etapas de seu ciclo de vida. Para tanto, é preciso que as células 
que compõem o organismo se multipliquem e transmitam seu material genético às 
células que originaram. Isso ocorre por meio da divisão celular denominada mitose. 
A mitose é parte integrante do ciclo celular, isto é, do tempo de vida de uma célula 
desde sua formação até sua divisão em outras duas células-filhas.

Além disso, outra característica dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir, 
gerando descendentes. Para tanto, em espécies de reprodução sexuada, é preciso 
que sejam produzidas células reprodutivas específicas, denominadas células sexuais 
ou gametas. Isso ocorre por meio da divisão celular denominada meiose.

Ciclo celular 
Nos eucariontes, o ciclo celular pode ser dividido em duas etapas: a intérfase e a fase 

mitótica. De modo geral, a intérfase é a etapa em que ocorre a preparação da célula para 
a fase mitótica, que envolve a mitose e a citocinese (divisão celular propriamente dita).

A intérfase pode ser separada em três fases: G1, S e G2. Na fase G1, ocorre o 
crescimento da célula em decorrência da síntese de proteínas e outros componen-
tes celulares. Na fase S, ocorre a duplicação (ou síntese) do DNA, 
de maneira que cada cromossomo seja constitu-
ído por duas cromátides. Na fase G2, a célula 
continua crescendo enquanto finaliza as 
preparações para a fase mitótica.

Ao final da intérfase, os cromos-
somos estão duplicados, assim 
como os centríolos, que passam a 
apresentar-se em dois pares.

Após a fase G2, a célula entra 
na fase mitótica. Esta fase, como 
mencionado, é constituída pela 
mitose e pela citocinese.

REECE, J. B., et al. Biologia 
de Campbell. 10. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 
2015. p.235.
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» Representação esquemática 
das fases do ciclo celular.
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Mitose 
A mitose pode ser subdividida em quatro fases: prófase, metáfase, anáfase 

e telófase. Durante a prófase, os cromossomos se condensam, o nucléolo desa-
parece e o envoltório nuclear se fragmenta. Com isso, o nucleoplasma se mistura 
ao citoplasma. Além disso, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático (ou 
fuso mitótico) pelos centríolos, organelas dispostas em par.

Na metáfase, os pares de centríolos passam a se localizar em polos opostos 
da célula, formando as fibras do fuso acromático. Essas fibras se conectam aos 
cromossomos, possibilitando sua movimentação no interior da célula. Com isso, 
são deslocados ao plano equatorial da célula, onde permanecem alinhados.

Durante a anáfase, as cromátides-irmãs são separadas e levadas em direção 
aos polos da célula. Na telófase, os cromossomos separados chegam aos polos 
e o fuso acromático desaparece. Os cromossomos se descondensam e se inicia 
a formação de um envoltório nuclear ao redor de cada conjunto cromossômico.

A mitose se completa quando dois núcleos geneticamente idênticos são forma-
dos no interior da célula. Normalmente ela é acompanhada da divisão do citoplasma, 
denominada citocinese. Em células animais, forma-se uma constrição na região 
equatorial da célula e uma nova membrana plasmática é formada, resultando em 
duas células-filhas idênticas à célula que lhes deu origem.

REECE, J. B., et al. Biologia de 
Campbell. 10. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. p. 236 e 237.

 » Representação 
esquemática 
das fases da 
mitose. Neste 
caso, as duas 
células-filhas (2n) 
possuem quatro 
cromossomos 
assim como 
a célula-mãe 
(2n). (Imagens 
sem escala; 
cores-fantasia.)

PAULO CÉSAR PEREIRA

PRÓFASE

envoltório nuclear

fuso acromático em formação

centríolos

cromossomo com 
 duas cromátides-irmãs

METÁFASE

célula-mãe (2n)

fibras do fuso acromático

cromossomos alinhados no 
plano equatorial da célula

cromátides

constrição

formação do envoltório nuclear

células-filhas (2n)

TELÓFASE E CITOCINESE

ANÁFASE

50

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_044-054-Tema1_LA_G21-AV2.indd   50D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_044-054-Tema1_LA_G21-AV2.indd   50 28/09/20   18:3328/09/20   18:33



Meiose 
De modo geral, em animais, a meiose ocorre na formação de gametas. Na 

meiose, as células-filhas recebem apenas um cromossomo do par de cromossomos 
homólogos, possuindo metade dos cromossomos da célula-mãe. Ou seja, após essa 
divisão, as células-filhas possuem um número n de cromossomos. Isso permite a 
restauração do número 2n da espécie após a fecundação dos gametas.

A meiose pode ser dividida em duas etapas: meiose I e meiose II. A meiose I, 
por sua vez, pode ser dividida em prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I. 

» Representação esquemática das fases da meiose I. Neste 
caso, após a meiose I, formaram-se duas células-filhas (n) 
com dois cromossomos cada, que é metade do número de 
cromossomos apresentado pela célula-mãe (2n). (Imagens 
sem escala; cores-fantasia.)

PAULO CÉSAR PEREIRA

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. p. 258.

Durante a prófase I, os cromos-
somos se condensam, o nucléolo 
desaparece e o envoltório nuclear se 
fragmenta. Com isso, o nucleoplasma 
se mistura ao citoplasma. Além disso, 
inicia-se a formação das fibras do fuso 
acromático pelos centríolos.

Nessa fase, cada cromossomo se 
pareia com seu homólogo e podem 
ocorrer trocas de segmentos do DNA 
entre as cromátides não irmãs, pro-
cesso denominado recombinação
ou crossing-over. Isso contribui com 
o aumento da variabilidade genética 
em uma espécie, isto é, para a diver-
sidade de conjuntos genéticos entre 
seus indivíduos.

Na metáfase I, os pares de centríolos 
passam a se localizar em polos opostos 
da célula. As fibras do fuso acromático, já 
formadas, conectam-se a cada um dos 
cromossomos do par de homólogos, os 
quais são deslocados ao plano equatorial 
da célula, onde permanecem pareados.

Na anáfase I, cada cromossomo 
do par de homólogos é levado a polos 
opostos da célula. Ao contrário da 
mitose, as cromátides não se segre-
gam. Na telófase I, os cromossomos, 
ainda duplicados, chegam aos polos 
e o fuso acromático desaparece. O 
citoplasma se divide, formando duas 
células-filhas.

PRÓFASE I

METÁFASE I

ANAFÁSE I

TELÓFASE I

cromossomos homólogos 
pareados no plano equatorial 
da célula

cromátides-irmãs 
permanecem ligadas

cromossomos 
homólogos se 

separam

células-filhas (n)

constrição

centríolo

fuso acromático 
em formação

célula-mãe (2n)

cromátides-irmãs
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Após a primeira divisão da meiose, as células-filhas passam pela meiose II, a 
qual pode ser dividida em prófase II, metáfase II, anáfase II e telófase II.

Durante a prófase II, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático. Na 
metáfase II, as fibras do fuso acromático ligam-se às cromátides-irmãs dos cro-
mossomos, os quais são posicionados no plano equatorial da célula, de modo que 
fiquem alinhados como na mitose. Na anáfase II, ocorre a separação das cro-
mátides-irmãs, que são deslocadas a polos opostos da célula. Na telófase II, os 
cromossomos se descondensam e o envoltório nuclear é formado. Ocorre a divisão 
do citoplasma e a formação da membrana plasmática.

Ao final da meiose II, quatro células-filhas (n) são formadas com metade do 
número de cromossomos da célula-mãe (2n), que lhes deu origem.

» Representação 
esquemática das 
fases da meiose 
II. Neste caso, ao 
final da meiose, 
formaram-se quatro 
células-filhas com 
dois cromossomos 
(n), que é a metade 
do número de 
cromossomos 
apresentado pela 
célula-mãe (2n). REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p.259.
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células-filhas (n)

PRÓFASE II

METÁFASE II

fibras do fuso acromático

cromossomos alinhados no 
plano equatorial da célula

fuso acromático em formação

ANAFÁSE II
cromátides-irmãs 
se separam

TELÓFASE II
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Extraindo o DNA de cebola
O estudo do DNA dos seres vivos é realizado há 
décadas, desde que técnicas para sua extração 
e análise foram desenvolvidas e aprimoradas. 
Muitas dessas técnicas exigem diversos equi-
pamentos laboratoriais específicos. Mas, será 
possível extrair o DNA de certas células com 
poucos materiais e procedimentos simples?

» Materiais
 1 cebola picada em pedaços pequenos;
 1 colher de chá de sal de cozinha;
 1 colher de sopa de detergente neutro;
 150 ml de água filtrada a temperatura 

ambiente;
 1 frasco de álcool 98º gelado (que havia sido 

mantido anteriormente no congelador por 
um dia);

 2 copos de vidros transparentes identifica-
dos pelas letras A e B;

 1 coador de café e 1 filtro de café;
 1 panela com água aquecida a fogo baixo, 

para banho-maria;
 1 recipiente plástico;
 Cubos de gelo;
 Papel filme.

Oficina científica

! Cuidado ao cortar a cebola em 
pedaços pequenos e ao realizar o 
banho-maria. Peça a um adulto para 
fazer essas etapas.

» Procedimentos
 No copo A, adicione a água filtrada e misture, 

com cuidado, o detergente e o sal, de modo a 
não formar espuma. Adicione a cebola picada 
à mistura e cubra a abertura do copo com 
papel filme;

 Coloque o copo A no interior da panela com 
água aquecida a fogo baixo, mantendo-o em 
banho-maria por 20 minutos;

 Espera e o copo A esfriar por 5 minutos, 
remova o papel filme e filtre a mistura com 
auxílio do coador e do filtro de café. Armazene 
a solução filtrada no copo B.

 Mantenha apenas metade do volume do 
copo B com a solução filtrada e cubra a aber-
tura do copo com papel filme.

 Adicione cubos de gelo no interior do reci-
piente plástico e coloque o copo B em seu 
interior. Mantenha-o no gelo por 5 minutos.

 Remova o papel filme e adicione o álcool 
gelado com cuidado, até que o volume do 
copo seja preenchido. Aguarde 10 minutos 
e observe os resultados.

 1. A partir dos resultados observados, responda ao questionamento inicial.

 2. Qual a origem do DNA visualizado na atividade prática?

 3. Por que o detergente foi utilizado na atividade prática? Se necessário, realize uma pesquisa para 
responder a essa pergunta.

 4. Forme um grupo com seus colegas e elaborem dois questionamentos que devem ser respondidos 
pelos demais. Seus questionamentos devem ser referentes à atividade prática e/ou a seu assunto.

Não escreva no livro
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 1. A quantidade de DNA de uma célula varia ao longo 
do ciclo celular. Por exemplo, na fase S, da intér-
fase, ocorre a duplicação do DNA. Isso significa 
que, ao final dessa fase, a célula apresenta o dobro 
de DNA. Em contrapartida, após a fase mitótica, 
na qual ocorre a separação das cromátides-irmãs, 
a célula volta a apresentar a quantidade de DNA 
que normalmente apresenta.

DNA

Tempo

2X

X
1 2 3 4 1

ROBERTIS, E. D. P. de; ROBERTIS Jr., E. M. F. D. Fundamentos de 
Biologia celular e molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1993. p. 166.

Considerando que “X” represente a quantidade 
de DNA de uma célula, responda:
a) A qual área indicada no gráfico (1, 2, 3 ou 

4) corresponde a fase S do ciclo celular? 
Justifique sua resposta.

b) A qual área indicada no gráfico (1, 2, 3 ou 4) 
corresponde a fase mitótica do ciclo celular? 
Justifique sua resposta.

c) Explique os principais eventos da intérfase.
d) Em seu caderno, desenhe um esquema que 

represente a fase mitótica do ciclo celular e 
indique seus principais eventos.

 2. A imagem a seguir apresenta células em 
diferentes fases da mitose, visualizadas ao 
microscópio óptico. 

A fase em que a célula circulada se encontra 
envolve a separação de cromátides-irmãs, 

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

que são levadas pelo fuso acromático a polos 
opostos da célula.
Com base nas informações apresentadas e em 
seus conhecimentos, responda as questões 
a seguir.
a) Como é denominada a fase da mitose que a 

célula circulada se encontra? Justifique sua 
resposta.

b) Quais os principais eventos subsequentes a 
essa fase? Explique-os.

 3. Um cientista deseja realizar o estudo dos cro-
mossomos de uma espécie de planta. Para isso, 
ele precisa realizar um cultivo em laboratório 
de um tecido que apresenta alta capacidade 
de divisão celular e interromper a mitose das 
células, de modo que seja possível encontrá-las 
em uma fase que seus cromossomos estejam 
em seu maior grau de condensação.
Considerando as informações apresentadas e 
seus conhecimentos sobre o assunto, responda:
a) Em que fase da mitose celular as células 

deveriam encontrar-se para que o cientista 
possa realizar seu estudo?

b) Explique os níveis de condensação do DNA.

 4. As ilustrações a seguir representam uma célula de 
determinada espécie animal em divisão celular. 
Analise-as e responda às questões que seguem.
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a) Qual tipo de divisão celular é representado? 
Justifique sua resposta.

b) Esse processo de divisão celular ocorre em 
células somáticas ou células gaméticas? 
Explique sua resposta.

c) Qual número 2n e n dessa espécie?
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Em fevereiro de 2020, com a confirmação do primeiro caso de covid-19 no 
Brasil, os cientistas brasileiros se dedicaram à realização de diversos estudos a 
respeito do SARS-CoV-2, o novo coronavírus.

As pesquisas foram iniciadas pelo sequenciamento do material genético do 
vírus responsável pela infecção do primeiro brasileiro diagnosticado com a doença, 
que havia viajado à Itália a trabalho. Esse sequenciamento foi feito em apenas 
dois dias, sob a coordenação das pesquisadoras Jaqueline Goes de Jesus e Ester 
Cerdeira Sabino, que ficaram conhecidas pela agilidade do trabalho, o qual geral-
mente era realizado em 15 dias pelos demais cientistas ao redor do mundo.

Após o sequenciamento, as análises preliminares do material genético do 
coronavírus desse paciente brasileiro mostraram que este apresentava algumas 
alterações genéticas em relação ao material genético do vírus identificado na cidade 
de Wuhan, na China, onde a doença se originou. Esses resultados são importantes, 
visto que conhecer as características genéticas do coronavírus pode auxiliar no 
desenvolvimento de vacinas e de medicamentos eficazes.

Genética molecular2T
E

M
A

» Pesquisadoras brasileiras Jaqueline Goes de Jesus (à esquerda) e Ester Cerdeira 
Sabino (à direita).
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O estudo do material genético pode auxiliar a sociedade humana em diversos aspec-
tos, como a economia e a saúde. Neste tema, iniciaremos nossos estudos do material 
genético em nível molecular.

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

Não escreva no livro

1 No que consiste sequen-
ciar o material genético 
de um vírus, como no 
caso do SARS-CoV-2, ou 
de um ser vivo? Converse 
com seus colegas. 

2 Em sua opinião, por que 
conhecer o material 
genético do coronavírus é 
importante para auxiliar 
no desenvolvimento de 
vacinas e de medicamen-
tos eficazes? Converse 
com seus colegas.
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O DNA 
O material genético dos seres vivos é constituído por DNA, sigla para ácido 

desoxirribonucleico. Em células eucarióticas, as moléculas de DNA estão 
organizadas no interior do núcleo celular e são responsáveis por carregar as 
informações genéticas para formar grande parte das moléculas que são sin-
tetizadas em uma célula. 

O DNA é um tipo de ácido nucleico, uma molécula longa formada por 
unidades menores chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo do DNA (ou, 
desoxirribonucleotídeo) é constituído por uma molécula de desoxirribose (um 
açúcar formado por cinco carbonos), à qual se liga uma molécula de fosfato e 
uma base nitrogenada. 

Nesta coleção, os vírus não são considerados como seres vivos. Certos vírus apresentam o material 
genético formado apenas por moléculas de RNA, sigla para ácido ribonucleico. 

Em células 
procarióticas, o 
DNA se encontra 
disperso no 
citoplasma. 

As bases nitrogenadas são compostos que possuem nitrogênio e podem ser 
de dois tipos: purinas, que são a adenina (A) e a guanina (G), e pirimidinas, que são 
a citosina (C) e a timina (T). Devido às bases nitrogenadas, o DNA pode apresentar 
quatro tipos de nucleotídeos diferentes: nucleotídeo de adenina, nucleotídeo de 
guanina, nucleotídeo de citosina e nucleotídeo de timina.

Com base em estudos a respeito das características químicas da molécula 
de DNA e da análise da imagem do DNA produzida pela química e física britâ-
nica Rosalind Franklin (1920-1958), o biológico estadunidense James Watson 
(1928-) e o físico britânico Francis Crick (1916-2004) descreveram a estrutura 
tridimensional da molécula do DNA. Esta é formada por duas cadeias ou fitas 
de nucleotídeos, que se organizam em uma espiral. Por conta desse arranjo, a 
estrutura tridimensional da molécula de DNA é chamada de dupla-hélice. 

Os nucleotídeos de uma mesma fita estão unidos por meio de ligações fosfodi-
éster, estabelecidas entre a desoxirribose de um nucleotídeo e o fosfato de outro.

As duas fitas de nucleotídeos, por sua vez, estão unidas entre si por ligações 
estabelecidas entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos de cada fita, do 
tipo ligações de hidrogênio. A ligação dos pares de bases nitrogenadas de fitas 
diferentes ocorre de forma complementar, de modo que uma base purina se liga 
a uma base pirimidina. 

fosfato base
nitrogenada

açúcar

 » Representação simplificada de um nucleotídeo de DNA. 
(Imagem sem escala; cores-fantasia.)

Fosfato

Desoxirribose

Base nitrogenada
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Espaços de Aprendizagem

Quer conhecer mais sobre a vida e as contribuições de 
Rosalind Franklin à Ciência? Ouça os podcasts disponibiliza-
dos nos links a seguir <https://www.bdc.ib.unicamp.br//bdc/
acessandoVersaoOnline.php?idMaterial=796&idioma=pt& 
tipoArquivo=ccIN5mmxWf8JWPgl-xN3W8MzQaMtHF9de 
c6u6pmJyp2TQCBVxqKUIlCBeeZ9UNGsFyJao632G5h8t 
tI3bkWncA==> e <https://www.bdc.ib.unicamp.br//bdc/
acessandoVersaoOnline.php?idMaterial=796&idioma=pt&ti 
poArquivo=1IodiDQtRkZuPqTYeNyYQAD06PXfPhXp_yL0aT 
2ZfQAwUJ5EhxBJEU1Kj3Hp9ENY1yl3rPYciOycIxiPrJPXCg==> 
(acesso em: 9 set. 2020).
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Especificamente, devido às suas características químicas, 
pode ocorrer a união entre uma adenina (A) e uma timina (T), 
representada por A – T, por meio de duas ligações de hidrogê-
nio; e entre uma citosina (C) e uma guanina (G), representada 
por C – G, por meio de três ligações de hidrogênio.

Duplicação do DNA 
Uma das etapas do ciclo celular é a duplicação do material genético celular. Desta 

forma, o material genético pode ser transmitido igualmente às células-filhas. A 
duplicação, ou replicação, do DNA também foi descrita por Watson e Crick, em seus 
estudos referentes a esta molécula.

» Representação esquemática da duplicação semiconservativa 
do DNA. (Imagem sem escala; cores-fantasia.)

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. p. 234.
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REECE, J. B., et al. Biologia de 
Campbell. 10. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. p. 317.

Núcleo

Célula

DNA

Esses pesquisadores propuse-
ram que, antes da duplicação, as 
duas fitas de DNA seriam destor-
cidas e separadas. Então, cada fita 
serviria de molde para a formação 
de uma nova fita complementar, ao 
passo que, ao final, seriam obtidas 
duas fitas novamente, sendo uma 
delas recém-sintetizada e a outra a 
que havia funcionado como molde. 
Por isso, a duplicação do DNA é um 
processo semiconservativo.

Alguns experimentos subse-
quentes de outros pesquisadores 
corroboraram o modelo explicativo 
de Watson e Crick para a duplicação 
semiconservativa do DNA. Com o 
tempo, os mecanismos molecula-
res e bioquímicos associados a esse 
processo também passaram a ser 
conhecidos.

fita 
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» Representação 
esquemática de parte 
de uma molécula de 
DNA. (Imagens sem 
escala; cores-fantasia.)

1  As ligações de hidrogênio 
existentes entre as bases 
nitrogenadas de cada fita são 
rompidas por enzimas específicas, 
permitindo a abertura da dupla fita 
de DNA.

2  Cada fita funciona como molde 
para a formação de uma nova fita 
complementar. Nesse processo, 
novos desoxirribonucleotídeos 
são adicionados à fita que está 
sendo sintetizada de acordo com a 
complementaridade dos pares de 
base nitrogenadas (A – T e C – G). 
A fita recém-sintetizada é unida à 
fita molde por meio das ligações de 
hidrogênio estabelecidas entre as 
bases complementares.

3  Ao final do processo, são formadas 
duas moléculas de DNA idênticas 
à molécula de DNA de origem. As 
moléculas de DNA sintetizadas 
apresentam duas fitas: uma 
proveniente da molécula de DNA 
original e uma recém-sintetizada.AL
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O RNA
O RNA, sigla para ácido ribonucleico, é encontrado no núcleo e no 

citoplasma das células eucarióticas. Ele também é um tipo de ácido 
nucleico, formado por nucleotídeos. Cada nucleotídeo do RNA (ou, 
ribonucleotídeo) é constituído por uma molécula de ribose (um açúcar 
formado por cinco carbonos), à qual se liga uma molécula de fosfato 
e uma base nitrogenada.

No RNA, as bases nitrogenadas são as mesmas do DNA, com 
exceção da Uracila (U) ao invés da Timina (T). Desta forma, as molé-
culas de RNA podem apresentar quatro tipos de nucleotídeos distintos: 
nucleotídeo de adenina, nucleotídeo de guanina, nucleotídeo de cito-
sina, e nucleotídeo de uracila.

Diferentemente do DNA, as moléculas de RNA são fitas únicas, ou 
seja, são formadas por uma única cadeia de ribonucleotídeos unidos 
por ligação fosfodiéster.

O RNA é importante para a síntese de proteínas, processo desem-
penhado pelos ribossomos no interior das células. A este processo, 
estão relacionados três tipos de RNA: o RNA ribossômico (RNAr), o 
RNA mensageiro (RNAm) e o RNA transportador (RNAt).

O RNAr é um dos componentes dos ribossomos. No caso, cada 
ribossomo é constituído por duas subunidades, uma maior e uma 
menor. Cada subunidade, por sua vez, é formada por proteínas asso-
ciadas a uma ou mais moléculas de RNAr.

Em células procarióticas, o RNA é encontrado disperso no citoplasma.
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GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução 
à Genética. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. p. 256.

 » Representação 
esquemática de parte de 
uma molécula de RNA. 
(Imagem sem escala; 
cores-fantasia.)

Durante a síntese proteica, o RNAm e o RNAt se associam aos 
ribossomos. O RNAm contém as informações necessárias à síntese de 
uma proteína, sendo utilizado pelos ribossomos como molde para esse 
processo. O RNAt é responsável por transportar os aminoácidos cor-
respondentes às informações contidas no RNAm até os ribossomos, 
os quais irão adicionar os aminoácidos de modo ordenado à molécula 
de proteína que está sendo formada.

 » Representação esquemática de um ribossomo. (Imagem sem escala; 
cores-fantasia.)

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. p. 103.
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Síntese proteica 
As proteínas desempenham diversas funções às células e ao organismo. A informação 

genética necessária para a síntese das proteínas se encontra em segmentos específicos do 
DNA, denominados genes. De modo geral, na síntese proteica, os genes são transcritos em 
moléculas de RNAm, as quais, por sua vez, são traduzidas em proteínas.

Ou seja, a síntese de proteínas pode ser resumida em dois processos: a transcrição e a tradução.

Transcrição 
A transcrição consiste na síntese de moléculas de RNA a partir de informações contidas em 

moléculas de DNA. De modo geral, uma das fitas do DNA funciona como molde para a síntese de 
uma fita complementar de RNA. Esse processo pode ser dividido em três momentos: iniciação, 
alongamento e término. 

A iniciação consiste no reconhecimento e na ligação de um complexo de enzimas à uma 
sequência de nucleotídeos no DNA, conhecida por região promotora. De modo geral, essa região 
está localizada próximo ao início da sequência de transcrição de um gene.

Após a ligação, a enzima rompe as ligações de hidrogênio entre as fitas do DNA, separando-
-as. Apenas uma das fitas será utilizada como molde para a transcrição.

O complexo enzimático se move ao longo da fita molde de DNA, adicionando ribonucleotídeos 
complementares (A – U e C – G) na fita de RNA que está sendo sintetizada. Os ribonucleotídeos são 
ligados por meio de ligações fosfodiéster. Conforme o complexo enzimático se desloca, as fitas de 
DNA são ligadas novamente. 

O alongamento da fita de RNA continua até que o complexo encontra uma sequência que 
sinaliza o término da transcrição. A sequência de término leva ao desligamento do complexo 
enzimático e libera a fita de RNA recém-sintetizada.

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 
10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 103.

 » Representação esquemática da transcrição de uma molécula de RNA. (Imagem sem escala; cores-fantasia.) 

Em células eucarióticas, a transcrição ocorre no interior do núcleo. A fita de RNA recém-sinte-
tizada passará por algumas modificações, juntas denominadas por processamento, para formar 
moléculas de RNA maduras. Por meio da transcrição e do processamento, podem ser formadas 
moléculas de RNAr, RNAt e RNAm maduras.

As moléculas de RNAr são unidas a proteínas que formam as subunidades dos ribossomos, 
as quais são transportados ao citoplasma celular. As moléculas de RNAt e de RNAm são trans-
portados ao citoplasma, sendo o RNAm utilizado como molde na tradução.
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Tradução
A tradução consiste na decodificação das informações genéticas 

presentes em uma molécula de RNAm, resultando na síntese de 
proteínas. A decodificação é feita a partir da sequência de nucleo-
tídeos presentes na molécula de RNAm.

De modo geral, existe uma correspondência entre a sequência de 
três ribonucleotídeos consecutivos (chamada de códon) e os amino-
ácidos que podem ser por ela codificados. Essa correspondência é 
conhecida por código genético. O código genético é universal, isto é, 
é o mesmo para todos os seres vivos conhecidos em nosso planeta.

Cada códon pode codificar um aminoácido. Assim, a sequên-
cia de códons de um gene codifica uma sequência específica de 
aminoácidos, que serão unidos para formar uma proteína também 
específica. Contudo, um mesmo aminoácido pode ser codificado por 
diferentes códons.

De modo geral, a tradução é iniciada pelo códon AUG, conhecido 
por códon de início, que codifica o aminoácido metionina. A tradução 
é finalizada pelos códons UAA, UAG e UGA, conhecidos por códons 
de término. Os códons de término não codificam aminoácidos, e, 
por isso, interrompem o processo de tradução.

O quadro a seguir apresenta o código genético. Note que ele é 
constituído por 64 códons distintos, que podem codificar 20 ami-
noácidos diferentes.

Os aminoácidos são 
a unidade fundamental 
das proteínas, compos-
tos por um grupo amina 
(-NH2) e um grupo car-
boxila (-COOH). A união 
entre os aminoácidos 
ocorre por meio de uma 
ligação peptídica e forma 
peptídios. As proteínas 
são constituídas por 
centenas de aminoáci-
dos ligados entre si.

Saiba mais

» Código genético.

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 339.

Ala – alanina
Arg – arginina
Asn – asparagina
Asp – aspartato
Cis – cisteína
Fen – fenilalanina
Gli – glicina
Glu – glutamato
Gln – glutamina
His – histidina
Ile – isoleucina
Leu – leucina
Lis – lisina
Met – metionina
Pro – prolina
Ser – serina
Tir – tirosina
Tre – treonina
Trp – triptofano
Val - valina
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Em células eucarióticas, a tradu-
ção ocorre no citoplasma. O RNAm 
atua como molde para a codificação 
dos aminoácidos. O transporte dos 
aminoácidos codificados é feito por 
moléculas de RNAt, que são específi-
cos aos códons presentes no RNAm. 
A adição dos aminoácidos transpor-
tados à cadeia polipeptídica é feita 
pelos ribossomos.

Existem diversos tipos de RNAt, 
cada qual capaz de transportar um 
aminoácido em específico. Isso 
porque, em sua molécula, há uma 
sequência de ribonucletotídeos com-
plementares ao códon, denominada 
anticódon. Desta forma, durante 
a tradução, o códon do RNAm e o 
anticódon do RNAt se ligam pela 
complementaridade de suas bases 
nitrogenadas, garantindo que o ami-
noácido correto seja adicionado pelo 
ribossomo ao polipeptídio que está 
sendo sintetizado.

REECE, J. B., et al. Biologia 
de Campbell. 10. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2015.  
p .346.

 » Representação esquemática de uma molécula de RNAt. Em sua forma 
tridimensional, o RNAt se assemelha a um trevo. Em uma de suas 
extremidades, liga-se o aminoácido transportado. (Imagem sem escala; 
cores-fantasia.)

A tradução pode ser dividida em três momentos: iniciação, alongamento e término. 

A tradução é iniciada a partir da ligação da subunidade menor do ribossomo à molécula de RNAm, próximo ao códon 
de início (AUG). A subunidade menor se desloca até encontrar o códon de início. Quando isso ocorre, há a ligação entre 
ele e o anticódon do RNAt que carrega a metionina, o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica que será sintetizada. 
Com isso, há a associação da subunidade maior à menor, formando o ribossomo completo.

subunidade
maiorprimeiro

aminoácido

subunidade
menor

sítio P
sítio A

Met

RNAt

RNAm

códon de início códon de término
AUG UAG

UACanticódon

AUG

Fen

Met

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p .348.

 » Representação esquemática da fase de iniciação da tradução de uma molécula de RNAm. (Imagens sem 
escala; cores-fantasia.)
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A tradução é finalizada quando o sítio A do ribossomo é ocupado por um códon de término (UAG, UAA ou UGA). Quando 
isso ocorre, uma proteína denominada fator de liberação se liga ao códon de término, promovendo a saída do último RNAt, 
a liberação da cadeia polipeptídica formada e a dissociação das subunidades do ribossomo e da molécula de RNAm.

códon de término
UAG

fator de
liberação

subunidade
maior

subunidade
menor

proteína
sintetizada

Ser
Met Fen

Arg

GliTri

Lis
Val

Ile

» Filamento intermediário de queratina, uma proteína que compõe a pele, o cabelo e as unhas humanas. 
Renderização 3D com base em banco de dados de proteínas. (Imagem sem escala; cores-fantasia.)

O ribossomo completo se desloca em uma mesma 
direção ao longo da cadeia polipeptídica, iniciando 
o alongamento, ou seja, a adição dos aminoácidos 
subsequentes. O ribossomo apresenta sítios de 
ligação para os RNAt, tais como o sítio A e o sítio P. 
Conforme o ribossomo se desloca, há a leitura de um 
novo códon no sítio A, onde o RNAt correspondente 
se liga ao códon lido.

No sítio P, há adição do aminoácido transportado à 
cadeia polipeptídica em produção.

Em outro sítio, ocorre o desligamento do RNAt. 
Assim, conforme o ribossomo se desloca, há a expo-
sição de um novo códon no sítio A.

ligações
peptídicas

Met Fen Arg
Gli Tri

REECE, J. B., et al. Biologia de 
Campbell. 10. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. p. 350.

REECE, J. B., et al. Biologia de 
Campbell. 10. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. p. 351.

» Representação esquemática da fase de alongamento 
da tradução de uma molécula de RNAm. (Imagens sem 
escala; cores-fantasia.)

» Representação esquemática da fase de término da tradução de uma molécula de RNAm. (Imagens sem 
escala; cores-fantasia.)

Após o término da tradução, de modo geral, a cadeia 
polipeptídica formada passa por uma série de modifica-
ções para se tornar uma proteína funcional. Uma dessas 
modificações é o enovelamento da cadeia, assumindo uma 
conformação específica tridimensional. Em alguns casos, 
ocorre a associação entre duas ou mais cadeias enoveladas 
para formar uma proteína ativa.

As proteínas ativas, então, podem permanecer no cito-
plasma celular ou serem direcionadas a outras regiões da 
célula, como o núcleo, ou a outras organelas.

» Representação esquemática do enovelamento de 
uma cadeia polipeptídica e sua associação a outras 
cadeias enoveladas para formar uma proteína. 
(Imagem sem escala; cores-fantasia.)

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 
5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 92.

» Filamento intermediário de queratina, uma proteína que compõe a pele, o cabelo e as unhas humanas. 
Renderização 3D com base em banco de dados de proteínas. (Imagem sem escala; cores-fantasia.)

célula, como o núcleo, ou a outras organelas.
cadeias enoveladas para formar uma proteína. 
(Imagem sem escala; cores-fantasia.)
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 8.  Observe as fitas de RNA mensageiro abaixo.

RNAm1

A U G C C U  U C U U A U U G U A A U U A A

RNAm2

A U G A C U C A U G G U C G U A U U U G A

RNAm3

A U G A C G C A C G G G C G G A U A U A G

RNAm1

A U G C C U  U C U U A U U G U A A U U A A

RNAm2

A U G A C U C A U G G U C G U A U U U G A

RNAm3

A U G A C G C A C G G G C G G A U A U A G

RNAm1

A U G C C U  U C U U A U U G U A A U U A A

RNAm2

A U G A C U C A U G G U C G U A U U U G A

RNAm3

A U G A C G C A C G G G C G G A U A U A G

Considerando as informações contidas nas fitas de RNAm, responda.
a) Em seu caderno, faça a tradução das fitas de RNAm, indicando as cadeias polipeptídicas formadas.
b) Quantas cadeias polipeptídicas diferentes foram formadas a partir das três moléculas de RNAm 

apresentadas? Explique por que esse número de cadeias foi formado.

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

 1. Explique como ocorre a replicação do DNA e por que ela é semiconservativa.
 2. Com relação à síntese proteica, responda.

a) Qual organela é responsável pela síntese proteica?
b) Quais os processos envolvidos na síntese proteica? Explique-os brevemente.

 3. Quais são os três tipos de RNA existentes? Explique suas funções.
 4. O que é código genético? Explique por que ele é universal.
 5. Defina o que são genes, códon e anticódon.
 6. O quadro a seguir apresenta uma fita molde de DNA, uma fita de RNAm e uma cadeia de aminoácidos 

incompletas. Analise-o e, em seu caderno, faça o que se pede.

Fita molde de DNA  AAT  GCA TTA  GAA  CAG  CTC    TAT  ATT
Fita de RNAm AUG UUA CGU AAU  GUC GAG AGA  AUA 

Cadeia de aminoácidos Met    Arg     Leu   Val    Glu    Arg    Ile

a) Que processos estão representados entre as linhas do quadro?
b) Complete as lacunas existentes na fita molde de DNA.
c) Complete as lacunas existentes na fita de RNAm.
d) Complete as lacunas existentes na cadeia de aminoácidos.
e) Em qual das fitas são encontrados os códons para a codificação de aminoácidos? Em sua resposta, 

identifique o códon de início e o códon de parada.

 7. Analise a ilustração abaixo que representa esquematicamente alguns processos celulares.

Com base nas informações da imagem e em 
seus conhecimentos, responda às questões a 
seguir.
a) Que processo está representado em 1? 

Explique como ele ocorre.
b) Que processo está representado em 2? 

Explique como ele ocorre.

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 84.
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Analise as situações a seguir.

Biotecnologia3T
E

M
A

» Pão caseiro feito com fermento. » Colônias de bactérias bioluminescentes marinhas 
(Photobacterium phosphoreum).

Não escreva no livro

1 Em sua opinião, 
os textos acima 
fazem referência 
à biotecnologia? 
Converse com 
seus colegas.

Na fabricação de pães, costuma-se utilizar leveduras 
(fungos unicelulares) da espécie Saccharomyces 
cerevisiae como fermento biológico. Essa prática é 
realizada pela sociedade humana há milhares de anos. 
Nesse processo, os açúcares presentes na massa do pão 
são utilizados como fonte de energia às leveduras, que, 
ao realizarem a fermentação, liberam gás carbônico. O 
gás carbônico liberado promove o aumento do tamanho 
da massa do pão e faz que se torne macia.

Alguns seres vivos emitem luz naturalmente, fenômeno conhecido como 
bioluminescência. Modificações realizadas em alguns microrganismos 
fazem que estes emitam ou amplifiquem sua bioluminescência, o 
que permite que sejam utilizados pela espécie humana para iluminar 
ambientes por meio de lâmpadas, cartazes ou fachadas luminosas. Isso 
reduz o consumo de energia elétrica, assim como a retirada de materiais 
do ambiente para a construção das lâmpadas e reduz a emissão de 
gases de efeito estufa ao ambiente. Além disso, o resíduo formado é 
100% orgânico, e pode ser reutilizado como adubo. 

Em um sentido mais amplo, as biotecnologias podem ser entendidas 
como técnicas de manipulação de seres vivos, incluindo microrganis-
mos, plantas e animais, ou de suas partes, voltadas para a aquisição de 
produtos ou de processos que interessam à sociedade humana. Nesse 
sentido, a fabricação de pães, queijos, vinhos, realizada a partir da ação 
fermentadora de microrganismos, representa um uso da biotecnologia. 

Com o avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos, as bio-
tecnologias têm sido aprimoradas e passaram a incluir a manipulação 
do material genético dos seres vivos, o que influencia a produção de 
alimentos, questões ambientais e de saúde, como no caso da bio-
luminescência. O desenvolvimento de organismos geneticamente 
modificados, a clonagem de células e de organismos e o uso de célu-
las-tronco serão alguns dos assuntos que iremos estudar neste tema.

KPWANGKANONT/SHUTTERSTOCK.COMANNA SAIFULINA/DREAMSTIME/GLOW IMAGES

As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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Engenharia genética 
De modo geral, a engenharia genética se refere a um conjunto de técnicas e de 

tecnologias que possibilitam a manipulação do material genético. Entre as diversas 
biotecnologias que compõem a engenharia genética, estudaremos a tecnologia do DNA 
recombinante, que possibilita a realização da clonagem molecular, a obtenção de orga-
nismos geneticamente modificados (OGMs) e a realização da terapia gênica.

DNA recombinante 
Uma molécula de DNA recombinante consiste em uma nova molécula de DNA, 

obtida a partir da combinação de fragmentos de DNA de usualmente dois, ou mais 
organismos diferentes, sejam indivíduos de uma mesma espécie, sejam de espécies 
distintas.

O esquema a seguir representa de forma simplificada como ocorre a obtenção de 
uma molécula de DNA recombinante.

» Representação esquemática da obtenção de uma molécula de 
DNA recombinante. A tesoura e a cola são apenas ilustrações 
artísticas que representam figurativamente o mecanismo de 
ação das enzimas que atuam neste método. (Imagem sem 
escala; cores-fantasia.)

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p .413.

A vacina de hepatite B é um exemplo de produto 
obtido por meio de técnica de DNA combinante. Em 
uma vacina tradicional, o vírus é utilizado. Na vacina 
recombinante um pedaço do DNA do vírus é inserido 
em outro organismo, como uma bactéria. A proteína 
viral é expressa pela bactéria geneticamente modifi-
cada e purificada para uso como vacina.

» Vacina contra hepatite B, produzida com 
base na técnica de DNA recombinante.

1  As moléculas de DNA de diferentes organismos 
são tratadas com uma mesma enzima de 
restrição. Existem diversas enzimas de 
restrição, cada qual reconhece e promove 
cortes em regiões específicas das moléculas 
de DNA, denominadas sítios de restrição. 
De modo geral, os sítios de restrição do DNA 
delimitam sequências curtas de nucleotídeos. 
Portanto, após o tratamento com a enzima de 
restrição, são obtidos pequenos fragmentos 
das moléculas de DNA.

2  O tratamento com a mesma enzima de 
restrição, de modo geral, pode produzir 
extremidades adesivas nas moléculas de 
DNA que foram tratadas, ou seja, sequências 
de bases complementares. Em condições 
específicas, a complementaridade das 
extremidades permite que os fragmentos de 
DNA de diferentes origens sejam combinados. 
Então, os fragmentos são tratados com a 
enzima DNA ligase. A DNA ligase permite a 
ligação entre as extremidades complementares 
dos fragmentos de diferentes origens, 
formando um DNA recombinante.
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Molécula de DNA do organismo A

Molécula de DNA do organismo B

enzima de restrição 
corta o DNA do 
organismo A

DNA 
ligase

DNA 
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formação do dna 
recombinante

enzimas dna ligase 
unem os fragmentos 
de DNA

a mesma enzima 
é utilizada para 
cortar o DNA do 
organismo B

65UNIDADE 2 • Genética e tecnologia

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_064-074-Tema3_LA_G21-AV.indd   65D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_064-074-Tema3_LA_G21-AV.indd   65 28/09/20   13:2428/09/20   13:24



Clonagem molecular 
A clonagem molecular consiste na obtenção de múltiplas cópias de um seg-

mento específico da molécula de DNA. De modo geral, ela é realizada a partir da 
obtenção de uma molécula de DNA recombinante e sua posterior inserção em 
outra célula, para que ela seja replicada.

Nesse caso, a obtenção de uma molécula de DNA recombinante envolve uma 
molécula de DNA doador e de um vetor de replicação. O DNA doador contém a 
sequência gênica de interesse, que será isolada e inserida no vetor. O vetor, por 
sua vez, é uma molécula de DNA no qual o gene de interesse será inserido para 
ser replicado, resultando na produção de inúmeras cópias. De modo geral, o vetor 
é uma molécula de DNA pequena capaz de se replicar em células vivas. Um vetor 
comumente utilizado para a realização dessa tecnologia é um plasmídeo bacteriano.

O material genético das bactérias está organizado em um cromossomo e em um 
ou mais plasmídeos. Os plasmídeos são moléculas de DNA circular capazes de se 
replicar de forma independente dos cromossomos.

Saiba mais

O esquema a seguir representa de forma simplificada como ocorre a clonagem 
molecular a partir de um plasmídeo recombinante que foi inserido em uma bactéria.

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2015. p.412.

» Representação 
esquemática da 
clonagem molecular. 
(Imagem sem escala; 
cores-fantasia.)

1. A tecnologia do DNA recombinante é aplicada para a 
obtenção de um plasmídeo recombinante. Nesse caso, 
um gene de interesse do DNA doador é inserido no 
vetor de replicação, que é um plasmídeo bacteriano.
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Bactéria recombinante

Em condições laboratoriais específicas, o plasmídeo 
recombinante é inserido em uma célula bacteriana previamente 
preparada. Por ter recebido um plasmídeo recombinante, ela 
passa a ser chamada de bactéria recombinante.

3. O plasmídeo recombinante é auto 
replicável. Nesse processo, são 

produzidas inúmeras cópias do gene 
de interesse que foi inserido no 

plasmídeo. Concomitantemente, a 
bactéria recombinante se reproduz, 

produzindo cópias de si mesma.

66

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_064-074-Tema3_LA_G21-AV.indd   66D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_064-074-Tema3_LA_G21-AV.indd   66 28/09/20   13:2428/09/20   13:24



Após a clonagem molecular, as cópias do gene de interesse, ou as proteínas por 
ele traduzidas, podem ser isoladas e destinadas a outras aplicações. Um exemplo 
de aplicação dessa tecnologia é a produção artificial da insulina humana.

A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e possibilita a obtenção 
de glicose pelas células, regulando seus níveis sanguíneos. Contudo, pessoas 
que apresentam diabetes tipo 1, apresentam produção insuficiente de insulina, o 
que resulta na hiperglicemia, ou seja, no aumento da concentração sanguínea de 
glicose. Para controlar os níveis sanguíneos desse açúcar, as pessoas que apre-
sentam diabetes tipo 1 precisam injetar insulina em seu organismo antes das 
principais refeições do dia.

Desde a década de 1980, a produção de insulina humana sintética passou a 
ocorrer em escala industrial, graças à tecnologia do DNA recombinante e à clo-
nagem molecular. Veja o esquema a seguir que descreve, de forma simplificada, 
diferentes etapas da produção de insulina humana.

O gene da insulina 
humana transcreve 

uma molécula de RNAm. De 
modo geral, as moléculas de 
RNA podem ser rapidamente 

degradadas e por isso, não são 
utilizadas diretamente para 

ampliar a produção de 
insulina.

Técnicas específicas produzem 
uma molécula de DNA 

complementar (cDNA) devido a 
ação de uma enzima chamada 

transcriptase reversa.

 A molécula de cDNA é 
inserida em um vetor de 

replicação. No caso, o vetor 
é um plasmídeo bacteriano. O 

plasmídeo utilizado na técnica é 
obtido da bactéria da espécie 

Escherichia coli.

O plasmídeo 
recombinante é, então, 

introduzido em uma bactéria 
E. coli previamente preparada, 

em condições específicas. O gene 
inserido no plasmídeo passa a 

ser expresso pela bactéria, 
resultando na produção da 

insulina humana.

A insulina humana 
sintética é isolada para ser 
utilizada no tratamento de 

diabéticos. 55

4433

22

11

SHERRY YATES YOUNG/123RF/EASYPIX BRASIL

Fonte das informações: TORTORA, G. J. 
et al. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2012. p. 248.
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seleção de tecidos
vegetais e inserção em
meio de cultura

infecção do meio de
cultura com Agrobacterium
modificada

aplicação de antibióticos
e eliminação de A. tumefaciens

planta
transgênica

gene de
interesse

Organismos geneticamente 
modifi cados (OGMs) 

Os organismos geneticamente modificados (OGMs) compreendem 
os seres vivos (microrganismos, plantas e animais) cujo material gené-
tico foi alterado artificialmente por técnicas específicas da engenharia 
genética. Um exemplo de OGM são os organismos transgênicos, cujo 
material genético recebeu a inserção de um ou mais genes de outras 
espécies. De modo geral, os organismos transgênicos são produzidos 
para expressar genes de interesse de outra espécie, passando a apre-
sentar características que naturalmente não possui.

No exemplo exposto anteriormente para a produção de insulina 
humana, a bactéria que recebeu o plasmídeo recombinante se tornou 
uma bactéria transgênica. Isso porque seu plasmídeo recebeu um gene 
humano, o qual passou a ser expresso pela bactéria. Ou seja, a bac-
téria adquiriu uma característica que não apresenta naturalmente: a 
capacidade de sintetizar insulina humana.

De modo geral, a transgenia é utilizada para a 
realização de processos industriais e para otimi-
zar as práticas agrícolas. Nesse último caso, há 
muitos anos são realizados estudos a respeito 
das plantas transgênicas, sendo que algumas já 
foram introduzidas no consumo humano, como 
a soja e o milho.

Um dos tipos de soja transgênica, por 
exemplo, recebeu um gene de tolerância ao 
agrotóxico glifosato, gene, esse, que foi isolado 
de uma bactéria do gênero Agrobacterium. Esse 
tipo de soja transgênica se torna tolerante ao 
uso do glifosato, que é aplicado para evitar o 
crescimento de ervas daninhas nas plantações.

» Representação esquemática da obtenção de uma 
planta transgênica a partir de um gene de interesse 
bacteriano. (Imagem sem escala; cores-fantasia.)

Não escreva no livro

2 Os dois exemplos citados no início deste tema 
apresentam exemplos de OGM? Por quê?

GRIFFITHS, A. J. F. et al. 
Introdução à Genética. 

9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

p. 633.
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Um dos tipos de milho transgênico, por sua vez, recebeu um gene 
que codifica uma proteína conhecida por toxina Bt, que é tóxica a diver-
sos insetos-praga. Esse tipo de milho transgênico, então, é capaz de 
sintetizar essa toxina, impedindo que os insetos o ataque e prejudique 
as plantações. Além disso, o cultivo desse tipo de milho transgênico 
reduz a necessidade de agrotóxicos com ação inseticida.

As plantas transgênicas podem apresentar diversas vantagens 
ao produtor, auxiliando a otimização da produção; ao consumidor, 
reduzindo o custo associado ao produto ou ofertando maior valor 
nutricional; ou a ambos. Além disso, podem ser uma possibilidade para 
suprir a necessidade de se aumentar a produção mundial de alimentos, 
considerando as estimativas futuras quanto ao grande crescimento da 
população do planeta.

Contudo, as plantas transgênicas ainda são um assunto contro-
verso, devido aos riscos ambientais e à saúde humana associados. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os riscos 
ambientais se referem aos desequilíbrios que podem ser causados nas 
relações que são estabelecidas pelas diversas espécies encontradas 
próximas ao local de plantio, já que o comportamento do transgênico 
pode ser alterado. Os riscos à saúde humana, por sua vez, compreen-
dem a possibilidade de ocasionar reações alérgicas ou de ocorrer 
transferência dos genes inseridos ao material genético das 
células do organismo.

Contudo, para serem permitidos para plantio e para 
consumo, eles devem ser aprovados em testes de segu-
rança específicos. Sendo assim, a OMS garante que os 
alimentos produzidos com ingredientes transgênicos 
que são consumidos mundialmente foram aprova-
dos nesses testes, possuindo baixa probabilidade 
de oferecer riscos ao ambiente e à saúde.

De qualquer forma, é importante que alimen-
tos que possuem ingredientes transgênicos 
sejam sinalizados com um símbolo específico 
em sua embalagem, alertando ao consumi-
dor a respeito de sua composição.

 » Símbolo que indica a 
presença de transgênicos.
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Terapia gênica 
A terapia gênica é utilizada para o tratamento de algumas doenças genéticas, como alguns 

tipos de câncer hereditário. Ela consiste na introdução de genes terapêuticos em células do 
paciente, utilizando vetores obtidos pela tecnologia do DNA recombinante. O objetivo da técnica 
é que os genes terapêuticos sejam incorporados ao material genético das células do paciente 
e passem a ser expressos, contribuindo para o tratamento da doença.

A técnica pode ser realizada diretamente no organismo humano ou em células isoladas, 
em laboratório, que são posteriormente introduzidas no corpo do paciente. Veja o esquema a 
seguir que representa, de forma simplificada, uma técnica de terapia gênica.

Clonagem celular e de organismos
A clonagem celular e a clonagem de organismos se referem à produção artificial de, respectiva-

mente, células e indivíduos geneticamente iguais. Elas podem ser obtidas por diferentes técnicas. 
Uma dessas técnicas corresponde à clonagem a partir da transferência nuclear de células somáti-
cas, que é qualquer célula que forma um organismo, com exceção das células reprodutivas.

A transferência nuclear de células somáticas consiste na retirada do núcleo de uma célula 
somática diferenciada e sua inserção em um gameta feminino que teve seu núcleo anterior-
mente retirado. Nesse sentido, o gameta feminino incorpora o núcleo doador, passando a 
expressar e atuar conforme seu novo material genético.

Elaborado com base em: KUMAR, S. R. P. et al. Clinical development of 
gene therapy: results and lessons from recent successes. ScienceDirect. v. 
3. 2016. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S2329050116301772. Acesso em: 31 ago. 2020.

» Representação 
esquemática da realização 
da terapia gênica 
em células isoladas. 
(Imagem sem escala; 
cores-fantasia.)Elaborado com base em: KUMAR, S. R. P. et al. Clinical development of 

gene therapy: results and lessons from recent successes. ScienceDirect. v. 
3. 2016. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S2329050116301772. Acesso em: 31 ago. 2020.
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Algumas células do 
paciente são removidas 
e mantidas em uma 
cultura de laboratório.
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As células geneticamente 
modificadas são transplantadas 
de volta ao organismo do paciente. 
No organismo, as células irão 
expressar os genes terapêuticos e 
se multiplicar, contribuindo com o 
tratamento da doença.

Os genes terapêuticos são inseridos em um 
vetor, como o material genético de um vírus 
que foi geneticamente modificado para não se 
reproduzir.

Em condições específicas 
de laboratório, por 
meio do vetor viral, os 
genes terapêuticos são 
incorporados ao material 
genético das células do 
paciente.
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Logo no início do desenvolvimento embrionário de animais, a massa celular em desenvolvi-
mento passa por uma etapa de diferenciação celular. De modo geral, essa etapa possibilita que 
as células que irão constituir o organismo se especializem na realização das respectivas funções 
dos tecidos e órgãos que irão se tornar parte.

Saiba mais

A célula à qual foi incorporada um novo núcleo é, então, submetida à divisão celular, sob 
condições específicas de laboratório. Forma-se um embrião jovem, que pode ser utilizado para 
a realização de dois tipos de clonagem: a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. 

Clonagem reprodutiva 
Na clonagem reprodutiva forma-se um indivíduo geneticamente idêntico ao indivíduo 

doador de núcleo. Foi por meio desta técnica que a ovelha Dolly foi clonada na década de 
1990, conforme representa simplificadamente o esquema a seguir.

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 424.

O desenvolvimento da técnica de clonagem reprodutiva suscitou discussões mundiais a res-
peito de sua legalidade, sobretudo com respeito à clonagem de seres humanos. Baseados em 
questões morais, éticas, jurídicas e nos próprios conhecimentos científicos, essas discussões 
resultaram na proibição de sua prática em diversos países. No Brasil, especificamente, a Lei 
no 11 105/2005 proíbe a clonagem reprodutiva de seres humanos, configurando um crime. Além 
das questões mencionadas, é importante reiterar que a clonagem reprodutiva não garante que o 
desenvolvimento do embrião ocorrerá de forma segura, tampouco que terá uma vida saudável.

1  Células mamárias foram 
retiradas de uma ovelha e 
cultivadas em laboratório.

2  Óvulos foram retirados de outra ovelha e 
tiveram seus núcleos removidos.

3 Uma célula mamária foi fusionada 
a um óvulo cujo núcleo havia sido 
removido. A célula resultante passou 
a apresentar o núcleo da célula 
mamária.

4 A célula resultante foi submetida à divisão 
celular, sob condições específicas de laboratório, 
formando um embrião jovem.

5 O embrião foi implantado 
no útero de uma terceira 
ovelha ("mãe de aluguel"), 
completando seu 
desenvolvimento até o 
nascimento. 6 Uma ovelha geneticamente 

idêntica à ovelha doadora de 
células mamárias nasceu e 
foi batizada como Dolly.

» Representação 
esquemática da 
clonagem reprodutiva 
da ovelha Dolly, que 
ocorreu por meio da 
transferência nuclear 
de células somáticas. 
(Imagens sem escala; 
cores-fantasia.)
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Clonagem terapêutica 
Na clonagem terapêutica o embrião jovem não é implantado no útero de 

uma fêmea, mas utilizado para obtenção de células-tronco. De modo geral, as 
células-tronco são células que possuem alto potencial reprodutivo e não são 
especializadas; sob condições adequadas, as células-tronco são capazes de se 
diferenciar em células especializadas de um ou mais tipos.

Em relação aos animais, estudos indicam três tipos de célula-tronco: as embrio-
nárias, as adultas e as induzidas. As células-tronco embrionárias podem dar 
origem a qualquer tecido do corpo. Elas são extraídas de embriões obtidos em 
tratamentos de fertilização e que não serão implantados no útero materno. 

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 425.

 » Representação esquemática simplificada de técnica de clonagem terapêutica para obtenção de 
células-tronco embrionárias. (Imagem sem escala; cores-fantasia.)

As células-tronco adultas estão presentes em diferentes órgãos, mas a 
capacidade de originar tecidos diferentes é limitada. Isso quer dizer que essas 
células-tronco não são capazes de originar todos os tipos de tecido do corpo. Entre 
elas estão as células-tronco da medula óssea, um tecido presente no interior dos 
ossos que é capaz de originar células do sangue, da cartilagem, do próprio tecido 
ósseo e do tecido adiposo.

Devido à capacidade de dar origem a novos tecidos, as células-tronco podem 
ser cultivadas sob condições específicas, para se diferenciarem em diferentes tipos 
celulares, como células hepáticas (do fígado), células nervosas e células do sangue, 
e a partir disso serem utilizadas em terapias para reparar tecidos danificados ou 
até mesmo para a produção de órgãos, como rins, ossos ou músculos. 

cultura de células-tronco seleção de
células-tronco

fusão

segmentação

embrião jovem
(blastocisto)

núcleo da célula
somática do
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Células-tronco embrionárias: Podem 
ser obtidas do blastocisto, fase do início 
do desenvolvimento embrionário. Estas 
células podem gerar muitos tipos celulares.

Cultivo de 
células-tronco 
embrionárias

Células sanguíneas

Células nervosas

Células musculares

Células-tronco adultas: Podem ser obtidas da 
medula óssea de um ser humano. Estas células 
geram um número limitado de tipos celulares.

Células-tronco 
adultas da medula 
óssea

 Células sanguíneas 

Atualmente, diversos estudos são realizados na busca por resolver 
o problema da capacidade limitada das células-tronco adultas em dar 
origem a novos tipos celulares. Em alguns desses estudos, células do 
corpo humano que não são células-tronco são induzidas a ter capa-
cidade de originar qualquer tipo de célula do corpo humano. São as 
chamadas células-tronco induzidas.

Existe um grande interesse no uso de células-tronco para aplicações 
médicas, sobretudo para o tratamento de condições ou de doenças 
humanas em que se faça necessária a regeneração de tecidos danifi-
cados, como cânceres, diabetes tipo 1 e lesões em algumas regiões do 
sistema nervoso. Os estudos ainda precisam ser aprofundados para 
se garantir a segurança da técnica, que tem se mostrado promissora 
em muitas pesquisas realizadas ao redor do mundo.

A utilização de células-tronco embrionárias humanas tem gerado 
diversos debates na sociedade. Parte considera um problema ético 
trabalhar com essas células, já que sua utilização estaria impedindo a 
formação de um novo indivíduo. Outra parte da sociedade considera 
esses embriões inviáveis para a fertilização e que a técnica não estaria 
impedindo a formação de um novo indivíduo. 

A regulamentação da utilização das células-tronco embrionárias no 
Brasil é estabelecida pela Lei no 11 105/2005 que aborda aspectos gerais 
de biossegurança. Entretanto, alguns analistas acreditam que, devido à 
complexidade e a distinção do tema, ele deveria ter uma lei à parte. 

REECE, J. B., et al. Biologia de Campbell. 10. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 426.

» Representação esquemática do cultivo de células-tronco. (Imagens sem escala; 
cores-fantasia.)

Não escreva no livro

3 E você? Qual sua 
opinião sobre 
a utilização de 
células-tronco 
embrionárias? 
Converse com 
o professor e 
organizem um 
debate em sala, 
de maneira que 
cada colega 
possa emitir 
sua posição 
referente ao 
assunto, respei-
tando possíveis 
ideias contrárias 
às suas. Antes, 
embase sua 
opinião rea-
lizando uma 
pesquisa mais 
ampla sobre o 
assunto.

ST
UD

IO
 C

AP
AR

RO
Z

As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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 1.  O que são biotecnologias?

 2. Explique o que é engenharia genética.

 3. Qual o nome da técnica por meio da qual são obtidas as células-tronco embrionárias? Explique-a.

 4. Qual a principal limitação das células-tronco adultas?

 5. Em 2020, um grupo de pesquisadores brasileiros anunciaram o sucesso obtido em suas pesquisas 
voltadas ao tratamento de tumores no pulmão. Nelas, foram utilizados vírus modificados como 
vetores para a transferência de dois genes supressores de tumor às células cancerígenas, genes, 
esses, que causam a morte celular. Inicialmente, os testes foram realizados em laboratório. Com o 
sucesso, passaram a ser realizados com camundongos. Os pesquisadores observaram regressão 
de 80% do tamanho dos tumores dos camundongos.
Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos, responda às questões a seguir.
a) Qual o nome da técnica utilizada na pesquisa mencionada?
b) É possível afirmar que a técnica terá os mesmos resultados, se realizada em seres humanos? 

Explique sua resposta.

 6. O plantio e o consumo de plantas transgênicas são assuntos muito discutidos mundialmente, sobre-
tudo quanto a sua segurança ambiental e à saúde humana. A respeito do assunto, responda.
a) O que são transgênicos?
b) Quais os pontos positivos e negativos associados ao plantio e ao consumo de plantas transgênicas?
c) Forme um grupo com seus colegas e se posicionem a respeito dos transgênicos, construindo argu-

mentos consistentes.

 7. No passado, a insulina utilizada no tratamento de pessoas com diabetes tipo 1 era extraída do pân-
creas do boi e do porco. Apesar de sua similaridade à humana, a insulina extraída desses animais 
causava efeitos colaterais em alguns pacientes, além de não exibir eficácia em outros. Com a produ-
ção da insulina humana sintética em larga escala, houve uma melhoria no tratamento de pacientes 
diabéticos, que passou a exibir maior taxa de sucesso.
A respeito do assunto, responda.
a) Qual(is) técnica(s) é(são) utilizada(s) na produção de insulina humana sintética?
b) Explique como ocorre a produção de insulina humana sintética.

 8. Observe o esquema a seguir e responda ao que se pede.

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

Células da pele
são retiradas.

1

Alguns fatores são adicionados às células,
que as induzem a se transformarem em
células com propriedades regenerativas.

Após determinado tempo
de indução, formam-se
novas células-tronco.

3

As recém-formadas células-tronco 
podem se multiplicar e se
transformar em um grande
número de tipos de tecido.

4

Paciente

células do intestinocélulas do pâncreas

fígado

células 
sanguíneas

células

músculo cardíaco

neurônios
Elaborado com base em: 

BOWLER, J. New stem 
cell Treatment using 
fat cells could repair 

any tissue in the body.
Sciencealert. 5 abr. 2016. 

Disponível em: https://
www.sciencealert.com/

new-stem-celltreatment-
using-fatcells-could-

repair-anytissue-in-the-
body. Acesso em: 31 ago. 

2020.
O esquema apresentado se relaciona a qual tipo de célula-tronco? Justifique.

ALEX ARGOZINO
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Vacinas e soros 4T
E

M
A

Não escreva no livro

1 Interprete os dados do gráfico e elabore uma 
possível explicação para a evolução da taxa 
de cobertura vacinal entre 2012 e 2016.

2 Considerando que a taxa de cobertura 
vacinal em 2016 se repita por um longo 
período, quais seriam as possíveis conse-
quências para a saúde da população?

A poliomielite, também conhecida como 
paralisia infantil, é uma doença caracterizada 
pelo desenvolvimento de paralisia ou redução 
da força de alguns músculos, principalmente dos 
membros inferiores. Ela é causada por um vírus 
que pode ser transmitido pela ingestão de água 
ou alimentos contaminados com fezes de indi-
víduos doentes, além do contato com secreções 
orais e nasais de pessoas infectadas.

A doença foi erradicada no Brasil e em outros 
países do mundo por meio da vacinação. Por isso, 
desde 1991, o continente americano não regis-
tra novos casos de poliomielite. A inexistência de 
novos casos é possível quando a taxa de cober-
tura vacinal (índice que determina o percentual de 
pessoas vacinadas) é de 95% ou mais, conforme a 
recomendação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Esse cenário, no entanto, pode mudar. 
Analise o gráfico ao lado, que informa dados 
sobre a taxa de vacinação contra a poliomielite.

» Vacina oral contra poliomielite.

Erradicada: quando a doença e suas causas foram 
eliminadas de uma população, não se registrando 
mais casos dela.
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2012 2013 2014 2015 2016

Taxa de vacinação
Meta recomendada pela OMS

Taxa de vacinação para poliomielite
em crianças de até 1 ano no Brasil, 2012 a 2016

» Taxa de vacinação para poliomielite em 
crianças de até 1 ano no Brasil, 2012 a 2016

A QUEDA da imunização no Brasil. Conass, out./nov./dez. 2017. 
Disponível em: https://www.conass.org.br/consensus/queda-da-

imunizacao-brasil/. Acesso em: 1 set. 2020.
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis 
no Manual do Professor.
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Imunidade 
A imunidade compõe os mecanismos de defesa do corpo humano contra agentes 

invasores, como microrganismos, vírus e outros agentes, oferecendo resistência 
contra o desenvolvimento de doenças infecciosas. Os mecanismos de defesa do 
corpo humano podem ser divididos de acordo com a sua especificidade de ação.

As defesas inespecíficas são aquelas que agem contra qualquer agente estra-
nho no organismo. São exemplos:

• Barreiras físicas: barram a entrada de agentes infecciosos, como a pele, os 
pelos e os cílios;

• Barreiras químicas: produzem substâncias químicas que agem contra os 
agentes infecciosos, como a saliva e as lágrimas; 

• Reflexos: expulsam os agentes infecciosos do corpo, como a tosse e o espirro; 
• Processos inflamatórios: caso os agentes infecciosos ultrapassem as barreiras 

anteriores, são desencadeados processos inflamatórios mediados por células 
de defesa, criando-se um ambiente favorável ao combate do agente invasor. 
Nesses processos, podem ocorrer inchaço, vermelhidão e febre no local.

 » O espirro compõe uma defesa inespecífica 
do corpo.

 » Os cílios e a lágrima compõem defesas inespecíficas 
do corpo.

A vacinação é importante para controlar os casos de muitas doenças, ao 
tornar o indivíduo protegido contra elas. Apesar dos benefícios à saúde individual 
e à saúde da população, a vacinação vem deixando de ser realizada por muitas 
pessoas. Entre os diversos motivos, estão o desconhecimento de seus efeitos, 
o descuido, a crença em notícias falsas (fake news) que afirmam que a vacinação 
prejudica a saúde, a proibição por algumas práticas religiosas, entre outros. 

A ação das vacinas no organismo está relacionada à imunidade. Neste tema, 
estudaremos a imunidade do organismo, enfatizando a importância das vacinas, 
as quais foram desenvolvidas com uso de conhecimentos científicos e, mais atu-
almente, da biotecnologia. 
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As defesas específicas são aquelas em que há estratégias de combate 
específicas, mais rápidas e direcionadas, a determinado agente infeccioso. A 
defesa específica é realizada por linfócitos e anticorpos.

Os linfócitos são um tipo específico de células de defesa presentes no sangue. 
Eles possuem receptores em sua membrana que reconhecem antígenos. Os antí-
genos são estruturas específicas presentes na superfície de agentes invasores que 
desencadeiam a produção de anticorpos. Os anticorpos, por sua vez, são glicopro-
teínas produzidas pelos linfócitos para o combate dos antígenos.

Em caso de infecções, os linfócitos reconhecem os antígenos e produzem anti-
corpos específicos a eles. Os anticorpos se ligam aos antígenos e ativam uma 
resposta de combate rápida e direcionada aos agentes invasores. Essa resposta 
pode variar por diversos fatores, como o tipo de agente invasor. 

antígeno

linfócitos

anticorpo

anticorpo ligado a antígenos

REECE, J. B., et al. 
Biologia de Campbell. 

10. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. p. 953 

e 961.

Após o primeiro contato com determinado agente infeccioso, o organismo irá 
possuir memória imunológica. Isso significa que, em contatos futuros com o mesmo 
agente infeccioso, o organismo exibirá uma resposta específica mais rápida.

Nessa situação, dizemos que o indivíduo apresenta imunidade ativa, pois 
houve a produção de anticorpos pelo seu organismo. Contudo, ela foi natural-
mente adquirida, por meio da exposição do organismo ao agente infeccioso, que 
ocasionou uma infecção ou uma doença. A imunidade ativa também pode ser arti-
ficialmente adquirida por meio das vacinas, já que elas estimulam o organismo 
a produzir anticorpos contra determinados agentes infecciosos, sem que ocorra a 
infecção ou a doença.

Em algumas situações, o organismo pode receber anticorpos 
prontos, ao invés de produzi-los. Nessas, estamos nos referindo à 
imunidade passiva. A imunidade passiva pode ser naturalmente 
adquirida pelo embrião/feto durante a gestação, quando os anticor-
pos maternos são transferidos via cordão umbilical, ou pelo bebê, 
quando os anticorpos maternos são transferidos via amamentação, 
sendo importantes para a imunidade nessa fase da vida. A imunidade 
passiva pode, ainda, ser artificialmente adquirida pelo organismo por 
meio dos soros.

Não escreva no livro

3 Qual a diferença 
entre imunidade 
naturalmente 
adquirida e 
imunidade 
artificialmente 
adquirida?

» Representação 
esquemática do 
combate específico 
a um agente 
invasor. (Imagem 
sem escala; 
cores-fantasia.)SE
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

antígeno sendo 
reconhecido por um 

linfócito

anticorpos se 
ligando aos 
antígenos

linfócito produzindo 
anticorpos
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Grupos sanguíneos e sistema ABO
Ao longo da histórica, houve diversas tentativas de cura para doenças por meio 

de transfusões sanguíneas. Muitas delas, contudo, não obtiveram sucesso, provo-
cando a morte dos pacientes que receberam sangue.

A compatibilidade e incompatibilidade entre o sangue de diferentes indivíduos 
só passou a ser conhecida em 1900, com os estudos do imunopatologista austrí-
aco Karl Landsteiner (1868-1943), que verificou a existência de grupos sanguíneos, 
classificados nos tipos A, B, ABO e O. O sistema ABO, como ficou conhecido, está 
relacionado aos antígenos presentes na superfície das hemácias (células sanguíneas 
responsáveis pelo transporte de gás oxigênio) e aos anticorpos contra esses antíge-
nos presentes no plasma sanguíneo.

Veja no quadro a seguir os antígenos e os anticorpos apresentados por cada tipo 
sanguíneo.

Grupos sanguíneos do sistema ABO

Antígeno A Antígeno B Antígenos A e B Sem Antígenos

Tipo A Tipo B Tipo AB Tipo O

Anticorpo
anti-B

Anticorpo
anti-A

Sem anticorpos Anticorpos 
anti-A e anti-B

» Representação 
esquemática dos 
antígenos presentes 
nas hemácias e 
dos anticorpos 
presentes no 
plasma de 
acordo com os 
tipos sanguíneos 
do sistema 
ABO. (Imagens 
sem escala; 
cores-fantasia.)

Como indicado no quadro, o tipo sanguíneo é determinado pelo antígeno pre-
sente na superfície das hemácias. Os anticorpos, por sua vez, são produzidos 
contra os antígenos não apresentados pelas hemácias de seu tipo sanguíneo.

Assim, pessoas com o tipo sanguíneo A possuem antígenos A e produzem anti-
corpos anti-B; pessoas com tipo sanguíneo B possuem antígenos B e produzem 
anticorpos anti-A; pessoas com o tipo sanguíneo AB possuem antígenos A e B e 
não apresentam anticorpos; e, pessoas com o tipo sanguíneo O não apresentam 
antígenos, mas produzem anticorpos anti-A e anti-B.

A presença de anticorpos contra os antígenos presentes na superfície das 
hemácias desencadeia respostas específicas de combate a eles. Assim, faz-se 
necessário observar os tipos sanguíneos compatíveis para a realização de trans-
fusões sanguíneas.

ALEX SILVA

Saiba mais

4 O que pode acontecer caso uma pessoa com sangue tipo A receba doação de uma 
pessoa com sangue tipo B? 

5 Existem outros fatores relacionados ao tipo sanguíneo, tais como o fator Rh. Faça 
uma pesquisa e escreva em seu caderno sobre este fator. 

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

78

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_075-084-Tema4_LA_G21-AV.indd   78D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U2_075-084-Tema4_LA_G21-AV.indd   78 28/09/20   13:3428/09/20   13:34



Vacinas
As vacinas representam uma forma artificial de adquirir a imunidade ativa. As vacinas esti-

mulam o sistema imunológico a produzir anticorpos específicos, geralmente contra vírus ou 
bactérias, tornando o indivíduo imune às doenças infecciosas provocadas por eles. Esse pro-
cesso também é denominado imunização. 

As vacinas são produzidas a partir de antígenos que podem ser obtidos de diversas fontes, 
como toxinas bacterianas inativadas, vírus ou bactérias mortos ou atenuados, além de genes 
codificadores de proteínas bacterianas. Independentemente da fonte, os antígenos presentes 
nas vacinas não possuem potencial de causar a doença.

O esquema a seguir mostra de forma resumida como as vacinas agem no organismo.

Fonte dos dados: BALLALAI, I.; BRAVO, F. Imunização: tudo o que 
você sempre quis saber. Rio de Janeiro: RMCOM, 2016. p. 12.

» Representação 
esquemática da 
maneira como a 
vacina atua no 
organismo. (Imagens 
sem escala; 
cores-fantasia.) 

Existem diversos tipos de vacinas. As primeiras vacinas foram produzidas a partir de 
agentes infecciosos mortos ou atenuados, como vírus ou bactérias. Esses tipos de vacina 
podem provocar efeitos colaterais e reações diversas. Além disso, podem ser pouco eficientes, 
pois frequentemente não são capazes de estimular a imunidade. De modo geral, são necessá-
rias várias doses desse tipo de vacina para que seja criada uma proteção prolongada.

Então, as vacinas passaram a ser produzidas a partir de toxinas inativadas, toxinas, essas, 
que são produzidas por um agente infeccioso quando invade o organismo. Também são neces-
sárias várias doses desse tipo de vacina para se criar uma proteção prolongada, além de ser 
preciso doses de reforço.

1  Antígenos de um agente 
infeccioso sem potencial 
de provocar a doença são 
introduzidos no corpo humano 
por meio da vacina.

2  Os linfócitos reconhecem o 
antígeno introduzido e produz 
anticorpos específicos contra 
ele. Os anticorpos irão se ligar 
aos antígenos e ativar uma 
resposta de combate específica 
e direcionada a eles.

3  Após o contato com os agentes 
introduzidos pela vacina, o 
organismo passa a apresentar 
memória imunológica. No 
caso de uma infecção futura, o 
combate aos agentes infecciosos 
será mais rápido e efetivo.

AL
EX
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IL

VA

Antígenos

Vacina 

Linfócito

Anticorpo

Agente 
infeccioso

1

2

3
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Biotecnologia e vacinas
As vacinas mais recentes são chamadas vacinas de DNA ou gênicas, que 

empregam técnicas de engenharia genética para sua produção. Nesse tipo de 
vacina, sequências do material genético que codifica os antígenos de determi-
nado agente infeccioso são inseridas em vetores, por meio da tecnologia do DNA 
recombinante. Os vetores, então, são administrados no corpo humano, que vai 
passar a produzir o antígeno e, ao mesmo tempo, produzir anticorpos contra 
esse antígeno.

As vacinas de DNA ou gênicas exibem algumas vantagens com relação aos 
outros dois tipos de vacina. Entre elas, a possibilidade de aplicação por vias 
intramuscular (aplicada em camadas musculares), oral (na boca) ou intradérmica 
(aplicada em camadas profundas da pele), a indução de uma resposta imunoló-
gica mais efetiva, a persistência da imunidade por longo período e a possibilidade 
de serem estocadas à temperatura ambiente – enquanto os outros tipos de 
vacina precisam ser refrigerados.

Uma possibilidade de uso das vacinas gênicas em estudo nos últimos anos 
é para a prevenção, e até tratamento, de alguns tipos de câncer.

» Cientista trabalhando no 
desenvolvimento de vacinas 
gênicas contra a aids.
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Os soros antiofídicos, por 
exemplo, são produzidos por meio 
da imunização de cavalos com 
antígenos específicos. Então, um 
pequeno volume do sangue do 
cavalo é retirado para a obtenção de 
seu plasma, que contém os anticor-
pos produzidos contra o antígeno. 
Essa porção do sangue é purificada 
para separação dos anticorpos, que 
passam por tratamentos específi-
cos para que possam ser utilizados 
nos seres humanos.

No Brasil, o Instituto Butantan 
é referência na produção de soros.

» Profissional capacitado extraindo 
o veneno de uma serpente. 

Peçonha ou veneno?
Os animais peçonhentos e os animais venenosos produzem toxinas utilizadas 

para sua defesa ou para imobilização de uma presa. Essas toxinas causam altera-
ções no organismo que entra em contato, sobretudo no sistema nervoso, podendo 
ser letal. De modo geral, dizemos que os animais peçonhentos são aqueles capazes 
de inocular suas toxinas no corpo de outro organismo, por meio de presas, espi-
nhos e ferrões. Em contrapartida, os animais venenosos compreendem aqueles que 
ministram as toxinas de modo passivo, como pela sua pele. Nesse caso, o contato 
com as toxinas ocorre quando o outro organismo toca o animal venenoso.

Saiba mais

Soro 
Diferentemente das vacinas, o soro representa uma forma de adquirir arti-

ficialmente a imunidade passiva. Basicamente, o soro é composto por uma 
solução que contém anticorpos de um organismo que já foi imunizado contra 
determinado antígeno.

Os soros são injetados em organismos não imunes quando anticorpos prontos 
se fazem necessários rapidamente, como em acidentes envolvendo animais peço-
nhentos. Nesses casos, são ministrados soros específicos ao animal envolvido no 
acidente. São exemplos o soro antiofídico, que contém anticorpos para a peçonha 
de algumas serpentes, e o soro antiaracnídeo, que contém anticorpos para a 
peçonha de algumas aranhas e de alguns escorpiões.

VOLKER STEGER/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA
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Atenção primária à saúde e 
campanhas de vacinação 

A Atenção Primária à Saúde (APS) se caracteriza por um conjunto de ações rea-
lizadas no âmbito individual e coletivo para a promoção da saúde. Ela é o primeiro 
nível de atenção à saúde ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, 
conta com uma equipe de profissionais que inicia o atendimento continuado dos 
pacientes, buscando a solução de seus problemas de saúde.

Entre as estratégias para o desenvolvimento da APS, está a vacinação de crian-
ças, jovens, adultos e idosos, por meio de campanhas de vacinação que ocorrem 
periodicamente. As vacinas estão disponíveis nas salas de vacinação das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), como postos e pronto atendimentos.

» Cartaz do Ministério da Saúde 
sobre a campanha nacional 
de vacinação contra febre 
amarela (Brasil, 2020).

As campanhas de vacinação são direcionadas a faixas etárias e grupos específi-
cos. Elas têm como objetivo atingir grande número de pessoas em um curto período 
de tempo, sendo importante respeitar as datas em que elas são ministradas. Dessa 
forma, é possível interromper o ciclo de transmissão de uma doença e proporcionar 
proteção coletiva. 

Devido às campanhas de vacinação, algumas doenças puderam ser erradicadas 
no país, como é o caso da varíola e da poliomielite, apresentada na abertura deste 
Tema. Isso significa que nenhum novo caso da doença foi registrado. Contudo, 
caso as pessoas deixem de se vacinar, é possível que novos casos voltem a ser 
registrados e a circulação da doença retorne.

Não escreva no livro

6 Em sua opinião, 
ao manter sua 
vacinação em 
dia, você estará 
contribuindo com 
a manutenção da 
saúde coletiva? 
Justifique sua 
resposta.
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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 1. Com relação ao sistema imunológico, diferencie defesas específicas de defesas inespecíficas e cite exemplos.
 2. Observe o quadro abaixo, que demonstra como pode ser realizada a transfusão sanguínea levando 

em conta o sistema ABO.

Tipo de sangue Recebe de: Doa para:

A A e O A e AB

B B e O B e AB

AB A, B, AB, e O AB

O O A, B, AB e O

Com base nas informações do quadro e em seus conhecimentos, responda.
a) Indivíduos com sangue do tipo AB são conhecidos como “receptores universais”. Elabore uma expli-

cação para o termo.
b) Indivíduos com sangue do tipo O são conhecidos como “doadores universais”. Elabore uma expli-

cação para o termo.
c) Forme um grupo com seus colegas e realizem uma pesquisa sobre a importância da doação de 

sangue. Com base nos resultados de sua pesquisa, produzam panfletos por meio de mídias digi-
tais incentivando a comunidade a doar sangue.

 3. Cobertura vacinal refere-se ao percentual da população que foi vacinada, considerando determinada 
infecção ou doença. Nesse sentido, quanto mais pessoas imunizadas por determinada vacina, maior 
a cobertura vacinal. 
A respeito do assunto, responda às questões que seguem.
a) Forme um grupo com seus colegas e escolham uma vacina para uma doença específica. 

Posteriormente, obtenham informações na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do bairro 
em que residem e peçam informações sobre a cobertura da vacina escolhida por vocês, nos últimos 
anos. Pesquisem a respeito da meta mínima recomendada pelo Ministério da Saúde para aquela 
vacina e anotem as informações obtidas/pesquisadas o caderno.

b) Comparem os dados obtidos por cada grupo no item (a) e verifiquem se e quais vacinas estão acima 
ou abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde.

c) Caso existam vacinas que estão abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde, elaborem 
ações que podem ser realizadas para aumentar a taxa de cobertura delas.

d) Com o intuito de promover a saúde da população, elaborem panfletos a respeito da importância da 
vacinação e os distribuam à comunidade. 

 4. No dia 27 de setembro de 2016, o continente americano foi declarado livre do sarampo. Ou seja, 
a doença foi considerada erradicada nesta região. Entretanto, o Brasil, voltou a apresentar casos da 
doença em 2018, sendo que entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, o país registrou 10 374 casos, 
segundo a OMS. No ano de 2019, a doença circulava em 17 estados brasileiros. Nesse mesmo ano de 
2019, o governo intensificou as ações de vacinação por meio das Campanhas Nacionais de Vacinação e 
obteve uma cobertura vacinal de 99,4% das crianças de 1 ano de idade segundo o Ministério da Saúde.
A respeito do assunto, faça o que propõe a seguir.
a) Elabore possíveis explicações para o retorno dos casos de sarampo no território brasileiro no 

período mencionado.
b) Quais os possíveis efeitos da cobertura vacinal em 2019 e da sua manutenção pelos próximos anos 

para o futuro da população brasileira em relação a essa doença?

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 5. Leia o título da reportagem a seguir.

Pesquisadores do Butantan combinam técnicas de biotecnologia 
para formular vacina contra COVID-19

ZIEGLER, M. F. Pesquisadores do Butantan combinam técnicas de biotecnologia para formular vacina contra COVID-19. Agência 
Fapesp. 4 maio 2020. Disponível em: http://agencia.fapesp.br/pesquisadores-do-butantan-combinam-tecnicas-de-biotecnologia-

para-formular-vacina-contra-covid-19/33082/. Acesso em: 1 set. 2020.

Em 2020, a produção de uma vacina para combater a covid-19 foi muito requisitada. Diversas ins-
tituições ao redor do mundo se dedicaram ao desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o novo 
coronavírus. Faça uma pesquisa e responda quais as vantagens de ter tantos estudos para a produção 
da vacina contra a covid-19.

 6. Diferencie soro de vacina.

 7. Em 2020, um estudante de veterinária do Distrito Federal (DF) foi picado por uma serpente do gênero 
Naja. Ele chegou a ficar em estado grave, mas recebeu tratamento proveniente do Instituto Butantan 
e conseguiu se recuperar. Como a naja é um animal exótico (que não ocorre naturalmente no Brasil) 
e o estudante não apresentava documentos que regulamentassem sua criação, acredita-se que ela 
teria sido obtida por meio do tráfico ilegal.
A respeito do assunto, responda.
a) Que tipo de tratamento deve ser utilizado em situações como a narrada acima? Por quê?
b) Por se tratar de um animal exótico, o Instituto Butantan possuía poucas doses do tratamento que são 

estocadas por prevenção em caso de acidentes com naja na própria instituição. No caso da ausência 
do tratamento adequado, seria possível utilizar um soro produzido a partir de outra serpente? Por 
quê?

c) O tráfico de animais silvestres é um crime, sendo o responsável sujeito à aplicação de multas e à 
prisão. Realize uma pesquisa a respeito dos impactos ambientais provocados por essa prática ilegal 
e os registre em seu caderno.

 8. Analise o cartaz a seguir e responda às questões que seguem.

a) A que o cartaz se refere?
b) Explique a importância da ação promovida pelo cartaz à saúde individual e à saúde da população, 

de modo geral.
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 1. Leia o texto a seguir e responda às questões que 
seguem.

Todos temos a ideia do câncer como um pro-
cesso de divisão celular acelerado e incontrolado. 
Por isso, o achado de uma proteína envolvida no 
processo básico [...], a Mad1, é uma possibilidade 
de cura dos tumores. Isso foi pesquisado pela 
equipe dirigida por Verónica Rodríguez Bravo, do 
Instituto Sloan-Kettering, e publicado em Cell.

[...] a mitose, é o processo mais complexo 
que uma célula pode sofrer. [...] O que ela e sua 
equipe viram é que quando falta a Mad1, tudo vai 
tão depressa são cometidos erros. E dessas falhas 
surgem células com potencial tumoral.

[...]

BENITO, E. O controle da velocidade da divisão celular, a chave para 
o câncer. Brasil El país. 4 mar. 2014. Disponível em: https://brasil.

elpais.com/brasil/2014/03/03/sociedad/1393875100_608698.html. 
Acesso em: 30 ago. 2020.

a) Identifique o processo de divisão celular mencio-
nado no texto e explique brevemente suas etapas.

b) Qual a relação entre a proteína Mad1 e a divisão 
celular, apontada no estudo mencionado no texto?

c) Por que o estudo pode ser uma possibilidade 
promissora ao tratamento de tumores?

 2. Considere que o número diploide de uma espécie 
seja 2n = 42 cromossomos. Com base em seus 
conhecimentos, responda:
a) Após a realização da mitose, quantas células-

-filhas serão formadas e qual será seu número 
cromossômico?

b) Após a realização da meiose, quantas células-
-filhas serão formadas e qual será seu número 
cromossômico?

 3. Considere o trecho a seguir da sequência de nucle-
otídeos de uma molécula de DNA.

...ATGGCTGCAGAAAGTCTTGCGTACCGATGA...

...TACCGACGTCTTTCAGAACGCATGGCTACT...
Com base na sequência apresentada e de seus 
conhecimentos, responda.
a) Em seu caderno, esquematize a duplicação 

desse trecho da molécula de DNA.
b) Com base no item (a), explique por que a dupli-

cação da molécula de DNA é semiconservativa.
c) Esquematize a transcrição de uma molécula de 

RNAm utilizando a fita destacada em azul como 
molde.

d) Com base no item (c), esquematize a tradução de 
uma cadeia polipeptídica. Para tanto, utilize o quadro 
do código genético apresentada na página 60.

Atividades extras

 4. Em algumas situações, como em acidentes envolvendo 
animais peçonhentos, faz-se necessário que o paciente 
seja encaminhado o mais rapidamente possível a um 
hospital para receber soro específico em seu organismo. 
Explique por que o soro é ministrado nesses casos.

 5. O nanismo, condição caracterizada por uma defici-
ência no crescimento, ocasionado por deficiência 
hormonal, pode ser tratado com doses do hormônio 
do crescimento (GH – sigla para o termo em inglês 
Growth Hormone). O hormônio usado no tratamento 
é produzido a partir de bactérias transgênicas, cujo 
plasmídeo recebeu o gene que codifica o GH humano.
A respeito do assunto, responda.
a) Quais técnicas estão associadas à produção de GH 

humano na situação apresentada no enunciado?
b) Por que as bactérias são consideradas transgênicas?
c) As bactérias podem ser consideradas orga-

nismos geneticamente modificados (OGM)? 
Justifique sua resposta.

 6. Em seu caderno, faça uma ilustração que represente 
a estrutura tridimensional da molécula de DNA, 
explicando-a.

 7. Mutações genéticas são alterações na sequência 
de bases nitrogenadas que compõem um gene. 
Considerando essa informação e o processo de 
síntese proteica, indique as possíveis consequên-
cias das mutações genéticas. Se necessário, realize 
uma pesquisa a respeito do assunto.

 8. Nos últimos anos, tem-se observado uma redução 
na taxa de cobertura de diversas vacinas, isto é, na 
proporção de pessoas que estão sendo vacinadas 
contra uma série de doenças. A respeito do assunto, 
responda às questões a seguir.
a) Qual a importância da vacinação à saúde indivi-

dual? Em sua resposta, explique o mecanismo 
de ação das vacinas.

b) Qual a importância da vacinação à saúde coletiva?
c) Muitos especialistas apontam que a desin-

formação seja uma das principais causas da 
redução da cobertura vacinal, visto que as 
pessoas acreditam não ser necessário se 
vacinar contra doenças que não se registram 
novos casos há anos. Explique por que esse 
pensamento é equivocado.

d) O Sistema Único de Saúde (SUS) oferta diversas 
vacinas que devem ser tomadas em diferentes 
faixas etárias. Você conhece as vacinas ofertadas 
pelo SUS? Forme um grupo com seus colegas e 
realizem uma pesquisa a respeito delas. Registre 
as informações encontradas em seu caderno.

Respostas e comentários das atividades extras estão no Manual do professor.
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 9. Considere uma molécula de RNAm que contém 
282 bases nitrogenadas.
a) Quantos códons essa molécula possui?
b) A proteína codificada por essa molécula será 

constituída de quantos aminoácidos, conside-
rando que o primeiro códon seja de início e o 
último códon seja de término?

 10. (Enem/MEC) Um estudante relatou que o mapea-
mento do DNA da cevada foi quase todo concluído e 
seu código genético desvendado. Chamou atenção 
para o número de genes que compõem esse código 
genético e que a semente da cevada, apesar de 
pequena, possui um genoma mais complexo que o 
humano, sendo boa parte desse código constituída de 
sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de 
código genético está abordado de forma equivocada.
Cientificamente esse conceito é definido como
a) trincas de nucleotídeos que codificam os 

aminoácidos.
b) localização de todos os genes encontrados em 

um genoma.
c) codificação de sequências repetidas presentes 

em um genoma.
d) conjunto de todos os RNAs mensageiros trans-

critos em um organismo.
e) todas as sequências de pares de bases presen-

tes em um organismo.

11. (Enem/MEC)
Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros 

numa vacina. Alguns são tão perigosos que os 
cientistas preferem usar só um de seus genes 
- aquele que fabrica o antígeno, proteína que é 
reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas 
vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um 
gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo 
inofensivo, que passa, então, a produzir uma 
substância que é injetada no corpo humano.

LERRER, D. Vírus: guerra silenciosa. Superinteressante, n. 143, 31 
jul. 1999 (adaptado).

A função dessa substância, produzida pelo fungo, 
no organismo humano é
a) neutralizar proteínas virais.
b) interromper a ação das toxinas.
c) ligar-se ao patógeno já instalado.
d) reconhecer substâncias estranhas.
e) desencadear a produção de anticorpos.

 12. (Enem/MEC) Para estudar os cromossomos, 
é preciso observá-los no momento em que se 
encontram no ponto máximo de sua condensação. 

A imagem corresponde ao tecido da raiz de cebola, 
visto ao microscópio, e cada número marca uma das 
diferentes etapas do ciclo celular.

HISTOLOGIA. Disponível em: www.HISTOLOGIA.icb.ufg.br.  
Acesso em: 6 mar. 2015 (adaptado).

Qual número corresponde à melhor etapa para que 
esse estudo seja possível?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

 13. (Enem/MEC) Em 1950, Erwin Chargaff e colabo-
radores estudavam a composição química do DNA 
e observaram que a quantidade de adenina (A) é 
igual à de timina (T), e a quantidade de guanina (G) é 
igual à de citosina (C) na grande maioria das duplas 
fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas 
descobriram que o total de purinas (A + G) e o total 
de pirimidinas (C + T) eram iguais. Um professor 
trabalhou esses conceitos em sala de aula e apre-
sentou como exemplo uma fita simples de DNA com  
20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas.
Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, 
quando considerada a dupla fita de DNA formada 
pela fita simples exemplificada pelo professor?
a) Adenina: 20; Timina: 25; Guanina: 25; Citosina: 30.
b) Adenina: 25; Timina: 20; Guanina: 45; Citosina: 45
c) Adenina: 45; Timina: 45; Guanina: 55; Citosina: 55.
d) Adenina: 50; Timina: 50; Guanina: 50; Citosina: 50.
e) Adenina: 55; Timina: 55; Guanina: 45; Citosina: 45.
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 14. (Enem/MEC) Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais 
idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a 
imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais 
suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças 
infecto- contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque
a) possui anticorpos contra o agente causador da doença.
b) possui proteínas que eliminam o agente causador da doença.
c) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea.
d) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença.
e) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença.

 15. (UERJ) Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõem a porção inicial de um RNA mensageiro 
transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariota:
AUGGCUAAAUUAGAC..........
Nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese.
Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido número 3 da estrutura pri-
mária desse polipeptídeo, acarretando a troca de uma base A, na célula original, pela base U, na célula mutante.
A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na proteína original 
como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro:

Aminoácido Códons

Alanina GCU, GCC, GCA, GCG

Arginina CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG

Aspártico GAU, GAC

Fenilalanina UUU, UUC

Leucina UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG

Lisina AAA, AAG

Metionina e códon de iniciação AUG

Serina UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC

Tirosina UAU, UAC

Triptofano UGG

Agora, a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido:
a) tirosina
b) leucina
c) triptofano
d) fenilalanina

 16. (UECE) A molécula de DNA armazena informação genômica que é transcrita e traduzida por mecanismos ele-
gantes como os de transcrição e tradução. Entretanto, entre os distintos indivíduos biológicos construídos por 
mensagem contida no DNA, há uma singularidade biológica que se repete, mas se diferencia pelo modo como 
esta é organizada. Essa descrição corresponde à(s)
a) molécula de RNAr.
b) moléculas de RNAt.
c) bases nitrogenadas.
d) molécula de RNAm.

Alternativa e

Alternativa d.

Alternativa c.
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Falando de...

Biologia Sintética
O conjunto de informações que determinam um ser vivo está codificado no 

genoma do organismo. Com o desenvolvimento da biotecnologia, o ser humano 
aprendeu a decifrar o genoma de diferentes organismos, e, por meio de técnicas 
de engenharia genética, a manipulá-lo. 

Desde a década de 90, novas tecnologias permitiram decifrar com maior rapidez 
o genoma dos seres vivos e diversas áreas se desenvolveram, como mostra o 
quadro a seguir. A genômica é dividida em genômica estrutural, e genômica funcional, a qual estão inclusas a 

transcriptômica, a proteômica, a metabulômica e a biologia de sistemas, não abordada.

Conceito básico geral
Identificar a sequência de nucleotídeos de 
todo o genoma de um ser vivo, facilitando 
a identificação e isolamento do gene de 
interesse.

Identificar o conjunto de RNA mensageiros 
que está sendo expresso sob determinadas 
condições, permitindo identificar quais genes 
são expressos a determinados estímulos.

Identificar o conjunto de proteínas 
sintetizados por um determinado organismo 
frente a determinados estímulos, como 
resposta a medicamentos.

Identificar as funções dos genes e o estado 
bioquímico de um organismo em resposta a 
mudanças genéticas e ambientais.

Área

Genômica

Transcriptômica

Proteômica

Metabulômica

» Revistas científicas que publicaram os 
resultados dos trabalhos relacionados 
ao genoma humano.

Com base nos conhecimentos adquiridos por essas e outras 
áreas, desenvolveu-se a Biologia Sintética. Essa área tem entre 
seus objetivos o de desenhar e construir organismos artificiais 
que produzam novas moléculas de interesses específicos e rede-
senhar organismos já existentes para maximizar e direcionar sua 
biologia para a produção de moléculas de interesse.  

O Projeto Genoma Humano durou de 1989 a 2003. Durante 
esses anos, foi decifrada toda a sequência de nucleotídeos do DNA 
humano e foi feita a identificação e o mapeamento de genes con-
tidos nos cromossomos da nossa espécie. Os resultados desse 
projeto foram comunicados em todo o mundo e tiveram grande 
destaque em publicações do meio científico, tais como as revis-
tas Science e Nature. Ainda hoje, são subsídios para milhares de 
pesquisa, incluindo as realizadas pela área de Biologia Sintética.
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 1. As pesquisadoras brasileiras Jaqueline Goes de Jesus e Ester Cerdeira Sabino coordenaram uma 
equipe de pesquisadores que conseguiu, em dois dias, realizar o sequenciamento do genoma do 
vírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19. De que maneira o conhecimento do genoma de 
patógenos como vírus, bactérias ou protozoários pode ser útil? 

 2. Forme um grupo com mais dois colegas. Considerem que vocês trabalham em um laboratório de 
biologia sintética e que possam desenvolver um organismo sintético. Que tipo de organismo iriam 
tentar desenhar geneticamente? Por quê? Faça uma pesquisa para embasar sua justificativa. Ao 
final, monte uma apresentação digital para apresentar à turma o produto a ser obtido e as justifi-
cativas para seu desenvolvimento.

A Biologia Sintética pode ser aplicada em várias áreas. Na geração de energia, microrganismos 
geneticamente sintetizados podem produzir hidrogênio para ser utilizado como combustíveis veicu-
lares. Na saúde, novos medicamentos, vacinas e tecidos são possíveis de serem obtidos a partir de 
organismos sintetizados, que produzam moléculas não disponíveis naturalmente no ambiente. No 
ambiente, microrganismos podem ser desenhados para detectar e/ou degradar poluentes. Na indústria, 
microrganismos podem ser engenhados para produzir moléculas que se tornem alternativas às fibras 
naturais ou sintéticas existentes. Na agricultura novos aditivos alimentares podem ser produzidos.

Além destas, e outras áreas, uma que merece destaque é a área de Astronomia e Astrobiologia. 
Com o crescente aumento da tecnologia, em breve o ser humano estará em Marte. Mas para que 
isso aconteça, é necessário que se tenha a mínima estrutura para a sobrevivência dos astronautas 
durante o voo e no planeta. Assim, sintetizar organismos que gerem combustível, produzam alimentos, 
sintetizem biopolímeros para a construção de abrigos e produzam medicamentos, são algumas das 
aplicações da biologia sintética para esta área.

» Concepção artística de uma possível base humana no planeta Marte. Nela, estariam presentes locais onde 
microrganismos sintetizados seriam cultivados (biorreatores) para gerar alimento, biopolímeros, combustíveis, 
realizar a reciclagem e reaproveitamentos de resíduos, entre outros

Não escreva no livroAtividades

AURORA OPEN/ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES

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
1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8

Ciências da Natureza
e suas Tecnologias
Competências específi cas: 1 e 3

Habilidades: EM13CNT103, 
EM13CNT104, EM13CNT302,  
EM13CNT304, EM13CNT306, 
EM13CNT307

» Bananeira

Sabia que a banana é naturalmente 
radioativa?

Você sabia que a radioatividade está presente em 
grande parte das suas refeições? Banana, castanha do 
pará, cenoura, batata inglesa, carne, feijão [...] são alguns 
exemplos de alimentos que carregam, de forma natural, 
elementos radioativos.

Não há como fugir, mas também não precisa se preocu-
par. “Seria necessário que uma pessoa comesse toneladas 
de bananas por ano para atingir níveis inseguros”, afi rma 
Márcio Tadeu Pereira, chefe do laboratório de Irradiação 
Gama do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear (CDTN), que fi ca na UFMG.

A banana é rica em potássio, um elemento químico 
importante para o bom funcionamento do corpo humano. 
É justamente desse mineral que provém o potássio-40, um 
isótopo natural que, por sua vez, é radioativo, assim como 
o carbono-14, rádio e urânio, outros exemplos de elemen-
tos naturalmente radioativos, que são encontrados até 
mesmo no corpo humano.

SABIA que a banana é naturalmente radioativa? Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares, 27 jun. 2016. Disponível em: https://www.ipen.br/portal_

por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=6929. Acesso em 03 set. 2020.

Fenômenos radioativos estão presentes em nosso 
cotidiano. Nessa unidade iremos estudar alguns desses 
fenômenos. 

Não escreva no livro

 1. O potássio-40 e o carbono-14 citados no texto são 
isótopos. O que é um isótopo? 

 2. Quando surge um assunto sobre radiação ou radio-
atividade, o que vem à sua mente? 

Química 
contemporâneaU

N
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3

As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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Observe as imagens a seguir.

Não escreva no livro

1 Quando se trata de radioa-
tividade, qual das imagens 
acima é a mais represen-
tativa para você? Por quê? 
Converse com seus colegas 
sobre o assunto. 

2 Como você acha que a radio-
atividade se relaciona com a 
imagem do fóssil?

» Teste 
de uma 
bomba 
nuclear 
realizado 
no deserto 
de Nevada, 
nos 
Estados 
Unidos, 
em 1952. 

» Raio X de 
parte do 
pescoço, 
tórax e 
membros 
superiores 
de um ser 
humano.

» Usina nuclear de Angra dos 
Reis, Rio de Janeiro. 2017.

» Paleontologista 
analisando fóssil 
de dinossauro em 
laboratório.

Princípios de 
radioatividade1T
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comentários das atividades 
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Durante o estudo dos átomos, é comum considerar que ocorra compartilha-
mento de elétrons nas interações que eles realizam uns com os outros. Também 
nesse contexto, é comum considerar que os núcleos dos átomos sejam estáveis 
e mantenham o mesmo número de prótons e nêutrons. No entanto, diversas 
reações também podem acontecer com os núcleos atômicos. Estas reações são 
chamadas de reações nucleares, as quais emitem energia na forma de radioati-
vidade, e estão presentes na produção de energia, exames diagnósticos, datação 
de fósseis e objetos antigos, entre outros. 

Regiões atômicas e suas 
características

De maneira geral, os átomos possuem núcleo e eletrosfera. A maior região do 
átomo é a eletrosfera, que fica ao redor do núcleo. Nela se encontram os elétrons 
– partículas subatômicas com cargas negativas - que estão em constante movi-
mento e apresentam diferentes níveis de energia. Os elétrons de valência, isto é, 
os mais externos, estão diretamente envolvidos nas reações químicas. 

O núcleo, por sua vez, é a região onde se encontram os prótons – partículas 
subatômicas com carga positiva – e os nêutrons – partículas subatômicas sem 
cargas elétricas. O núcleo é muito menor do que o átomo inteiro, mas é onde se 
concentra a maior parte da massa do átomo. 

Em átomos de elevada massa nuclear, os prótons e nêutrons que ali coexistem 
podem sofrer transformações, que serão chamadas de reações nucleares ou desin-
tegrações, e que não devem ser confundidas com as reações químicas. Nestas, estão 
envolvidos o compartilhamento e/ou a transferência de elétrons e a formação de 
novas moléculas, sem alteração dos núcleos atômicos. As reações nucleares, por 
outro lado, têm por característica a alteração da composição do núcleo, o que pode 
resultar, por exemplo, na transformação de um elemento em outro. Quando isso 
acontece, há liberação de energia, e o átomo é considerado radioativo.

Por convenção, a representação do átomo, incluindo suas informações nucle-
ares, é a seguinte:

A
ZX

Número atômico (Z): Representa o número de prótons do átomo. Esse número 
identifica o elemento químico.

Número de massa (A): Representa a massa do núcleo do átomo. A soma do 
número de prótons e nêutrons resulta no número de massa.

93UNIDADE 3 • Química contemporânea
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Comportamento nuclear de elementos 
radioativos

O núcleo de átomos radioativos é instável, resultado do desequilíbrio nas inte-
rações entre as subpartículas que o constituem. No chamado Modelo Padrão do 
núcleo atômico, há três forças atuantes entre as partículas constituintes do núcleo: 
as forças nucleares forte e fraca e a eletromagnética. A estabilidade do núcleo 
atômico depende do equilíbrio dessas três forças, que por sua vez dependem da 
proximidade e da quantidade de partículas integrantes do núcleo.

De forma geral, elementos com número atômico acima de 84 apresentam certo 
desequilíbrio em suas interações nucleares e podem ser considerados radioativos. 
Existem dois elementos de menor número atômico que também podem ser con-
siderados radioativos, o tecnécio (Tc), que apresenta 43 prótons em seu núcleo, e 
o promécio (Pm), que apresenta 61 prótons em seu núcleo. 

O césio (Cs) também pode ser considerado radioativo quando ele é originado a 
partir da transformação de urânio (U) ou plutônio (Pu).

Saiba mais

A tabela periódica a seguir apresenta os elementos considerados radioativos 
de forma destacada. 

» Tabela periódica evidenciando elementos radioativos.
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Elementos radioativos  
naturais e artificiais

Um elemento químico pode apresentar diferentes isótopos, que são átomos 
de mesmo número atômico e diferentes números de massa, isto é, possuem 
a mesma quantidade de prótons e diferem na quantidade de nêutrons. Como 
a quantidade de subpartículas é diferente, muda também o equilíbrio entre as 
forças forte e de repulsão, o que, consequentemente, faz com que haja diferença 
na radioatividade de cada isótopo.

O carbono, por exemplo, cujo número atômico é 12, apresenta três isótopos: o 
carbono-12, que possui seis prótons e seis nêutrons no núcleo; o carbono-13, que 
apresenta seis prótons e sete nêutrons; e o carbono-14, que possui seis prótons 
e oito nêutrons no núcleo, e pode ser considerado mais radioativo que os demais. 
Inclusive, em função de sua radioatividade, o carbono-14 é utilizado em técnicas 
de datação de fósseis, por exemplo.

Isótopos radioativos naturais
Elementos radioativos naturais são aqueles encontrados na 

natureza. A característica desses elementos é apresentar os isó-
topos emissores de radiação com números atômicos iguais ou 
maiores que 84. Dentre eles, estão:

Polônio (84Po);
Radônio (86Rn);
Rádio (88Ra);
Actínio (89Ac);

Tório (90Th);
Protactínio (91Pa);
Urânio (92U).

O urânio, que possui 92 prótons no núcleo, existe na natureza na forma de 3 isótopos:
• U-234, com 142 nêutrons (em quantidade desprezível);
• U-235, com 143 nêutrons, usado nos reatores nucleares que constituem a 

grande maioria das centrais de energia nuclear (0,7%); 
• U-238, com 146 nêutrons no núcleo (99,3%).

Isótopos radioativos artificiais
Elementos radioativos artificiais não podem ser encontrados na natureza. Eles 

apresentam todos os isótopos radioativos, porém, são produzidos em laborató-
rios. Os isótopos radioativos artificiais são classificados em transurânicos, quando 
o número atômico é maior que 92, e cisurânicos, quando apresentam o número 
atômico menor que 92. Alguns exemplos são:

Astato (85At);
Frâncio (87Fr);
Netúnio (93Np);
Plutônio (94Pu);

Amerício (95Am);
Cúrio (96Cm);
Berquélio (97Bk);
Califórnio (98Cf);

Laurêncio (103Lr);
Rutherfórdio (104Rf);
Darmstádtio (110Ds);
Roentgênio (111Rg).

 » Minério 
pechblenda 
de urânio, 
um dos 
elementos 
radioativos 
naturais.
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História da radioatividade
A Ciência é uma construção coletiva. A descoberta de um cientista pode dar 

subsídios e incentivar, confirmar, ou até mesmo contradizer o resultado de outro. 
A construção dos conhecimentos sobre a radioatividade é um claro exemplo dessa 
coletividade científica. 

Veja, a seguir, algumas das pessoas e fatos que marcaram a história da 
radioatividade. É importante ter em mente, também, que a maioria das pessoas 
ilustradas não trabalhava sozinha em seus laboratórios, mas sim com a colabora-
ção de muitas outras pessoas em grandes centros de pesquisa.

Os resultados com o raio X empolgaram o físico francês Henri Becquerel 
(1852-1908), que, tempos depois, por volta de 1896, descobriu que alguns 
elementos químicos, como o urânio, emitiam raios que se pareciam com os 
raios X, em uma época em que não se conhecia a radioatividade. 

333

» Antoine Henri Becquerel recebeu em 1903 o prêmio Nobel de 
Física.

Em 1895, o físico alemão Wilhelm C. Röntgen (1845-1923) estudava os 
raios catódicos descobertos por Crookes em um tubo de vidro. 
Ele percebeu que uma tela à frente do tubo estava brilhando, mesmo 
com o tubo totalmente coberto. Durante sua investigação, ele percebeu 
que, ao passar sua mão em frente ao tubo, seus ossos apareceram na 
tela. Como não conhecia a natureza dos raios, ele os chamou de raios X. 222222

Com base nos experimentos do físico alemão Heinrich Geissler (1814-
1879), o físico britânico William Crookes (1832-1919), por volta da 
década de 1870, estudava a condução da eletricidade por gases em um 
tubo de vidro com vácuo parcial. Ele percebeu que quando os gases no 
interior do tubo eram atingidos por um feixe de elétrons, havia emissão 
de luz. Ele chamou esse feixe de elétrons de raios catódicos. 111

» William Crookes.

» Wilhelm Conrad Röntgen foi laureado em 1901 com o primeiro 
prêmio Nobel da Física. 
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Em 1900, o químico e físico francês Paul Ulrich Villard (1860-1934) 
observou um terceiro tipo de radiação, denominada radiação gama (y), 
que não se desviava diante das placas com carga, e concluiu que essa 
radiação não tinha carga.

666

» Paul Ulrich Villard.

Em 1898, o físico neozelandês (1871-1937) Ernest Rutherford testou 
as radiações em um sistema de placas positivas e negativas e percebeu 
que havia dois padrões: um tipo de radiação cujas partículas eram 
atraídas pela placa negativa, cujo nome foi dado de radiação alfa (a); e 
outro tipo de radiação cujas partículas eram atraídas pela placa positiva, 
chamada de radiação beta (b). A partir de seus estudos, Rutherford 
constatou que as partículas da radiação alfa deveriam ter carga positiva, 
e as partículas da radiação beta, carga negativa. 

555

» Ernest Rutherford, ganhador do prêmio Nobel de Química 
em 1908.

Interessada nos trabalhos de Becquerel, a física polonesa Marie 
Sklodowska Curie (1867-1934) e seu marido, o físico francês Pierre 
Curie (1859-1906), aprofundaram-se nos estudos dos materiais que 
emitem radiação, fazendo uma pioneira descrição da radioatividade. 
Durante estes estudos, Pierre e Marie Curie descobriram um mineral 
com propriedades radioativas mais intensas que o urânio. Desse 
mineral, eles conseguiram extrair e descobrir dois novos elementos, o 
polônio e o rádio. 
Após a morte de Pierre, Marie seguiu com os trabalhos e investigações 
desses dois novos elementos. Ela precisou vencer uma série de 
barreiras impostas pela sociedade científica dominada por homens 
em sua época, sendo a única mulher a receber dois prêmios Nobel. 
Até hoje, somente outras três pessoas conseguiram esse feito. Ela foi 
a pesquisadora que mais contribuiu nos estudos da radioatividade, 
termo por ela criado. Marie Curie faleceu em decorrência dos efeitos da 
exposição aos materiais radioativos com os quais trabalhou durante 
sua vida.

444

» Marie Sklodowska Curie e Pierre Curie receberam o prêmio 
Nobel de Física, em 1903, por seus trabalhos com radioatividade, 
juntamente com Henri Becquerel. Em 1911, Marie Curie recebeu 
seu segundo prêmio Nobel, agora de Química. FO
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Em 1934, o físico italiano Enrico Fermi (1901-1954), descobre que com 
o bombardeamento de nêutrons em núcleos atômicos de urânio ocorria 
a absorção dos nêutrons e assim, através desses bombardeamentos, 
desenvolveram-se elementos transurânicos com número atômico 
acima de 92. Após essa absorção, os átomos começam a emitir radiação 
gama (y) e beta (b). Além disso, Fermi foi o responsável por implantar o 
primeiro reator atômico.

999

» Enrico Fermi recebeu o prêmio Nobel de Física em 1938.

Em 1934, a química Irène Curie (1897- 1956) e o físico Frédéric Joliot 
(1900 – 1958), filha e genro de Marie Curie, ambos franceses, descobriram 
a radioatividade artificial. Através do bombardeamento de uma folha de 
alumínio-27 com partículas alfa (a), criaram um radioisótopo, o fósforo-30, 
experimento que possibilitou a criação de elementos radioativos que não 
existiam na natureza. 

777

» Irène Curie e Frédéric Joliot receberam em 1935 o prêmio Nobel 
de Química.

Em 1928, o físico britânico Paul Dirac (1902-1984) inicia os estudos sobre 
um possível elétron positivo. Em 1932, foi comprovada a existência do 
“elétron positivo”, também chamado de antimatéria. O físico estadunidense 
Carl David Anderson (1905-1991), no mesmo ano, em estudos das 
interações dos raios cósmicos, sugeriu o nome “pósitron” emitido de 
radioisótopos artificiais.

888

» Paul Dirac (acima) e Carl Anderson, que ganhou o Nobel de 
Física em 1936.
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Embora a utilização da radioatividade tenha marcas negativas na história, pes-
quisas e tecnologias associadas a pensamentos éticos e responsáveis permitem 
seu uso de maneira pacífica, gerando benefícios em diversas áreas, como na medi-
cina, na química, na arqueologia, na indústria de alimentos, entre outras.

Em 1939, uma sucessão de atos que envolviam a Segunda Guerra Mundial culmina com o 
desenvolvimento do chamado “Projeto Manhattan” pelo governo dos Estados Unidos. O 
objetivo de tal projeto era o de desenvolver e construir armas nucleares. Em 16 de julho de 
1945, a primeira bomba atômica foi detonada no estado do Novo México. No mesmo ano, 
no dia de 6 de agosto de 1945, o lançamento de uma bomba atômica sobre a cidade de 
Hiroshima, Japão, matou 90 mil pessoas no mesmo dia. Milhares morreram posteriormente 
devido aos efeitos da radiação. Três dias depois, outra bomba nuclear foi solta na cidade 
de Nagasaki, Japão, e 40 mil pessoas morreram no dia. Milhares faleceram depois pelos 
efeitos radioativos. 

111111111111
» Réplica da bomba atômica 

Little boy (pequeno garoto), 
solta em Hiroshima, Japão, em 
1945.

O químico alemão Otto Hahn 
(1879-1968) e os físicos austríacos 
Otto Frisch (1904-1979) e Lise 
Meitner (1878-1968) perceberam 
que o núcleo do átomo de urânio 
era instável e, ao ser bombardeado, 
se quebrava, originando elementos 
diferentes. Tal processo foi 
denominado de fissão nuclear.

101010101010

» Otto Frisch, Lise Meitner e 
Otto Hahn (abaixo à esquerda), 
que foi laureado com o prêmio 
Nobel de Química em 1944 
por sua pesquisa em fissão 
nuclear.
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1. Há mais de 100 anos, em alguns casos era 
necessário realizar cirurgias exploratórias 
para diagnosticar fraturas. Como a radioati-
vidade auxiliou a mudar essa realidade?

 2. Sobre a radioatividade dos elementos, 
responda:
a) Qual a característica principal dos elementos 

radioativos? Explique.
b) O que são isótopos radioativos?
c) O que é um elemento transurânico e um ele-

mento cisurânico?
d) O que é uma reação nuclear? 

 3. A história de vida de Marie Curie é notória na 
sociedade científica pelos seus estudos sobre 
a radioatividade. Apesar da contribuição ine-
gável das mulheres para o desenvolvimento 
científico, segundo a Unesco, menos de 30% 
dos pesquisadores do mundo são mulheres. 
Sobre este assunto, forme um grupo com mais 
dois colegas e realize o que se pede a seguir. 
a) Faça uma pesquisa sobre a vida de Marie 

Curie e sua importância para a Ciência, des-
tacando as dificuldades que ela enfrentou 
em sua época. Anote o resultado de sua 
pesquisa no caderno. Em seguida, converse 
com seus colegas se as mesmas dificulda-
des estariam presentes atualmente, ou se 
seriam outras. 

b) Além de Marie Curie, outras importantes 
mulheres cientistas ajudaram a construir a 
Ciência. Faça uma pesquisa sobre as mulheres 
citadas abaixo, depois junte os resultados e 
monte uma apresentação digital para a turma.

 Clara Immerwahr (1870-1915)
 Irène Joliot-Curie (1897-1956)
 Johanna Döbereiner (1924-2000)
 Ada E. Yonath (1939-)
c) O gráfico a seguir apresenta resultados de 

um estudo sobre o percentual de estudantes 
que concluem e aprofundam seus estudos 
em campos relacionados às Ciências. 
Analise-o e converse no grupo sobre quais 
podem ser os possíveis motivos que contri-
buem para o resultado apresentado.

» Formados no Ensino Superior em áreas 
relacionadas às Ciências (2014-2016)

Bacharelado Mestrado Doutorado

18%

8%

2%
6%

18%

37%

10

20

30

40

5

15

25

35

0

Em %

HomensMulheres

Fonte dos dados: INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS. 
Contribuições femininas à astronomia e astrofísica, 

4 maio 2017. Disponível em: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/
projeto-destaca-contribuicoes-femininas-a-astronomia-e-

astrofisica/. Acesso em: 4 set. 2020.

 4. Qual sua opinião sobre a utilização das reações 
nucleares para a produção de armas? Elas 
seriam consideradas tecnologias de defesa ou 
de ataque? Converse com seus colegas sobre a 
questão. Se necessário, realize uma pesquisa 
sobre Hiroshima e Nagasaki, cidades japone-
sas atingidas por bombas atômicas durante a 
Segunda Guerra Mundial. Anote a conclusão 
de sua conversa no caderno.

 5. A imagem a seguir é da mão da esposa de 
Röntgen. Ela é considerada a primeira imagem 
desse tipo que se tem conhecimento. Nesse 
caso, de que tipo de radiação estamos falando?

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Dependendo do elemento químico e da reação nuclear, diferentes tipos de radiação são emi-
tidos. Observe, na imagem a seguir, alguns exemplos de radiação e do seu poder de penetra-
ção em diferentes materiais.

Reações nucleares2T
E

M
A

» Imagem sem escala; cores-fantasia

1 Para você, por que os ossos aparecem destacados em imagens produzidas por raios X?

2 O radiologista é o profissional encarregado de operar equipamentos que utilizam radiações 
em procedimentos de diagnósticos ou tratamentos. Durante os exames de radiografia, por 
exemplo, ele veste um colete e permanece atrás de uma proteção. De acordo com o que você 
observou na figura acima, qualquer material pode ser usado na fabricação de equipamentos de 
proteção individual para radiologistas? Por quê?

3 Entreviste um radiologista para obter informações sobre o seu trabalho e os cuidados com a 
saúde. Apresente o resultado dessa entrevista aos colegas.

Não escreva no livro

Tipos de radiação

Raios alfa (a)
2 prótons e 2 nêutrons

radiação de alta energia

elétrons de alta energia

nêutrons livres

Raios beta 
(b)

Raios gama 
(y)

Raios X

Raios de 
nêutrons (n):

Poder de penetração. Papel, bloqueia 
raios a

Folha de 
alumínio, 

bloqueia raios b

Chumbo grosso, 
bloqueia raios 
y e X

Água ou concreto, 
bloqueia raios de 

nêutrons.

VECTORMINE/SHUTTERSTOCK.COM

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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As reações nucleares podem liberar diferentes radiações, como as do tipo alfa 
(a), de carga positiva, e beta (b), de carga negativa. A radiação gama (y) é neutra. 
Observe, no esquema a seguir, a identificação da carga dessas radiações emitidas 
por uma amostra radioativa.

Amostra de 
material 

radioativo

a

y

β

placas 
carregadas 

eletricamente

placas 
carregadas 

eletricamente

Caixa de 
chumbo

anteparo+

---
-----

+++
+++

» Experimento de 
identificação de 
cargas de radiações. 
(Imagem sem escala; 
cores-fantasia).

Não escreva no livro

4 Explique o que é 
mostrado nessa 
figura.

As reações nucleares são representadas por equações químicas balanceadas, nas 
quais devem constar os números atômico e de massa, bem como a carga das emissões.

Representações das emissões na reação nuclear
(4

2a): partícula alfa com número atômico 2 e número de massa 4.
(–1

0b): partícula beta com número atômico –1 e número de massa zero.
(y): radiação gama, sem número atômico e sem número de massa, pois é uma 

radiação eletromagnética.
Representação das partículas subatômicas

(–1
0e): elétron (1

1p): próton (0
1n): nêutron

Tipos de radioatividade
As leis da radioatividade, formuladas em 1911 pelo químico inglês Frederick Soddy 

(1877 - 1956), explicam a emissão de radiação a partir do núcleo de átomos instáveis.

Radiação alfa e 1a lei da radioatividade
Observe, na figura a seguir, a representação da emissão da partícula alfa do 

núcleo de um átomo com elevado número de massa.

α

» Representação de emissão alfa. 
(Imagem sem escala; cores-fantasia)VI
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As respostas e os comentários das 
atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.

102

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U3_101-108-Tema2_LA_G21-AV.indd   102D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U3_101-108-Tema2_LA_G21-AV.indd   102 28/09/20   14:3528/09/20   14:35



A radiação alfa é um feixe de partículas carregadas positivamente 
que apresenta carga +2 e número de massa 4, resultado da soma das 
massas de 2 prótons e 2 nêutrons. Em razão de sua massa elevada, 
essa partícula é de baixa penetrabilidade.

Equação genérica da emissão alfa: → α + −
−X YZ

A
2
4

Z 2
A 4

Exemplo: → α +Po Pb84
209

2
4

82
205

Número de massa: 209 = 4 + 205
Número atômico: 84 = 2 + 82
O polônio (Po), ao sofrer desintegração nuclear, emite partículas 

alfa, transformando-se em chumbo (Pb).

Não escreva no livro

5 Sabendo que em uma 
atividade radioativa o 
urânio ( U92

238 ) libera uma 
partícula alfa, represente 
a equação dessa desin-
tegração determinando 
os números de massa 
e atômico do elemento 
formado.

b
» Representação de emissão 

beta. (Imagem sem escala; 
cores-fantasia)

Radiação beta e 2a lei da radioatividade
A radiação beta é um feixe de partículas carregadas negativamente que apresenta massa 

desprezível e as mesmas propriedades de um elétron.
Um nêutron, ao emitir partículas beta, deixa no núcleo um próton. Logo, cada partícula beta 

emitida aumenta em uma unidade o número atômico do átomo radioativo.

Equação genérica da emissão beta: → β +− +X YZ
A

1
0

Z 1
A

Exemplo: → β +−U Np92
238

1
0

93
238

Número de massa: 238 = 0 + 238 Número atômico: 92 = -1 + 93

Atividade resolvida 

Quantas partículas alfa e beta precisam 
ser emitidas para transformar o urânio-238 
(Z = 92) em rádio-226 (Z = 88)?

 Resolução:

→ ⋅ α + ⋅ β +−U (x ) (y ) Ra92
238

2
4

1
0

88
226

Considere x e y incógnitas da equação para 
determinar os números das partículas emitidas.

Número de massa:
238 = 4x + 0 + 226
238 – 226 = 4x
x = 3

Número atômico (já temos o valor de x):

→ ⋅ α + ⋅ β +−U (3 ) (y ) Ra92
238

2
4

1
0

88
226

92 = 3 x 2 – y + 88
92 - 88 – 6 = -y
-2 = -y
Quando multiplicamos o resultado por -1, 

temos que y = 2.
Logo, o urânio-238 emite três partículas 

alfa e duas partículas beta quando se trans-
forma em rádio-226.

→ ⋅ α + ⋅ β +−U (3 ) (2 ) Ra92
238

2
4

1
0

88
226

0n1 H 1p1 + –1b
0

nêutron próton beta VI
NI

CI
US

 F
IO

RA
TT

I

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

U235
92

Kr91
36

Ba147
56

Kr91
36

Ba147
56

Kr91
36

Ba147
56

Kr91
36

Ba147
56

U235
92

U235
92

U235
92

A reação em cadeia formada pela fissão nuclear

Papel

raios �

raios �

raios �

0,1 mm
(chumbo)

10 cm (chumbo)

» Tipos de radiação e penetração nos materiais. (imagem sem escala; 
cores-fantasia).

Por meio da análise do poder de penetração dessas três partículas, 
percebemos que a radiação mais energética é a gama.

BE
NT

IN
HO

Emissões gama
São ondas eletromagnéticas de alta frequência e não possuem massa nem carga elétrica.

» Representação de 
emissão gama no espectro 
eletromagnético. (imagem sem 
escala; cores-fantasia).

Observe, na figura abaixo, o poder de penetração da radiação gama 
e de outros dois tipos de radiação.

Não escreva no livro

6 O cobalto-60, que se 
desintegra com a emissão 
de uma partícula beta e 
radiação gama, é um ele-
mento artificial produzido 
por meio do bombarde-
amento de cobalto-59. 
Escreva a equação de 
desintegração do cobalto-
60, identificando o tipo de 
partícula utilizada nessa 
desintegração.
Dados: cobalto-60 ( Co27

60 ), 
cobalto-59 ( Co27

59 ) 

» Representação de 
emissão gama no espectro 
eletromagnético. (imagem sem 

Raios gama Raios X UV Infravermelho

Micr
o-ondas

Ondas de Rádio

10 -14 m 10 -12 m 10 -1 m10 -8 m 1 m 106 m

Luz visível

500 nm 600 nm 700 nm
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Fissão nuclear
A divisão do núcleo de um átomo pesado, como o do urânio-235, em dois menores, quando 

atingido por um nêutron, é denominada fissão nuclear. Essa reação ocorre em cadeia, com 
liberação de nêutrons de outros átomos. Observe, no exemplo a seguir, que o urânio-235, 
quando bombardeado por um nêutron, forma bário-142 e criptônio-91. Note que três nêu-
trons resultantes da primeira colisão vão bombardear outros três átomos de urânio-235, e o 
processo se repete. Na fissão nuclear há desprendimento de grande quantidade de energia.

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

U235
92

Kr91
36

Ba147
56

Kr91
36

Ba147
56

Kr91
36

Ba147
56

Kr91
36

Ba147
56

U235
92

U235
92

U235
92

A reação em cadeia formada pela fissão nuclear

Fissão e fusão nuclear
Diferentemente da fissão nuclear, a fusão nuclear é um fenômeno 

em que núcleos de átomos se fundem e formam núcleos de outros 
átomos, com liberação de energia maior que no processo de fissão. A 
fusão nuclear ocorre, por exemplo, no interior das estrelas, onde núcleos 
de hidrogênio se fundem e formam núcleos de hélio em uma sequência 
de reações responsável por grande liberação de energia.

Tanto a fissão quanto a fusão nuclear já foram utilizadas na produ-
ção de bombas atômicas. A fissão nuclear foi o princípio adotado para 
a produção das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki durante 
a Segunda Guerra Mundial. A fusão nuclear foi usada na produção da 
bomba H, lançada em testes.

A fissão nuclear também é aplicada na obtenção de energia elétrica. 
Os cientistas ainda não desenvolveram tecnologia para dominar o pro-
cesso de fusão nuclear para essa finalidade. Pesquisas estão em andamento para viabilizar o 
processo, pois, pelos métodos atuais, a quantidade de energia necessária para fundir os núcleos 
de hidrogênio é semelhante à quantidade de energia produzida pela fusão.

Energia liberada por 1 Kg de matéria e o tempo que ela manteria 
acesa uma lâmpada de 100 watts.

Forma da matéria Processo Tempo
Água Queda-d´água de 50 m 5 segundos

Carvão Combustão 8 horas
Urânio enriquecido Fissão nuclear (em reator) 690 anos

Hidrogênio (deutério) Fusão nuclear 30.000 anos

Fonte: HALLIDAY, D. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012. v. 4. p. 327.

Saiba mais

» No Sol ocorrem reações 
de fusão nuclear. 
Fotografia produzida 
pela sonda espacial 
Solar Orbiter (PHI/ESA/
Nasa). 2020.

Espaço de aprendizagem

Assista ao vídeo postado pela agência de notícias AFP, que 
compara a energia liberada pelas bombas de fissão e de 
fusão nucleares.
A BOMBA H. 2017. Vídeo (1h21min). Publicado pelo canal 
AFP Português.  Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=KsEMUslpvyY. Acesso em: 3 set. 2020.

7 Pesquise as 
vantagens do 
desenvolvimento 
de uma tecno-
logia que torne 
possível o uso 
da fusão nuclear 
para a produção 
de energia elé-
trica. Escreva em 
seu caderno um 
resumo de suas 
descobertas.

Não escreva no livro

» Representação da fissão nuclear do urânio-235. 
(imagem sem escala; cores-fantasia)
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As respostas e os comentários 
das atividades estão disponíveis 
no Manual do Professor.
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Decaimento radioativo ou 
estudo de meia-vida

Cada elemento radioativo possui uma velocidade própria de decaimento (de desintegração). 
O estudo da meia-vida dos radioisótopos nos permite saber por quanto tempo determinado 
elemento radioativo emite suas radiações.

Meia-vida (P)
É o tempo que um elemento radioativo leva 

para ter sua atividade reduzida à metade de sua 
atividade inicial. Para cada meia-vida que passa, a 
atividade é reduzida à metade da anterior, até atingir 
um valor insignificante, que não nos permite mais 
distinguir suas radiações quando comparadas com 
as que ocorrem no ambiente. Como a relação da 
atividade em decaimento está diretamente ligada 
à sua massa em atividade, podemos também afirmar, de modo generalizado, que a meia-vida é o 
tempo que um radioisótopo leva para ter sua massa diminuída pela metade.

Observe, no gráfico a seguir, o decaimento do oxigênio-15, cuja meia vida é de aproxima-
damente 10 minutos.

Não escreva no livro

8 O gráfico abaixo apresenta o decaimento do césio-137.

Tempo

Massa inicial
100%

1ª 
Meia vida

2ª 
Meia vida

3ª 
Meia vida

4ª 
Meia vida

M/16 (6,25%)

M/2 (50%)

M/4 (25%)
M/8 (12,5%)

SO
NI

A 
VA

Z

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

massa (%)

100

50

30 60 90 120
tempo (anos)

25

12,5
6,25

Uma amostra de 20 g de césio 
radioativo foi estudada em 
laboratório. Após 120 dias, 
qual massa de césio ainda 
está em atividade?
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» Decaimento radioativo

» Decaimento do oxigênio-15
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100% 50% 25% 12,5%

T0 (morte) T0 + 5.730 anos T0 + 11.460 anos T0 + 17.190 anos

Datação por carbono-14
Na natureza encontramos três isótopos do carbono: carbono-12 (99%), carbono-13 (1,0%) e 

carbono-14 (0,000001%). Por ser radioativo, o carbono-14 é utilizado para determinar a idade 
de fósseis, de múmias, de objetos e materiais que contenham, principalmente, carbono.

No ambiente, a incidência dos raios cósmicos sobre o elemento nitrogênio (14N) produz 
o carbono-14. No ciclo do carbono, esse isótopo é encontrado na atmosfera em forma de 
dióxido de carbono e, através da fotossíntese, ele entra no ciclo bioquímico e se distribui entre 
os seres vivos. Quando um animal morre, cessa a troca de carbono com o ciclo da vida e, em 
seu corpo, ocorre o decaimento da quantidade de carbono-14. O período de meia-vida desse 
isótopo é de, aproximadamente, 5.730 anos. Logo, a idade de um fóssil pode ser determinada 
por meio da análise das quantidades de carbono-14 e de carbono-12 encontradas em uma 
amostra desse material. Quanto menor for a quantidade de carbono-14 da amostra, mais 
antigo é o fóssil.

Formação do carbono-14 na natureza: 

+ → +N n C p7
14

0
1

6
14

1
1

Decaimento do carbono-14 no fóssil:

→ + β−C N6
14

7
14

1
0

Não escreva no livro

9 Observe a imagem a seguir e determine o que ocorre.
14

6C → 14
7N + –1

0β

beta
Carbono-14

6 prótons
8 nêutrons

7 prótons
7 nêutrons

Nitrogênio-14
β–

imagem sem escala; cores-fantasia
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.

imagem sem escala; cores-fantasia
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 1. A radioatividade é intensamente utilizada na Medicina Nuclear, tanto em exames quanto em 
tratamentos.
a) Faça uma pesquisa sobre os equipamentos de proteção individual (EPI) usados por profissionais 

que atuam em ambientes radioativos.
b) Além dos equipamentos de proteção individual, quais cuidados também são fundamentais 

para evitar contaminação?
c) Por que as salas de raios X são construídas em locais especiais?

 2. A radiação está presente em nosso cotidiano de diferentes modos, como radiações eletro-
magnéticas ou partículas radioativas. Alguns exemplos são os equipamentos de raios X, 
televisores, telefones celulares e fornos de micro-ondas. Todos esses objetos emitem algum 
tipo de radiação, porém algumas delas possuem uma penetração maior que outras.
a) Identifique os tipos de radiação marcados pelos números 1, 2 e 3.

1

2

3 Pa
pe

l

Al
um

ín
io

Ch
um

bo

AL
AN

 C
AR

VA
LH

O

b) Quais radiações são capazes de atravessar o aço?

 3. Em 1990, na Itália, arqueólogos encontraram diversos objetos antigos em uma geleira, bem 
como uma múmia, que foi apelidada de Otzi. Para determinar a sua idade, eles utilizaram a 
técnica do carbono-14. Quando um organismo morre, a quantidade desse isótopo diminui em 
razão de decaimento radioativo, como mostrado no gráfico a seguir:
Dados: ppb = parte por bilhão (unidade de concentra-
ção), ou seja, uma parte de carbono-14 por um bilhão 
de partes da amostra estudada.
a) Quando os antropólogos aplicaram a técnica do 

carbono-14 na múmia, obtiveram 6 ppb. Qual é a 
idade aproximada dessa múmia?

b) Quando a concentração de carbono-14 da múmia 
estiver em 1,25 ppb, qual será a idade estimada 
para ela?

 4. Consulte a tabela periódica para determinar o elemento químico obtido a partir do radônio-220 
após as emissões consecutivas de uma partícula beta e duas partículas alfa.

» Poder de penetração das 
partículas radioativas. 
(imagem sem escala; 
cores-fantasia).

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Teor de C-14 (ppb)

Tempo (anos)

» Decaimento do carbono-14
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Leia o texto a seguir.
Aproximadamente um terço da produção mundial de alimentos se 

perde antes de chegar à mesa do consumidor. Segundo a Organização das 
Nações Unidas (ONU), a diminuição da diferença entre a procura e a oferta 
de alimentos passa, necessariamente, pela redução de suas perdas. Além 
disso, o processo de globalização tem favorecido a propagação de doen-
ças transmitidas por alimentos. Por conseguinte, tratamentos capazes de 
estender a vida útil e garantir a segurança de produtos alimentícios pode-
riam se constituir em valiosos auxiliares para minimizar tais problemas.

As autoridades de vigilância sanitária e de segurança alimentar de 37 
países já aprovaram a irradiação de 40 tipos distintos de alimentos, os 
quais englobam especiarias, grãos, carnes, frutos e legumes, sendo que 
vinte e quatro desses países utilizam-na para fi ns comerciais.

Na preservação de alimentos, a irradiação tem se mostrado como uma 
ferramenta efi caz para aumentar signifi cativamente a vida útil dos ali-
mentos, reduzir perdas, garantir a segurança alimentar e aumentar a 
oferta do alimento ao consumidor.

[...]
FREIRE Jr., M.; VITAL, H. C. Tecnologia de alimentos. Agência Embrapa de Informação Tecnológica 

(Ageitec). Disponível em: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/tecnologia_de_alimentos/
arvore/CONT000fjlb22hl02wyiv80sq98yq94hs31y.html. Acesso em: 2 set. 2020.

Radioatividade 
e suas aplicações3T

E
M

A

Não escreva no livro

1 Qual aplicação 
da radioatividade 
é destacada no 
texto e qual a sua 
importância?

2 Que outras 
aplicações da 
radioatividade 
você conhece? 
Converse com 
seus colegas 
sobre o assunto.

A radioatividade é um fenômeno 
natural ou artificial muito presente 
em nosso cotidiano. Embora a expo-
sição a altas dosagens de radiação 
possa ser prejudicial ao ser humano, 
sua utilização em dosagens corre-
tas e sua manipulação responsável, 
feitas de acordo com os protocolos 
de segurança, garantem-nos bene-
fícios em diversas áreas, como 
veremos a partir de agora.

» Morangos irradiados (à esquerda) e 
morangos não irradiados depois de uma 
semana de armazenamento.
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As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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Radioatividade na Medicina
A Medicina Nuclear é uma área da Medicina na qual os profissionais de saúde utili-

zam materiais radioativos para diagnosticar doenças e tratar pacientes. Eles aplicam nos 
pacientes doses controladas e seguras de materiais radioativos, denominados traçado-
res, os quais percorrem órgãos e tecidos vivos, possibilitando a obtenção de imagens que 
são usadas em diagnósticos. Quando esses traçadores estão associados a medicamen-
tos para, por exemplo, o tratamento de lesões, eles são chamados de radiofármacos.

Várias características dos isótopos radioativos utilizados na Medicina devem 
ser consideradas antes de sua escolha, como a sua meia-vida ou o seu local de 
metabolização no corpo, entre tantas outras.

Exames diagnósticos
Esses exames auxiliam os médicos a identificar doenças e a escolher o trata-

mento mais adequado aos seus pacientes.

Radiografia
Na radiografia, conhecida também por exame de raios X, são aplicadas baixas 

doses de radiações para obtenção de imagens da estrutura óssea e dos órgãos. 
Por meio desse exame, os médicos procuram anormalidades na densidade das 
estruturas do corpo. No caso de um osso quebrado, a fratura permite a passagem 
de radiação, a qual escurece, na chapa, a parte do osso em que ela está localizada.

Os raios X são radiações eletromagnéticas de alta frequência decorrentes da 
colisão de elétrons com metais. Observe, no esquema a seguir, uma representação 
da emissão desses raios.

» Esquema de 
produção 
de emissões de 
raios X em 
um tubo de 
vidro (ampola) 
específico 
(imagem 
sem escala; 
cores-fantasia).
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Os raios X também são usados em exames odontológicos (permitem a análise da 
raiz dos dentes e da arcada dentária), em mamografias (possibilitam a identificação 
de possíveis alterações do tecido mamário) e em angiografia digital (exame em que 
os médicos podem verificar a presença ou não de obstruções dos vasos sanguíneos).

Tomografia computadorizada
Os princípios radioativos da tomografia são os mesmos dos raios X, porém o 

aparelho emite diversos feixes desses raios ao mesmo tempo, que giram em torno 
do corpo. Um programa de computador analisa a quantidade de radiação absorvida 
pelos tecidos. Esse procedimento possibilita uma visualização de 360 graus e, por 
isso, esse exame produz imagens disponibilizadas em recortes, as quais podem 
ser analisadas de qualquer ângulo.

 » Chapa de 
parte do 
tórax.

 » As imagens fornecidas por um tomógrafo permitem uma 
visualização de 360 graus de determinado local do corpo, o que 
facilita a análise dos médicos.

 » Imagens obtidas por tomografia 
computadorizada do encéfalo de 
um paciente.

A eletricidade aquece o cátodo, que libera elétrons com altíssima velocidade, 
os quais se chocam com o ânodo, liberando radiação. Essa radiação, ao atravessar 
o corpo humano, destaca 
os materiais mais densos, 
como os ossos, que apa-
recem com coloração mais 
clara nas chapas de raios 
X, enquanto os mate-
riais menos densos ficam 
escurecidos.
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Cintilografia
Nesse tipo de exame, injeta-se o radioisó-

topo tecnécio-99 no corpo do paciente e seu 
percurso é marcado por um tipo de lumines-
cência que, ao ser filmada, produz uma imagem 
no computador. Esse exame é muito requisi-
tado para verificação da estrutura cardíaca.

O radioisótopo iodo-131, também usado 
nesse exame, é absorvido pela glândula 
tireoide. Ele se espalha por essa glândula e, 
ao ser observado por meio de um detector 
colocado na frente do pescoço do paciente, o 
médico fica sabendo se sua absorção ocorreu 
do modo esperado ou não.

Radioatividade em tratamentos
As radiações ionizantes possuem energia suficiente para excitar e vibrar os elétrons dos 

átomos, a ponto de retirá-los de suas eletrosferas, transformando-os em íons. Essas radiações 
são as ondas eletromagnéticas (raios X e raios gama) e as partículas alfa e beta. Ao excitarem 
e ionizarem moléculas, as radiações ionizantes provocam reações químicas que modificam o 
material irradiado.

Radioterapia
A radioterapia é um tratamento em que são aplicadas radiações ionizantes ou isótopos 

radioativos de cobalto-60. Essas radiações são direcionadas sobre tecidos lesionados a fim 
de matar as células cancerígenas.

Apesar de eficiente, a radiotera-
pia pode provocar efeitos colaterais, 
como a formação de moléculas 
instáveis, que podem reagir com 
outras moléculas e danificar qual-
quer componente celular, sendo o 
mais suscetível o DNA, que pode ser 
reparado ou não, provocando, neste 
último caso, a morte de células sãs e 
não apenas a das cancerígenas.

 » Glândula tireoide observada 
por meio de cintilografia.

 » Equipamento utilizado em 
sessões de radioterapia.

SELMAN SUNGUR/ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES

MARK KOSTICH/GETTY IMAGES
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» Ilustração representando o uso da radioatividade 
no manejo agrícola. (imagem sem escala; cores-fantasia).

O iodo-131 é usado, por exemplo, para destruir o DNA das células cancerígenas presentes 
na glândula tireoide e, desse modo, provocar a morte delas e impedir sua reprodução. O iodo 
radioativo tem uma meia-vida de oito dias, porém o paciente elimina pela urina ou fezes o 
material radioativo que ingeriu, encurtando o tempo de isolamento que ele deveria cumprir.

Radiação na agricultura e 
nos alimentos

O uso de agentes químicos como inseticidas e fungicidas tem sido largamente estudado 
em decorrência dos efeitos colaterais que provocam na saúde humana e no equilíbrio do ecos-
sistema. A utilização da irradiação para o controle de pragas é de grande importância no setor 
agrícola, reduzindo a necessidade de uso de agrotóxicos. Além disso, sua utilização nos ali-
mentos reduz desperdícios e a propagação de doenças causadas por essas pragas.

AL
EX
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VA

Irradiação na agricultura
A fim de aprofundar seus conhecimentos sobre o metabolismo das plantas, os cientistas 

utilizam traçadores radioativos, como o P-32 (fósforo-32). Esse radioisótopo é absorvido pelas 
plantas que usam fósforo como nutriente e é analisado em aparelhos de detecção de radiação. 
Essa aplicação permitiu encurtar, por exemplo, o tempo entre o plantio e a colheita.

Os átomos radioativos, quando usados em processos agrícolas, devem cessar sua radia-
ção antes que os alimentos sejam embalados, e, por isso, na escolha dos radioisótopos mais 
adequados, é fundamental considerar a sua meia-vida.

113UNIDADE 3 • Química contemporânea
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Proteção contra insetos indesejados
Radiotraçadores também são usados para determinar o comportamento de 

insetos. Observe o esquema a seguir:

O esquema na sequência mostra como a radiação gama é utilizada na agri-
cultura para esterilizar machos de determinada praga. Depois de irradiados, os 
espermatozoides desses insetos são modificados e eles se tornam estéreis. Os 
machos irradiados irão competir pelas fêmeas com os machos normais, reduzindo 
a proliferação da praga.

Esta técnica é aplicada no Brasil para o controle do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor de dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus.

» Detecção de predadores 
por radiação. (Imagem sem 
escala; cores-fantasia).

» Medição de níveis 
de radiação 
em plantação 
irradiada.

Inseto marcado

1

2

3

Insetos prejudiciais às plantações são 
irradiados e soltos nas plantações. 

Não predador Predador

Detector Detector

Posteriormente coletam-se amostras de insetos para identificar 
seus predadores, que também estarão irradiados.

Dessa forma, no lugar de inseticidas, aumenta-se a disseminação 
de insetos predadores para atacar as pragas.

Fonte: http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf. p.41.

WELLPHOTO/SHUTTERSTOCK.COM
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VA Inseto marcado

1

2

3

Insetos prejudiciais às plantações são 
irradiados e soltos nas plantações. 

Não predador Predador

Detector Detector

Posteriormente coletam-se amostras de insetos para identificar 
seus predadores, que também estarão irradiados. 

Dessa forma, no lugar de inseticidas, aumenta-se a disseminação 
de insetos predadores para atacar as pragas. 

Inseto marcado

1

2

3

Insetos prejudiciais às plantações são 
irradiados e soltos nas plantações. 

Não predador Predador

Detector Detector

Posteriormente coletam-se amostras de insetos para identificar 
seus predadores, que também estarão irradiados. 

Dessa forma, no lugar de inseticidas, aumenta-se a disseminação 
de insetos predadores para atacar as pragas. 
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Irradiação nos alimentos
O maior objetivo da irradiação é aumentar a vida útil dos alimentos esto-

cáveis. Para isso, devemos considerar alguns critérios importantes para o 
uso da radiação.

Inibição d e germinação: Os brotos de batata, alho e cebola germi-
nam com facilidade, o que acelera a deterioração desses alimentos. Doses 
baixas de radiação são suficientes para inibir essa germinação.

Desinfestação: As irradiações controlam insetos e parasitas que atuam 
nos alimentos, como os grãos, armazenados a granel. Quando irradiados, ocorre 
o extermínio dos insetos adultos, impedindo que larvas e ovos concluam seu ciclo.

Pasteurização: Fungos e bactérias, incluindo mofos e levedos, são geralmente 
eliminados pela pasteurização, que é uma ação de choque térmico sobre o ali-
mento. Entretanto, alguns alimentos, como carnes, peixes e mariscos, não podem 
passar por esse processo. Nesses casos, a melhor opção é a radiação, que acaba 
com os agentes contaminantes.

A legislação brasileira determina que os alimentos irradiados contenham os seguin-
tes dizeres: “Alimento tratado por processo de irradiação”. Outros países utilizam o 
símbolo Radura para indicá-los.

» Fases de vida do 
mosquito Aedes aegypti. 
(Imagem sem escala; 
cores-fantasia).

» Símbolo Radura 
para alimentos 
irradiados, 
que pode ser 
encontrado 
em produtos 
importados.

TATADONETS/ISTOCKPHOTO/
GETTY IMAGES

Ovos

pupa

Mosquito adulto

larva, 
primeiro 
estágio larva, 

segundo 
estágio

larva, 
terceiro 
estágio larva, 

quarto 
estágio
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1. Os mosquitos machos 
e fêmeas são criados em 
laboratórios. Depois do 
acasalamento, as fêmeas 
colocam seus ovos.

2. Ao chegar à fase de 
pupa, os machos são 
separados das fêmeas 
por filtração, pois são 
menores que elas.

3. Na fase adulta, os 
machos são irradiados, 
tornam-se estéreis e 
são soltos no ambiente 
para disputar as fêmeas 
com machos normais, 
reduzindo a reprodução 
desses insetos.
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Radiação na indústria
Diversos processos radioativos são realizados nas indústrias, como a este-

rilização, usada na produção de equipamentos de laboratório ou médicos, e a 
gamagrafia, utilizada para identificação de fissuras.

Esterilização
A radiação ionizante é aplicada em materiais que devem estar isentos de qual-

quer contaminação por microrganismos. A ação antimicrobiana dessa radiação 
ocorre por meio da alteração da composição molecular das células do micror-
ganismo. Esse método é utilizado na produção de materiais descartáveis, como 
luvas, aventais cirúrgicos, fios de suturas, frascos estéreis plásticos e seringas, 
entre outros.

A radioesterilização oferece muitas vantagens em relação aos métodos conven-
cionais, pois é um método contínuo, de fácil controle e seguro. A penetração dessa 
radiação permite a esterilização de produtos embalados e hermeticamente fechados.

 » Amostra de materiais sendo esterilizados por radiação UV.

Gamagrafia
Por meio dessa técnica, obtemos a impressão da radiação gama em filme foto-

gráfico. A gamagrafia é aplicada para identificar fissuras tênues que não seriam 
encontradas por outros métodos. Ela é muito usada, por exemplo, para testar a resis-
tência e confiabilidade de peças de aviões, bem como de outros meios de transporte.
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Fonte 
radioativa

Fissura

Filme Filme revelado

Promessas e perigos da 
radioatividade

Ao final do século XIX e início do século XX, diversos estudos 
sobre as ondas eletromagnéticas causaram uma revolução na 
ciência e na sociedade. A descoberta dos raios X, por exemplo, 
impulsionou novos estudos sobre diferentes materiais.

Por volta de 1910, a cientista e física Marie Curie (1867 – 1934) 
descobriu o elemento rádio, que começou a ser testado no combate 
ao câncer e apresentava resultados promissores. Com base nesses 
resultados, o interesse pelo rádio aumentou e surgiu uma área 
de estudo denominada “curieterapia”, atualmente conhecida por 
radioterapia. Porém, naquela época ainda não eram conhecidas as 
enfermidades que a radioatividade podia causar ao organismo. O 
elemento rádio ficou então famoso na sociedade e começou a ser 
comercializado de diversas maneiras, pois possuía “propriedades 
farmacêuticas”, como a cura para o câncer.

No entanto, com o passar do tempo, diversas pessoas que 
utilizaram produtos à base de rádio tiveram sérios problemas de 
saúde, como descamação da pele, cegueira e desenvolvimento de 
câncer. Somente décadas depois dessas exposições é que foram 
criadas as leis que regulamentam a manipulação segura de ele-
mentos radioativos.

Não há dúvidas de que os estudos sobre as radiações propicia-
ram grandes avanços em várias áreas do conhecimento, entretanto, 
nas Ciências Naturais, além dos estudos que garantam a eficácia 
de um novo método ou produto, são necessários outros que com-
provem a segurança de como e quando ele deve ser manipulado 
ou consumido.

» Esquema simplificado 
de equipamento 
usado em gamagrafia. 
(imagem sem escala; 
cores-fantasia).

» Publicidade de produto de beleza à 
base de rádio do início do século XX.

Não escreva no livro

3 Em sua opinião, o que acon-
teceu com o rádio – uma 
promessa de cura para uma 
doença grave – também 
pode ocorrer nos dias 
atuais? Forme um grupo e 
discuta essa questão com 
seus colegas, determinando 
os possíveis problemas 
provocados pela propaganda 
enganosa.
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As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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Rejeitos radioativos
Os resíduos decorrentes dos processos que utilizam radioatividade precisam 

ser descartados de modo seguro para evitar danos à saúde humana e ao ambiente. 
O plano de descarte deve assegurar rigor na fiscalização de todas as etapas envol-
vidas com esses materiais, como sua produção, coleta, deslocamento, tipo de 
utilização e, finalmente, descarte.

O tratamento dos rejeitos radioativos depende do tempo de meia-vida de cada 
radioisótopo. Os isótopos radioativos que apresentam meias-vidas mais longas 
precisam passar por um tratamento especial antes de serem descartados.

Rejeitos sólidos de meia-vida curta devem ser acondicionados em sacos 
plásticos e, posteriormente, em tambores de contenção especial, onde ficam 
armazenados até que sua radiação esteja próxima à do ambiente e eles possam 
ser incinerados ou seguir para aterros especiais.

Os rejeitos de meia-vida média ou longa ocupam piscinas profundas, instala-
das em locais apropriados, ou aterros tratados com recobrimento de cimento com 
grande espessura.

Espaço de aprendizagem

Para conhecer os processos de 
preparação de materiais radio-
ativos e os prováveis rumos da 
ciência nuclear, realize uma visita 
virtual ao Laboratório Nacional 
de Luz Síncrotron, localizado em 
Campinas (SP). Este laboratório 
possui o mais moderno acelerador 
de partículas da América do Sul.
SIRIUS. Laboratório Nacional de 
Luz Síncroton. Disponível em: 
https://www.lnls.cnpem.br/sirius/. 
Acesso em: 2 set. 2020.

» Tambores de armazenamento de rejeito radioativo 
de curta duração nas usinas nucleares de Angra dos 
Reis/RJ, em 2007.

» Aterro de rejeitos radioativos da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

» Piscina contendo combustível usado na usina de 
Sellafield, no Reino Unido, em 2002.

 O
DD

 A
ND

ER
SE

N/
AF

P 
VI

A 
GE

TT
Y 

IM
AG

ES
ROGERIO REIS/TYBA

LU
CI

AN
A 

W
HI

TA
KE

R/
PU

LS
AR

 IM
AG

EN
S

118

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U3_109-119-Tema3_LA_G21-AV2.indd   118D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U3_109-119-Tema3_LA_G21-AV2.indd   118 28/09/20   19:2228/09/20   19:22



 1. Como a radiação pode auxiliar no tratamento contra o câncer?

 2. Em relação ao uso de radioatividade em diagnósticos, como é o mecanismo de atuação dos radioisótopos?

 3. Como a radioatividade é aplicada em plantações para o extermínio de insetos indesejados? Explique 
as duas etapas dessa aplicação.

 4. A radiação que proporciona diversos benefícios para a sociedade também pode ser usada na 
fabricação de armas nucleares. Forme um grupo com seus colegas e pesquise sobre as duas 
bombas nucleares lançadas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Monte uma apresenta-
ção digital que inclua vídeos, fotos, esquemas e linha do tempo. Sua pesquisa pode ser orientada 
pela seguinte pauta:
 Levantamento de pequeno histórico da guerra.
 Identificação dos cientistas envolvidos no desenvolvimento de bombas atômicas.
 Argumentos usados para a sua utilização.
 Levantamento do potencial de destruição dessas bombas.
 Descrição das condições sociais dos povos no pós-guerra, principalmente dos habitantes das 

cidades atingidas por bombas nucleares.
 Ampliação da pauta de pesquisa conforme o interesse do grupo.

 5. Forme um grupo com quatro estudantes e organize, com a ajuda do professor, uma visita a um hospital 
ou clínica diagnóstica próxima à sua escola para entrevistar profissionais de saúde da área de radiologia. 
Prepare as perguntas antecipadamente. Se não for possível a visita, convide um profissional que atua 
nesta área para uma conversa em sala.

 6. Observe a fotografia a seguir.

Não escreva no livroAtividades

a) Por qual tipo de tratamento passou esse alimento? Justifique sua resposta.
b) Quais as vantagens de alimentos que passam por esse tratamento?
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Atividades extras

 1. As emissões radioativas apresentam especificidades. Uma análise dessas emissões, feita com o urânio, está 
representada na figura a seguir.

+

+

+

–

–

–

Resultados obtidos por Rutherford

Bloco de chumbo 
isolante da radiação

Tela fluorescente
Manchas 
luminosas

Amostra
radioativa

Placas 
eletricamente 

carregadas

3 12

a) Determine o tipo de emissão em cada posição do detector.
b) Por meio da observação dos desvios das emissões, o que podemos concluir sobre seus deslocamentos em 

relação às massas das emissões alfa e beta?

 2. Uma empresa que produz utensílios hospitalares precisa construir um equipamento que seja eficiente para conter 
a radiação de três compostos radioativos. A sua equipe de laboratoristas elaborou um gráfico em que constava o 
decaimento de cada composto.

Tempo/dia0

50

25

75

100

0
5 10 15 20 25

Quantidade de matéria %

A

B

C

a) Relacione os compostos A, B e C com o tempo para determinar as suas meias-vidas.
b) Coloque esses compostos em ordem decrescente de velocidade do decaimento radioativo.

 3. O uso da radioatividade na paleontologia e arqueologia depende dos conhecimentos das alterações físicas e 
químicas dos materiais.
a) Faça uma pesquisa mais profunda e cite, explicando, duas maneiras de uso da radioatividade nos estudos 

dos materiais antigos. Para isso , leia o texto a seguir:
http://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/arqueologia/arq06.shtml. Acesso em: 8 set. 2020.

b) Explique o motivo principal do uso das radiações nos alimentos em detrimento a outros métodos de 
conservação.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 4. (UECE) Escolha a alternativa na qual é apresentada uma correta associação entre o nome do cientista e a con-
tribuição que deu para a ciência no campo de estudos da radioatividade.
a) Becquerel/descoberta da radioatividade natural.
b) Marie Curie/descoberta do nêutron.
c) Chadwick/descoberta dos raios X.
d) Roentgen/descoberta do polônio.

 5. (Enem/MEC) A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do 235U é muito superior quando comparada à 
combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do 235U é 8 x 1010 J/g e na combustão da gasolina é 5 x 104 J/g.
A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de 235U é da ordem de:
a) 103 g. b) 104 g. c) 105 g. d) 106 g. e) 109 g.

 6. (Fuvest-SP) Radônio transfere a radioatividade de solos que contêm urânio para a atmosfera por meio da série 
de eventos representados a seguir. Tanto o Rn86

222  quanto o elemento Ea emitem partículas alfa. O elemento Ec 
final da série é estável e provém do elemento Eb, de mesmo número atômico, por sucessivas desintegrações.
Dados: parte da Classificação periódica dos Elementos na figura.

a) Quais são os elementos Ea, Eb e Ec? Justifique.
b) Explique por que o Radônio-222 é facilmente transferido do solo para a atmosfera.

 7. (Fuvest-SP) O ano de 2017 marca o trigésimo aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa, 
ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, 
foi retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente, aberta no ferro velho para onde fora levada. 
O brilho azulado do pó de césio 137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções do material alta-
mente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que 
metade da quantidade de césio 137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário 
137 é trinta anos. Em relação a 1987, a fração de césio 137, em %, que existirá na fonte radioativa 120 anos após 
o acidente, será, aproximadamente
a) 3,1. b) 6,3. c) 12,5. d) 25,0. e) 50,0

 8. (UEL-PR) Dadas as equações químicas:

 I. → α +Pu U94
239

2
4

92
235  

 II. + → + +U n Kr Ba 3( n)92
235

0
1

36
91

56
142

0
1  

 III. UF6(l) H UF6(g)
Pode-se afirmar que ocorre fissão nuclear somente em:
a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) I e III.

 9. (Usal-BA) Na fissão nuclear: o número de massa e o número atômico de X são, respectivamente: 

→U U92
235

92
236

Mo42
102

x
+ 3 nêutronsNêutron +

a) 129 e 47. b) 130 e 48. c) 131 e 47. d) 131 e 50. e) 133 e 50.
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Alternativa a.

Alternativa e.

Alternativa b.

Alternativa b.

Alternativa d.
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Segurança nuclear
A energia nuclear é considerada uma matriz limpa e segura, principalmente para 

a obtenção de energia elétrica. No entanto, para lidar com a grande quantidade de 
energia obtida dos elementos radioativos, são necessárias estruturas especializadas, 
pessoas bem treinadas e procedimentos rigorosos de segurança.

Apesar das atividades que envolvem a geração nuclear serem consideradas 
seguras, alguns acidentes graves causaram danos ao ambiente e à saúde de milhares 
de pessoas.

Integrando com
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
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Chernobyl, 1986. O maior acidente nuclear da história aconteceu em 1986, na usina nuclear de 
Chernobyl, situada na cidade de Pripyat, na antiga União Soviética, atualmente território da Ucrânia. 
Na madrugada de 26 de abril, um dos reatores explodiu devido a uma sucessão de falhas de projeto 
e procedimento. Durante alguns dias, nuvens tóxicas de material radioativo foram lançadas no ar 
e carregadas para grande parte do território europeu e para fora dele. Segundo os registros desse 
acidente, 31 pessoas morreram diretamente, cerca de 40 mil pessoas tiveram de ser hospitalizadas 
e as estimativas indicam que milhões foram contaminadas pela radiação. Atualmente, a região conta 
com poucos residentes.

Goiânia, 1987. Em setembro de 1987, catadores abriram um aparelho de radioterapia indevidamente 
descartado como lixo comum na cidade de Goiânia, capital de Goiás, Com o manuseio, a fonte de 
radioatividade do aparelho, que continha césio-137, foi exposta, manipulada e levada a vários locais, 
contaminando o ambiente e a população da cidade. Com a descoberta desse vazamento radioativo, 
o governo passou a monitorar 112.800 pessoas, das quais quatro faleceram e uma teve o braço 
amputado. Passados mais de 30 anos desse acidente, as pessoas que ficaram diretamente expostas 
ao césio-137 relatam problemas de saúde.

Um prévia feita em 2005 estimava que mais 4 mil pessoas poderiam ter morrido como resultado da exposição à radiação.
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 1. Forme um grupo com três colegas e realizem uma pesquisa para responder às questões a seguir. 
Montem uma apresentação com os dados encontrados.
a) Acidentes em usinas nucleares reacendem os debates entre os que defendem a manutenção do 

seu uso para obtenção de energia elétrica e os contrários a essa matriz energética. Com base na 
pesquisa, construam argumentos que fundamentem a posição do grupo sobre essa questão. Usem 
esses argumentos em um debate com a classe.

b) As aplicações da radioatividade, especificamente relacionadas às usinas nucleares, podem influen-
ciar decisões econômicas e deteriorar as condições de vida da população? Sobre este assunto, 
pesquisem sobre Fukushima.

c) Na tentativa de apagar o incêndio em Chernobyl, militares, bombeiros e policiais trabalharam incan-
savelmente por dias, mas sem equipamentos de proteção adequados. Além disso, o alerta e a 
retirada da população ocorreram dias após o acidente. Considere essas informações para justificar 
a importância do uso de equipamentos de segurança apropriados e a adoção de um plano de eva-
cuação para a retirada da população que vive próxima a usinas nucleares.

Não escreva no livroAtividades
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Fukushima, 2011. No dia 11 de março, um tsunami atingiu o litoral do Japão e deixou 
inoperantes os sistemas de energia, gerando falhas no sistema de segurança do 
resfriamento das usinas do polo nuclear da cidade de Fukushima. Quatro dos seis 
reatores explodiram. A população próxima da área atingida foi removida e toda a 
produção industrial e agrícola foi considerada perdida. A radiação emitida se espalhou 
por diversas regiões do Oceano Pacífico, alcançando, inclusive, a América do Sul. Além 
dos milhares de mortos decorrentes do tsunami, outras 3.600 pessoas faleceram 
devido às consequências do acidente.

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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» Parque de diversões abandonado em Pripyat, na zona de exclusão de Chernobyl, após o acidente 
(Pripyat, Ucrânia, 2015).
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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, 7, 8 e 10

Ciências da Natureza e
suas Tecnologias

Competências específi cas: 
1, 2 e 3

Habilidades: EM13CNT103, 
EM13CNT204, EM13CNT205, 
EM13CNT301 e EM13CNT302

» Aparelho de ressonância magnética (ao fundo) 
e imagens do cérebro produzidas pelo aparelho.

Olhar as ondas de um lago ou da praia ou, ainda, ficar 
exposto aos raios solares são situações naturais que 
envolvem fenômenos ondulatórios e ondas eletromag-
néticas. Estes fenômenos também estão presentes em 
equipamentos que podemos utilizar em nosso cotidiano, 
como no forno de micro-ondas ou no aquecedor elétrico. 

As ondas eletromagnéticas e os fenômenos ondu-
latórios também estão presentes em aparelhos que não 
utilizamos tão frequentemente, mas que são importantes, 
por exemplo, para realizar diagnósticos de nossa saúde, 
como as máquinas de tomografia computadorizada ou 
de ressonância magnética, que produzem imagens 3D de 
órgãos e tecidos de nosso corpo, contribuindo para a indi-
cação mais assertiva dos tratamentos médicos. 

Os fenômenos ondulatórios, assim como as radiações 
eletromagnéticas são objetos de estudo da Física. Estes 
são alguns dos assuntos que serão estudados durante esta 
Unidade.

Não escreva no livro

 1. A luz visível é uma onda eletromagnética, assim 
como o raio X. Qual a diferença entre elas?

 2. Quando você liga o forno de micro-ondas, o que acon-
tece com o alimento? Por quê?

Física 
contemporâneaU

N
ID

A
D

E

4

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no 
Manual do Professor.
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Ondulatória1T
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» Construção artística 
de uma taça se 
quebrando.

Não escreva no livro

1 Você acha que é possível quebrar uma taça de cristal apenas com sua voz?
   Seja qual for sua resposta (sim ou não), escreva em seu caderno uma explica-

ção para o fato, elaborando hipóteses e argumentações coerentes para embasar 
sua escolha. Para isso, pesquise sobre o assunto em sites de fontes confiáveis e 
elabore um portfólio com os sites pesquisados e um pequeno resumo das informa-
ções que encontrou em cada um.
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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Direção da propagação

Direção da perturbação

» A direção da perturbação é a mesma da propagação da onda.

Na imagem temos uma onda transversal, cuja direção das perturbações é per-
pendicular à direção da propagação, tanto do pulso quanto da onda. 

Quando a perturbação e a propagação têm a mesma direção, a onda é chamada 
de longitudinal. 

» Onda transversal.

» Sequência ritmada de pulsos formando 
uma onda periódica.

» Pulso se propagando em uma corda.

Pulso e Onda 
Considere uma corda esticada na qual se provoca uma perturbação em uma 

das extremidades. A perturbação que se propaga pela corda é chamada de pulso
e transporta energia sem transportar matéria. Cada ponto da corda apenas sobe 
e desce, não sendo arrastado pelo pulso.

Movimento oscilatório 
da fonte das ondas 

(mão)

Distensão
Sentido da propagação

Compressão

Movimento oscilatório dos 
pontos do meio (mola)
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Uma sequência de pulsos produz o que se 
costuma chamar de onda. Se os pulsos se repe-
tirem em intervalos de tempos iguais, a onda 
formada será chamada de periódica.

Observe a imagem a seguir.

127UNIDADE 4 • Física contemporânea
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» Reflexão em 
extremidade 
livre.

Refração 
Esse fenômeno ocorre quando a onda muda seu meio de propagação, como ao passar de uma 

corda menos densa para outra mais densa, semelhante ao que ocorre com a luz ao passar do ar 
para a água. Pelo fato de haver mudança de meio de propagação, a velocidade de propagação 
da onda será alterada, mantendo a frequência que depende apenas da fonte geradora da onda. 

A refração vem sempre acompanhada da reflexão que, como vimos, pode se dar com ou sem 
inversão de fase. Quando a onda (ou pulso) passa do meio mais denso para o menos denso, o 
processo é semelhante ao da reflexão em extremo livre e ocorre sem inversão de fase. No caso 
da passagem do meio menos denso para o mais denso a parcela refletida tem inversão de fase.

» Pulsos refratados e refletidos 
quando ocorre mudança de 
meio de propagação.

Pulso 
incidente

VA 

Pulso 
refletido

Pulso 
refletido

VA

Pulso 
refratado

VB

Pulso 
refratado

VB

VA

Pulso 
incidente

VA 

Fenômenos ondulatórios
Os diversos tipos de onda ficam sujeitos a fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, difra-

ção, polarização, efeito doppler e ressonância. Alguns ocorrem para todos os tipos de ondas e 
outros apenas para tipos específicos. Vejamos as principais características de cada fenômeno.

Refl exão 
Ocorre sempre que uma onda atinge determinada superfície e volta a propagar-se no meio 

de origem. Como não ocorre alteração no meio de propagação, a onda refletida mantém suas 
características principais como velocidade, forma, frequência e comprimento.

Quando a onda se reflete em um local onde o meio de propagação tem liberdade de movimento, 
por exemplo, a extremidade (P) livre de uma corda, a reflexão ocorre sem inversão de fase. Se a 
extremidade em que ocorre a reflexão for fixa, a onda (ou pulso) retornará com inversão de fase.
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VA

P

P

» Reflexão em 
extremidade 
fixa.
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Difração 
A difração ocorre quando uma onda encon-

tra um obstáculo ou atravessa orifícios e fendas, 
sofrendo desvio (ou espalhamento). Isso acontece 
porque cada ponto da chamada frente de onda se 
comporta como se fosse uma nova fonte de ondas. 
Esse princípio foi descoberto pelo físico e matemá-
tico holandês Christian Huygens (1629-1695).

MOURA, B. A. Isaac Newton e a dupla refração da luz. Revista Brasileira do Ensino de Física, São Paulo, v. 36, n. 4, out./
dez. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172014000400021&lng=e

n&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 2 set. 2020.

» Desenhos presentes na obra Treatise on Light (Tratado 
sobre a Luz), de Huygens (séc. XVII). Cada ponto da frente 
de onda (b,b,b,b) se comporta como nova fonte que 
produz outra frente de onda.

Quanto menor a fenda, em relação ao comprimento da onda, mais acentuada 
é a difração. Veja.

» Fendas com 
diferentes 
tamanhos. Note 
que quanto 
menor o tamanho 
da fenda, mais 
acentuada é a 
difração.

Polarização 
A polarização ocorre apenas em ondas transversais. Esse fenômeno consiste em 

orientar a onda em uma única direção ou plano através da passagem em um dado 
meio, chamado de polarizador. Polarizadores são bastante utilizados para produzir 
filtros para óculos e câmeras fotográficas, visando a produção de imagens mais nítidas. 

Onda polarizada

polarizador vertical
» Representação 

esquemática da 
polarização da luz.
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Efeito Doppler
Esse fenômeno é observado quando há movimento relativo entre observador 

e fonte, como ocorre, por exemplo, quando observamos uma ambulância que se 
move com a sirene ligada. Quando ela se aproxima do observador, o som fica mais 
agudo, ao passo que ao se afastar fica cada vez mais grave. O nome foi atribuído 
em homenagem ao físico austríaco Johann Christian Doppler (1803-1853), que 
descreveu esse fenômeno em 1842.

Ressonância
Os diversos materiais, como os sólidos, possuem vibração própria em função 

de seu arranjo atômico ou molecular. Quando exposto a uma vibração externa, 
com frequência próxima ou igual à sua frequência natural de vibração, o sistema 
absorve fortemente a energia dessa onda, aumentando a amplitude de suas 
vibrações. Neste caso, dizemos que o sistema está em ressonância e, no caso de 
materiais rígidos, o aumento da vibração pode provocar rupturas nos materiais, 
por exemplo em taças de cristal ou vidro.

É possível observar a ressonância em diversas situações do dia a dia. Uma delas 
é por meio da produção de uma onda sonora em um diapasão. Essa onda faz que 
um segundo diapasão, idêntico ao primeiro, passe a vibrar na mesma frequência, 
por ressonância, sem que exista contato físico entre eles.

» Diferentes frequências 
percebidas devido ao 
movimento da fonte 
sonora.

Diapasão
A

Diapasão
B

Diapasão
A

Antes da vibração No momento da vibração Diapasões vibrando 
em ressonância

Diapasão
B

Diapasão
A

Diapasão
B

» O diapasão é 
um instrumento 
metálico 
que serve 
para afinar 
instrumentos e 
vozes por meio 
da vibração 
de um som 
musical. Aqui, 
observamos a 
ressonância em 
dois diapasões.
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Baixa frequência Alta frequência
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Ondas periódicas 
Esse tipo de onda é produzido por fontes que executam oscilações periódicas, 

ou seja, que se repetem em intervalos de tempos iguais. Esse intervalo de tempo 
é denominado período (T) da onda.

Os pontos mais altos, A e B, são chamados de cristas da onda, enquanto 
os pontos mais baixos, C e D são os vales. A amplitude de uma onda mede o 
desnível vertical entre a crista (ou vale) e o eixo de equilíbrio. As cristas oscilam 
em concordância de fase entre si. O mesmo acontece com os vales.

A distância entre dois pontos consecutivos que oscilam em concordância 
de fase (crista-crista ou vale-vale, por exemplo) é denominada comprimento 
de onda, representado por l.

Convém lembrar que o período (T) de uma onda é o intervalo de tempo para 
que cada ponto do meio por onde a onda se propaga execute uma oscilação 
completa e a frequência (f) fornece o número de oscilações completas por 
unidade de tempo. A relação entre período e frequência é dada por:

=f 1
T

Se o período estiver em segundos, a unidade da frequência será 1/s = 
hertz (Hz).

Considerando que, em sua propagação, a onda percorre uma distância l 
a cada intervalo de tempo T (período), a velocidade de propagação da onda 

pode ser calculada da seguinte forma: =

= λ

v s
t

v
T

 

=

= λ

v s
t

v
T

 = λ⋅v f

Natureza das ondas
As ondas podem ser categorizadas em mecânica ou eletromagnética de 

acordo com sua natureza.

 » Principais elementos de uma onda periódica.

ST
UD

IO
 C

AP
AR

RO
Z 

A

u

u

B

C D

Eixo de equilíbrio

Crista

Vale

Amplitude (A)

Amplitude (A)

D
D
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Vácuo no espaço

Não há som 
no vácuo 

Ar vibra

Água vibra

Ar

Água

Sirene
vibra

Onda mecânica
A principal característica de uma onda mecânica é que ela só pode se propagar 

em meios materiais, não havendo possibilidade de propagação no vácuo. Quanto 
à forma de propagação, elas podem ser longitudinais ou transversais.

» A onda sonora é 
um exemplo de 
onda mecânica.

Outros exemplos de ondas mecânicas são os pulsos que se propagam em uma 
corda, na água ou ainda o ultrassom.

Onda eletromagnética 
As ondas eletromagnéticas são produzidas por processos elétricos e magnéti-

cos, em função da movimentação de cargas elétricas. Elas não necessitam de meio 
material para se propagar, podendo ocorrer inclusive no vácuo. 

Dentre as características das ondas eletromagnéticas, duas se destacam:
• no vácuo, todas viajam com a mesma velocidade de propagação:  c = 3 . 108 m/s;
• todas são transversais.
A distinção entre as diversas ondas eletromagnéticas é feita em função da 

frequência e do comprimento de onda, que definem a quantidade de energia trans-
portada por elas. Essas informações estão expressas no espectro eletromagnético:

lu
z 

vi
sí

ve
l

106 Hz 109 Hz 1012 Hz 1015     Hz 1018 Hz 1021 Hz

102 (metros) 101 m 100 m
(1m)

10-1 m 10-2 m
(1 cm)

10-3 m 10-4 m 10-5 m 10-6 m
(1μm)

10-7 m 10-8 m 10-9 m
(1 nm)

10-10 m 10-11 m 10-12 m

rádio AM rádio FM micro-ondas
calor irradiado pelo

corpo humano
controle
remoto

luz visível queimadura
de Sol

raio X energia nuclear

ondas de rádio micro-ondas infravermelho ultravioleta raios-X raios gama

(1 mm)» Espectro 
eletromagnético 
com indicação 
de frequência e 
comprimento 
de onda das 
radiações 
eletromagnéticas.
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» Representação 
esquemática 
do suporte que 
será montado 
nesta oficina.

! Verifique cuidadosa-
mente se as rochas estão 
bem amarradas. Para 
garantir, passe uma fita 
adesiva ao redor do fio. 

É possível estudar oscilações e frequências por 
meio de uma montagem simples?

» Materiais
 um pedaço de 50 cm de linha;
 um pedaço de 30 cm de linha;
 duas rochas de massas diferentes;
 uma fita métrica;
 uma balança simples;
 um cronômetro (pode usar o cronômetro do 

celular);
 um suporte para pendurar o fio do pêndulo que 

pode ser construído por diversos materiais.

Oficina científica

» Procedimentos
 Monte um suporte semelhante ao da figura. Pode ser construído com pedaços de madeira, plástico 

ou metal. Use sua criatividade.
 Amarre a rocha de menor massa na ponta da linha e construa um pêndulo de 40 cm de comprimento 

(L1). Passe o fio sobre todos os lados da rocha para evitar que ela se solte. 
 Amarre a rocha de maior massa na ponta da linha e construa um pêndulo de 20 cm de comprimento 

(L2). Passe o fio sobre todos os lados da rocha para evitar que ela se solte. 
 Amarre a linha no suporte, uma de cada vez, construindo o pêndulo. Efetue as medidas solicitadas 

abaixo.
 Desloque o pêndulo em, aproximadamente, 30º da vertical. Solte a rocha e meça o tempo para 

10 oscilações com ambas as rochas em pêndulos de comprimento 40 cm. A partir daí, determine 
o período para uma oscilação;

 Repita o procedimento para ambas as rochas, agora com a linha tendo comprimento de 20 cm.
 Copie a tabela a seguir em seu caderno e a complete com os dados obtidos.

A partir dos valores medidos e indicados na tabela 1, faça os cálculos necessários. Copie a 
tabela 2 em seu caderno e a preencha. Considere duas medidas diferentes para o raio da trajetória:

Tabela 1 (tempo para 10 oscilações)

Comprimento Rocha de maior 
massa (TM)

Rocha de menor 
massa (Tm)

L = 40 cm

L = 20 cm

Tabela 2

Rocha de maior massa Rocha de menor massa

Comprimento Período 
(TM)

Frequência 
(fM) 

Período 
(Tm)

Frequência 
(fm) 

L = 40 cm
L = 20 cm

 1. Em relação às massas e aos comprimentos dos fios, o que você pode concluir sobre o período de osci-
lação do pêndulo nas situações observadas?

 2. No caso acima, calcule a frequência de oscilação, em hertz, complete sua tabela;
 3. Varie a amplitude do movimento e meça novamente o período. O que você observa?
 4. Qual o motivo de fazer a medida para 10 oscilações e não para uma?

Não escreva no livro
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As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 1. Uma criança coloca um barquinho de papel 
em uma grande bacia com água. Ela começa a 
agitar levemente a bacia e percebe a formação 
de pequenas ondas, no entanto, seu barquinho 
não sai do lugar. Reflita com seus amigos e crie 
uma hipótese sobre este fato por meio de argu-
mentos científicos. 

 2. Dois astronautas passeiam pela Lua em seus trajes pressurizados e travam uma conversa informal 
sobre os aspectos emocionantes da vida no espaço. Explique como isso é possível já que as ondas 
sonoras não se propagam no vácuo do espaço. 

 3. A figura a seguir representa uma onda que se formou no intervalo de tempo de 0,4 segundos. 
Adotando-se o valor de 2 cm para o lado dos quadradinhos da malha, determine:

a

λ

a) a amplitude da onda;
b) o comprimento de onda;
c) a frequência da onda;
d) a velocidade da onda.

 4.
“[..]Nas corridas [...] há um som inconfundível, que é o som que vem dos motores dos carros. Esse som tem mudado 

em alguns aspectos. Conforme a tecnologia empregada o motor vai mudando, porém algo inconfundível e que nunca 
mudará é o som comparativo da aproximação e afastamento do [...]. Seja ao vivo ou pela televisão, a mudança é per-
ceptível, pois quando o carro se aproxima o som fi ca mais agudo e ao se afastar o som fi ca mais grave. [..]”

A FÍSICA e a Fórmula 1. A Física de Ontem e Hoje, 9. ed. nov. 2014. Disponível em: http://www.fisica.alegre.
ufes.br/sites/fisica.alegre.ufes.br/files/Jornal_impresso_9ed.rev_.pdf. Acesso em: 5 set. 2020.

Analisando o texto, explique o motivo nas mudanças do som descritas.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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O termo radiação remete ao imaginário das pessoas e cada 
um reage de acordo com seus conhecimentos e repertório 
científico-cultural.

Radiação ionizante e 
radiação não ionizante

O termo radiação normalmente é associado à propagação 
de energia, tanto que existe o termo energia radiante. Quando a 
quantidade de energia é suficiente para arrancar um elétron de 
determinado material, dizemos que esta é uma radiação ionizante, 
pois tanto o elétron quanto o material de onde saiu se tornam íons.

Quando a origem dessa radiação é material, ou seja, a radia-
ção é formada por partículas – alfa (a) ou beta (b), por exemplo, é 
denominada corpuscular. Se a origem da radiação for eletromag-
nética, a partir da oscilação de campos elétricos e magnéticos, será 
chamada de eletromagnética–foco desse tema.

» O símbolo internacional da radiação é chamado Trifólio, nome também dado ao trevo de três folhas.

  Forme um grupo com seus 
colegas para pesquisar sobre o 
termo radiação e responder a 
algumas perguntas.

  Anote em seu caderno os 
resultados de suas pesquisas 
e as respostas às seguintes 
questões.

1 Você já viu esse símbolo 
antes? Onde? Como você 
reage ao vê-lo? 

2 Qual o significado da palavra 
radiação?

3 Radiação é sinônimo de 
radioatividade?

4 Toda radiação é prejudicial à 
saúde?
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Radiações 
eletromagnéticas 
e suas aplicações
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As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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As radiações eletromagnéticas são representadas por meio do espectro eletromagnético, 
construído a partir da organização crescente da frequência (da esquerda para a direita). As 
ondas de rádio são as radiações eletromagnéticas de menor frequência (e menor energia) 
enquanto os raios gama são as de maior frequência (e maior energia). Entre as radiações ele-
tromagnéticas, são ionizantes: os Raios – X e os raios Gama.

» Espectro eletromagnético com indicação de frequência e comprimento de onda das radiações eletromagnéticas.

Sabendo que todas radiações eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velo-
cidade c = 3 ? 108 m/s e que v = u? f, é possível concluir que o comprimento de onda (u) e a 
frequência (f) são inversamente proporcionais. Assim, a radiação gama (y) tem a maior fre-
quência e consequentemente o menor comprimento de onda.

O espectro eletromagnético também pode ser representado de forma qualitativa:

» Espectro 
mostrando o 
comprimento 
de onda das 
radiações.

lu
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l

106 Hz 109 Hz 1012 Hz 1015     Hz 1018 Hz 1021 Hz

102 (metros) 101 m 100 m
(1m)

10-1 m 10-2 m
(1 cm)

10-3 m 10-4 m 10-5 m 10-6 m
(1μm)

10-7 m 10-8 m 10-9 m
(1 nm)

10-10 m 10-11 m 10-12 m

rádio AM rádio FM micro-ondas calor irradiado pelo
corpo humano

controle
remoto

luz visível queimadura
de Sol

raio X energia nuclear

ondas de rádio micro-ondas infravermelho ultravioleta raios-X raios gama

(1 mm)
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Tecnologia analógica

Tecnologia  digital      

Energia quantizada 
Um aspecto importante a ser abordado no estudo das radiações eletromagné-

ticas é a quantidade de energia transportada.
Em 1900, o físico alemão Max Planck (1858-1947) verificou que a radiação 

emitida por corpos aquecidos sempre apresentava quantidade de energia múltipla 
de um determinado fator, que denominou quantum de energia. Daí surgiram os 
termos energia quantizada e Física Quântica.

Além disso, Planck demonstrou que esse quantum de energia é diretamente 
proporcional à frequência da radiação eletromagnética, sendo expressa por:

E1 = h ? f

h é a constante de Planck, cujo valor no SI é h = 6,63 . 10-34 J . s, e f é a frequência 
da radiação em hertz.

O plural de quantum é quanta e a energia sempre assumirá valores múltiplos de 
E1, podendo ser generalizada por E = n ? E1 h E = n ? h ? f em que n é um número 
inteiro positivo.

Assim, para cada radiação presente no espectro eletromagnético, é possí-
vel determinar o quantum de energia a partir de sua frequência, de forma que a 
radiação de maior frequência (raios gama) transporta mais energia e a de menor 
frequência (ondas de rádio) transporta menos energia.

Entre os sinais das ondas de TV, são utilizadas as frequências analógicas VHF 
(Very High Frequency) que operam na faixa de frequências de 30 MHz a 300 MHz, 
e as frequências digitais UHF (Ultra High Frequencies), cujas frequências estão 
entre 300 MHz e 3 GHz. Na faixa do UHF, por terem menor comprimento de onda 
do que a VHF, as ondas sofrem menor reflexão na ionosfera, propiciando melhor 
qualidade do sinal recebido. 

» A radiação 
eletromagnética 
de TV digital 
apresenta 
comprimentos 
de onda bem 
menores do que 
as analógicas.
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As micro-ondas têm um comprimento de onda menor do que as ondas de 
rádio, variando de 1 m a 1 mm, na faixa de frequência de 0,3 GHz a 300 GHz, 
respectivamente.

Em um forno de micro-ondas, estas ondas são emitidas em uma frequência 
de aproximadamente 2,45 GHz, por um magnetron, um equipamento que utiliza 
a vibração de elétrons para gerar um campo magnético. As moléculas de água 
absorvem a energia dessas ondas gerando uma vibração de frequência próxima à 
do magnetron, fazendo com que os alimentos sejam aquecidos.

As micro-ondas também são usadas nas transmissões de comunicações e em 
radares para detectar a distância, velocidade e outras características de objetos 
distantes. A TV a cabo e a internet de banda larga por cabo coaxial, bem como 
certas redes de telefonia celular móvel, também usam as frequências mais baixas 
das micro-ondas.

Feixes de micro-ondasVentilador

» Representação 
esquemática de 
funcionamento 
de um forno de 
micro-ondas.

A radiação infravermelha (IV) é mais uma das radiações invisíveis não ioni-
zantes do espectro eletromagnético. Ela é muito utilizada na troca de informações 
entre computadores e smartphones.

Foi descoberta pelo astrônomo inglês William Herschel (1738-1822), em 1800, 
ao colocar o bulbo de um termômetro de mercúrio na região de cada uma das 
cores visíveis do espectro e verificar que a temperatura aumentava pela incidência 
da luz, notou ainda que o aumento era mais intenso na região do vermelho. Em 
determinado momento colocou o termômetro fora da área visível e verificou que 
a temperatura aumentava mais ainda, indicando que havia alguma radiação que 
provocava grande aquecimento. Como ficava abaixo do vermelho, deu o nome de 
radiações infravermelhas (abaixo do vermelho).

Elas apresentam comprimento de onda entre 700 nm e 50 000 nm (lembrando 
que um nanômetro corresponde a 1 ? 10-9 m) e contribuem para a formação do 
efeito estufa natural da Terra, que impede que ocorra variação de temperatura 
muito intensa no planeta.
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Além disso, outros dispositivos, tais como o controle remoto, possuem um led 
que emite essa radiação, que é captada pelo sensor na TV.

A parte do espectro eletromagnético que chamamos de luz visível compreende 
as radiações capazes de sensibilizar o olho humano. Essa faixa se inicia na fre-
quência mais baixa percebida por nossos órgãos visuais, sendo percebida na cor 
vermelha e termina na mais alta frequência perceptível – vista com a cor violeta.

Do vermelho ao violeta, a frequência varia de 4 ? 1014 Hz a 7,5 ? 1014 Hz, com os 
comprimentos de onda de 750 nm a 400 nm, respectivamente.

Entre esses extremos, temos um degrade das radiações luminosas visíveis, que 
passam, em ordem crescente de frequência, pelas cores laranja, amarelo, verde, 
azul e anil. 

 » Faixa visível do espectro eletromagnético.

A radiação ultravioleta tem frequência maior (e comprimento de onda menor) 
do que a luz visível, sendo dividida em faixas, chamadas de UVA, UVB e UVC.

A radiação UVA tem comprimento de onda que varia entre 400 nm e 320 nm, 
sendo também chamada de luz negra. A UVB varia entre 320 nm e 280 nm e a 
UVC entre 280 nm e 100 nm, sendo muito utilizada como germicida.

A maior parte da radiação ultravioleta não chega à Terra, sendo absorvida pela 
atmosfera. As que atingem a superfície terrestre são, quase na totalidade, do tipo 
UVA e um pouquinho (da ordem de 1%) UVB. A radiação UVC não chega à superfície, 
sendo absorvida pelo oxigênio e pelo ozônio da atmosfera. Todas são prejudiciais 
à saúde, podendo ocasionar câncer de pele quando ocorre exposição prolongada.
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Alta frequência Baixa frequência

Luz visível

 » As áreas 
de maior 
temperatura do 
corpo humano 
aparecem com 
tonalidades 
mais 
avermelhadas.

Esse tipo de radiação vinda do Sol tem baixo 
poder de penetração na pele devido ao fato de 
transportar pouca energia, porém, em excesso, pode 
causar queimaduras.

Uma de suas aplicações é nas lâmpadas infra-
vermelhas para ativar a circulação sanguínea e 
diminuir processos inflamatórios. Outra aplicação 
é nas câmeras sensíveis ao infravermelho que são 
capazes de mostrar as áreas mais quentes dos 
corpos, que ficam com cores amarela e laranja.

ANITAVDB/ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES
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O efeito bactericida da radiação ultravioleta faz com que seja utilizada para 
fazer a assepsia e higienização de objetos e ambientes. É também utilizada como 
catalisador para acelerar a polimerização de certos compostos orgânicos, além de 
tornar fluorescente algumas substâncias que são expostas a ela.

Os raios X constituem uma forma de radiação ionizante com comprimentos de 
onda entre 0,01 nm a 10 nm e frequências entre 3×1016 Hz a 3×1019 Hz. Foram 
descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1 923) e 
possuem alto poder de penetração nos materiais, sendo largamente utilizados na 
medicina – chapas de raio-X para verificação da fratura óssea de uma pessoa, por 
exemplo – e em aeroportos e verificações de segurança, permitindo a identificação 
de materiais e objetos proibidos em uma viagem aérea, por exemplo. 

É uma radiação que, devido à grande quantidade de energia transportada, tem 
alto poder de penetração provocando danos aos tecidos vivos, de forma que, uma 
grande exposição sem proteção pode provocar vermelhidão da pele, queimaduras 
por raios X ou, em casos mais graves de exposição, mutações do DNA, morte das 
células, lesões cancerígenas e/ou leucemia, por exemplo.

 » Os raios X 
sensibilizam 
a chapa 
fotográfica, 
permitindo 
visualizar 
partes internas 
do corpo.

Os raios gama (g) constituem um tipo de radiação eletromagnética de alta 
frequência que tem grande poder de penetração na matéria, sendo extremamente 
prejudicial à saúde por destruir os tecidos e afetar o processo de divisão celular. 
Eles transportam grande quantidade de energia, apresentando as ondas com fre-
quências da ordem de 1018 Hz – as maiores do espectro eletromagnético. 

São utilizados na esterilização de ferramentas cirúrgicas, na irradiação de ali-
mentos, em cirurgias complexas e em observações astronômicas.
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 1. Na imagem a seguir temos o espectro eletromagnético em ordem crescente de frequências.

Analisando a figura, podemos obter informações objetivas e comparativas muito interessantes. 
Tomando-se o valor aproximado c = 3 ? 108 m/s como a velocidade da luz no vácuo e no ar, realize as 
atividades a seguir.
a) Compare quantitativamente, respeitando as aproximações observadas na figura, os comprimentos 

de onda máximo e mínimo emitidos por uma máquina de raios X.
b) Uma onda cuja frequência vale 10 THz estará em qual faixa de emissão do espectro? Calcule seu 

comprimento de onda?
c) Do espectro de radiações ionizantes, qual aquela que mais penetra no tecido humano? Justifique 

sua resposta.
d) O Sol, está situado na figura mostrada na faixa do ultravioleta. Argumente o que levou o autor da 

figura a fazer esta escolha e porque ela induz ao erro.

 2. Uma das propostas mais fascinantes da exploração espacial 
é a vela solar. Ela se deslocaria apenas pela pressão exer-
cida, inicialmente, pela luz do Sol em uma grande “vela” que 
se desdobraria por alguns quilômetros quadrados ao redor 
do veículo, como mostra a imagem.
a) Supondo uma frequência média dos fótons emitidos pelo 

Sol igual a 575 THz, calcule a energia de um fóton que 
atinge a vela solar.

b) Pesquise na internet sobre o tema e explique o porquê 
da vela solar ser considerada uma solução viável para 
viagem a longas distâncias no espaço.

 3. Avanços tecnológicos têm proporcionado novas utilizações para as ondas eletromagnéticas, com 
destaque para o uso em sistemas de comunicação e na medicina. Discuta com seus colegas sobre 
esses avanços tecnológicos, considerando suas aplicações e importância para a sociedade.

Não escreva no livroAtividades As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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» Representação artística de vela solar 
(imagem sem escala; cores-fantasia).
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Tópicos de 
Física Moderna3T
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No final do século XIX os cientistas acreditavam que a Física já estava 
totalmente explicada e que as teorias físicas existentes eram capazes 
de explicar todos os fenômenos naturais. Aliás, um fato curioso, é que 
o físico alemão Max Planck (1858-1947) foi aconselhado, por um de 
seus professores, a desistir da carreira científica pois, excetuando-se 
dois pequenos detalhes, a Física já estava toda explicada. 

Esses detalhes eram a explicação sobre o meio de propagação da 
luz, que até então consideravam ser o éter, e a natureza da radia-
ção do corpo negro. O desenvolvimento das explicações desses dois 
“detalhes” deu origem à Relatividade e à Mecânica Quântica, respec-
tivamente, teorias que revolucionaram o conhecimento científico, 
originando a chamada Física Moderna.

Forme um grupo com seus colegas e analisem a tirinha a seguir. 

» Paradoxo 
dos gêmeos.

Não escreva no livro

1 Em seu caderno, des-
creva as observações 
que fizeram sobre a 
tirinha, indicando ques-
tionamentos e dúvidas 
sobre a interpretação da 
mesma. 

2 O que os integrantes 
do grupo pensam sobre 
a possibilidade de o 
tempo transcorrer de 
maneira diferente para 
alguém que efetua 
uma viagem espacial e 
para outro que fique na 
Terra?

3 Façam uma pesquisa 
sobre possíveis influên-
cias sobre o organismo de 
um astronauta que fica 
durante muitos meses na 
estação espacial. Escreva 
um resumo do que 
encontraram e compar-
tilhem com os demais 
grupos de sua sala de 
aula.

Miko está surpreso 
com a idade de Miki.

Miko deixa a Terra para o 
planeta X.

Miki está vendo sua 
partida.

Miki espera sua volta.
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O 
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As respostas e os comentários das atividades 
estão disponíveis no Manual do Professor.
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Conforme vimos no tema anterior, em 1900, 
Max Planck formulou a teoria dos quanta que 
explicava a emissão de radiação por parte de 
corpos aquecidos, indicando que a energia 
transportada por elas assumia sempre valores 
múltiplos positivos de um determinado valor 
inicial – o quantum de energia. Escrevendo 
matematicamente, tem-se: 

E = n ? h ? f
Onde:
n = 1, 2, 3... (inteiro positivo)
h = 6,63 ? 10-34 J.s é a constante de Planck
f = frequência da radiação emitida.

De acordo com Planck, a transmissão de energia entre os corpos ocorre por 
meio da troca de pacotes (ou quanta) de energia entre eles e que as radiações se 
constituíam de quanta de energia. Portanto, a energia é transferida de maneira 
descontínua, ou seja, quantizada. 

Um elétron (carga elétrica) oscilando emite (ou absorve) onda eletromagnética 
e, no átomo, ele recebe (ou emite) radiação, em quantidades definidas de energia 
(quantum) ao mudar de camada. No entanto, a energia transportada por essa onda 
não é contínua, isto é, não pode assumir qualquer valor, apenas as intensidades 
dadas pela equação de Planck. Dizemos então, que é uma distribuição discreta 
de energia, na qual apenas valores fixos são possíveis e, sendo apenas valores 
múltiplos de valor fixo (quantum) significa que a energia é quantizada. Por essa 
descoberta e construção teórica – a Teoria dos Quanta -, Planck recebeu o Prêmio 
Nobel de Física em 1918.

Teoria dos quanta

» Para mudar 
de camada, 
o elétron 
deve receber 
ou liberar 
energia em 
quantidades 
múltiplas do 
quantum.

BETTMANN ARCHIVE/GETTY IMAGES

» Max Planck e a 
quantização da 
energia.
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Efeito fotoelétrico 
Esse fenômeno foi observado pela primeira vez pelo físico francês Alexandre-

Edmond Becquerel (1820-1891) e confirmado em 1887 pelo físico alemão Heinrich 
Hertz (1857-1894), mas a Física Clássica não fornecia respostas adequadas para 
explicá-lo.

O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por um material, geral-
mente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética (como a luz). A 
frequência da radiação que possibilita a emissão do elétron depende do material, 
não sendo a mesma em todas as situações, e é observado quando a luz, ao incidir 
em uma placa de metal, arranca elétrons dela. 

O efeito fotoelétrico só veio a ser descrito e explicado em 1905 pelo físico 
alemão Albert Einstein (1879-1955), que postulou que o feixe de luz não é apenas 
uma onda, mas sim um pacote de ondas discretas, cada uma com quantidade fixa 
de energia – os fótons.

Assim, o postulado de Einstein explicou, de maneira coerente, a quantização 
da energia de Planck e esclareceu o fato dos elétrons serem ejetados de forma 
contínua: ao aumentar a intensidade da radiação incidente aumenta, também a 
quantidade de elétrons ejetados, sem alteração de velocidade. Para que os elétrons 
saiam com maior velocidade é necessário aumentar a frequência e, consequente-
mente, a energia, da radiação incidente.

Einstein, elucidou o problema que impedia a explicação desse fenômeno pela 
Física Clássica e recebeu o Prêmio Nobel de 1921, principalmente, por ter explicado 
como se dava o efeito fotoelétrico.

Esse efeito é bastante utilizado no dia a dia nos sensores colocados em portões de 
entrada e saída de garagem e portas de elevador, por exemplo, em que a porta é mantida 
aberta quando o fluxo de luz é interrompido por algum objeto ou pessoa que entra em 
seu caminho.

» Quando a 
radiação 
eletromagnética 
incide na placa, 
elétrons são 
ejetados dela.

elétron

metal
fóton
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Interferência Construtiva

Interferência Destrutiva

Interferência Construtiva

Interferência Destrutiva

A natureza dual da luz 
A teoria quântica da luz (fótons) explica de maneira adequada o efeito fotoelétrico, mas não os 

fenômenos ondulatórios que ocorrem com a luz, tais como a difração e a interferência luminosa.
Quando um feixe luminoso incide em um obstáculo (colimador) no qual há duas fendas 

paralelas (fenda dupla), observa-se comportamento ondulatório da luz: a interferência entra 
nas ondas que sofreram difração ao atravessar a fenda. Vale lembrar que em uma onda, há 
pontos que oscilam em concordância de fase e outros em oposição de fase, além das situações 
intermediárias. Quando pontos em concordância de fase se superpõem ocorre uma interferên-
cia construtiva e quando estes pontos estão em oposição de fase a interferência é destrutiva.

O experimento da dupla fenda, realizado em 1800 pelo físico e médico britânico Thomas 
Young (1773-1829), mostrou que a luz tinha caráter ondulatório, pois apresentava os fenô-
menos da difração e da interferência. 

No experimento de Young, um feixe de luz atravessa duas fendas estreitas, muito próxi-
mas. No anteparo situado do outro lado, em vez de um único feixe ou raio, o que se observa 
é uma sequência de faixas claras e escuras, chamadas de franjas de interferência. As faixas 
claras correspondem a interferências construtivas e as escuras, destrutivas, coerentes com 
a teoria ondulatória.

Anteparo

Fenda dupla
Padrão de 

interferência

Luz monocromáticaLaser

Colimador
» Experimento da dupla 

fenda de Thomas Young.

» Interferência 
construtiva e 
interferência 
destrutiva de 
ondas.

Para aglutinar as observações dos dois comportamentos da luz – partícula na teoria dos 
quanta (fótons) e onda na observação da difração e interferência – o físico francês Louis De 
Broglie (1892-1987) propôs, em 1924, que a luz apresentava natureza dual se comportando 
ora como onda e ora como partícula. De Broglie, apresentou, então, a teoria em que expressava 
o comprimento de onda (u) em função de sua quantidade de movimento (Q = m ? v).

ALEX SILVA
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Três anos depois, em 1927, os físicos estadunidenses Clinton Joseph Davisson (1881-1958) 
e Lester Halbert Germer (1896-1971) realizaram experimento semelhante ao de Young, usando 
um feixe de elétrons, obtendo resultando semelhantes para as partículas elétricas, confirmando 
as hipóteses de De Broglie também para os elétrons.

Com isso, a Mecânica Quântica vai ganhando sustentação teórica, construindo uma nova 
forma de se encarar a natureza, com ênfase nas previsões e análises estatísticas dos fenômenos. 

O princípio da incerteza 
Toda vez que qualquer medição é realizada deve-se considerar a incerteza relacionada aos pro-

cessos, à perícia de quem a realiza e aos instrumentos utilizados para sua realização. Se isso já 
ocorre em dimensões visíveis, como ao medir a largura de uma mesa, imagine quando falamos em 
medida de posição ou velocidade de um elétron?

No caso de elétrons (ou fótons), o problema fica ainda maior, pois os instrumentos utilizados 
para efetuar a medição de  posição ou velocidade interferem nas mesmas.

Em 1927, o físico alemão Werner Heisenberg (1901-1976) formulou o princípio que esta-
belece um limite na precisão da determinação da posição e da quantidade de movimento 
(também chamada de momento linear) das partículas, que passou a ser chamado de Princípio 
da Incerteza de Heisenberg.

Segundo esse princípio, que vale também para outras grandezas físicas chamadas de 
canonicamente conjugadas, tais como energia e tempo (além de posição e quantidade de movi-
mento), ao aumentar a precisão em uma das medidas, diminui-se a precisão da outra, não 
sendo possível realizar as duas medições com precisão absoluta, de forma que, quanto mais 
sabemos de uma, menos sabemos da outra.

No caso da luz, se montarmos um aparato experimental para determinar se a luz é onda 
ou partícula, ao aumentar a precisão na caracterização do comportamento ondulatório, por 
exemplo, destruímos seu aspecto corpuscular e vice-versa.

 » Franjas de interferência no experimento de dupla fenda realizada com feixe de elétrons.
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 » Experimento dupla fenda

canhão de feixe de elétrons

elétrons

dupla fenda tela (ou 
superfície 

opaca)

padrão de interferência
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Fonte 
de luz
coerente

A B

C

D E
espelho

(3)

Sensor de luz

espelho
semiprateado

(1)

F

espelho (2)

Experimento de Michelson-Morley
Antes de falar do experimento é necessário conhecer aquilo que se imaginava preencher 

todo o Universo e que seria um meio elástico e invisível – o éter. 
Até o século XIX, acreditava-se que toda onda, mecânica ou eletromagnética, deveria se 

apoiar em um meio material para se propagar. Esse meio era o éter.

» Interferômetro utilizado 
por Michelson e Morley no 
qual a bancada flutuava 
sobre mercúrio para evitar 
as vibrações do solo que 
afetariam os resultados. A 
parte superior da estrutura 
podia girar de forma a 
permitir as observações em 
todas as direções.

Visando detectar sua presença, em 1887, os físicos estadunidenses Albert Michelson 
(1852-1931) e Edward Morley (1838-1923) idealizaram e realizaram um experimento que 
ficou conhecido como experimento de Michelson-Morley.

No experimento, propunham que as medidas de tempo da viagem da luz em dois percursos 
distintos deveriam ser diferentes. A diferença seria decorrente das direções desse movimento 
em relação ao éter, semelhante ao que ocorre quando nadamos em um rio a favor ou contra 
a correnteza.

» Representação esquemática do 
percurso dos feixes luminosos no 
experimento de Michelson-Morley, 
em 1887.

No experimento, uma fonte de luz coerente (mesma frequência e mesma fase) emite o raio 
luminoso que atinge o ponto B de uma superfície semi-espelhada (1), dividindo-se em dois feixes, 
um refletido (ABC) e outro refratado (ABE). O feixe refletido se dirige ao espelho 2 onde sofre nova 
reflexão (BCD). Após refletir no espelho 2, atinge novamente a superfície semi-espelhada em D 
e caminha para o sensor de luz F. Esse percurso foi percorrido em um intervalo de tempo Δt1.
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Já o feixe luminoso que sofreu refração na superfície semi-espelhada, faz o percurso ABEDF em 
um intervalo de tempo Dt2, após reflexões sucessivas nos espelhos (3) e (1).

A montagem experimental foi feita de forma que os dois percursos tivessem exatamente 
o mesmo comprimento e que qualquer diferença entre os tempos provocaria uma diferença 
de fase entre as ondas que atingiam o sensor, no qual a observação da interferência luminosa 
entre os feixes detectados no sensor indicaria a existência de diferença de tempo entre elas.

O que se esperava era a detecção de uma diferença DT=Dt1 - Dt2 que permitiria identificar o 
movimento relativo da Terra através do éter. No entanto, após inúmeras tentativas, o experimento 
foi considerado inconclusivo, pois nenhuma diferença foi notada.

Noções de Relatividade 
Ao falar de relatividade, é necessário remeter a Galileu Galilei (1564-1642), físico, matemá-

tico e astrônomo italiano, que enunciou o chamado de princípio da relatividade dos movimentos 
de Galileu: 

As leis da mecânica são as mesmas em qualquer sistema de referência inercial.

Este postulado indica que as leis físicas são as mesmas em todos os sistemas de referência 
que estejam em repouso ou se movendo com velocidade constante. Se não fossem, teríamos 
um conjunto infinito de leis físicas, um para cada sistema. Isso significa que dois observadores 
que se movam com velocidades constantes, um em relação ao outro, obterão os mesmos resul-
tados físicos para todos os experimentos mecânicos realizados. As observações de formato de 
trajetória e velocidade relativa, podem ser diferentes, mas a determinação de força resultante, 
tempo, massa e comprimento serão as mesmas, por exemplo.

Um aspecto fundamental na proposição de Galileu, que é mantido em toda a Física Clássica, 
é a simultaneidade: o tempo medido não depende do observador ou do sistema de referência 
adotado. 

Einstein, em 1905, retoma e amplia esse princípio para toda a Física e enuncia o primeiro 
postulado da Teoria Especial da relatividade (ou Relatividade Restrita).

Todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência 
que se movem com velocidade uniforme.

O segundo postulado considera que o éter não existe e propõe 
que a velocidade da luz é mesma para todos os sistemas de refe-
rência, o que contrariava às ideias clássicas do espaço e do tempo.

A velocidade de propagação da luz no espaço livre tem o mesmo valor para 
todos os observadores, não importando o movimento da fonte de luz ou do 
observador, isto é, a velocidade de propagação da luz é uma constante.

Uma consequência desse postulado é a não simultaneidade entre 
dois eventos quando os sistemas de referências têm movimento 
relativo entre si. Vejamos o porquê disso por meio de um exemplo.

 » Albert Einstein formulou 
a Teoria de Relatividade 
Especial em 1905 e Geral 
em 1915.
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Considere uma nave espacial que se move com determinada velocidade. Em 
seu interior, no centro, há uma fonte luminosa. Para um observador dentro da 
nave, a luz percorre uma distância igual à metade do comprimento da nave tanto 
no sentido da frente (A) quanto no da traseira (B), atingindo os extremos da nave 
ao mesmo tempo. 

C

B AB A

z1

y1

o1 x1

z1

y1

z

y

o1

V

o
x x1C

B AB A

» Para um observador dentro da nave a luz atinge as extremidades ao 
mesmo tempo.

No entanto, para um observador que não está na nave, o feixe luminoso que 
se move para trás, tem uma distância menor a percorrer do que o outro, que se 
move no mesmo sentido que a nave.

» Para um observador em movimento em relação à nave, a luz não atinge os 
extremos simultaneamente.

Note que o feixe dirigido à parte traseira da nave chegará primeiro, ou seja, em 
um intervalo de tempo menor do que o outro, fazendo com que os extremos da 
nave sejam atingidos em momentos diferentes. Assim, uma das consequências 
de considerar a velocidade da luz constante (c) para qualquer observador é que a 
simultaneidade dependerá da condição de movimento ou repouso do observador 
em relação ao fenômeno a ser observado. Daí, conclui-se que tempo e espaço 
se modificam dependendo do referencial do observador. Por isso, eles não são 
mais pensados isoladamente, na relatividade, e sim como um conceito único: 
espaço-tempo.
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Muitas vezes ouvimos dizer que, para a teoria da relatividade, tudo é relativo. 
Essa é uma afirmação falsa, pois o que ela tornou relativos são os conceitos de 
tempo e de simultaneidade  que dependem do movimento do observador. 

O paradoxo dos gêmeos foi um experimento mental proposto, inicialmente, por 
Einstein e formulado posteriormente pelo físico francês Paul Langevin (1872-1946) 
no qual dois gêmeos eram separados: um ficava na Terra e o outro enviado para  
uma viagem em uma nave que se move a uma velocidade próxima à da luz. Quando 
retorna, o irmão que ficou na Terra havia envelhecido mais do que aquele que estava 
na nave. A justificativa para isso reside no fenômeno da dilatação temporal.

De acordo com a formulação matemática da Teoria Especial da Relatividade, 
uma viagem de 40 anos (tempo terrestre) teria duração de cerca de 17 anos para 
um astronauta que se move a 0,9 c (90% da velocidade da luz). No entanto, a pro-
posta do paradoxo não é válida, pois o sistema de referencial na nave não é inercial, 
uma vez que precisa ser acelerado para atingir tal velocidade, além do fato dessa 
aceleração e posterior desaceleração não ser suportada por um ser humano. 

Dez anos após publicar a Teoria Especial da Relatividade, Einstein amplia os 
estudos e publica a Teoria Geral da Relatividade, que é um conjunto de hipóteses 
que generaliza a relatividade especial e a lei da gravitação universal de Newton.

 Nela, Einstein descreve a gravidade como uma propriedade do espaço-tempo 
com importantes implicações na astrofísica, indicando, por exemplo, a existência 
de buracos negros que são regiões no espaço onde o espaço e o tempo são dis-
torcidos de tal forma que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Também prevê a 
existência de “lentes gravitacionais”, provocadas pelo desvio que a luz sofre nas 
proximidades de corpos muito massivos. Além disso, Einstein propôs a existência 
de ondas gravitacionais que se propagam pelo espaço.

» Em 19 de abril de 
2019, astrônomos 
apresentaram a 
primeira imagem 
já registrada de 
um buraco negro. NA
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 1. Uma das consequências mais importantes da quantização da energia, descoberta por Planck, foi a 
idealização do modelo atômico de Niels Bohr. Nele, o elétron não poderia assumir qualquer nível 
de energia, mas somente níveis propor-
cionais a números inteiros (n = 1,2,3,4.). A 
energia do elétron em cada camada é dada 
por En = -13,6 / n2 onde n é o chamado 
número quântico principal, que equivale às 
camadas eletrônicas do átomo.
a) O que ocorre quando um elétron absorve 

um quantum de energia? E o que acontece 
quando ele emite este mesmo quantum?

b) Pesquise na internet uma aplica-
ção prática desse fenômeno, citando 
exemplos.

c) Estime a energia absorvida por um elétron 
quando ele absorve um fóton e salta da 
camada 1 para a camada 5 de um átomo.

Não escreva no livroAtividades

 2. No século XVII, Isaac Newton e Robert Hooke, dois reno-
mados cientistas e rivais declarados, travaram um embate 
ferrenho sobre a natureza da luz. O primeiro afirmava sua 
natureza corpuscular (partículas) e o segundo sua natureza 
ondulatória. Após 44 experimentos bem documentados 
sobre reflexão e refração da luz, a opinião de Newton se 
sobrepôs à de Hooke. Hoje, sabemos por meio da experi-
ência de Thomas Young e dos estudos de De Broglie, que 
a luz tem uma natureza dual (onda-partícula), ora se com-
portando como uma, ora como outra, mas nunca como as 
duas simultaneamente. 
a) Quais os fenômenos ondulatórios que evidenciam a 

natureza ondulatória da luz? Quais são tratados no expe-
rimento de Young?

b) No experimento de Young, esquematizado na figura, expli-
que o intervalo entre franjas claras e escuras no anteparo.
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» Isaac Newton. » Robert Hooke.

» Thomas Young. » Louis de Broglie.

?

As respostas e os comentários das atividades estão disponíveis no Manual do Professor.
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 3. Em 11 de setembro de 2016, o físico David Reitze do observatório de ondas gravitacionais Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), fez o anúncio histórico da descoberta das 
ondas gravitacionais, previstas nos estudos de Albert Einstein, mais de 100 anos antes. A fonte 
destas ondas eram dois buracos negros que giravam um em torno do outro e colidiram, emitindo 
uma taxa de energia 25 vezes maior que o poder de todas as estrelas do Universo juntas.
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Filtro

Espelho

Espelho

Espelho

Espelho

Laser

Canhão 
de laser

Detector

Laser

» Ilustração artística representando a propagação das ondas gravitacionais resultantes da colisão de dois 
buracos negros.

a) Qual o nome dos estudos de Einstein que possibilitaram a descoberta das ondas gravitacionais?
b) A seguir, temos um esquema do aparato usado no LIGO que, apesar  de centenas de vezes 

maior, é muito parecido com outro experimento crucial na física moderna apresentado no 
texto deste tema.

Qual foi este experimento? Compare os dois experimentos mostrando a importância de cada um nos 
estudos da Física Moderna. 

152

D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U4_142-152-Tema3_LA_G21.indd   152D3_CNT_LCS_EM_3085_V6_U4_142-152-Tema3_LA_G21.indd   152 27/09/20   15:4327/09/20   15:43



Atividades extras

 1. Um RADAR (Radio Detection And Ranging - 
Detecção e Telemetria por Rádio), instalado em 
terra, funciona com ondas eletromagnéticas de fre-
quência de 3 MHz, cuja velocidade no ar é da ordem 
de 3 ? 108 m/s. Já um SONAR (Sound Navigation and 
Ranging – Navegação e Telemetria por Som), ins-
talado num submarino ou navio, utiliza ondas de 
frequência 300 kHz e velocidade de 1 500 m/s. 

a) Analisando os dados do texto, estime o tempo 
que cada um destes aparelhos leva para detec-
tar um objeto a 3 km de distância.

b) Qual o comprimento de onda das ondas emitidas 
por cada um deles?

 2. Para saber a profundidade de uma caverna, um 
arqueólogo utiliza um aparelho que emite uma onda 
sonora de frequência 22 kHz. Esta onda penetra 
na caverna e atinge vários obstáculos, inclusive 
a parede final da caverna. Analisando os dados, o 
arqueólogo observa que o último sinal refletido, 
levou 2,5 segundos para retornar. Adotando a 
velocidade do som no ar como 330 m/s estime a 
profundidade da caverna e o comprimento da onda 
sonora emitida.

» Caverna, Rússia, 2017.

 3. LASERs, PHASERs e outras siglas são usadas comu-
mente em filmes de ficção científica. São utilizados 
em equipamentos altamente portáteis e são extre-
mamente poderosos, dando aos filmes um toque de 
futurismo.
a) Pesquise na internet o significado das palavras 

LASER e PHASER. Elas são reais e têm aplicações 
práticas? Descreva-as.

b) Imagine um emissor de laser de frequência 400 
THz. Sabendo-se que a velocidade da luz vale 
3 ? 108 m/s e adotando a constante de Planck 
como 6,6 ? 10-34 J . s estime o comprimento de 
onda e a energia de um fóton deste laser.

 4. Como funciona o equipamento de raio X?

[..]Quando o aparelho é ligado, o gerador de 
raios X produz um feixe de radiação. Essas par-
tículas saem pela abertura do equipamento e são 
irradiadas até atingirem a parte do corpo que será 
examinada. Em seguida, a radiação atravessa o 
corpo do paciente, e uma parte dela é absorvida 
pelas estruturas anatômicas.

Os raios não absorvidos se chocam contra uma 
chapa feita de material sensível à radiação, que 
pode estar sob o paciente ou atrás da parte do 
corpo estudada, e é nesse momento que as ima-
gens são registradas.[.] 

MORSCH, J. A. Equipamento de raio x: para que serve, tipos 
e como funciona. Morsch, c2020. Disponível em: https://
telemedicinamorsch.com.br/blog/equipamento-de-raio-

x#:~:text=Como%20funciona%20o%20equipamento%20de,do%20
corpo%20que%20ser%C3%A1%20examinada. 

Acesso em: 2 set. 2020.

a) Pesquise na internet outras aplicações dos 
raios-X na medicina, apresente para seus colegas.

b) Um feixe de raios X de frequência 3 ? 1018 Hz é 
emitido para um diagnóstico de fratura óssea 
em um hospital municipal. Determine a energia 
de um fóton deste feixe.
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» Em A, RADAR 
instalado 
na abóboda 
de edifício e 
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 5. (Enem/MEC) Alguns sistemas de segurança incluem 
detectores de movimento. Nesses sensores, existe 
uma substância que se polariza na presença de radia-
ção eletromagnética de certa região de frequên cia, 
gerando uma tensão que pode ser amplificada e 
empregada para efeito de controle. Quando uma 
pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida 
por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor.

WENDLING, M. Sensores. Unesp, 2010. Disponível em: www2.feg.
unesp.br. Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado).

A radiação captada por esse detector encontra-se 
na região de frequência
a) da luz visível.
b) do ultravioleta.
c) do infravermelho.
d) das micro-ondas.
e) das ondas longas de rádio.

 6. (UECE) Na figura a seguir, C é um anteparo e S0, S1 e 
S2 são fendas nos obstáculos A e B.

Assinale a alternativa que contém os fenômenos 
ópticos esquematizados na figura.
a) Reflexão e difração
b) Difração e interferência
c) Polarização e interferência
d) Reflexão e interferência

 7. (Fuvest-SP) Radiações como Raios X, luz verde, luz 
ultravioleta, micro-ondas ou ondas de rádio, são 
caracterizadas por seu comprimento de onda (λ) e 
por sua frequência (f). Quando essas radiações se 
propagam no vácuo, todas apresentam o mesmo 
valor para
a) æ
b) f
c) u.f
d) u / f
e) u² / f
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 8. (Enem/MEC) Uma manifestação comum das torcidas 
em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espec-
tadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se 
deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, 
sincronizados com os da linha adjacente. O efeito 
coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, 
formando uma onda progressiva, conforme ilustração.

Calcula-se que a velocidade de propagação dessa ‘onda 
humana’ é de 45 km/h, e que cada período de oscila-
ção contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam 
organizadamente e distanciadas entre si por 80 cm.

UFSM. Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em: 7 dez. 2012 
(adaptado).

Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em 
hertz, é um valor mais próximo de:
a) 0,3.
b) 0,5.
c)  1,0.
d) 1,9.
e) 3,7.

 9. (UFMG) Esta figura mostra parte de duas ondas, I 
e II, que se propagam na superfície da água de dois 
reservatórios idênticos. Com base nessa figura, 
pode-se afirmar que

a) a frequência da onda I é menor do que a da onda II, 
e o comprimento de onda de I é maior que o de II.

b) as duas ondas têm a mesma amplitude, mas a 
frequência de I é menor do que a de II.

c) as duas ondas têm a mesma frequência, e o compri-
mento de onda é maior na onda I do que na onda II.

d) os valores da amplitude e do comprimento de 
onda são maiores na onda I do que na onda II.

e) os valores da frequência e do comprimento de 
onda são maiores na onda I do que na onda II.
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Alternativa c.

Alternativa b.

Alternativa c.

Alternativa c.

Alternativa a.
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 10. (Mack-SP) O gráfico abaixo representa uma onda 
que se propaga com velocidade constante de 200 
m/s. A amplitude (A), o comprimento de onda (u) e a 
frequência (f) da onda são, respectivamente,

a) 2,4 cm, 1,0 cm; 40 kHz
b) 2,4 cm; 4,0 cm; 20 kHz
c) 1,2 cm; 2,0 cm; 40 kHz
d) 1,2 cm; 2,0 cm; 10 kHz
e) 1,2 cm; 4,0 cm; 10 kHz

 11. (Enem/MEC) O osciloscópio é um instrumento que 
permite observar uma diferença de potencial (ddp) 
em um circuito elétrico em função do tempo ou em 
função de outra ddp. A leitura do sinal é feita em uma 
tela sob a forma de um gráfico tensão x tempo.

A frequência de oscilação do circuito elétrico estu-
dado é mais próxima de
a) 300 Hz
b) 250 Hz
c) 200 Hz
d) 150 Hz
e) 125 Hz

 12. (Unirg-TO) Atualmente, nos estádios de futebol, os 
responsáveis pela segurança são instruídos a não 
permitir a entrada de ponteiras lasers; entretanto, as 
que causam preocupação são as de cor verde devido 
à sua potência. Considere que uma dessas pontei-
ras possui as seguintes características: potência de 
saída 51 mW (miliwatts) e comprimento de onda 
528 nm. Considerando-se os dados apresentados, 
quantos fótons são emitidos por segundo por essa 
ponteira laser?
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Dados: constante de Planck h = 6,6 x 10–34 J?s  
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0 x 108 m/s
a) 1,36 ? 1017

b) 2,28 ? 1017

c) 3,51 ? 1017

d) 4,12 ? 1020

e) 5,28 ? 1020

 13. (UPF-RS) Denomina-se de efeito fotoelétrico o fenô-
meno que consiste na liberação de elétrons pela 
superfície de um material quando esse é exposto a 
uma radiação eletromagnética como a luz. O fenô-
meno foi explicado por Einstein em 1905, quando 
admitiu que a luz é constituída por quanta de luz cuja 
energia é dada por E = h ? f, sendo h a constante de 
Planck e f a frequência da luz. Das seguintes afirmati-
vas, assinale a correta.
a) Quando uma luz monocromática incide sobre 

uma superfície metálica e não arranca elétrons 
dela, basta aumentar a sua intensidade para que 
o efeito fotoelétrico ocorra.

b) O efeito fotoelétrico fornece evidências das 
naturezas ondulatória e corpuscular da luz.

c) O efeito fotoelétrico acontece independen-
temente da frequência da luz incidente na 
superfície metálica.

d) A teoria do efeito fotoelétrico afirma que, 
aumentando a frequência da luz incidente na 
superfície metálica, é possível arrancar prótons 
da superfície do metal.

e) Considerando que, no vácuo, o comprimento de 
onda da luz vermelha é maior do que o compri-
mento de onda da luz azul, a energia dos quanta 
de luz vermelha é maior do que a energia dos 
quanta da luz azul.

 14. (UPF-RS) Analise as afirmações sobre tópicos de 
Física Moderna.

 I. Um dos postulados da teoria da relatividade 
especial é o de que as leis da Física são idênticas 
em relação a qualquer referencial inercial.

 II. Um segundo postulado da teoria da relatividade 
especial é o de que a velocidade da luz no vácuo 
é uma constante universal que não depende do 
movimento da fonte de luz.

 III. Denomina-se de efeito fotoelétrico a emissão 
de fótons por um material metálico quando 
exposto a radiação eletromagnética.

 IV. A Física Moderna destaca que em algumas situ-
ações a luz se comporta como onda e em outras 
situações como partícula.

Está correto apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.

d) II e IV.
e) I, II e IV.

Alternativa d.

Alternativa e.

Alternativa e.

Alternativa a.

Alternativa b.

ddp (V)
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Falando de...

Física nos diagnósticos
A utilização de tecnologia na medicina é de notória importância na evolução dos 

diagnósticos médicos que aceleram a decisão mais indicada para o tratamento. 
Alguns exames utilizam conceitos da Física, prioritariamente, nas áreas elétrica e ele-
tromagnética, sonora, radioativa e luminosa, como mostram os exemplos a seguir.

»  Eletrodos sensíveis 
aos impulsos elétricos 
são estrategicamente 
colocados no corpo do 
paciente.

LU
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» Fenômenos elétricos do ciclo 
cardíaco.

Eletrocardiograma (ECG) 

Ultrassonografia

Na área elétrica destaca-se o exame 
de eletrocardiograma que detecta 
arritmias cardíacas, permitindo a 
identificação de cardiopatias.

O exame de ultrassonografia é um procedimento 
que utiliza ondas sonoras de altas frequências que 
são refletidas nas estruturas internas do corpo, 
gerando um eco, a partir do qual são construídas 
as imagens. 
Este eco se comporta de maneiras diferentes 
dependendo dos tecidos ou órgãos a serem 
estudados.  Normalmente é recomendado para 
acompanhamento das gestações, avaliações 
abdominais, musculares e vasculares. Este 
exame também pode detectar pedras nos rins e 
problemas na tireoide, por exemplo.

As contrações e relaxamentos 
do músculo cardíaco obedecem 
determinado ritmo em que o 
período, ou seja, o intervalo de 
tempo para sua repetição, pode 
ser verificado e está relacionado 
à frequência da ocorrência de 
estímulos elétricos sobre as 
células do músculo cardíaco. A 
sequência diástole de contração 
ventricular e sístole de 
relaxamento auricular pode ser 
observada na imagem a seguir.
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Ressonância magnética

» Exame de ressonância magnética.

» Oxímetro de dedo.

Além desses processos de diagnósticos, há outros que utilizam radiação ionizante, tais 
como os raios X, que são e utilizados em radiografias, tomografias e mamografias por exemplo. 

Estes, e outros exames e atividades diagnósticas são oferecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e estão disponíveis à população, desde que solicitados por um médico.

 1.  Ciência e tecnologia são duas áreas do conhe-
cimento que andam em sincronia com o 
desenvolvimento dos tratamentos médicos. 
Forme um grupo e converse com seus colegas 
sobre a necessidade dos exames solicitados 
pelos médicos nos tratamentos utilizados na 
modalidade de medicina moderna. Discutam 

como se dava a abordagem médica quando 
estes exames não existiam. 

 2. Escolha um exame diagnóstico por imagem 
que não tenha sido abordado. Com o mesmo 
grupo da atividade anterior, monte uma apre-
sentação sobre este exame e explique-o por 
meio de imagens e vídeos para o resto da sala. 

Não escreva no livroAtividades

O aparelho utiliza tecnologia de raios 
infravermelhos em que um lado do aparelho emite 
e o outro absorve luz. A hemoglobina com oxigênio 
(oxiemoglobina) tem uma cor e a hemoglobina 
sem oxigênio tem outra. A emissão de luz sobre o 
sangue detecta a proporção de oxiemoglobina por 
leitura de absorção de luz identificando o nível de 
saturação de oxigênio no sangue.

O exame de ressonância magnética, também 
chamado de ressonância magnética nuclear, não 
utiliza radiação ionizante. Neste exame, o campo 
magnético provoca o reposicionamento das moléculas 
de água no organismo que se alinham como um imã. 
Quando o campo é suspenso, voltam às posições 
originais e essa mudança é detectada e interpretada 
por softwares específicos que as traduzem em 
imagens em um computador com alta definição. Ele 
pode ser utilizado para visualizar a maioria dos órgãos 
internos do nosso corpo, como cabeça, pescoço, tórax, 
abdome e membros, possibilitando o diagnóstico de 
alterações vasculares, distúrbios neurológicos, lesões 
ortopédicas etc.

Oxímetro
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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.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências 
culturais e apropriar-se de conhecimentos e expe-
riências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas ali-
nhadas 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 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.
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radia-
ções 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 agri-
cultura e na geração de energia elétrica.

(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde 
e ao ambiente, considerando a composição, a toxici-
dade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, 
como também o nível de exposição a eles, posicionan-
do-se criticamente e propondo soluções individuais e/
ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.
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.

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.
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 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 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. 
(EM13CNT304) Analisar e debater situações contro-
versas sobre a aplicação de conhecimentos da área de 
Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, 
tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, 
produção de tecnologias de defesa, estratégias de 
controle de pragas, entre outros), com base em argu-
mentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, 
distinguindo diferentes pontos de vista. 
(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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ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
 Livro apresenta características relativas à imunidade celular, destacando a produção de anticorpos frente a infecções.

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 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. São Paulo: Scipione, 1995.
 Livro aborda conceitos da Física com indicações de experimentos e contextualizações.

ATKINS, P. et al. 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. 

CARVALHO, A. M. P. (org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage Learning, 2004.
 Livro fala sobre alguns aspectos relativos ao ensino de Ciências, abordando, nesse viés, a natureza do conhecimento cien-

tífico e a interação entre ciência e tecnologia.

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. et al. Fundamentos de Física: Mecânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. v. 1.
 Livro aborda os conceitos e aplicações da Física, com enfoque em Mecânica.

HEWITT, P. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
 Livro aborda variados temas de Física, como a energia e suas transformações.

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 e Fisiologia Humana, Botânica, Zoologia, Microbiologia, 

Ecologia, Genética e Biotecnologia.

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. 

165
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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.

D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   167D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   167 27/09/20   08:3227/09/20   08:32



168

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.
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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.

D3-CNT-EM-3085-V6-161-193-GERAL-MP-G21.indd   175D3-CNT-EM-3085-V6-161-193-GERAL-MP-G21.indd   175 29/09/2020   06:4629/09/2020   06:46



176

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
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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 

D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   188D3-CNT-EM-3085-V1-161-193-GERAL-MP-G21.indd   188 27/09/20   08:3227/09/20   08:32



189

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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para adquirir e reter outros conhecimentos.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia educacio-
nal. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

 � Os autores tratam do papel e da amplitude da psicologia edu-
cacional, da aprendizagem significativa, da aquisição e do uso 
de conceitos, entre outras abordagens como fatores afetivos 
e sociais na aprendizagem.

BACICH, L; MORAN, J. (org.). Metodologias ativas para uma edu-
cação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: 
Penso, 2018.

 � O livro apresenta práticas pedagógicas que valorizam o prota-
gonismo dos estudantes. Uma reunião de capítulos de autores 
brasileiros que analisam por que e para que usar metodologias 
ativas na educação.

BAUMAN, Z. Identidade. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

 � O autor aborda a importante e atual questão acerca da cons-
trução da identidade no contexto atual, em que a sociedade 
passa de uma identidade sólida para uma identidade líquida, 
que oscila na maior parte do tempo.

BRACKMANN, C. P. Desenvolvimento do pensamento computa-
cional 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: 18 set. 2020.
 � Nesta tese, o autor aborda o pensamento computacional, aborda-

gem de ensino que usa técnicas oriundas da Ciência da Computação, 
que vem gerando um novo foco educacional, visto que computa-
dores impactam em quase todos os aspectos de nossas vidas e as 
escolas precisam acompanhar esse caminho sem volta.

BRASIL. Lei n. 13.415, de 2017. Altera as Leis n. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-
Lei n. 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei n. 11.161, de 5 de 
agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Brasília: Secretaria-Geral, 
2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13415.htm. Acesso em: 18 set. 2020.

 � Lei que institui a política de fomento à implementação de 
escolas de Ensino Médio em tempo Integral.

BRASIL. Ministério da Educação. Aprendizagem significativa: breve 
discussão acerca do conceito. Disponível em: http://basenacional-
comum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/
aprofundamentos/191-aprendizagem-significativa-breve-discussao-
-acerca-do-conceito. Acesso em: 18 set. 2020.

 � Nesta breve discussão sobre aprendizagem significativa, afirma-se 
que o conhecimento existente na estrutura de conhecimentos do 
sujeito permite dar significado a um novo conhecimento.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso 
em: 18 set. 2020.

 � A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progres-
sivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes 
devem desenvolver ao longo da Educação Básica.

BRASIL. Ministério da Educação. Guia de implementação do 
Novo Ensino Médio. Disponível em: http://novoensinomedio.
mec.gov.br/#!/guia. Acesso em: 18 set. 2020.

 � Este guia tem o objetivo de auxiliar técnicos das redes de 
ensino e gestores escolares na efetivação das mudanças pre-
vistas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n. 3, de 21 novem-
bro de 2018. Atualiza as Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Médio. Brasília, DF, 21 nov. 2018. Disponível em: http://novo-
ensinomedio.mec.gov.br/resources/downloads/pdf/dcnem.pdf. 
Acesso em: 18 set. 2020

 � Documento com as normas obrigatórias para este segmento 
da Educação Básica que orientam o planejamento curricular 
das escolas e dos sistemas de ensino.

BRASIL. Ministério da Educação. Temas contemporâneos 
transversais na BNCC: Propostas de práticas de implementação. 
Brasília, DF, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/images/implementacao/guia_pratico_temas_
contemporaneos.pdf. Acesso em: 8 set. 2020.

 � Material que complementa a abordagem dos temas contem-
porâneos transversais presentes na BNCC, promovendo sua 
relevância para o desenvolvimento cidadão dos estudantes.

DAMON, W. O que o jovem quer da vida?: como pais e pro-
fessores podem orientar e motivar os adolescentes. São Paulo: 
Summus, 2009.

 � Nesta obra, o autor analisa por que tantos jovens não conse-
guem se dedicar a algo que traga realizações para si e para o 
coletivo e mostra o que pensam jovens bem-sucedidos.

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.

 � 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 
Características da 

Ciência

Tema 1 Construção dos conhecimentos 
científicos.

Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Competência específica: 3
Habilidades: EM13CNT301, EM13CNT302, 
EM13CNT303, EM13CNT306

Tema 2 Investigações científicas.

Tema 3 O trabalho dos cientistas.

Unidade 2
Genética e tecnologia

Tema 1 Núcleo e divisões celulares.

Competências gerais: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Competências específicas: 2, 3
Habilidades: EM13CNT205, EM13CNT301, 
EM13CNT303, EM13CNT304, EM13CNT310

Tema 2 Código genético; DNA; replicação; 
RNA; transcrição.

Tema 3 Biotecnologia; DNA recombinante; 
clonagem molecular.

Tema 4
Vacinas e soros; imunidade; 
atendimento primário à saúde e 
campanhas de vacinação.

Unidade 3 
Química 

contemporânea

Tema 1 Princípios de radioatividade.

Competência gerais: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Competências específicas: 1, 3
Habilidades: EM13CNT103, EM13CNT104, 
EM13CNT302, EM13CNT304, EM13CNT306
EM13CNT307

Tema 2 Reações nucleares.

Tema 3 Aplicações da radioatividade.

Unidade 4
Física contemporânea

Tema 1 Fenômenos ondulatórios; ondas 
periódicas. 

Competências gerais: 1, 2, 4, 7, 8, 10
Competências específicas: 1, 2, 3
Habilidades: EM13CNT103, EM13CNT204, 
EM13CNT205, EM13CNT301, EM13CNT302

Tema 2 Radiação ionizante e radiação não 
ionizante; quantização da energia. 

Tema 3
Teoria dos quanta; efeito fotoelé-
trico; dualidade onda-partícula; 
princípio da incerteza; noções de 
relatividade restrita.
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Objetivos a serem desenvolvidos 
neste Volume

Objetivos da Unidade 1:

� Compreender as características da Ciência e aspectos das investigações 
científi cas.

� Elaborar questões de pesquisa, objetivos e hipóteses científi cas.

� Reconhecer e formular propostas de procedimentos de coleta de dados, 
adequados às questões e aos objetivos de uma determinada pesquisa.

� Interpretar e comunicar resultados de investigações realizadas a partir 
de situações-problema presentes no cotidiano, empregando a lingua-
gem científi ca.

Objetivos da Unidade 2:

� Compreender a estrutura do núcleo celular e do DNA, por meio de uma 
análise da genética molecular.

� Analisar tecnologias relacionadas ao DNA, suas aplicações e importân-
cia em nossa sociedade atual.

� Identifi car aplicações dos conhecimentos científi cos em diversas áreas 
do cotidiano, sobretudo na saúde, avaliando pontos positivos e nega-
tivos a seu respeito.

� Promover e participar de debates a respeito de situações controver-
sas relacionadas à aplicação dos conhecimentos científi cos, a partir da 
construção de argumentos consistentes, e posicionar-se diante delas.

� Investigar os efeitos da cobertura vacinal na qualidade de vida e na 
saúde da população, reconhecendo necessidades locais com relação 
a ela.

Objetivos da Unidade 3:

� Conhecer as características transformadoras de materiais e a pene-
trabilidade das partículas e de ondas eletromagnéticas, de modo a se 
desenvolver criticidade com relação à aplicabilidade das tecnologias 
usadas na área da química nuclear.

� Compreender o uso da energia nuclear no contexto social e científi co 
para avaliá-lo considerando questões de relevância ambiental.

D2-CNT-EM-3085-V6-194-255-U1aU4-MPE-G21.indd   195D2-CNT-EM-3085-V6-194-255-U1aU4-MPE-G21.indd   195 28/09/20   16:4128/09/20   16:41



196

Objetivos da Unidade 4:
 � Conhecer as características gerais dos fenômenos ondulatórios, das radiações 

eletromagnéticas não ionizantes e as ionizantes.
 � Avaliar algumas das aplicações das radiações ionizantes e não ionizantes na 

sociedade e seus efeitos no organismo humano.

Justificativa da pertinência dos 
objetivos

A todo momento temos acesso aos mais diversos tipos de informações, mas 
nem sempre sabemos se elas são verdadeiras. Neste contexto, o desenvolvimento 
de um pensamento que priorize os conhecimentos científicos é um caminho que 
pode ajudar a combater notícias falsas. 

Neste Volume, abordaremos os meios pelos quais os conhecimentos científicos 
são instituídos e algumas de suas características, como o fato de serem construídos 
a partir da realização de investigações científicas e de não serem estáticos. Utiliza-
remos como exemplos aplicados, tecnologias relacionadas ao DNA e às radiações, 
refletindo sobre seus aspectos éticos, ambientais e sociais, de maneira que possa-
mos exercer nossa cidadania de maneira consciente, com opiniões embasadas e 
fundamentadas, características que fazem parte do pensamento científico. 

Na Unidade 1 trataremos de algumas características da Ciência e alguns aspec-
tos das investigações científicas, compreendendo as etapas pelas quais podem per-
passar. Também veremos as possibilidades de trabalho de um cientista, consideran-
do o trabalho nos museus, no campo e no laboratório. Na Unidade 2 será estudado 
o núcleo das células, com destaque ao material genético, sob um olhar da genética 
molecular. Apresentaremos e analisaremos as aplicações de biotecnologias no coti-
diano, considerando aspectos sociais, ambientais e éticos. Por fim, investigaremos o 
sistema imune para analisar a ação das vacinas, entre elas aquelas obtidas por meio 
de técnicas de biotecnologia, e sua importância à saúde individual e coletiva. Na 
Unidade 3 será abordada a radioatividade, com foco nas características das radia-
ções não ionizantes, sua origem em reações nucleares, algumas de suas aplicações 
na sociedade e seus efeitos no organismo humano. Na Unidade 4 serão estudados 
os fenômenos ondulatórios, as radiações eletromagnéticas não ionizantes e as ioni-
zantes, suas características, algumas de suas aplicações na sociedade e seus efeitos 
no organismo humano.
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UNIDADE 1 Características da Ciência
Planejamento

Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte dis-
tribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos docen-
tes da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� Tema 1 (A construção dos conhecimentos científi cos): 5 aulas.
� Tema 2 (Investigações científi cas): 7 aulas.
� Tema 3 (O trabalho dos cientistas): 6 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este Vo-
lume 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, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competência específi ca: 3
Habilidades: EM13CNT301, EM13CNT302, EM13CNT303, EM13CNT306

Esta Unidade propicia o estudo de algumas características da Ciência. É enfati-
zada sua relação com os contextos sociais, culturais, políticos e econômicos da épo-
ca nos quais se desenvolve e o meio pelos quais os conhecimentos são obtidos: as 
investigações científi cas. Com relação às investigações, são abordadas algumas de 
suas etapas, como a defi nição de um problema, de uma questão ou de uma pergun-
ta a ser investigada e/ou respondida, a defi nição de procedimentos de coleta e de 
análise de dados e a interpretação dos resultados para elaborar-se conclusões. Por 
fi m, é apresentado brevemente como ocorre o trabalho de um cientista em um mu-
seu, no campo e em laboratórios, com ênfase neste último local. Nesse sentido, ao 
proporcionar que os estudantes conheçam e utilizem linguagem e procedimentos 
próprios das ciências, essa Unidade permite o desenvolvimento da competência es-
pecífi ca 3. Para tanto, a Unidade foi estruturada em três temas, explicitados a seguir.

O Tema 1 apresenta brevemente algumas das características da Ciência, de 
modo que o estudante a perceba como um empreendimento humano relaciona-
do ao contexto histórico, social, econômico, político e cultural em que se desenvol-
ve. Um dos principais objetivos é desmistifi car estereótipos relacionados à Ciência 
e aos cientistas. Por não possuir relação com a especifi cidade dos componentes da 
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, este tema pode ser trabalhado 
por qualquer um dos docentes da área (Biologia, Química ou Física).

Os assuntos trabalhados fornecem subsídios para o desenvolvimento da compe-
tência geral 1, ao contribuir com o entendimento do estudante em relação às for-
mas com que ocorrem a construção de conhecimentos ao longo do tempo, e às co-
laborações de diferentes pessoas, em diferentes locais e épocas. Essas informações 
promovem a valorização dos conhecimentos científi cos por parte dos estudantes.

D2-CNT-EM-3085-V6-194-255-U1aU4-MPE-G21.indd   197D2-CNT-EM-3085-V6-194-255-U1aU4-MPE-G21.indd   197 28/09/20   16:4128/09/20   16:41



198

Na abertura deste tema, há duas notícias, uma de 2017 e outra de 2019,  que 
apresentam o planeta do Sistema Solar considerado, à época, o detentor do maior 
número de luas conhecidas pelos cientistas. Em 2017, eram conhecidas 67 luas 
de Júpiter e 62 luas de Saturno; em 2019, entretanto, os cientistas já conheciam 
82 luas em Saturno e 79 luas em Júpiter. Esse contexto inicia o trabalho com uma 
das características da Ciência: o fato de os conhecimentos científicos não serem 
estáticos, mas constantemente revistos e reformulados. Além disso, interpretar os 
textos de divulgação científica feitos com a curadoria dos autores desta Coleção é 
uma oportunidade para se mobilizar a habilidade EM13CNT303, pois possibilita 
aos estudantes a construção de estratégias de seleção de informações a partir de 
fontes confiáveis de conhecimento.

Na atividade 2 da seção Atividades deste tema, é possível desenvolver a com-
petência geral 4, ao solicitar que os estudantes utilizem a linguagem verbal para 
expressar informações a respeito da participação das mulheres na Ciência. Tam-
bém é possível desenvolver a competência geral 5, ao requerer que produzam 
um vídeo a respeito das informações pesquisadas, utilizando tecnologias digi-
tais de comunicação para partilhá-las, e a competência geral 3, ao se envolve-
rem com uma produção artística. Nesse sentido, é possível mobilizar a habilidade 
EM13CNT302, pois deverão comunicar os resultados de sua pesquisa a públicos 
variados utilizando-se de tecnologias digitais de comunicação.

O Tema 2 aborda algumas das etapas que compõem as investigações científi-
cas, de modo geral. Destaca-se, pois, que, apesar de apresentarem etapas comuns, 
existem diferentes formas de se conduzir uma investigação científica. Por não pos-
suir relação à especificidade dos componentes da área das Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias, este tema pode ser trabalhado por qualquer um dos docentes da 
área (Biologia, Química ou Física).

Ao proporcionar que os estudantes compreendam como os cientistas rea-
lizam as suas pesquisas, chegando a conclusões, fornecem-se subsídios para a 
mobilização das habilidades: EM13CNT301, já que poderão auxiliar os estudan-
tes a construir questões e hipóteses, interpretar dados e construir conclusões, 
sob perspectiva científica; EM13CNT302,  auxiliando os estudantes a mobiliza-
rem a habilidade de comunicar os resultados de suas conclusões para públicos 
variados; e EM13CNT303, contribuindo para que os estudantes construam estraté-
gias de avaliação da confiabilidade de fontes de informação que divulgam temáticas 
científicas. No mesmo sentido, o tema permite o desenvolvimento da competência 
geral 2, ao permitir que os estudantes conheçam a abordagem própria das ciências 
e recorram a ela, além de desenvolverem a competência geral 4, ao possibilitar que 
utilizem os conhecimentos da linguagem científica para partilhar informações.

Nas atividades presentes ao longo deste tema, é possível mobilizar a habilida-
de EM13CNT301, pois os estudantes deverão construir questões e hipóteses para 
uma temática que desejam pesquisar. 

Na atividade 3 da seção Atividades deste tema, ela é explorada solicitando 
que os estudantes construam hipóteses que atendam à situação-problema que é 
mencionada no enunciado, relacionada à redução das emissões de gases poluen-
tes na atmosfera durante o período de isolamento social adotado na pandemia da 

D2-CNT-EM-3085-V6-194-255-U1aU4-MPE-G21.indd   198D2-CNT-EM-3085-V6-194-255-U1aU4-MPE-G21.indd   198 28/09/20   16:4128/09/20   16:41



199

covid-19. Além dela, é possível mobilizar a habilidade EM13CNT303, uma vez que 
os estudantes devem interpretar um texto de divulgação científica e justificar sua 
confiabilidade. Assim, pode-se desenvolver a competência geral 7, relacionada à 
capacidade argumentativa baseada em fontes de informação confiáveis.

Já na atividade 4, ela é explorada solicitando que os estudantes interpretem 
os resultados de pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (INPE). Outra possibilidade é o desenvolvimento da competência geral 4, 
pois os estudantes devem utilizar a linguagem matemática na resolução da ativi-
dade, construindo gráficos que comunicam os resultados apresentados no enun-
ciado; e da competência geral 5, pois, para tanto, os estudantes deverão utilizar 
tecnologias digitais.

Por fim, essa habilidade também pode ser mobilizada na atividade 5, já que 
os estudantes deverão construir hipóteses, identificar materiais necessários ao ex-
perimento citado, entre outras etapas de uma investigação. Também é possível 
desenvolver a competência geral 2, considerando a recorrência à abordagem 
própria das ciências.

O Tema 3 faz alguns apontamentos relacionados ao trabalho de um cientista, 
considerando algumas possibilidades de locais para pesquisa, como os museus, o 
campo e o laboratório. Há uma ênfase no trabalho em laboratório, apresentando 
algumas vidrarias comumente utilizadas, alguns procedimentos de higienização 
adotados e equipamentos e comportamentos de segurança necessários à manu-
tenção da integridade das pessoas que trabalham nesses locais. Por não possuir 
relação à especificidade dos componentes das Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias, este tema pode ser trabalhado por qualquer um dos docentes da área 
(Biologia, Química ou Física).

Neste tema, os estudantes poderão compreender e se apropriar de conheci-
mentos e experiências que lhes possibilitem entender como os cientistas atuam 
na sociedade, contribuindo para suas escolhas em seus projetos de vida, caso op-
tem por construir uma carreira científica. Assim, é possível promover o desenvolvi-
mento da competência geral 6. Além disso, pode-se explorar com os estudantes 
um dos temas contemporâneos transversais, relacionado ao mundo do trabalho 
e apresentar com detalhes como se dá o trabalho em laboratórios, destacando a 
importância de se utilizar equipamentos e de se adotar comportamentos de segu-
rança, mobilizando a habilidade EM13CNT306. Essa habilidade também é mobili-
zada na atividade 3 da seção Atividades deste tema.

Na atividade 1, é possível desenvolver a competência geral 3, relacionada à 
valorização do repertório cultural do país que se encontra organizado nos museus.

Nas Atividades extras desta Unidade, o estudante poderá revisitar os conteú-
dos estudados ao longo dos temas. Na atividade 1, os estudantes podem mobilizar 
a habilidade EM13CNT303, uma vez que ela propicia a construção de estratégias 
de seleção de fontes confiáveis. Além disso, ao solicitar que elaborem um panfleto 
digital e que tenham por objetivo o combate às fake news, é possível desenvolver a 
competência geral 5, relacionado ao uso de tecnologias digitais para partilhar in-
formações de forma crítica e significativa, e a competência geral 10, relacionada à 
ação individual e coletiva, autônoma e responsável, com base em princípios éticos.
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Na atividade 2, pode-se mobilizar a habilidade EM13CNT301, pois os es-
tudantes devem interpretar dados obtidos de pesquisas, além da habilidade 
EM13CNT302, pois devem comunicar os resultados obtidos por meio de gráficos. 
Além disso, a construção de uma planilha e de um gráfico utilizando programas 
digitais permite a construção de conhecimentos por meio de tecnologias digitais, 
desenvolvendo a competência geral 5.

Na atividade 3, ao justificarem a importância de utilizar equipamentos de segu-
rança e de se adotar comportamentos de segurança no trabalho em laboratório, 
sobretudo, relacionado à manipulação de ácidos, os estudantes poderão mobilizar 
a habilidade EM13CNT306.

Na seção Integrando com Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, apresentam-
-se aspectos éticos relativos a pesquisas envolvendo seres humanos. Em uma das ati-
vidades da seção é possível que os estudantes mobilizem a habilidade EM13CNT303, 
uma vez que propõe que pesquisem sobre direitos humanos e comuniquem os re-
sultados de suas pesquisas a públicos variados, utilizando tecnologias digitais de co-
municação. Deste modo, desenvolvem, também, a competência geral 5, ao utiliza-
rem tais tecnologias de forma significativa, de modo a promover a disseminação de 
informações e a conscientização da comunidade. Além disso, é possível desenvolver 
a competência geral 9, relacionada à promoção dos direitos humanos.

Tema 1 • A construção dos  
conhecimentos científicos

Este tema propicia o trabalho com algumas características da Ciência e as di-
ferenças entre hipóteses, leis e teorias científicas. Para verificar os conhecimentos 
prévios dos estudantes, pode-se fazer as seguintes questões de diagnóstico:

 � “Quais fontes de conhecimentos existem na sociedade?”. É possível que a maioria 
da turma cite livros, internet, cultura de um povo (o que engloba suas tradições, 
costumes, religiões etc.), Ciência, entre outras possibilidades. 

 �  “Como os conhecimentos científicos são produzidos?”. Nesse momento, espe-
ra-se que os estudantes respondam que a Ciência gera conhecimento por meio 
de pesquisas científicas, estudos, cálculos, projeções, experimentos, entre outras 
possibilidades de resposta. É importante que os estudantes compreendam que 
nem todas as formas de conhecimento são produzidas tais como o são pela 
Ciência. Por exemplo, os mitos e lendas que compõem a cultura de muitos povos 
não são elaborados exclusivamente com base em fatos e evidências, podendo, 
muitas vezes, apresentar criações do imaginário. Independentemente disso, 
todas as manifestações culturais devem ser valorizadas, pois dizem respeito à 
identidade social dos povos.

Na abertura deste tema, há dois excertos de textos jornalísticos sobre desco-
bertas científicas em anos distintos sobre as luas de dois planetas do Sistema Solar. 
Caso os estudantes queiram saber mais sobre o assunto, sugira-lhes a leitura indi-
cada na seção #FICA A DICA, Estudante!. O trabalho com esses textos possibilita 
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compreender que a Ciência não oferece respostas absolutas e imutáveis. Ao con-
trário, a Ciência está em constante alteração e reformulação.

Destaque aos estudantes a relação entre Ciência e Tecnologia, uma vez que o avan-
ço dos conhecimentos científicos possibilita e é possibilitado pelo desenvolvimento 
tecnológico. Para trabalhar o assunto, sugere-se uma atividade na seção Ampliando.

 » O que é Ciência?
Em um primeiro momento, pergunte aos estudantes o que eles compreen-

dem por Ciência. Peça que elenquem palavras que associam ao termo “Ciência” e 
anote-as no quadro. Verifique os termos mais incidentes e peça que expliquem as 
associações que fizeram. Aproveite essa atividade para verificar suas percepções 
sobre o assunto, identificando possíveis estereótipos. É importante que, ao longo 
do estudo do tema, as visões dos estudantes sobre a Ciência deixem de ser este-
reotipadas.

Ao abordar os fatos e evidências científicas, procure fornecer exemplos do co-
tidiano. Por exemplo, podem-se falar sobre alguns fatos científicos: a Terra orbita o 
Sol, a Terra é esférica, todos os seres vivos são compostos por células, entre outros 
exemplos. Além disso, podem-se citar os fósseis como evidências da evolução das 
espécies.

Se desejar, explique para a turma que os paradigmas científicos são influen-
ciados pelas condições sociais, culturais, econômicas e políticas, além do desen-
volvimento tecnológico de uma dada época. Assim, a Ciência faz parte de uma 
construção social. O trabalho com esta temática propicia trabalhar atividades mul-
tidisciplinares com os(as) docentes de História.

Ao trabalhar o papel dos cientistas, é possível organizar uma conversa que en-
volva o projeto de vida dos estudantes, ampliando a competência geral 6 da Edu-
cação Básica sobre o trabalho. Parte da turma pode se interessar por atividades 
profissionais relacionadas ao campo das Ciências da Natureza. Aproveite para co-
mentar sobre os demais campos da Ciência, como as Ciências Exatas e as Ciências 
Humanas, por exemplo. Destaque nesse momento que todos têm o potencial para 
se tornarem cientistas e desenvolverem uma pesquisa em sua área de escolha. 

Comente com os estudantes que a pesquisa científica pode ser desenvolvi-
da em universidades públicas e algumas universidades privadas, institutos de 
pesquisa científica e até em empresas privadas, por cientistas habilitados com 
graduação em Ensino Superior. Estudantes da Educação Básica podem contri-
buir com a pesquisa, sendo jovens pesquisadores ou aderindo a programas de 
treinamento técnico.

 » Hipóteses, leis e teorias científicas
É importante que os estudantes compreendam os significados dos termos hi-

pótese, teoria e leis, considerando seu uso na comunidade científica. Ressalte que, 
no cotidiano, esses termos podem ter outros significados que não o científico. Por 
isso, é importante que saibam distinguir os contextos em que são utilizados.
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#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais sobre o Sistema Solar, acesse o link a seguir, do Departamento 

de Astronomia do Instituto de Física da UFRGS e clique no ícone do corpo celeste 
desejado. Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm. Acesso em: 2 set. 2020.

Ampliando
Em grupos, os estudantes devem produzir um vídeo sobre a importância da Tec-

nologia para o avanço da Ciência e, também, a importância da Ciência para o avanço 
da Tecnologia. Para tanto, devem realizar pesquisas em fontes confiáveis, tais como 
páginas de universidades, agências de notícias ou órgãos do governo, sobre exemplos 
concretos da interação entre essas áreas. Essa atividade possibilita o trabalho com a 
comunicação e a cultura digital, presentes, respectivamente, em parte das competên-
cias gerais 4 e 5 da Educação Básica. O trabalho de pesquisa poderá ser publicado em 
canais de vídeo ou exibidos para a comunidade escolar, com o objetivo de comunicar 
os resultados de suas pesquisas para públicos variados (habilidade EM13CNT302).

Tema 2 • Investigações científicas
Neste tema, são apresentadas as etapas de uma investigação científica (problemas, 

questões e perguntas; formulação de hipóteses; coleta e análise de dados; interpretação 
de resultados e elaboração de conclusões), além da divulgação, ou seja, da etapa de co-
municação da investigação e de seus resultados e conclusões. Esses assuntos estão dire-
tamente relacionados com todos os temas das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 
já que o conhecimento dessa área depende das pesquisas científicas para serem obtidos.

Antes de iniciar as aulas, é importante checar os conhecimentos prévios dos 
estudantes, por meio de questões como: 

 � “Vocês saberiam dizer o nome de uma instituição que realiza pesquisa científica?”. 
Se não for possível obter uma resposta, cite algumas instituições de relevância, 
como o Inpe, que realiza pesquisas espaciais, entre elas, faz o monitoramento de 
áreas ambientais, a Fiocruz que, entre várias pesquisas, atua no desenvolvimento 
de vacinas, e o  Instituto Butantan, conhecido por suas pesquisas e sua produção 
de soros antiofídicos. Essa abordagem favorece a percepção do cotidiano e como 
as instituições de pesquisa contribuem para a sociedade.

 � “Quais etapas devem ser seguidas para se realizar uma pesquisa científica?”. 
Não é esperado que os estudantes respondam corretamente, mas, é possível 
que citem a realização de experimentos. Nesse caso, diga que os experimentos 
podem consistir em uma forma de coleta de dados, mas não são obrigatoria-
mente realizados por todas as investigações científicas.

Na abertura deste tema, há um excerto de texto jornalístico sobre o pensamen-
to científico e o raciocínio hipotético-dedutivo. Essa leitura pretende estimular o 
estudante a perceber como o pensamento científico pode ser usado em situações 
do cotidiano, desenvolvendo a competência geral 2.
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Explique aos estudantes que, no exemplo citado no texto, o pensamento científico 
se manifestou por meio da observação de manchas vermelhas pelo corpo (observação 
de um fenômeno), seguida da proposição de que o xampu as estaria causando (levan-
tamento de uma hipótese). Na sequência, foi realizada a abolição do uso do xampu 
por um período e, depois, o uso foi retomado, verificando a incidência de manchas no 
corpo diante da retomada de seu uso (teste da hipótese). No caso, as manchas apare-
ceram associadas ao uso do xampu. Junto a um médico especializado, foi concluído 
que o xampu causou manchas no corpo (análise dos resultados e conclusão).

Cite que, ao aparecerem sintomas como os descritos no texto, devem ser rea-
lizadas consultas com especialistas médicos. Enfatize que a automedicação não é 
uma prática segura e pode trazer riscos à saúde, não devendo ser praticada.

 » Etapas de uma investigação científica
Ao tratar sobre as etapas da investigação procure fazer a leitura coletiva da ima-

gem disponível no Livro do Estudante. O ideal é associar as etapas da investiga-
ção científica às situações-problema do cotidiano em que elas poderiam ser usa-
das. Por exemplo, falta água em casa (questão inicial); pode haver um vazamento 
de água, o fornecimento foi interrompido, o cano entupiu (hipóteses); verificar se 
as casas vizinhas têm água, checar se há vazamentos, ligar para a companhia de 
água (coleta e análise de dados); digamos que há água vazando pelo cano, a água 
não chega às torneiras (interpretação de resultados); o cano precisa ser substituído 
para reestabelecer o fornecimento de água (elaboração de conclusões).

 » Pergunta norteadora
Ao abordar os problemas, questões e perguntas, podem-se mencionar inúme-

ras e diversas situações cotidianas para estimular a curiosidade dos estudantes. Se 
desejar, utilize o exemplo a seguir.

Considere uma pesquisa realizada para verificar a influência da escassez de água 
no desenvolvimento de uma espécie de planta. Nesse caso, uma pergunta que po-
deria ser levantada para orientar a condução dessa pesquisa é “qual é a influência 
da escassez de água no desenvolvimento dessa espécie de planta?”. Dessa forma, 
as respostas obtidas seriam complexas, e poderiam contribuir para explicar de que 
maneira essa condição influencia o desenvolvimento da planta estudada.

 » Formulação de hipóteses
Considerando o exemplo apresentado anteriormente, possíveis hipóteses a se-

rem testadas seriam: a escassez de água influencia o crescimento da espécie de 
planta em questão; a escassez de água influencia a pigmentação das folhas dessa 
espécie; entre outras.

Destaque aos estudantes que o teste de hipóteses não é uma etapa comum 
a todas as investigações científicas. Em vez dele, é possível que determinem ob-
jetivos para serem atendidos. Nesse caso, explique que, mesmo com objetivos, o 
pesquisador precisa determinar procedimentos para coletar e analisar dados, in-
terpretar resultados e elaborar conclusões – etapas subsequentes. 
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 » Coleta e análise de dados
Ressalte aos estudantes que a coleta e análise de dados é fundamental para 

criar conclusões sobre as situações-problema. Essa coleta é realizada por diferen-
tes técnicas e métodos de investigação, dependendo da área do conhecimento.

Se desejar, continue explorando o exemplo anterior. Diga que a coleta de dados 
poderia ser feita com base no planejamento de um experimento, determinando 
os materiais necessários, os procedimentos a serem realizados, os instrumentos a 
serem utilizados para a coleta de dados e os métodos de análise mais apropriados. 
As plantas do exemplo poderiam ser cultivadas sob condições controladas de tem-
peratura, luz e disponibilidade de nutrientes, apenas variando o acesso à água. Um 
número de vasos poderia ser mantido sem acesso à água e um mesmo número de 
vasos poderia ser mantido com acesso à água, tornando possível a comparações 
entre eles. Tendo decorrido tempo suficiente, seriam coletados dados referentes às 
plantas cultivadas em cada condição.

Uma forma de se coletar os dados seria medir a massa das plantas com o auxílio 
de uma balança. Uma forma de se analisar esses dados seria determinar se há variação 
entre a massa média dos indivíduos cultivados na presença de água e na falta dela.

 » Interpretação de resultados e elaboração de conclusões
Explique aos estudantes que, após a análise dos dados, o pesquisador vai inter-

pretar os resultados que obteve, considerando a questão investigada, para, então, 
elaborar conclusões a respeito.

Retornando ao exemplo, após verificar a diferença entre a massa média dos 
indivíduos cultivados em cada uma das posições, o pesquisador poderá relacio-
ná-la a informações já existentes na literatura da área, buscando justificar o mo-
tivo pelo qual houve a diferença, ou não. Havendo diferença, por exemplo, ele 
poderá elaborar uma conclusão: a água influenciou no crescimento das plantas 
cultivadas no experimento realizado, uma vez que, quando cultivadas na falta 
desse recurso, cresceram em menor taxa que os indivíduos cultivados em sua 
presença. Contudo, é importante destacar que essa conclusão se refere apenas 
ao contexto investigado, não sendo possível generalizá-la a outras situações, 
como para outras espécies.

 » Divulgação das investigações científicas
O tópico sobre a divulgação das pesquisas científicas é importante para que 

os estudantes compreendam como as pesquisas são disponibilizadas para a co-
munidade científica. Podem ser indicadas ou mostradas aos estudantes revistas 
científicas, virtuais ou impressas, nacionais e internacionais. Além disso, comente 
com os estudantes como os conhecimentos científicos podem ser divulgados para 
a sociedade, por meio de agências de notícias, divulgadores de ciência, jornais es-
pecializados, entre outras possibilidades.
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Destaque que os artigos científicos publicados em revistas e periódicos de rele-
vância para a comunidade científica são fontes confiáveis de informação, uma vez 
que seu aceite para publicação envolve uma análise criteriosa realizada por ou-
tros pesquisadores da área. Essa é uma oportunidade para mobilizar a habilidade 
EM13CNT303, ao auxiliar que os estudantes construam estratégias de seleção de 
fontes confiáveis de informação.

Os estudantes podem exercer a habilidade de comunicação de resultados de 
pesquisas ao realizar a atividade sugerida na seção Ampliando.

 » Exemplo de uma investigação científica
Essa seção é uma síntese do tema, por meio de um exemplo hipotético sobre 

uma situação do cotidiano. As etapas da investigação científica devem ser aborda-
das com calma para que os estudantes reconheçam suas características. Caso isso 
não seja possível procure fazer uma revisão, demonstrando cada uma das fases da 
investigação científica. 

Ampliando 
É possível realizar uma atividade com o objetivo de trabalhar a habilidade 

EM13CNT302, ou seja, comunicar as descobertas científicas para públicos varia-
dos. Os estudantes podem ser organizados em grupos para escrever um texto de 
divulgação científica, simulando que estão noticiando conclusões inéditas da Ci-
ência. A investigação escolhida pode ser sorteada ou realizada pela livre escolha 
dos grupos. São exemplos possíveis: as descobertas de Darwin, a teoria geral da 
relatividade, a teoria do Big Bang, a biogênese, entre outras. Os estudantes deverão 
desenvolver um texto no formato de matéria jornalística que poderia ser divulga-
do em cartazes, jornal ou blog escolar. Antes da publicação podem ser avaliadas 
formas de deixá-lo atrativo para o público, juntamente ao(à) docente de Língua 
Portuguesa. A atividade poderá ser usada como avaliação.

Tema 3 • O trabalho dos cientistas
Neste tema, são apresentadas a pesquisa nos museus, a pesquisa no campo e a 

pesquisa no laboratório, com destaque para os equipamentos de laboratório e os 
procedimentos de limpeza e de segurança. Esses tópicos estão diretamente rela-
cionados com a área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, já que a Ciência 
é uma construção conjunta de diversos cientistas. Antes de iniciar as aulas, devem- 
-se verificar os conhecimentos prévios dos estudantes, sendo possível questionar: 

 � “Como o trabalho de um cientista pode se desenvolver em laboratórios?”. 
Provavelmente os estudantes indicarão os laboratórios como locais de realização 
de experimentos. Então, peça que citem exemplos de trabalhos desenvolvidos 
em laboratórios. É possível que muitos apontem o desenvolvimento de vacinas, 
em função do contexto proporcionado pela pandemia de covid-19.
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 � “Quais roupas e/ou equipamentos de proteção são necessários para o 
trabalho no laboratório?”. É possível que indiquem jalecos, luvas e prote-
tores oculares. Diga que esses são equipamentos de proteção individual, 
mas que existem equipamentos de proteção coletiva, como os extintores 
de incêndio, exaustores, entre outros.

Na abertura deste tema, há duas imagens sobre locais em que são 
realizadas pesquisas científicas. Pergunte aos estudantes se eles sabem 
quais tipos de pesquisas poderiam ser realizadas nesses locais. Eles po-
derão citar a descoberta de novas espécies, estudos ecológicos, entre ou-
tros. Se não for possível obter essas respostas, tente fornecer exemplos de 
pesquisas de campo, tais como da paleontologia, da arqueologia, entre 
tantas outras possibilidades.

 » A pesquisa no campo
Cite aos estudantes que muitas pesquisas realizadas na área das Ciên-

cias da Natureza e suas Tecnologias ocorrem no campo, nas quais os pes-
quisadores visitam espaços dos ecossistemas e coletam dados diretamente 
do ambiente. Entre os materiais utilizados no campo, os cientistas podem 
utilizar binóculos, redes, peneiras de coleta, câmeras fotográficas, materiais 
para coletar amostras diversas, como parte de seres vivos, sistemas de po-
sicionamento global, bússola, mantimentos, tubos de ensaio etc. 

 » A pesquisa nos museus
Cite aos estudantes que os museus são responsáveis por organizar 

objetos e descobertas obtidas por diferentes áreas, por exemplo: oceano-
grafia, paleontologia, arqueologia, paleobotânica, zoologia, antropologia 
etc.

Sugira que os estudantes acessem os links disponibilizados no boxe 
Espaços de aprendizagem para realizar visitas virtuais a diversos mu-
seus. Se desejar, solicite que acessem o link disponibilizado na seção 
#FICA A DICA, Estudante! para verificar outros museus que oferecem 
visitas virtuais.

Caso seja possível, organize uma visita a um museu situado próximo à 
escola ou ao município, de modo que os estudantes possam conhecer e 
compreender como se dá uma pesquisa nesses espaços e possibilitando 
que os estudantes conversem com trabalhadores de museus.

 » A pesquisa no laboratório
Ao comentar sobre as pesquisas em laboratório, afirme aos estu-

dantes que é possível que os dados coletados em pesquisas de campo 
sejam analisados em laboratório. Dessa forma, ressalte que pode ha-
ver uma interdependência desses locais de pesquisas. Contudo, há pes-
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quisas realizadas somente no campo ou somente em laboratório. Por 
exemplo, a função de uma dada proteína pode ser uma pesquisa desen-
volvida exclusivamente em laboratório. As pesquisas sobre a distribui-
ção dos casos de malária em uma região podem ser realizadas tanto no 
campo, durante a coleta de amostras, quanto no laboratório, durante as 
análises das amostras. 

 » Equipamentos de laboratório
Enfatize a necessidade da observação das normas de segurança de la-

boratórios e oriente os estudantes com relação à importância da utilização 
correta dos equipamentos de proteção individual (EPI) nesses ambientes. 
Ter conhecimentos sobre isso é essencial, uma vez que os equipamentos de 
laboratório oferecem riscos à segurança e, portanto, devem ser usados so-
mente sob os cuidados de profissionais capacitados. Destaque os possíveis 
riscos de contaminação, intoxicação, incêndios, queimaduras, entre outros 
riscos, sendo necessário o uso de equipamentos de proteção individual para 
prevenir acidentes.

Destaque para a turma que tubos de ensaio podem ser utilizados também 
para o aquecimento de soluções, mas que isso deve ser feito com a abertura 
virada em um sentido contrário ao pesquisador, evitando o risco de contami-
nação por gases, por exemplo.

Ressalte que os equipamentos de laboratório apresentam alto custo e 
são fabricados para terem precisão. As fotos possibilitam aos estudantes co-
nhecer parte das vidrarias e equipamentos comuns em laboratórios de pes-
quisa. Os equipamentos laboratoriais são essenciais para o desenvolvimento 
de pesquisas, suas funções são específicas e todos devem ser usados com 
cuidado e prudência, preferencialmente por técnicos com formação profis-
sionalizante específica.

Além disso, é possível destacar que os equipamentos de laboratório po-
dem ser substituídos por materiais de fácil acesso. Veja alguns exemplos de 
substituição ou construção de equipamentos de laboratório com materiais 
de fácil acesso no link disponível na seção #FICA A DICA, Professor!. 

Contudo, destaque que as substituições apenas são eficientes quando 
não se manipulam produtos tóxicos. Nesses casos, não se recomenda a subs-
tituição, uma vez que vidrarias e equipamentos específicos conferem maior 
segurança, principalmente quando usados em conjunto com equipamentos 
de proteção individual e coletiva.

Comente que as capelas ou cabines são equipamentos com espaços limi-
tados que filtram o ar interno a elas. O fluxo de ar que passa no interior desse 
equipamento protege as amostras de agentes contaminantes e o usuário de 
ser contaminado por agentes infecciosos e/ou produtos químicos tóxicos.

Ao tratar sobre os microscópios, é possível comentar que há evidên-
cias de que o primeiro microscópio tenha sido construído pelo holandês 
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Hans Janssen, no século XVI. Contudo, o primeiro a fazer observações bio-
lógicas foi o pesquisador Antonie van Leeuwenhoek (1632 - 1723) tam-
bém da Holanda. A abordagem histórica da Ciência é relevante para que 
os estudantes compreendam que o avanço tecnológico contribui para 
o avanço da Ciência, assim como o avanço da Ciência contribui para o 
avanço tecnológico, demonstrando a relação entre Ciência e Tecnologia, 
um dos Temas Contemporâneos Transversais.

Os microscópios de luz dependem da passagem da luz pelo objeto 
observável. Sendo assim, não é possível utilizar o microscópio óptico 
para observar materiais espessos. A técnica de secção ou cortes seriados 
é usada paralelamente com o objetivo de estudar estruturas de tecidos, 
órgãos e sistemas de animais e vegetais.

Os microscópios de fluorescência podem ser usados em amostras 
preparadas com sondas fluorescentes. Nessa técnica, algumas estrutu-
ras do objeto podem ser marcadas com substâncias químicas ou anti-
corpos fluorescentes, sendo possível observar as estruturas em maiores 
detalhes.

Ao tratar dos microscópios eletrônicos, explique aos estudantes que 
esses equipamentos podem ser usados para observar imagens muito 
menores que os microscópios ópticos. Sobre o assunto, leia o texto  
a seguir.

Qual a diferença entre Microscópio Ótico e Eletrônico?

Os microscópios são aparelhos que permitem visualizar estruturas que não conse-
guiríamos ver a olho nu, em outras palavras ele aumenta o tamanho das imagens dos 
objetos. Outra grande vantagem dos microscópios é aumentar a capacidade de vermos 
detalhes de um objeto. Essa vantagem se deve ao Limite de Resolução (LR), que é a 
distância mínima entre dois pontos em que podemos observá-los como pontos indivi-
dualizados, ou seja, os microscópios permitem vermos detalhes das células eucarióticas, 
tecidos e microrganismos que a olho nu não veríamos. A ordem de grandeza do LR a 
olho nu é de 0,2 mm, ou seja, dois pontos que estão a uma distância inferior a 0,2 mm 
são vistos apenas como um ponto [...], já para o Microscópio Ótico (MO) o LR é de 0,2 
µm e para o Microscópio Eletrônico (ME) o LR é 0,2 nm.

[...]
Esta diferença do LR entre o MO e do ME se deve principalmente ao comprimento 

de onda da luz ou da energia que forma a imagem e também das lentes utilizadas nos 
microscópios, que no MO é de vidro e do ME é eletromagnética.

No MO a luz visível, que possui o comprimento de onda de 0,55 m, é utilizada para 
forma a imagem, enquanto que, no ME o comprimento de onda do feixe de elétrons é de 
0,005 nm. Este menor comprimento de onda do feixe de elétrons permitiu aumentar em 
1000x mais o LR do ME em relação ao MO.

BRASIL. Universidade Federal Fluminense. Qual a diferença entre Microscópio Ótico e Eletrônico? 
Disponível em: http://www.meib.uff.br/?q=content/qual-diferen%C3%A7a-entre-microsc%C3%B3pio-

%C3%B3tico-e-eletr%C3%B4nico. Acesso em: 7 set. 2020.
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 » Limpeza, desinfecção e esterilização
Ressalte que as práticas laboratoriais envolvem riscos para a saú-

de dos pesquisadores e demais trabalhadores. Para evitar o risco de 
contaminação o laboratório é constantemente limpo, desinfectado e 
esterilizado.

Se desejar, diga que o processo de esterilização envolve o uso de filtros 
muito delgados de até 50 micrômetros ou o uso de autoclaves, equipamen-
tos que aquecem as soluções em altas pressões até 120 °C, eliminando tam-
bém organismos extremófilos.

 » Segurança no laboratório
É importante mencionar aos estudantes que o ambiente de trabalho 

laboratorial envolve uma série de medidas de segurança, incluindo o uso 
de equipamentos de proteção individual. Além disso, a estrutura do prédio 
de pesquisa deve contar com saídas de emergência, estoque adequado de 
reagentes e equipamentos de proteção coletiva, impedindo a contamina-
ção e riscos físicos aos pesquisadores. Os comportamentos de segurança 
possibilitam um preparo para situações de risco.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � O link a seguir apresenta diversos outros museus que oferecem visitas 

virtuais. Devem-se selecionar “Visitas Virtuais” e “Museus”. Depois, basta 
escolher o museu de interesse. Disponível em: https://www.eravirtual.org/
visitas-virtuais/. Acesso em: 2 ago. 2020.

#FICA A DICA, Professor!
 � Sobre os materiais substitutos para práticas laboratoriais, acesse: 

http://congressos.ifal.edu.br/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/
viewFile/863/601. Acesso em: 7 set. 2020.

Integrando com  
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Nesta seção, é proposta uma integração com a área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, ao serem apresentados aspectos éticos 
relacionados a pesquisas envolvendo seres humanos. Apresenta-se o 
contexto histórico que envolve a criação do primeiro documento que 
amparou a ética na pesquisa realizada com participantes humanos, 
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além da criação dos direitos humanos. Ao longo da seção, é possível 
que os estudantes analisem os fundamentos da ética em diferentes 
tempos, considerando o contexto da realização de pesquisas com se-
res humanos.

Procure citar que a ética e a responsabilidade são valores da educa-
ção brasileira. Explique que o comportamento ético envolve ações indivi-
duais que respeitam a sociedade e o ambiente. Ressalte que a falsificação 
de resultados de pesquisa, além de ser antiética, é extremamente preju-
dicial para a sociedade. Sem a confiança nos resultados de pesquisa, a 
sociedade como um todo deixa de confiar na Ciência, levando a erros ou 
a imprecisões nas tomadas de decisão.

As experiências com seres humanos são altamente reguladas no 
Brasil. Experimentos científicos envolvendo seres humanos são fun-
damentais para o desenvolvimento de novos medicamentos e para 
verificar a eficácia das novas terapias, por exemplo. No caso da pan-
demia de covid-19, houve uma série de experimentos científicos com 
pacientes em diferentes estágios da doença. Para que não haja uma 
violação ética das pesquisas, os pacientes devem assinar um termo 
sobre os riscos aos quais serão submetidos, o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido. O propósito desse documento é garantir que os 
pacientes tenham consciência sobre os riscos e possíveis benefícios 
das pesquisas científicas. Sobre o assunto, recomenda-se uma leitura 
na seção #FICA A DICA, Professor!.

Se desejar saber mais sobre a Resolução no 466, de 12 de dezembro 
de 2012, que dispõe sobre as diretrizes de pesquisas envolvendo seres 
humanos, acesse-a pelo link disponibilizado na seção #FICA A DICA, 
Professor!.

#FICA A DICA, Professor!
 � Para saber mais sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

acesse o link a seguir. https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0102-67202013000300009. Acesso em: 2 set. 2020.

 � Acesse a Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, na íntegra, por 
meio do link a seguir. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sau-
delegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 2 de set. 2020.
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Planejamento 
Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte dis-

tribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos docen-
tes da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� Tema 1 (Núcleo e divisões celulares): 5 aulas.

� Tema 2 (Genética molecular): 8 aulas.

� Tema 3 (Biotecnologia): 8 aulas.

� Tema 4 (Vacinas e soros): 6 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este Vo-
lume 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
Competência específi ca: 2, 3
Habilidades: EM13CNT205, EM13CNT301, EM13CNT303, EM13CNT304, EM13CNT310

Esta Unidade propicia o estudo de aplicações dos conhecimentos científi cos 
obtidos da área da Genética para a nossa sociedade. Para tanto, são apresentadas 
características do núcleo celular, como sua estrutura; do material genético, como 
seu empacotamento no interior do núcleo, sua sequência de bases nitrogenadas, 
o código genético e os processos de duplicação e síntese proteica; e da divisão 
celular, destacando o ciclo celular, a mitose e a meiose. A partir desses assuntos, 
abordam-se biotecnologias e seus usos na sociedade, como tecnologias que com-
põem a engenharia genética e as vacinas.

Com relação à aplicação das biotecnologias, apresentam-se situações em 
que os estudantes devem se posicionar diante delas, de modo a fundamentar 
e defender decisões éticas e responsáveis a seu respeito. Dessa forma, pode-se 
desenvolver a competência específi ca 2. Além disso, ao proporcionar que os 
estudantes investiguem situações-problema e as aplicações do conhecimento 
científi co na sociedade, utilizando linguagem e procedimentos próprios das 
Ciências, essa Unidade permite o desenvolvimento da competência específi ca 
3. Para tanto, a Unidade foi estruturada em quatro temas, explicitados a seguir.

O Tema 1 apresenta características do núcleo celular e os processos de divisão 
celular (mitose e meiose), com destaque às etapas do ciclo celular. Sugere-se que 
este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Biologia.

Na atividade 3 da seção Atividades deste tema, incentiva-se o desenvolvimen-
to do pensamento científi co, ao solicitar que os estudantes identifi quem a fase da 

UNIDADE 2 Genética e tecnologia
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mitose em que as células do cultivo devem se encontrar para o estudo apresenta-
do no enunciado. Assim, é possível desenvolver a competência geral 2.

Na seção Oficina científica, os estudantes vão realizar uma prática de extração 
de DNA de cebola. Nesta seção, ao recorrerem à abordagem própria das Ciências, é 
possível desenvolver a competência geral 2. Além disso, ao interpretarem resulta-
dos de atividades experimentais, é possível mobilizar a habilidade EM13CNT205.

O Tema 2 proporciona o estudo do material genético, destacando sua com-
posição, seu processo de duplicação semiconservativo e a síntese proteica, cons-
tituída pela transcrição e pela tradução. Sugere-se que este tema seja trabalhado 
prioritariamente pelo(a) docente de Biologia. O tema possibilita integração com 
o(a) docente de Química durante a abordagem da estrutura do DNA, que pode 
fornecer informações extras relacionadas às ligações estabelecidas entre os nu-
cleotídeos que compõem cada fita e deles com os da outra fita.

Na abertura deste tema, apresenta-se um contexto associado ao sequencia-
mento do material genético do coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela infecção 
do primeiro caso brasileiro confirmado de covid-19. Em seguida, os estudantes 
são questionados sobre essa técnica, incentivando sua curiosidade. Desta forma, é 
possível desenvolver a competência geral 2.

O Tema 3 aborda biotecnologias e suas aplicações na sociedade. São destacadas 
tecnologias de manipulação do DNA, como a clonagem molecular e a terapia gêni-
ca, além da obtenção de células-tronco. Entre as principais aplicações, abordam-se 
aquelas destinadas à agricultura (no caso de transgênicos) e à saúde (no caso do 
tratamento de doenças, da síntese de insulina e da produção de vacinas). Sugere-se 
que este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Biologia.

Ao abordar o uso de células tronco embrionárias na pesquisa, que representam 
situações controversas relacionadas à aplicação dos conhecimentos científicos, 
é solicitado que analisem questões envolvidas ao uso, de modo a posicionar-se 
frente a ele. Assim, é possível mobilizar a habilidade EM13CNT304. Além disso, é 
possível desenvolver a competência geral 7, relacionada à arguição e a defesa de 
opiniões, e a competência geral 9, relacionada ao diálogo e ao respeito ao outro 
e aos diferentes pontos de vista de um mesmo assunto.

Na atividade 5 da seção Atividades, é possível mobilizar a habilidade 
EM13CNT301, ao solicitar que os estudantes interpretem resultados experimen-
tais apresentados no enunciado, referente a uma a técnica em estudo para o trata-
mento de tumores de pulmão em seres humanos, realizando previsões sobre ele. 
Já na atividade 6, é possível desenvolver a competência geral 7, ao solicitar que os 
estudantes apontem pontos positivos e negativos com relação aos transgênicos, 
posicionando-se diante de seu uso a partir da capacidade argumentativa.

O Tema 4 aprofunda o estudo das vacinas, que são fruto de biotecnologias. Desta-
ca-se sua atuação no organismo, além de sua importância à saúde individual e à saúde 
coletiva. Também são apresentados os soros e sua atuação no organismo. Sugere-se 
que este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Biologia.

Os assuntos deste tema permitem o desenvolvimento da competência geral 
8, relacionado ao autoconhecimento e ao autocuidado da saúde física.
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Na abertura deste tema, apresenta-se um breve contexto relacionado à queda 
da imunização da população contra a poliomielite. Então, é solicitado que os es-
tudantes façam previsões para a saúde da população, considerando os resultados 
apresentados para a taxa de vacinação de poliomielite. Esta é uma forma de se 
mobilizar a habilidade EM13CNT301.

Na atividade 2 da seção Atividades, é possível desenvolver a competência ge-
ral 10, ao solicitar que os estudantes produzam panfletos de incentivo à comuni-
dade para a doação de sangue, sensibilizando-a quanto à importância dessa ação. 
Nesse sentido, o cumprimento do item representa uma forma de agir individual e 
coletivamente de forma responsável e determinada, com base em princípios de-
mocráticos e solidários. O uso de mídias digitais para a confecção dos panfletos 
permite o desenvolvimento da competência geral 5, já que utilizarão tecnologias 
digitais para a disseminação de informações.

Já na atividade 3, é possível mobilizar a habilidade EM13CNT310, ao solicitar 
que os estudantes investiguem os dados de cobertura vacinal na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) de seu bairro, identificando demandas locais. Ao analisarem os da-
dos coletados e proporem conclusões para o enfrentamento de situações-proble-
ma de seu cotidiano, é possível mobilizar a habilidade EM13CNT301. Além disso, 
ao confeccionarem panfletos e distribuírem à população, reiterando a importância 
do serviço prestado, promoverão ações voltadas à melhoria da saúde das pessoas 
de sua comunidade e estarão desenvolvendo a competência geral 10, agindo 
com responsabilidade, baseados em princípios democráticos. A confecção de pan-
fletos envolve os estudantes em produções artísticas, portanto, contribui para o 
desenvolvimento da competência geral 3. Além disso, é uma forma de utilizarem 
a linguagem verbal escrita para partilhar informações, permitindo o desenvolvi-
mento da competência geral 4.

Na atividade 4, é possível mobilizar a habilidade EM13CNT310, ao solicitar aos 
estudantes que analisem os efeitos da cobertura vacinal do sarampo em 2019 para 
as condições de saúde da população.

Nas Atividades extras desta Unidade, o estudante poderá revisitar os conteú-
dos estudados ao longo dos temas. Na atividade 1, os estudantes podem mobili-
zar a habilidade EM13CNT303, uma vez que ela proporciona que interpretem um 
texto de divulgação científica sobre uma temática das Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, no caso, um estudo que comunica a verificação da relação entre uma 
proteína e o processo e divisão celular.

Na seção Falando de... Biologia sintética, apresentam-se aplicações da Bio-
logia sintética em diversos setores da sociedade. Os assuntos trabalhados nesta 
seção permitem que os estudantes analisem situações controversas relacionadas 
à aplicação dos conhecimentos científicos na sociedade, permitindo a mobilização 
da habilidade EM13CNT304.

Na atividade 2 desta seção, é solicitado que os estudantes, junto aos colegas, 
proponham o desenvolvimento de um organismo sintético que possa ter aplica-
ção na sociedade. Essa atividade incentiva a curiosidade intelectual dos estudan-
tes e proporciona que recorram à análise crítica e à proposição de soluções para 
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situações-problema, podendo-se, portanto, desenvolver a competência geral 2. 
Além disso, a construção de soluções para o enfrentamento dessas situações é 
uma forma de mobilizar a habilidade EM13CNT301. Outra possibilidade é o de-
senvolvimento da competência geral 5, pois os estudantes devem elaborar uma 
apresentação digital para comunicar suas respostas aos colegas. Nesse caso, tec-
nologias digitais de comunicação serão utilizadas para partilhar informações.

Tema 1 • Núcleo e divisões celulares 
Neste tema, são desenvolvidos os seguintes conteúdos: núcleo celular, material 

genético, divisão celular (mitose e meiose) e ciclo celular. Para que esses conteú-
dos sejam desenvolvidos com maior grau de profundidade, é necessário que os 
estudantes dominem o conceito de célula como unidade básica da vida. Para veri-
ficar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre as células, podem-se fazer os 
seguintes questionamentos: 

 � “Quais são as principais estruturas que compõem as células?”. Neste momento, 
é muito provável que os estudantes mencionem as organelas celulares, como 
mitocôndrias, complexo golgiense, retículo endoplasmático, membrana plasmá-
tica, entre outras organelas. Comente brevemente com os estudantes as funções 
destas estruturas, se possível relacionando estrutura e função em um quadro. O 
estudo das células é importante para compreender as funções do organismo e 
as técnicas de biotecnologia que serão avaliadas nesta Unidade. 

 � Em seguida, podem ser feitas as seguintes questões “Onde estão preservadas as 
informações que possibilitam a multiplicação das células?”. É possível que os estu-
dantes tenham dúvidas a esse respeito, havendo respostas divergentes. Prossiga 
com outro questionamento: “Quais moléculas contêm as informações genéticas 
do organismo?”. Neste momento a maioria dos estudantes pode reconhecer o 
DNA como a molécula responsável pelas informações genéticas. Destaque que 
o DNA fica contido no núcleo das células eucarióticas e disperso no citoplasma 
de células procarióticas.

Na abertura deste tema há um excerto de texto sobre uma aplicação prática das 
análises de DNA: a resolução de crimes. Comente com os estudantes que as molé-
culas de DNA se localizam no núcleo das células eucarióticas, e, por isso, qualquer 
material biológico que apresente células nucleadas pode servir para a análise de 
DNA. Em perícias policiais que requerem análise do material genético, podem ser 
utilizadas amostras da mucosa da boca, fios de cabelo, sêmen, saliva, entre outras 
possibilidades. Essa informação desperta o interesse da turma, porque os peritos 
criminais podem obter evidências de crimes em objetos, muitas vezes, inespera-
dos. Caso os estudantes queiram saber mais sobre exames de DNA e a ascendên-
cia, sugira-lhes a leitura indicada na seção #FICA A DICA, Estudante!.

Para revisar, pode-se propor uma comparação entre células procarióticas e eu-
carióticas, e os estudantes podem se voluntariar para representar esses dois tipos 
de célula no quadro. Como alternativa, podem ser apresentados modelos tridi-
mensionais ou ilustrações de células procarióticas e eucarióticas.
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 » Núcleo celular 
Comente com os estudantes que o núcleo necessita de compostos químicos 

para que haja a síntese de RNA, processo denominado transcrição, e síntese de 
novas moléculas de DNA, ou seja, na replicação do DNA. O envoltório nuclear apre-
senta poros que regulam a entrada de nucleotídeos, peptídeos, enzimas e fatores 
de transcrição, necessários a esses processos; além da saída de moléculas e das 
subunidades ribossomais.

Ao comentar sobre o nucléolo, destaque que esta região do núcleo é composta 
por DNA, RNA e proteínas, sendo responsável pela síntese de moléculas de RNA 
ribossômicos.

 » Material genético

Se desejar, comente que quando a molécula de DNA se encontra muito com-
pactada, ela está inativa. Neste caso, é denominada heterocromatina. No entanto, 
quando a molécula de DNA apresenta menor grau de compactação e as informa-
ções genéticas podem ser acessadas por outras moléculas ou estruturas específi-
cas, ela é denominada eucromatina.

Com relação à posição do centrômero, comente com os estudantes que o cro-
mossomo recebe diferentes nomes. Cromossomos metacêntricos são aqueles 
cujos braços das cromátides têm tamanhos muito similares. Cromossomos sub-
metacêntricos são aqueles cujos braços das cromátides têm tamanhos diferentes. 
Cromossomos acrocêntricos são aqueles cujos braços de uma das extremidades 
são curtos. E, cromossomos telocêntricos são aqueles cujo centrômero se localiza 
em uma das extremidades.

Metacêntrico Submetacêntrico Acrocêntrico Telocêntrico
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Ilustração produzida com base em: ROBERTIS, E. D. P. de; ROBERTIS Jr., E. M. F. D. Fundamentos de Biologia celular e 
molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. p. 159.

 » Representação 
da conformação 
morfológica dos 
cromossomos.
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 » Divisão celular 
Para diversificar estratégias de ensino dos conteúdos relacionados à divisão ce-

lular, leve palitos de dente ou de sorvete não utilizados e tinta guache até a sala de 
aula. Peça aos estudantes que construam representações de cromossomos dupli-
cados com os palitos coloridos pelas tintas e que representem sua divisão entre as 
células-filhas formadas após a divisão mitótica e a divisão meiótica. Essa estratégia 
pode auxiliar a compreensão de que, após a mitose, o número de cromossomos 
das células-filhas é igual ao da célula-mãe e que, após a meiose, o número de cro-
mossomos das células-filhas é a metade da célula-mãe.

 » Ciclo celular 
O tempo de vida da célula desde sua formação até sua divisão em duas células-

-filhas inclui uma série de processos biológicos que constituem o ciclo celular. Na 
maior parte do tempo as células diferenciadas se encontram na fase G0 da interfa-
se , sem que haja divisão celular.

A passagem da fase G0 para a G1 depende do ponto de checagem G1. Nesse 
ponto, as células devem apresentar um tamanho adequado para divisão; quanti-
dade de nutrientes suficiente para se dividir; deve haver sinais moleculares e fa-
tores de crescimento; e, se houver integridade do DNA, a célula poderá se dividir.

Na fase S, haverá crescimento celular e duplicação do DNA. A etapa seguinte é a 
fase G2, em que as células continuam crescendo e se preparando para a divisão ce-
lular. Antes de iniciar a mitose, as células passam pelo ponto de checagem em G2 e 
podem interromper o processo de divisão celular se houver danos no DNA ou se o 
processo de duplicação do DNA estiver incompleto. Se o dano no DNA não for re-
parável as células passam pelo processo de morte programada, ou seja, apoptose.

Antes de iniciar a divisão celular propriamente dita, ou seja, a fase M, as células 
podem passar por um novo processo de checagem, chamado ponto de checagem 
M ou ponto de checagem do fuso. Nesta etapa, as cromátides irmãs devem estar 
ligadas aos microtúbulos do fuso, e se isso não ocorrer, o processo de divisão celu-
lar poderá ser interrompido.

Em respeito à idade escolar, não são tratados todos os reguladores do ciclo 
celular. Se houver interesse em aprofundar esses conteúdos podem ser solicitados 
trabalhos de pesquisa aos estudantes, em estudos temáticos sobre a desregulação 
do ciclo celular, principalmente o câncer.

Caso queira saber mais sobre a regulação da divisão celular, leia o texto sugeri-
do na seção #FICA A DICA, Professor!.

 » Mitose 
Ao abordar as fases da mitose procure trabalhar com imagens ou ilustrações. Se 

não for possível utilizar um projetor de imagens, podem ser distribuídos materiais im-
pressos ou feitas ilustrações no quadro. A observação do processo de divisão por ima-
gens variadas, e a sua reprodução no caderno, facilitam a compreensão das diferentes 
etapas do ciclo celular, bem como estimulam o registro pessoal dos estudantes.
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 » Meiose 
Ao abordar as fases da meiose I e da meiose II, solicite que os estudantes façam o registro das 

fases no caderno. Isso possibilita o aprendizado das diferentes fases da divisão, compreendendo 
as etapas de forma mais ampla. Se possível, demonstre os processos de espermatogênese e ovo-
gênese para que os estudantes compreendam como os gametas são formados na espécie hu-
mana. Para tanto, obtenha materiais extras no link indicado na seção #FICA A DICA, Professor!.

Após o estudo das divisões celulares, indique o link disponibilizado na seção #FICA A DICA, 
Estudante! para assistirem a vídeos de células em divisão.

Oficina científica 
O objetivo desta seção é:

 � Extrair moléculas de DNA de células de cebola.
Para que os estudantes possam realizar esta oficina, é necessário retomar a importância 

da segurança de laboratório e as práticas laboratoriais necessárias para realizar investigações 
científicas, vistas na Unidade 1 deste Volume. 

Se achar conveniente, explique aos estudantes que a maceração da cebola pode ser usada 
para facilitar a ruptura da parede celular, aumentando a permeabilidade das células. O deter-
gente é usado para romper a membrana plasmática das células da cebola, favorecendo a libe-
ração do DNA. A função do sal é manter proteínas dissolvidas no líquido extraído, impedindo 
que estas se precipitem em conjunto com o DNA. O aquecimento da solução possibilita o de-
sarranjo dos fosfolipídios da membrana e a desnaturação de enzimas e proteínas que podem 
se ligar às moléculas de DNA ou promover seu corte. O álcool é usado para agrupar os fila-
mentos de DNA, tornando-os visíveis a olho nu, já que há uma grande quantidade de material 
genético. Quanto mais gelado estiver o álcool menor será a solubilidade do DNA.

Ao final do experimento, é provável que o material do copo seja visualizado conforme a 
fotografia em anexo.

 » DNA (e outros componentes 
celulares) em tubo de vidro ao 
final de um experimento de 
extração do DNA de cebola.
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#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais sobre exames de DNA e descoberta de ascendentes, acesse o 

link a seguir. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-46708749. 
Acesso em: 4 set. 2020.

 � Para aprender mais sobre a divisão celular e visualizar vídeos deste processo, 
acesse o site a seguir. Disponível em: http://www.celuladidatica.ufpr.br/divisao 
-celular.php. Acesso em: 4 set. 2020.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Se desejar mais informações sobre controle do ciclo celular, acesse o link 

a seguir. Disponível em: https://www.inca.gov.br/pesquisa/pesquisa-ex-
perimental-e-translacional/programa-imunologia-e-biologia-tumores/
controle-do-ciclo-celular. Acesso em: 4 set. 2020.

 � Para saber mais sobre a produção de gametas humanos, acesse o link a seguir. 
Disponível em: https://www.famema.br/ensino/embriologia/gametogenese.
php. Acesso em: 4 set. 2020.

Tema 2 • Genética molecular
Neste tema, são trabalhados os seguintes conteúdos: estrutura e constituição 

do DNA e do RNA, tipos de RNA, duplicação do DNA, síntese proteica, transcrição e 
tradução. Para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o assunto, 
faça algumas questões de levantamento de conhecimentos prévios, como:

 � “Todos os seres vivos apresentam DNA?”. Espera-se que os estudantes respondam 
que sim. Caso existam respostas negativas, é possível fazer uma breve revisão do 
conteúdo apresentado no Tema 1, de modo que retomem os conceitos estuda-
dos relativos ao material genético.

 � “As moléculas de RNA também armazenam informações genéticas?”. Neste 
momento, é possível que os estudantes não saibam responder corretamente, 
mas que pensem sobre o assunto. Diga a eles que as moléculas de RNA também 
armazenam informações genéticas; parte delas, é importante para a síntese de 
proteínas, que será estudada neste tema.

A abertura do tema apresenta o sequenciamento do material genético do vírus 
SARS-CoV-2, coletado do primeiro caso brasileiro confirmado. Esse assunto repre-
senta uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal relacionado à interação 
entre Ciência e tecnologia, visto que o sequenciamento foi possível em razão dos 
conhecimentos científicos existentes e das tecnologias disponíveis atualmente.

Se julgar conveniente, faça a leitura para os estudantes da entrevista com as 
pesquisadoras Dra. Camila Malta Romano e Dra. Maria Cássia Jacintho Mendes 
Corrêa, que fazem parte do grupo que sequenciou o coronavírus em tempo re-
corde no Brasil. É possível, selecionar algumas das perguntas relevantes ao con-
teúdo que será apresentado no tema, de modo a incentivar a curiosidade inte-
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lectual dos estudantes, desenvolvendo a competência geral 2. Tenha acesso à 
entrevista na seção #FICA A DICA, Professor!, indicada ao final dos comentários 
deste tema.

Ao trabalhar as questões orais, diga aos estudantes que parte dos cientistas 
considera os vírus como seres vivos e parte não. Nesta coleção, não consideramos 
vírus como um ser vivo, pois, apesar de apresentar material genético, não possui 
maquinaria celular necessária ao metabolismo e somente se torna ativo no interior 
de uma célula hospedeira.

Sobre a importância do estudo do material genético a nível molecular, se con-
siderar necessário, diga aos estudantes que, na economia, pode contribuir para 
ampliar a produção agrícola, ao determinar as sequências genéticas que conferem 
maior resistência a condições adversas, como a seca, por exemplo. Na saúde, pode 
contribuir para o desenvolvimento de medicamentos específicos, capazes de inibir 
a multiplicação dos agentes patogênicos, por exemplo.

 » O DNA

Se desejar, comente que a maior parte do material genético das células huma-
nas encontra-se no núcleo. No entanto, uma pequena porção está presente nas 
mitocôndrias, chamado de DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial tem origem 
materna, ou seja, é transmitido da mãe para os filhos. Por isso, ele pode ser utiliza-
do em estudos para traçar relações de ancestralidade, além da história evolutiva 
humana.

Se necessário, retome os níveis de organização do DNA apresentados no Tema 1.
Ao observarem a representação do nucleotídeo, mencione que ela é simplifi-

cada, com formas e cores que não são reais, apenas utilizada para fins didáticos.
Se julgar conveniente, diga aos estudantes que as bases nitrogenadas adenina 

e guanina são purinas e possuem dois anéis orgânicos. Já as bases nitrogenadas 
citosina e timina são pirimidinas e possuem apenas um anel. Neste momento, é 
possível solicitar ao(à) docente de Química um trabalho conjunto, ampliando o 
estudo químico dos nucleotídeos e da molécula de DNA.

Com relação à imagem obtida por Rosalind Franklin (1920-1958), diga aos es-
tudantes que foram obtidas por cristalografia por raios X e não representam ima-
gens reais das moléculas. Mas, como James Watson (1928-) conhecia os padrões 
gerados por moléculas helicoidais por meio dessa técnica, logo percebeu que se 
tratava de uma molécula helicoidal. 

Após o estudo da estrutura do DNA, se desejar, oriente os estudantes a realizar 
a atividade sugerida na seção Ampliando.

 » Duplicação do DNA 
Verifique se os estudantes entenderam o processo de duplicação do DNA, apre-

sentando sequências hipotéticas de DNA no quadro e pedindo a eles que realizem 
a duplicação de cada fita molde.
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Um dos experimentos que contribuíram com o modelo explicativo de Watson e 
Francis Crick (1916-2004) para a duplicação semiconservativa do DNA, foi o do ge-
neticista e biologista molecular americano Matthew Meselson (1930-) e do biólogo 
e geneticista molecular Franklin Stahl (1929-).  No final dos anos 1950, Meselson e 
Stahl conduziram seus experimentos sobre duplicação do DNA utilizando bacté-
rias Eschericchia coli e demonstraram que o processo é semiconservativo. Apesar 
de os estudos terem sido realizados em E. coli, hoje sabe-se que a duplicação semi-
conservativa do DNA é um mecanismo universal.

Se julgar pertinente, diga aos estudantes que, no processo de adição de novos 
desoxirribonucleotídeos à fita que está sendo sintetizada, atua uma enzima deno-
minada DNA-polimerase. Em geral, além dos desoxirribonucleotídeos, a DNA-po-
limerase necessita de um nucleotídeo iniciador e de uma fita molde de DNA para 
iniciar a duplicação do DNA.

 » O RNA 
Diferentemente dos seres vivos conhecidos, que apresentam como material 

genético quase que exclusivamente a dupla fita de DNA, os vírus podem ter seu 
material genético constituído por uma fita dupla de DNA, fita simples de DNA, fita 
dupla de RNA ou fita simples de RNA. Eles são denominados vírus de DNA ou vírus 
de RNA de acordo com o tipo de ácido nucleico de seu material genético.

Diga aos estudantes que existe uma diferença estrutural entre os açúcares de-
soxirribose e ribose. A desoxirribose tem um átomo de oxigênio a menos ligado ao 
segundo átomo de carbono do anel. Veja a imagem a seguir.
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Fonte: REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 85.

 » Síntese proteica 
Diga aos estudantes algumas das funções desempenhadas pelas proteínas no 

organismo: são componentes da membrana celular; participam do metabolismo 
catalisando reações químicas; atuam na contração muscular; participam da defesa 
específica do organismo.

 » Representação 
química da 
desoxirribose e da 
ribose. Observe 
a diferença em 
destaque.
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 » Transcrição 
Se desejar, comente que a enzima que atua na separação das fitas de DNA é a 

RNA-polimerase. Essa mesma enzima une os nucleotídeos de RNA complementa-
res à fita molde de DNA.

O processamento do RNAm recém-sintetizado ocorre ainda no núcleo das cé-
lulas eucarióticas. Nessa etapa ocorre a remoção de grandes porções da molécula 
que não apresentam informações que serão expressas. As porções que apresen-
tam informações que serão expressas são mantidas e religadas, resultando na mo-
lécula de RNAm madura. Esse processo denomina-se splicing.

Explique aos estudantes que os ribossomos podem permanecer aderidos à 
membrana externa do envoltório nuclear, ao retículo endoplasmático granular 
ou livres no citoplasma. Diga que suas subunidades se unem durante a síntese 
proteica.

 » Tradução 
Ao apresentar o código genético, retome a abertura deste tema. Diga que o 

sequenciamento do material genético do novo coronavírus, responsável por cau-
sar a covid-19, permite conhecer os códons que o material genético do vírus apre-
senta e, consequentemente, as proteínas que podem ser expressas a partir dele. 
Contudo, reitere que o vírus não apresenta metabolismo próprio; portanto, esses 
processos somente ocorrem quando o vírus infecta uma célula.

Um exemplo de proteína formada pela associação de diferentes subunidades 
proteicas é a hemoglobina. Cada subunidade apresenta uma porção proteína as-
sociada a um grupo heme, o qual apresenta um átomo de Ferro. A hemoglobina 
está presente nas hemácias e é responsável pelo transporte de gás oxigênio (O2) 
pelo corpo.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Leia a entrevista sobre o sequenciamento do genoma do coronavírus no Brasil 

no link a seguir. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/
perguntas-e-respostas/54104-confira-a-entrevista-sobre-o-sequenciamento-do-
-coronavirus. Acesso em: 26 ago. 2020.

Ampliando 
Ao trabalhar a estrutura tridimensional do DNA, proponha aos estudantes a 

construção de uma representação esquemática de parte de uma molécula tridi-
mensional de DNA. Eles deverão se reunir em grupos e cada grupo deverá usar 
a criatividade, utilizando materiais diversos. Diga a eles que a molécula deve ter 
duas cadeias ou fitas de nucleotídeos, ao que se denomina dupla-hélice, que se or-
ganizam em uma espiral. Também deve ser possível visualizar a representação dos 
diferentes nucleotídeos e suas ligações A – T ou C – G. Após explicar com detalhes 
a atividade, combine uma data para a entrega dos modelos. Essa atividade possi-
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bilita o desenvolvimento da competência geral 3, ao permitir que os estudantes 
se envolvam com produções artísticas.

No dia da entrega da atividade, se possível, reúna-se com cada grupo e dê um 
retorno a respeito do trabalho. Para isso, verifique se eles seguiram todas as orien-
tações e faça eventuais correções. Essa atividade pode compor parte da avaliação 
dos estudantes com relação ao aprendizado deste conteúdo.

Tema 3 • Biotecnologia
Neste tema, são abordados os seguintes conteúdos: técnicas da engenharia 

genética, como a tecnologia do DNA recombinante e a clonagem molecular; a 
obtenção de organismos geneticamente modificados (OGM); a terapia gênica; a 
clonagem celular e de organismos, citando a clonagem reprodutiva e a clonagem 
terapêutica. Faça alguns questionamentos de levantamentos de conhecimentos 
prévios dos estudantes sobre o assunto para planejar as aulas. Seguem sugestões:

 � “O que são organismos geneticamente modificados?”. É possível que boa parte 
da turma responda indicando que são organismos que tiveram alterações em 
seu material genético. Contudo, ressalte que essas alterações devem ter sido 
causadas artificialmente para serem considerados OGM. Explique que mutações 
no material genético são frequentes e naturais; quando ocorrem naturalmente 
em certo organismo, ele não é considerado um OGM.

 � “O que são transgênicos? Você já consumiu algum alimento feito com ingre-
dientes transgênicos?”. Não é esperado que os estudantes saibam responder 
neste momento, mas que pensem sobre o assunto. Registre suas respostas no 
quadro e peça e eles que as corrijam, conforme estudarem os transgênicos. Com 
relação à ingestão de alimentos transgênicos, é possível que nenhum deles saiba 
responder. Nesse caso, diga que hoje, no Brasil, a soja utilizada em parte dos ali-
mentos industrializados, como salgadinhos e bolachas recheadas, é transgênica. 
Portanto, é possível que os estudantes já tenham consumido alimentos feitos 
com ingredientes transgênicos. Mencione que essa indicação vem no rótulo dos 
alimentos.

 � “O que são células-tronco e quais são suas potenciais aplicações na sociedade?”. 
Os estudantes já devem ter ouvido falar sobre células-tronco, sobretudo em notí-
cias e reportagens que mencionam seu uso potencial na área da saúde. Contudo, 
é possível que não saibam responder. Diga que essas células possuem a capa-
cidade de se diferenciar em células com funções e morfologias diversas e, por 
isso, são estudadas quanto ao seu potencial de regenerar tecidos do organismo.

A abertura do tema apresenta duas situações em que são empregadas biotec-
nologias, uma realizada há milhares de anos, a fabricação de pães a partir da ação 
fermentadora de leveduras, e outra recente, que seria o uso da bioluminescência 
para iluminar ambientes. O fato de o pão ser um produto aparentemente simples, 
e ter sido fabricado há poucos milhares de anos, pode fazer com que os estudan-
tes acreditem que não se refira a um produto biotecnológico. Diga a eles que as 
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biotecnologias se referem ao uso de seres vivos para a obtenção de um produto 
de interesse humano. No caso, as leveduras são utilizadas para a obtenção de pão, 
alimento produzido para a dieta humana. Para saber mais sobre a definição de bio-
tecnologias, realize a leitura indicada na seção #FICA A DICA, Professor!, presente 
no final dos comentários deste tema.

Se desejar, comente com os estudantes um breve contexto histórico associado 
à fabricação de pães. É possível que a fermentação tenha sido descoberta ao acaso, 
devido à exposição da massa de pão ao ar, que fez com que crescesse. Contudo, no 
século XIX, o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895) verificou que no fermento 
biológico havia microrganismos cujo metabolismo fermentador resultava na pro-
dução de gás carbônico, responsável pelo crescimento da massa do pão. Esse co-
nhecimento foi importante para o desenvolvimento de fermentos químicos.

Com relação à bioluminescência, comente que existem outras aplicações em es-
tudo, além da citada no texto de abertura. Uma delas seria a produção de imagens in 
vivo, para compreender a ação de células tumorais ou de células do sistema imune, 
por exemplo. Outra aplicação seria a produção de plantas bioluminescentes.

 » Engenharia genética
Para facilitar a compreensão dos estudantes, sugere-se que a produção de uma 

molécula de DNA recombinante seja representada passo a passo no quadro, con-
forme a ilustração indicada na página do livro do estudante. Se necessário, peça 
aos estudantes que a reproduzam em seus cadernos.

 » Clonagem molecular 
A clonagem molecular é utilizada para a produção artificial da insulina humana, 

para pessoas que apresentam produção insuficiente deste hormônio (diabetes tipo 1). 
Se desejar, diga aos estudantes que existem dois outros tipos de diabetes. A 

diabetes tipo 2 ocorre quando as células do organismo perdem sensibilidade à 
ação da insulina, apesar de sua presença; e a diabetes gestacional, quando alguns 
hormônios produzidos durante a gravidez reduzem a ação da insulina. Em condi-
ções normais, o pâncreas da gestante aumenta a produção da insulina para com-
pensar a redução em sua ação. O controle de diabetes tipo 2 e de diabetes gesta-
cional pode ser feito com orientação nutricional e prática de atividades físicas, caso 
não haja contraindicação. Quando isso não é possível, um profissional da saúde 
pode indicar o uso de insulina. Caso queira indicar uma leitura complementar do 
assunto aos estudantes, verifique o link sugerido na seção #FICA A DICA, Estu-
dante!, indicada ao final dos comentários deste tema.

Sobre a produção da insulina, a produção do cDNA é interessante porque ele 
é produzido a partir do RNAm que já sofreu splicing. Sendo assim, ele não contém 
íntrons, ou seja, segmentos não codificantes de ácidos nucleicos, que se encon-
tram entre os éxons, regiões codificantes. Esse detalhamento não é apresentado 
aos estudantes em respeito à idade escolar. Contudo, caso verifique a necessidade 
da explicação, é possível se basear nessas informações apresentadas.
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 » Organismos geneticamente modificados (OGMs) 
Verifique se os estudantes compreenderam que todo transgênico é um OGM; 

mas, nem todos os OGM são transgênicos.
Além das plantas citadas no livro, existem pesquisas para o desenvolvimento de 

outras espécies agrícolas transgênicas. Alguns exemplos são o café com resistência 
à broca (Hypothenemus hampei), uma das pragas nocivas à essa cultura; o algodão 
resistente ao bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis); a cana-de-açúcar resis-
tente à broca gigante (Telchin licus), que causa grandes perdas na região Nordeste 
de nosso país. Se julgar conveniente, passe essas informações aos estudantes. Para 
saber mais sobre essas pesquisas e outras envolvendo transgênicos, veja a seção 
#FICA A DICA, Professor!, indicada ao final dos comentários deste tema.

Sobre a toxina Bt produzida por alguns tipos de milho transgênico, leia o texto 
a seguir. 

[...]
A toxina Bt, usada em plantas cultivadas, é produzida na planta como uma pró-toxina inofen-

siva, que se torna tóxica somente se for ativada por condições alcalinas, como as observadas no 
intestino de insetos. Como os vertebrados têm estômago altamente ácido, a pró-toxina consumida 
por animais ou por animais domésticos é tornada inofensiva por desnaturação.

[...]

Fonte: REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 832.

Comente com os estudantes que os testes de segurança das plantas transgê-
nicas levam em consideração alguns critérios, como: toxicidade (são realizados 
testes que avaliam os efeitos diretos dos transgênicos na saúde humana); aler-
genicidade (são realizados testes que verificam o potencial para provocar reação 
alérgica no organismo humano); estabilidade do gene (são realizados testes para 
avaliar a estabilidade do gene que foi inserido no genoma do organismo trans-
gênico); efeitos nutricionais (são realizados testes para avaliar quais os efeitos 
nutricionais proporcionados pela modificação genética realizada); entre outros. 
Para saber mais sobre os testes de segurança, leia o texto produzido pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) indicado na seção #FICA A DICA, Professor!, ao 
final dos comentários deste tema.

Se desejar, informe aos estudantes que, no Brasil, até setembro de  2020, a sina-
lização dos transgênicos em alimentos era obrigatória.

 » Terapia gênica
Se desejar saber mais sobre a terapia gênica, faça a leitura do artigo presente 

na seção #FICA A DICA, Professor!.

 » Clonagem celular e de organismos
Utilize o boxe Saiba mais para explicar aos estudantes sobre a diferenciação 

celular ocorrida, principalmente, durante o desenvolvimento embrionário. Se de-
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sejar, comente que, em humanos adultos, as células da medula óssea consistem 
em células-tronco adultas, com potencial para se diferenciar em alguns tecidos do 
corpo, como células sanguíneas e ósseas, por exemplo.

A Lei no 11.105/2005, que proíbe a realização da técnica de clonagem reprodu-
tiva em seres humanos, está indicada na seção #FICA A DICA, Professor!, presen-
te no final dos comentários deste tema. Caso queira saber mais informações sobre 
essa determinação legal, acesse-a na íntegra.

Ao tratar da clonagem terapêutica, diga aos estudantes que as células-tronco 
induzidas são células adultas diferenciadas, retiradas do organismo e reprograma-
das, de forma que se tornam capazes de retornar ao estágio de célula-tronco em-
brionária. Estas, portanto, podem se diferenciar em qualquer tecido. Caso os estu-
dantes queiram saber mais sobre o assunto relacionado às células-tronco, sugira a 
leitura do texto presente no site indicado na seção #FICA A DICA, Estudante!, ao 
final dos comentários deste tema.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais sobre os tipos de diabetes, acesse o link a seguir. Disponível 

em: https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/tipos-de-diabetes?gclid=C-
jwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVo8q7o4F24d50-4iCJUISEDQIjQ0UvpXcGUbhOJWa-
FG56obQNz0AuRoCsn8QAvD_BwE. Acesso em: 11 set. 2020.

 � Para saber mais sobre as células-tronco, acesse o link a seguir. Disponível em: 
http://celulastroncors.org.br/celulas-tronco-2/. Acesso em: 11 set. 2020.

#FICA A DICA, Professor!
 � Para saber mais sobre biotecnologias, acesse o link a seguir. Disponível em: 

https://www.mma.gov.br/informma/item/7510-biotecnologia.html. Acesso em: 
11 set. 2020.

 � Para saber mais sobre a soja transgênica resistente ao glifosato, acesse o link 
a seguir. Disponível em: https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/soja-
transgenica. Acesso em: 11 set. 2020.

 � Para saber mais sobre outros cultivos transgênicos em estudo em nosso 
país, acesse o link a seguir. Disponível em: https://www.embrapa.br/tema-
transgenicos/sobre-o-tema. Acesso em: 11 set. 2020.

 � Para saber mais sobre a segurança dos alimentos transgênicos e outras 
informações, acesse o link a seguir. Verifique a possibilidade de tradução da 
página para a Língua Portuguesa nas ferramentas do navegador utilizado. Em 
alguns, é possível realizá-la clicando no primeiro ícone do canto superior direito 
da barra de endereços e selecionar “português”. Disponível em: https://www.
who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/
en/. Acesso em: 11 set. 2020.
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 � O artigo a seguir apresenta maiores informações sobre a terapia 
gênica. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40142010000300004#:~:text=Terapia%20
g%C3%AAnica%20%C3%A9%20o%20tratamento,t%C3%A9cnica%20
foi%20divulgado%20em%201990. Acesso em: 19 set. 2020.

 � Veja a Lei n. 11.105/2005 na íntegra no link a seguir. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11105.
htm. Acesso em: 11 set. 2020.

Tema 4 • Vacinas e soros
Neste tema, são abordados os seguintes conteúdos: imunidade, atu-

ação das vacinas e dos soros no organismo, produção de vacinas e soros, 
atendimento à saúde e campanhas de vacinação. É possível levantar os 
conhecimentos prévios dos estudantes a respeito desses assuntos, como:

 � “O que significa imunidade?”. É possível que os estudantes respondam 
que a imunidade está relacionada à defesa do organismo contra agentes 
causadores de doenças. Nesse sentido, questione como a imunidade é 
desenvolvida. É possível que muitos apontem apenas as vacinas como 
forma de adquirir imunidade. Contudo, ressalte que há outras formas 
para tal, como durante o aleitamento materno e após o contato natural 
com infecções.

 � “Para que servem as vacinas e os soros?”. É possível que os estudan-
tes digam que as vacinas representam formas de prevenção contra 
doenças e que os soros são tratamentos em casos de acidentes com 
animais peçonhentos, por exemplo. Nesse sentido, diga que seus meca-
nismos de ação são diferentes.

 � “Você sabe o que são campanhas de vacinação?”. Espera-se que os 
estudantes apontem que são campanhas que o governo realiza perio-
dicamente para recrutar o maior número de pessoas possível para a 
vacinação contra determinada doença. Aproveite para questioná-los 
qual foi a última campanha que se lembram de ter ocorrido. Se possível, 
apresente maiores informações sobre a doença que essa campanha 
pretendeu combater por meio da imunização.

Ao abordar a abertura deste tema, auxilie os estudantes na inter-
pretação do gráfico que apresenta a taxa de vacinação da poliomielite 
em crianças no período de 2012 a 2016. É importante que percebam a 
redução do número de crianças vacinadas e que percebam o que isso 
significa em termos de saúde pública, uma vez que a menor cobertura 
vacinal pode fazer com que a doença reincida na população.

Caso queira saber mais sobre a história da poliomielite no Brasil, leia o 
artigo indicado na seção #FICA A DICA, Professor!, presente no final dos 
comentários deste tema.
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 » Imunidade 

Diga aos estudantes que ácaros e grãos de pólen são considerados 
agentes que podem desencadear processos inflamatórios. 

Se julgar conveniente, diga aos estudantes que, durante os processos 
inflamatórios, ocorre liberação de histamina, uma molécula sinalizadora, 
no local da lesão, o que leva a uma dilatação dos vasos sanguíneos pró-
ximos e o consequente inchaço local. Também participam da resposta 
inflamatória os macrófagos e os neutrófilos (glóbulos brancos com ca-
pacidade fagocítica), que descarregam citocinas (moléculas sinalizadoras 
das respostas imunes), o que promove maior fluxo sanguíneo para o local 
da lesão ou infecção, ocasionando vermelhidão e elevação da tempera-
tura da pele. 

Com relação aos linfócitos, apresente os linfócitos B e os linfóci-
tos T. Em caso de infecção, os linfócitos T auxiliam outros linfócitos ou 
destroem células hospedeiras infectadas; já os linfócitos B produzem 
anticorpos.

Se desejar, comente com os estudantes que a fagocitose é uma das 
defesas que pode ser ativada em combate ao agente infeccioso. Ela se 
refere ao englobamento de partículas sólidas, ou, de células inteiras, 
como é o caso das defesas do organismo frente a infecções. Após terem 
sido englobadas, as partículas ou células são digeridas pela ação dos 
lisossomos.

 » Vacinas 

Destaque a importância da vacinação para a saúde individual, uma 
vez que permite a aquisição de imunidade a certas doenças. Enfatize 
também sua importância para a saúde coletiva, pois, com o tempo, 
uma alta taxa de cobertura vacinal pode resultar na erradicação de 
doenças. Quando isso ocorre, é importante que a população conti-
nue a se vacinar adequadamente, caso contrário, é possível haver ca-
sos reincidentes. Aproveite essa discussão para retomar a abertura 
deste tema.

 » Biotecnologia e vacinas 

Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico e o avanço dos co-
nhecimentos científicos têm possibilitado o uso da engenharia genéti-
ca na produção de vacinas. Destacam-se, pois, as vacinas que utilizam a 
tecnologia do DNA recombinante. Esse avanço também proporciona o 
aprimoramento de vacinas já existentes.
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A perspectiva do emprego da biotecnologia para o desenvolvimento 
de novas vacinas com potencial terapêutico para alguns tipos de câncer 
traz a possibilidade de melhorar a qualidade de vida de pessoas com a 
doença, além da reduzir o custo do tratamento de pessoas em estágios 
avançados da doença.

Entre as vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o SARS-CoV-2, 
há aquelas que se utilizam de ferramentas e processos da biotecnologia. 
Para saber mais sobre elas, leia o texto sugerido na seção #FICA A DICA, 
Professor!, indicada ao final dos comentários deste tema.

Explique aos estudantes as vantagens das vacinas gênicas. Diga que 
a persistência da imunidade por longo período se deve ao fato de o antí-
geno ser produzido na célula por bastante tempo, e permanecer estimu-
lando memória imunológica. Mencione que essas vacinas podem ser ar-
mazenadas à temperatura ambiente, contudo, no momento da aplicação 
é necessária a adição de água.

Caso queira aprofundar o trabalho sobre a produção de vacinas, 
proponha aos estudantes que realizem a atividade indicada na seção 
Ampliando.

 » Soro 
Se desejar, informe os estudantes sobre um breve contexto histórico 

da descoberta do soro. O soro foi desenvolvido em 1884 pelos franceses 
Albert Calmette (1863-1933), Auguste Césaire Phisalix (1852-1903) e Ga-
briel Bertrand (1867-1962), na ocasião, o produto servia para curar pes-
soas que tivessem sido picadas por serpentes conhecidas como najas. O 
sanitarista brasileiro Vital Brazil (1865-1950) foi quem descobriu que um 
soro deve ser específico contra a picada do animal que injetou o veneno. 
Vital Brazil foi fundador do Instituto Butantan.

Se desejar, comente com os estudantes sobre o soro antirrábico. 
A raiva é uma doença infecciosa grave causada por um vírus e transmitida 
ao ser humano por meio da saliva de animais infectados, principalmente 
pela sua mordida. Em casos de exposição grave ao vírus da raiva, pode-se 
utilizar o soro antirrábico. No Brasil, o morcego é um dos principais ani-
mais silvestres responsável pela transmissão do vírus da raiva. Ressalte a 
importância de vacinar animais domésticos contra a raiva.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para conhecer com detalhes a história da poliomielite no Brasil, acesse 

o artigo indicado no link a seguir. Disponível em: https://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702003000500007. Acesso 
em: 11 set. 2020.
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 � Para saber mais sobre as vacinas gênicas desenvolvidas contra a Covid-
19, acesse o link a seguir. Disponível em: http://coronavirus.butantan.
gov.br/ultimas-noticias/vacina-de-oxford-usa-virus-engenheirado-
para-proteger-contra-covid-19. Acesso em: 11 set. 2020.

Ampliando 
Peça aos estudantes que se reúnam em grupos e pesquisem diferen-

tes vacinas que estão sendo produzidas contra o SARS-CoV-2, identifi-
cando as técnicas empregadas em sua produção. É possível que existam 
vacinas já finalizadas e disponíveis para a população, no momento em 
que este material esteja sendo trabalhado em sala de aula. Neste caso, a 
pesquisa pode ser orientada para as vacinas já liberadas. Os estudantes 
podem apresentar os resultados de sua pesquisa em um relatório, que 
pode ser utilizado para compor a avaliação.

Falando de... Biologia sintética
Explique aos estudantes que a biologia sintética pode ser entendida 

como ciência aplicada, pois promove o desenvolvimento de organismos 
transgênicos, a produção de novas terapias para doenças, a geração de 
plantas resistentes a pragas, a seleção de cultivares de plantas de interes-
se econômico, entre outras aplicações. Se desejar, sugira aos estudantes 
a leitura indicada na seção #FICA A DICA, Estudante!, que fala sobre as 
aplicações da biologia sintética à bioenergia.

Destaque que um dos maiores desafios das missões espaciais tripula-
das são os custos, que envolvem desde combustível a oxigênio, alimen-
tos e medicamentos para os astronautas, por exemplo.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais sobre biologia sintética e bioenergia, leia o texto a 

seguir. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/a-biologia-
sint%C3%A9tica-e-a-bioenergia/. Acesso em: 11 set. 2020.
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Planejamento
Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte dis-

tribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos docen-
tes da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� Tema 1 (Princípios de radioatividade): 6 aulas.

� Tema 2 (Reações nucleares): 7 aulas.

� Tema 3 (Radioatividade e suas aplicações): 7 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este Vo-
lume 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, 6, 7 e 8
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competências específi cas: 1 e 3
Habilidades: EM13CNT103, EM13CNT104, EM13CNT302, EM13CNT304, EM13CNT306, 

EM13CNT307

Esta Unidade permite o estudo da radioatividade, destacando suas aplicações 
no cotidiano, nos segmentos da saúde, da agricultura, do setor elétrico, entre 
outros. Nesse sentido, ao permitir o estudo de fenômenos naturais e de proces-
sos tecnológicos, baseando-se nas interações entre matéria e energia, é possível 
desenvolver a competência específi ca 1. Além disso, em alguns momentos da 
Unidade, proporciona-se a avaliação da aplicação dos conhecimentos científi cos 
na sociedade, relacionados à radiação. Desta forma, a Unidade também permite o 
desenvolvimento da competência específi ca 3. Para tanto, a Unidade foi estrutu-
rada em três temas.

O Tema 1 inicia o estudo da radioatividade. Destacam-se algumas caracte-
rísticas dos átomos e o comportamento nuclear de elementos radioativos. O 
tema é fi nalizado com uma breve linha do tempo, que apresenta as principais 
contribuições de pesquisadores para os estudos da radioatividade, desde a sua 
descoberta até 1945, com a explosão de bombas nucleares sobre Hiroshima e 
Nagasaki, no Japão, pondo fi m à Segunda Guerra Mundial. A valorização dos 
conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico para a ex-
plicação da realidade é uma forma de desenvolver a competência geral 1. 
No tema, isso é feito por meio dessa linha do tempo. Sugere-se que esse tema 
seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Química.

Os assuntos trabalhados permitem que os estudantes mobilizem a habilidade 
EM13CNT103, uma vez que poderão utilizar seus conhecimentos sobre a radioa-

UNIDADE 3 Química contemporânea
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tividade para avaliar as potencialidades de sua aplicação na sociedade. Essa habili-
dade pode ser mobilizada na atividade 1 da seção Atividades deste tema, pois os 
estudantes irão avaliar sua aplicação no diagnóstico de fraturas ósseas.

Na atividade 4 da seção Atividades, os estudantes poderão mobilizar a habi-
lidade EM13CNT304, pois irão analisar e debater com os colegas situações con-
troversas relacionadas à aplicação dos conhecimentos científicos, considerando, 
no caso, a produção de tecnologias a partir da radioatividade. Essa atividade 
permite o desenvolvimento da competência geral 7, relacionada à argumenta-
ção consistente e à defesa de pontos de vista, bem como o desenvolvimento da 
competência geral 4, relacionada ao uso da linguagem verbal para expressar 
suas ideias relativas ao assunto debatido.

O Tema 2 apresenta as reações nucleares, destacando os tipos de radioa-
tividade e o decaimento radioativo, permitindo a mobilização da habilidade 
EM13CNT103, pois os estudantes poderão aprimorar seus conhecimentos sobre 
as radiações e suas origens. Sugere-se que este tema seja trabalhado prioritaria-
mente pelo(a) docente de Química.

Na abertura do tema, apresenta-se o poder de penetração de diferentes tipos 
de radiação. Nas questões de abertura, questiona-se sobre a fabricação de equi-
pamentos de proteção individual para radiologistas, pedindo aos estudantes que 
avaliem os riscos dessa atividade profissional. Assim, é possível mobilizar a ha-
bilidade EM13CNT306. Na sequência, é solicitado aos estudantes que realizem 
uma entrevista com um radiologista, para obter informações relacionadas a sua 
profissão e aos cuidados que devem adotar. Nesse sentido, poderão se apropriar 
dos conhecimentos e das experiências compartilhadas por esse profissional, de 
modo a contribuir para a construção de seus projetos de vida. A atividade permi-
te, portanto, o desenvolvimento da competência geral 6.

Na atividade 1 da seção Atividades deste tema, os estudantes irão avaliar os 
riscos envolvidos em atividades profissionais que se desenvolvem em ambientes 
com radiação, justificando a importância de se utilizar equipamentos e adotar 
comportamentos de segurança. Essa é uma oportunidade para mobilizar a habi-
lidade EM13CNT306 e para o desenvolvimento da competência geral 8, rela-
cionada ao cuidado com a saúde física.

O Tema 3 apresenta as aplicações da radioatividade em exames diagnós-
ticos, tratamentos de doenças, controle de pragas agrícolas, estudos em agro-
nomia, conservação de alimentos, entre outras, destacando potencialidades 
e riscos. Sugere-se que este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) 
docente de Química.

Os assuntos abordados neste tema permitem a mobilização da habilidade 
EM13CNT103, pois os estudantes poderão utilizar os conhecimentos adquiri-
dos para avaliar as potencialidades e os riscos nas aplicações da radiação, con-
siderando diversos setores. Similarmente, é possível mobilizar a habilidade 
EM13CNT307, uma vez que poderão analisar as propriedades radioativas dos 
materiais para avaliar suas aplicações, bem como a habilidade EM13CNT104, 
pois deverão avaliar os riscos à saúde, considerando a reatividade de materiais e 
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o nível de exposição a eles, de modo a posicionar-se frente ao seu uso e ao des-
carte de resíduos radioativos.

Nas atividades 1, 2, 3 e 6 da seção Atividades deste tema, é possível que os 
estudantes mobilizem a habilidade EM13CNT103, pois irão utilizar os conheci-
mentos sobre radiação para avaliar suas aplicações. Já na atividade 4, os estu-
dantes irão mobilizar a habilidade EM13CNT306, pois irão avaliar as aplicações 
do conhecimento científico em situações controversas das Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias, no caso, o uso de bombas nucleares. Ainda nessa atividade, 
irão mobilizar a habilidade EM13CNT302, pois deverão comunicar os resultados 
de sua pesquisa à turma. Como a comunicação será feita por meio de tecnologias 
digitais, será desenvolvida a competência geral 5, uma vez que o uso dessas 
tecnologias será voltado à disseminação de informações.

Nas Atividades extras desta Unidade, os estudantes poderão revisar os con-
teúdos estudados ao longo dos temas. Na atividade 3, eles podem desenvolver a 
competência geral 2, pois vão recorrer à abordagem própria das ciências, como 
analisar criticamente para resolver problemas investigando suas causas.

Na seção Integrando com Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, são apre-
sentados acidentes com materiais radioativos em usinas nucleares e decorren-
tes do descarte indevido, proporcionando uma discussão sobre a segurança. Em 
uma das atividades da seção, é solicitado que os estudantes promovam um de-
bate sobre o uso da energia nuclear na geração de energia elétrica. Nesse sen-
tido, irão mobilizar a habilidade EM13CNT304, relacionada ao debate de situa-
ções controversas envolvendo as Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além 
disso, irão desenvolver a competência geral 7, pois irão elaborar argumentos 
consistentes, com base nos conhecimentos científicos, para a defesa de pontos 
de vista a respeito do uso da energia nuclear como fonte energética.

Ainda nesta seção, em outra atividade, solicita-se que os estudantes apliquem 
os conhecimentos que possuem sobre os efeitos da radiação no organismo para 
justificar o uso de equipamentos de segurança em decorrência da manipulação 
de materiais radioativos, além da adoção de comportamentos que envolvam a 
segurança adequada em relação a acidentes, mobilizando, assim, a habilidade 
EM13CNT306.

Tema 1 • Princípios de radioatividade 
O tema aborda os princípios de radioatividade, como a composição do nú-

cleo atômico, o comportamento dos elementos radioativos, diferenciação dos 
elementos radioativos naturais e artificiais. A história da radioatividade é apre-
sentada em ordem cronológica das descobertas. Inicie a aula levantando os co-
nhecimentos prévios dos estudantes sobre o assunto. Faça algumas perguntas, 
como:

 � “Quando vocês ouvem o termo ‘radioatividade’, vocês o associam a ideias posi-
tivas ou negativas?”. Pode existir uma tendência espontânea dos estudantes de 
associar o termo radioatividade a ideias negativas, considerando, por exemplo, a 
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possibilidade de contaminação por radiação e seus efeitos prejudiciais ao orga-
nismo. Caso isso ocorra, questione se os estudantes já fizeram exame de raio-X, 
por exemplo, e pergunte sobre a função desse exame na área médica. É esperado 
que respondam que a imagem de raio-X permite a visualização da estrutura 
óssea e o diagnóstico de fraturas, por exemplo. Então, destaque que o exame 
envolve a radioatividade, buscando evidenciar os aspectos positivos à sociedade 
relacionados a essa área.

Na abertura deste tema, são apresentadas algumas fotografias que expres-
sam aplicações da radioatividade, como a datação de rochas e fósseis, que con-
tribui para estudos geológicos, paleontológicos e evolutivos, além  da geração 
de energia elétrica em usinas nucleares. Contudo, aponte que a radioatividade 
também foi utilizada para expressar relações de poder entre os países, evidencia-
da pela explosão de bombas nucleares. Nesse momento, é possível convidar o(a) 
docente de História para ampliar a discussão do tópico. Caso os estudantes quei-
ram saber mais sobre o assunto, recomende a leitura indicada na seção #FICA A 
DICA, Estudante!.

Amplie a discussão sobre os conhecimentos prévios que os estudantes têm 
sobre a radioatividade. É possível que alguns mencionem histórias de super-he-
róis que foram expostos à radiação e tiveram alterações genéticas, desenvolven-
do poderes sobrenaturais, como é o caso do Homem-Aranha, que obteve seus 
poderes ao ser mordido por uma aranha radioativa, do Hulk, que altera sua con-
formação corporal e sua agressividade por ter sido exposto à radiação em sua 
infância, entre outros. Essa é uma oportunidade para se valorizar as produções 
artísticas da sociedade; ressalte, entretanto, que essas histórias pertencem à fic-
ção científica, apesar de utilizarem de algumas explicações baseadas nos conhe-
cimentos científicos.

 » Regiões atômicas e suas características
A seguir, apresentamos uma sequência didática para o aprofundamento do es-

tudo dos átomos, de modo a ampliar a compreensão dos estudantes sobre esse as-
sunto voltado para a Química nuclear. Em uma primeira aula, promova discussões 
sobre o assunto, sanando eventuais dúvidas.

Na aula seguinte, oriente os estudantes a utilizarem o simulador disponível 
no link a seguir: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build- 
an-atom_pt_BR.html (acesso em: 19 set. 2020). Trata-se de um objeto virtual de 
aprendizagem que permite a montagem de um átomo. Para isso, os estudantes 
deverão selecionar prótons e nêutrons, que deverão ser deslocados até o núcleo, 
além de selecionar também os elétrons, que deverão ser deslocados até a eletros-
fera. Nesse simulador, considera-se o modelo atômico de Bohr. À medida que se 
executa esse processo, será mostrado, no lado direito da tela, o elemento químico 
ao qual o átomo montado corresponde, assim como a carga resultante e o número 
de massa.

D2-CNT-EM-3085-V6-230-255-U3-U4-MPE-G21-AVU.indd   233D2-CNT-EM-3085-V6-230-255-U3-U4-MPE-G21-AVU.indd   233 29/09/2020   00:1229/09/2020   00:12

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build--an-atom_pt_BR.html


234

 » Comportamento nuclear de elementos radioativos
No Livro do Estudante, mencionam-se os desequilíbrios nas interações en-

tre as subpartículas que constituem o núcleo de elementos radioativos. Caso 
queira saber mais sobre as quatro interações fundamentais da natureza, leia o 
texto indicado na seção #FICA A DICA, Professor!.

No boxe Saiba mais, menciona-se sobre o césio. O césio-137 é formado a 
partir da fissão nuclear do urânio-233, urânio-235 ou plutônio-239. Para mais in-
formações sobre o césio-137, acesse o link disponível na seção #FICA A DICA, 
Professor!.

 » Elementos radioativos naturais e artificiais
Retome a tabela periódica, ressaltando os elementos radioativos, de modo 

que os estudantes percebam características comuns a eles. Se possível, permita-
-lhes compreender que existem átomos com variações de números de nêutrons, 
trabalhando o conceito de elementos isótopos.

 » História da radioatividade 
Para trabalhar esse assunto, é possível desenvolver um projeto com os estu-

dantes, descrito na seção Ampliando.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais sobre a radioatividade e as bombas nucleares, acesse o link a 

seguir. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc19/a08.pdf. Acesso 
em: 11 set. 2020.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para saber mais sobre as quatro interações fundamentais da natureza, acesse 

o link a seguir. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01043/20032/
Humberto/. Acesso em: 11 set. 2020.

 � O link a seguir apresenta um artigo científico com mais informações sobre o 
césio-137. Disponível em: http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/
pdf/Vol11No2_169_v11_n2_%281%29.pdf. Acesso em: 11 set. 2020.

Ampliando 
Essa atividade apresenta a radioatividade a partir da abordagem das ciên-

cias, destacando seu caráter mutável, dinâmico e vinculado aos processos his-
tóricos, sociais e culturais. Proponha à turma que formem grupos de 4 a 5 estu-
dantes e pesquisem sobre uma das contribuições de pesquisadores diversos à 
radioatividade, destacando o contexto histórico vivenciado pela sociedade na 
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época. É importante que forneçam informações relacionadas à cultu-
ra, à economia e à política, por exemplo, destacando as implicações da 
contribuição pesquisada. 

Esta atividade pode ser realizada de maneira integrada com Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas, o que pode fornecer subsídios sólidos 
sobre o momento histórico em que cada conhecimento científico foi 
desenvolvido, destacando-se a equidade da aprendizagem. Um bom 
modelo de trabalho em grupo auxilia no desenvolvimento da compe-
tência geral 1, ao valorizar e utilizar os conhecimentos científicos, esti-
mulando os estudantes a aprender e a colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Sugestões de leitura sobre o assunto.

 � COHEN, E. G.; LOTAN, R. A. Planejando o trabalho em grupo: estra-
tégias para salas de aula heterogêneas. 3. ed. São Paulo: Penso, 2017. 
A resenha sobre esse material encontra-se disponível em: https://
nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/s26dZd8MW7gK-
T4AcFhP2GCXB5RJKDpj2aqXuMqmyCnB8ps4ykN5EV9QbF2Ka/
biblioteca-essencial-do-professor-planejando-o-trabalho-em-grupo.
pdf. Acesso em: 12 set. 2020.

Organize as apresentações dos grupos considerando a ordem cro-
nológica dos acontecimentos históricos e das descobertas científicas. 
Diga que podem ser elaborados cartazes, mapas conceituais, dese-
nhos, ou utilizados slides, com imagens e vídeos. Oriente os estudan-
tes a dividirem os papéis que irão desempenhar nos grupos: a pesqui-
sa do repertório de informações, a produção artística, a apresentação 
oral, entre outros. A seguir, algumas ideias de papéis específicos:

Estudante 1 – Monitor de recursos: coleta os melhores materiais 
para o grupo, certificando-se da adequação para o tipo de apresen-
tação; articula, reivindicando a presença do professor para perguntas 
do grupo. 

Estudante 2 – Facilitador: garante que todos compreendam a ati-
vidade; assegura que o grupo todo leia toda a tarefa antes de come-
çar; organiza e mantém o grupo tudo unido para que possa completar 
a atividade; monitora o tempo.

Estudante 3 – Harmonizador: encoraja a participação; reforça o 
uso das normas; garante que cada um realize seu papel; substitui al-
gum componente ausente.

Estudante 4 – Repórter: dá informação atualizada do progresso 
do grupo; organiza e apresenta o relatório, cartaz, documento, ima-
gem, mídia, que representa o trabalho da turma; garante que todos 
saibam explicar a resolução da tarefa; converte em compromisso cole-
tivo toda a aprendizagem alcançada.
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Esta atividade permite o desenvolvimento da competência ge-
ral 4, relacionada ao uso da linguagem para partilhar informações, 
e da competência geral 5, relacionada ao uso de tecnologias digi-
tais para a produção de conhecimentos e a disseminação de infor-
mações, caso optem por utilizá-las nas etapas da atividade. 

Tema 2 • Reações nucleares
Neste tema, são apresentados os tipos de partícula radioativa e as 

leis da radioatividade, reações nucleares, decaimento radioativo ou 
cálculo de meia-vida e o estudo do carbono-14. Inicie a aula fazendo 
um levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes. É pos-
sível perguntar:

 � “Como é feita a datação dos fósseis e rochas encontrados pelos 
arqueólogos?”. Neste momento, é possível que não saibam expli-
cá-lo, mas é importante que pensem sobre o assunto. Alguns 
estudantes podem apontar que se faz uma relação com a camada 
do solo em que o fóssil é encontrado. Contudo, destaque que essa 
relação pode fornecer estimativas aproximadas, mas não é uma 
forma que permite a afirmação certeira, uma vez que fenômenos 
geológicos podem promover o soerguimento de rochas. Explique 
aos estudantes que a datação de uma rocha ou de um fóssil é feita 
por meio de métodos radiométricos, em que se detectam mine-
rais radioativos presentes. Esse assunto será visto com maiores 
detalhes no tema.

 � “Quais elementos da tabela periódica são radioativos?”. 
Considerando o estudo dos assuntos do tema anterior, é possí-
vel que citem o césio, o urânio e o rádio. Caso isso não ocorra, é 
possível retomar o assunto brevemente.

Na abertura deste tema, apresentam-se exemplos de radiação e 
seu poder de penetração em papel, folha de alumínio, chumbo gros-
so, água e concreto. Em uma das questões de abertura, é solicitado 
que os estudantes façam uma entrevista com um radiologista para 
conhecerem seu trabalho e os cuidados que devem ser adotados, 
uma vez que seu exercício profissional o expõe à presença de radia-
ção. Se possível, entre em contato com uma Unidade Básica de Saú-
de para verificar a disponibilidade de um profissional visitar a esco-
la para conversar com os estudantes e apresentar seu trabalho. Em 
caso negativo, verifique a possibilidade de essa entrevista ocorrer via 
e-mail. Assim, os estudantes poderão redigir perguntas e enviá-las ao 
profissional, recebendo sua resposta por escrito.
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 » Tipos de radioatividade
Sobre a partícula alfa (α), comente que ela tem um grande poder ioni-

zante, sendo capaz de ionizar os gases da atmosfera.
Pergunte aos estudantes se eles se recordam do elemento químico 

que possui 2 prótons e número de massa igual a 4, ao comentar sobre 
essa partícula. Diga que esses são os valores do hélio (2He4); a única dife-
rença é que ele possui elétrons.

Complemente que quando um átomo instável emite uma partícula 
beta (b), aumenta o seu número atômico (Z) em uma unidade, ao passo 
que o número de massa (A) permanece o mesmo.

Caso queira comentar sobre os neutrinos, utilize o texto a seguir.

[...] um neutrino é uma partícula subatômica, como o elétron, por exemplo, que 
não tem carga magnética. Isso faz com que ele não seja repelido ou atraído por outras 
partículas presentes na natureza — o que torna suas interações com a matéria muito 
raras e praticamente indetectáveis.

[...]

VIGGIANO, G. Neutrinos podem explicar por que há mais matéria que antimatéria no Universo. 
Galileu, 15 abr. 2020. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/ 

2020/04/neutrinos-podem-explicar-por-que-ha-mais-materia-que-antimateria-no-universo.html. 
Acesso em: 12 set. 2020.

A emissão gama (y) é um tipo de radiação em forma de onda eletro-
magnética. Ela não altera a massa nem o número atômico do átomo que 
a emitiu.

 » Fissão nuclear 
Explique aos estudantes que esse tipo de reação é a responsável pelo 

funcionamento de reatores nucleares. Foi também o processo que culmi-
nou na  desintegração das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, 
liberando grande quantidade de energia.

Após o trabalho com o boxe Saiba mais, forneça mais explicações aos 
estudantes sobre a fusão nuclear. Diga que esse processo consiste em 
fundir dois ou mais núcleos atômicos, produzindo um núcleo maior, mais 
estável, com liberação de uma grande quantidade de energia, mas que 
também requer grande quantidade de energia para ocorrer. A bomba de 
hidrogênio e a reação que ocorre no Sol (fusão de núcleos de H, forman-
do o He), que resulta na liberação de radiações e grande quantidade de 
energia, luz e calor, são exemplos de reações de fusão.

Veja sua representação na equação e na figura a seguir. Se desejar, 
utilize-as para registrá-las no quadro.

4 1H1 H 2H4 + outras partículas + energia
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Fusão

Fusão Fusão

Fusão

Fusão

Deutério Deutério

Hélio-3 Hélio-3

Hélio-4

Legenda

Próton

Nêutron

Fonte: SABINO, A. C. et al. A utilização do software Maxima no ensino por investigação da evolução 
estelar utilizando simulação gráfica da fusão nuclear. Revista Brasileira de Ensino de Física, 

São Paulo, v. 41, n. 3, jan. 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1806-11172019000300601. Acesso em: 5 set. 2020.

Na seção #FICA A DICA, Professor!, é possível encontrar um texto 
sobre estudos desenvolvidos para a geração de energia elétrica a partir 
da fusão nuclear. Caso queira saber mais sobre o assunto, recomenda-se 
essa leitura.

 » Decaimento radioativo ou estudo de meia-vida 
Enfatize para os estudantes que, quando um átomo instável emite 

partículas a, b, ou radiação y, ele libera energia, e esse processo é chama-
do de decaimento radioativo.

 » Datação por carbono-14 
Comente com os estudantes sobre a importância da datação por car-

bono-14 para as pesquisas. Leia para eles o excerto a seguir.

 » Reação de fusão 
nuclear que ocorre 
no Sol e em outras 
estrelas.

AL
EX

 S
IL

VA
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Crustáceos que vivem no oceano profundo ainda carregam carbono radioativo de testes nucle-
ares feitos durante a Guerra Fria, mostrou uma análise da Academia Chinesa de Ciências. Essa é a 
primeira vez que os especialistas observaram o fenômeno em organismos que vivem tão profun-
damente — incluindo alguns na Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico e que fica a 11 
mil metros de profundidade da superfície.

Os seres vivos que habitam a superfície do oceano incorporaram esse “carbono-bomba” nas 
moléculas que compõem seus corpos desde o final dos anos 1950. O novo estudo mostra também 
que os crustáceos naturais do oceano profundo incorporam a substância quando se alimentam da 
matéria orgânica de outros organismos presentes na região.

Para os especialistas, essa é uma prova de como poluição humana pode entrar rapidamente 
na cadeia alimentar e chegar ao fundo dos oceanos. “Há uma interação muito forte entre a super-
fície e o fundo do oceano, em termos de sistemas biológicos, e atividades humanas podem afetar 
os biossistemas a até 11 mil metros: por isso, precisamos ter cuidado com nossos comportamentos 
futuros”, disse Weidong Sun, coautor do artigo, em declaração.

A equipe também afirmou que os traços de carbono-14 encontrados nos animais ocorrem natu-
ralmente na atmosfera e nos organismos vivos, mas não nessa quantidade. Em meados da década 
de 1960, os níveis atmosféricos de radiocarbono eram aproximadamente o dobro dos índices regis-
trados no período anterior ao início dos testes nucleares — esses níveis só começaram a cair com 
o fim dos experimentos.

[...]

CRUSTÁCEOS carregam carbono radioativo da Guerra Fria, afirma estudo. Galileu, 13 maio 2019. Disponível em: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/05/crustaceos-carregam-carbono-radioativo-da-guerra-fria-

afirma-estudo.html. Acesso em: 12 set. 2020.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Caso queira saber mais sobre a geração de energia elétrica a partir da fusão 

nuclear, acesse o link a seguir. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/mode-
lo-prediz-cenarios-para-geracao-de-energia-por-meio-da-fusao-nuclear/26947/. 
Acesso em: 12 set. 2020.

Tema 3 • Radioatividade e suas aplicações
Neste tema, são apresentadas as principais aplicações da radiação no cotidiano, 

como na área médica, da agricultura e de alimentos. Esses conteúdos são impor-
tantes para o desenvolvimento e formação dos estudantes, permitindo uma visão 
analítica e consciente da sua realidade, com interpretação de dados e conceitos 
científicos presentes em exames de diagnósticos médicos, reconhecendo os riscos 
à saúde e a necessidade de se tomar os devidos cuidados e seguir as orientações 
dos profissionais responsáveis.

Para iniciar o estudo deste tema, é recomendável que os estudantes já tenham 
visto os temas anteriores, de introdução à radioatividade e as reações nucleares, e 
que já saibam realizar o cálculo do tempo de meia-vida das substâncias, para então 
compreender a aplicação da radiação nas diferentes áreas.

Inicie a aula fazendo alguns questionamentos para verificar os conhecimentos 
prévios dos estudantes:

 � “Como funcionam os equipamentos de raios X?”. É possível que eles mencionem 
a emissão de partículas radioativas, considerando o estudo do Tema 2. Peça que 
tentem elaborar explicações mais detalhadas. Neste caso, eles podem mencionar 
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que esses equipamentos emitem radiações de alta frequência, capazes de atra-
vessar as partes menos densas do corpo, como pele, músculos e órgãos. Diga que 
o funcionamento desse equipamento é estudado ao longo deste tema.

Na abertura do tema, apresenta-se o uso da radioatividade na preservação de 
alimentos. Comente com os estudantes que essa aplicação evita ou reduz o des-
perdício de alimentos durante seu processo produtivo, até chegar ao consumidor. 
Contudo, comente que nós, como cidadãos conscientes, também devemos repen-
sar nossos hábitos cotidianos, de modo a evitar que ocorra esse desperdício.

Incentive os estudantes a propor atitudes que possam ser adotadas no cotidia-
no com essa finalidade. É possível que mencionem que devemos nos preocupar 
em preparar uma quantidade de refeição suficiente para as pessoas que irão se ali-
mentar, de modo a evitar sobras; em caso de sobras, devemos armazená-las na ge-
ladeira para consumo posterior, ou, para serem reaproveitadas; que devemos levar 
ao prato apenas a quantidade suficiente para nos satisfazer; entre outras atitudes.

 » Radioatividade na Medicina
Se desejar conhecer um estudo feito a partir de exames cintilográficos, acesse 

o texto disponibilizado na seção #FICA A DICA, Professor!.
Ao abordar a radioterapia, apresente outras informações aos estudantes sobre 

os efeitos da radiação no organismo. Diga que a maior probabilidade de efeitos 
está relacionada à ionização da água presente nas células, que formam molécu-
las instáveis que podem reagir com outras moléculas e danificar qualquer compo-
nente celular, sendo o DNA o mais suscetível. Dependendo do grau de ionização, 
o DNA pode ser reparado; pode ser passado à célula descendente, mas levá-la a 
morte; pode sofrer mutações (quebras, perdas ou rearranjos na sequência de nu-
cleotídeos que formam o DNA) e transmiti-las à descendência; ou levar a célula à 
morte, o que, no caso de células cancerígenas, é o objetivo, evitando a proliferação 
da doença. Caso queira explorar o assunto, veja a atividade sugerida na seção Am-
pliando.

Sobre terapias contra o câncer, leia o texto a seguir.

[...]
As terapias anticâncer precisam tirar vantagem de algumas peculiaridades moleculares das 

células cancerosas que as distinguem das células normais. Uma propriedade é a instabilidade 
genética, refletindo deficiências na manutenção dos cromossomos, pontos de verificação do ciclo 
celular, e/ou reparo do DNA.

Evidentemente, a terapia de câncer mais utilizada parece agir explorando essas anormalidades, 
embora isso não fosse de conhecimento dos cientistas que inicialmente desenvolveram os trata-
mentos. A radiação ionizante e a maioria dos fármacos anticâncer danificam o DNA ou interferem 
na segregação dos cromossomos na mitose, e eles matam preferencialmente as células cancerosas 
porque estas possuem uma capacidade diminuída de sobreviver ao dano. As células normais tra-
tadas com radiação, por exemplo, param seus ciclos celulares até que tenham reparado o dano aos 
seus DNAs, graças às respostas dos pontos de verificação do ciclo celular [...]. Pelo fato de as células 
cancerosas em geral possuírem defeitos nas suas respostas de verificação, elas podem continuar 
a se dividir após a radiação, para morrerem apenas alguns dias depois porque o dano genético 
permanece não reparado. [...]

[...]
ALBERS, B. et al. Biologia molecular da célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 1332.
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 » Radiação na agricultura e nos alimentos
Neste momento, é possível retomar a reportagem presente na abertura deste tema, 

que aborda a aplicação da radiação para se aumentar a conservação de alimentos.

 » Radiação na indústria
Ao comentar sobre a esterilização, retome o conteúdo apresentado no Tema 3 

da Unidade 1 deste Volume. Retome a diferença entre limpeza, desinfecção e es-
terilização, destacando sua importância na execução de pesquisas, procedimentos 
médicos e outras situações do cotidiano.

 » Promessas e perigos da radioatividade 
Ao abordar esse assunto, leia o texto a seguir para os estudantes.

O emprego da radioatividade em seus primeiros tempos é um exemplo no qual a aplicação e 
a receptividade iniciais de uma descoberta científica precederam o reconhecimento dos perigos 
a ela associados. Decorridos cerca de 30 anos após os primeiros relatos sobre a radioatividade, os 
primeiros congressos de radiologia, os primeiros estudos científicos e as primeiras legislações 
trabalhistas mostravam uma nova forma de trabalhar com a radiação, traduzindo-se também no 
abandono paulatino das aplicações e práticas propostas no início do século XX.

[...]

LIMA, R. da S.; PIMENTEL, L. C. F.; AFONSO, J. C. O despertar da radioatividade ao alvorecer do século XX. Química 
Nova na Escola, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 93-99, maio 2011. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/

qnesc33_2/04-HQ10509.pdf. Acesso em: 11 set. 2020.

 » Rejeitos radioativos 
Oriente os estudantes a acessarem o boxe Espaços de aprendizagem para vi-

sitarem o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Diga que selecionem a opção 
“tour virtual”, no canto inferior direito da tela. Eles deverão clicar no ícone central e, 
depois, em “start”. Diga para selecionarem uma das opções no canto inferior da tela 
(“Acelerador Linear”, “Booster e Anel de Armazenamento”, “Linhas de Transporte” e 
“Cavidade de RF”) para visitarem esses espaços. Após a seleção, é possível clicar na 
tela e movimentar o indicador do mouse para explorar os ambientes.

#FICA A DICA, Professor! 
 � O artigo a seguir relata um estudo feito a partir de exames cintilográficos. Dispo- 

nível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0104-42302000000200004. Acesso em: 11 set. 2020.

Ampliando 
Oriente os estudantes a realizar uma pesquisa sobre os efeitos da exposição à 

radiação no organismo humano. Peça que produzam um relatório para comunicar 
os resultados de sua pesquisa, destacando a importância de se adotar comporta-
mentos e equipamento de segurança, frente à manipulação de materiais radioativos.
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Essa atividade permite a mobilização das habilidades EM13CNT103 e EM13CNT104, 
uma vez que os estudantes irão avaliar os riscos à saúde humana frente à exposição à 
radiação. Também permite o desenvolvimento da competência geral 8, relacionada 
ao cuidado com a saúde física.

Integrando com Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

Esta seção permite uma integração com a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, ao possibilitar que os estudantes avaliem as aplicações das tecnologias 
nucleares na sociedade e suas interferências em decisões políticas e econômicas.

Se desejar, comente que atualmente, no Brasil, a energia nuclear é gerada em 
duas usinas, na cidade de Angra dos Reis (RJ), havendo uma terceira usina em fase 
de implementação. Para saber mais sobre a energia nuclear brasileira, os estudan-
tes podem acessar o link disponível na seção #FICA A DICA, Estudante!.

Ressalte que os acidentes nucleares podem causar impactos ambientais, conta-
minando os recursos físicos e os seres vivos. Nesse sentido, explique para a turma 
que os equipamentos e comportamentos de segurança são essenciais para mitigar 
esses impactos.

Ao tratar sobre o acidente de Chernobyl, explique que a falha ocorreu durante 
um teste de segurança que tinha o objetivo de resfriar o reator caso acontecesse al-
guma falha. É no reator que acontecem as fissões nucleares do urânio, que liberam 
grande quantidade de energia térmica utilizada para gerar vapor a partir do aque-
cimento de água. Esse vapor é utilizado para girar turbinas elétricas e gerar ener-
gia. Durante o teste, o sistema apresentou falhas e resultou em reações descon-
troladas, transformando instantaneamente a água em vapor, o que causou uma 
primeira explosão. Elementos químicos deveriam, então, ser inseridos nos reatores 
para frear as reações nucleares, mas acabaram por acelerá-las, ocasionando uma 
segunda explosão.

Na usina nuclear de Chernobyl, a pressão produzida pela água foi suficiente-
mente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava cerca de 1000 
toneladas, liberando, na atmosfera, os subprodutos de várias transformações da 
fissão nuclear, como iodo-131, césio-137 e estrôncio-90. Milhares de pessoas fo-
ram evacuadas de locais próximos, mas a radiação se espalhou por centenas de 
quilômetros. A Bielorrússia, a cerca de 400 quilômetros de distância da usina, foi a 
localização de maior contaminação por radiação emitida em Chernobyl.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais sobre a energia nuclear brasileira, acesse o link a seguir. Disponível 

em: https://www.eletronuclear.gov.br/Seguranca/Paginas/Seguranca-Nuclear.
aspx. Acesso em: 12 set. 2020.
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UNIDADE 4 Física contemporânea

Planejamento 
Considerando os conteúdos apresentados nos temas, sugere-se a seguinte dis-

tribuição de aulas a ser considerada no planejamento desta Unidade pelos docen-
tes da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

� Tema 1 (Ondulatória): 7 aulas.

� Tema 2 (Radiações eletromagnéticas e suas aplicações): 7 aulas.

� Tema 3 (Tópicos de Física Moderna): 7 aulas.

É importante destacar que essa distribuição foi feita considerando que este Vo-
lume 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, 7, 8 e 10
Área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competências específi cas: 1, 2, 3
Habilidades: EM13CNT103, EM13CNT204, EM13CNT205, EM13CNT301, EM13CNT302

Esta Unidade permite o estudo dos fenômenos ondulatórios, as radiações ele-
tromagnéticas não ionizantes e ionizantes, suas características, algumas aplicações 
e seus efeitos nos organismos vivos. Nesse sentido, ao permitir o estudo de fe-
nômenos naturais e de processos tecnológicos, baseando-se nas interações entre 
matéria e energia, é possível desenvolver a competência específi ca 1. Também, 
ao proporcionar a análise de interpretações sobre o funcionamento do Cosmos, é 
possível desenvolver a competência específi ca 2. Além disso, em alguns momen-
tos da Unidade, é possível avaliar a aplicação dos conhecimentos científi cos na so-
ciedade, relacionados às ondas eletromagnéticas. Desta forma, a Unidade também 
permite o desenvolvimento da competência específi ca 3. Para tanto, a Unidade 
foi estruturada em três temas.

O Tema 1 inicia o estudo da ondulatória. São apresentados fenômenos ondula-
tórios de refl exão, refração, difração, polarização, efeito doppler e ressonância. Des-
tacam-se as ondas de natureza mecânica e eletromagnética. Sugere-se que este 
tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de Física.

Os assuntos apresentados neste tema permitem que os estudantes utilizem 
e valorizem os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico 
para a explicação da realidade, uma vez que se apresentam as contribuições de 
alguns pesquisadores para os fenômenos ondulatórios. Essa é uma oportunidade 
para o desenvolvimento da competência geral 1.
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Na atividade 1 da seção Atividades deste tema, os estudantes vão 
elaborar hipóteses para explicar fenômenos do mundo físico, no caso, os 
motivos pelos quais um barquinho de papel não sai do lugar, mesmo com 
pequenas ondas formadas na superfície de um corpo d’água no qual se 
encontra. A elaboração de hipóteses é uma ação pertencente à habilida-
de EM13CNT301, que pode ser empregada.

Na seção Oficina científica, os estudantes farão um estudo prá-
tico de oscilações e frequências de ondas, verificando essas variáveis 
em rochas de diferentes tamanhos e em duas situações distintas: pen-
duradas por um pedaço de linha de maior comprimento e pendura-
das por um pedaço de linha de menor comprimento. Ao solicitar que 
os estudantes, então, interpretem os resultados experimentais e ela-
borem conclusões a seu respeito, é possível mobilizar a habilidade 
EM13CNT205. Além disso, a interpretação de dados e/ou resultados é 
uma das ações previstas na habilidade EM13CNT301, que também pode 
ser aplicada. Por fim, ao possibilitar que recorram à abordagem das Ciên-
cias, considerando a investigação, pode-se desenvolver a competência 
geral 2. Ao se utilizarem dos conhecimentos da linguagem científica para 
expressar informações, é possível desenvolver a competência geral 4.

O Tema 2 apresenta as aplicações das radiações eletromagnéticas. 
Sugere-se que este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docen-
te de Física.

Os assuntos deste tema permitem a mobilização da habilidade 
EM13CNT103, uma vez que os estudantes poderão utilizar o conheci-
mento sobre as radiações e suas origens para, então, avaliar suas aplica-
ções na sociedade, destacando suas potencialidades e seus riscos. Essa 
mesma habilidade pode ser empregada nas atividades 2 e 3 da seção 
Atividades deste tema.

Ao se destacar as contribuições de Planck para a energia quantizada, 
são valorizados os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, desenvolvendo, portanto, a competência geral 1.

Ao apresentar os efeitos das radiações ionizantes no organismo hu-
mano, é possível contribuir com o desenvolvimento da competência ge-
ral 8, relacionada ao cuidado com a saúde física, e a competência geral 
10, uma vez que os estudantes poderão agir com responsabilidade frente 
a elas.

Na atividade 1 da seção Atividades, é solicitado que os estudantes 
analisem, de forma crítica, a imagem que representa o espectro eletro-
magnético. Então, é solicitado que identifiquem e justifiquem uma repre-
sentação que poderia conduzir a um erro de interpretação. Nesse sentido, 
os estudantes vão desenvolver a competência geral 2, ao recorrerem à 
abordagem própria das ciências, considerando a análise crítica; a compe-
tência geral 7, ao exercerem a argumentação.

O Tema 3 apresenta alguns tópicos da Física Moderna, como o efeito 
fotoelétrico, o princípio da incerteza e a Relatividade de Einstein. Sugere-
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-se que este tema seja trabalhado prioritariamente pelo(a) docente de 
Física.

Esses assuntos permitem a mobilização da habilidade EM13CNT103, 
pois os estudantes poderão avaliar as potencialidades e a aplicação das 
radiações, considerando seus conhecimentos sobre o assunto. Além dis-
so, ao se fazer a previsão da diferença de passagem do tempo para dois 
observadores, um em repouso e outro em movimento, ao discutir o pa-
radoxo dos gêmeos e ao permitir a elaboração de previsões e cálculos a 
respeito dos movimentos de objetos no Universo – com base nas inte-
rações gravitacionais de acordo com os princípios da Relatividade –, é 
possível aplicar a habilidade EM13CNT204.

Ao apresentar conhecimentos historicamente construídos sobre 
a Física Moderna, é possível desenvolver a competência geral 1. Essa 
competência também pode ser desenvolvida na seção Atividades deste 
tema. Na atividade 2, é preciso que os estudantes interpretem modelos 
explicativos, permitindo a mobilização da habilidade EM13CNT301.

Nas Atividades extras, o estudante poderá revisar os conteúdos es-
tudados na Unidade. Na atividade 4, os estudantes podem mobilizar a 
habilidade EM13CNT103, uma vez que devem avaliar as aplicações das 
radiações no cotidiano, destacando suas potencialidades com base em 
seus conhecimentos sobre raios X.

Na seção Falando de... Física nos diagnósticos, apresentam-se apli-
cações da Física na área da saúde. Em uma das atividades da seção, é 
solicitado que os estudantes façam uma pesquisa sobre um exame de 
imagem e apresentem os resultados de sua pesquisa à turma, por meio 
de uma apresentação digital. Nesse sentido, vão mobilizar a habilidade 
EM13CNT302, relacionada à comunicação de resultados de pesquisa 
a públicos variados, por meio de tecnologias digitais de comunicação. 
Além disso, vão desenvolver a competência geral 4, pois será utilizada a 
linguagem verbal para partilhar informações.

Tema 1 • Ondulatória
Neste tema, são abordados os conceitos sobre os fenômenos ondu-

latórios de refração, reflexão, difração, polarização e ressonância, bem 
como o efeito doppler, ondas mecânicas e eletromagnéticas. Para iniciar a 
aula, faça alguns questionamentos para levantar os conhecimentos pré-
vios dos estudantes sobre esses assuntos. A seguir, algumas sugestões.

 � “Por que não é possível escutar som em pontos do espaço univer-
sal?”. Muitos estudantes podem não saber responder a essa pergunta. 
Contudo, peça que elaborem explicações, exercitando o pensamento 
científico. Conduza o raciocínio dos estudantes para que percebam 
que, no vácuo, há ausência de moléculas. Portanto, as ondas mecâni-
cas não poderão se propagar.
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 � “Em uma tempestade de raios, o que nós vivenciamos primeiro: enxer-
gamos a luz dos raios ou ouvimos o som do trovão?”. É possível que os 
estudantes não saibam responder por não se recordarem da situação. 
Mas diga que primeiro enxergamos a luz e depois ouvimos o som.

 � Então, questione-os: “Por que, em uma tempestade de raios, é possí-
vel enxergar primeiramente a luz e, posteriormente, ouvir o som do 
trovão?”. Não é esperado que saibam responder, neste momento, mas 
que pensem sobre o assunto. Conduza o raciocínio da turma, incen-
tivando-a a utilizar o termo “velocidade” em suas respostas. Assim, é 
possível que apontem que a luz tem uma velocidade superior ao som, 
justificando a observação apontada.

Na abertura desse tema, é apresentada a imagem de uma taça se que-
brando, evidenciando um dos efeitos ondulatórios: a ressonância. Suge-
re-se que o fenômeno seja apresentado sem que a explicação seja reali-
zada imediatamente, pois o conceito será abordado no decorrer do tema.

 » Pulso e Onda 
Ao abordar os conceitos de pulso e onda, é importante destacar a di-

ferença entre ondas transversais e ondas longitudinais, aspecto que será 
importante ao se discutir a polarização de ondas.

Se possível, leve uma corda e uma mola à sala de aula para realizar 
uma representação didática de ondas longitudinais e transversais. Para 
representar uma onda longitudinal, amarre uma das extremidades da 
corda no pé de uma carteira e, com a extremidade livre, produza uma 
sequência rítmica de pulsos, movimentando os braços para cima e para 
baixo. Para representar uma onda transversal, fixe uma das extremidades 
da mola, movimentando a extremidade livre, de modo a promover a dis-
tensão e a compressão da mola.

 » Fenômenos ondulatórios 
É possível citar que a reflexão de uma onda sonora pode resultar no 

aparecimento de ecos, bem como no fenômeno da reverberação. O eco 
aparece sempre que o som refletido por um obstáculo retorna ao emissor 
em um tempo igual ou superior a 0,1 s. Devido a esse efeito os morcegos 
conseguem se orientar e os submarinos conseguem prever obstáculos a 
quilômetros de distância, usando radares. A reverberação ocorre quando 
um som incide sobre uma ou mais superfícies refletoras, resultando em 
um grande número de reflexões, o que causa uma sensação de prolonga-
mento do som emitido. Para ouvirmos com clareza, o intervalo de tempo 
entre a onda emitida e a refletida que chega ao ouvido humano deve ser 
inferior a 0,1 s.

Em relação à refração de ondas e pulso, é possível explorar a variação 
da velocidade de propagação e comparar com o que ocorre na refração 
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da luz, em que a velocidade é menor nos meios mais refringentes, asso-

ciando o meio mais refringente com a corda de maior densidade linear. 
A difração está relacionada à capacidade de uma onda em transpor 

obstáculos. É possível citar como exemplo de difração de uma onda me-
cânica o fato de o som do latido de um cachorro não ser barrado por um 
muro alto.

Se desejar explorar a difração em uma demonstração, veja a atividade 
sugerida na seção Ampliando.

Se desejar, é possível discutir o experimento da fenda dupla, reali-
zado pelo físico inglês Thomas Young (1773-1829) em 1801. Com isso, 
além de propiciar o aprofundamento do conceito de difração, pode-se 
discutir a interferência de ondas, mostrando as imagens das franjas de 
interferência produzidas. Sobre o assunto, veja a seção #FICA A DICA, 
Professor!.

Para explorar a difração e a interferência, sugere-se a utilização do si-
mulador proposto na seção #FICA A DICA, Professor!, no qual é possível 
escolher qual fenômeno simular, bem como a simulação com uma, duas 
ou nenhuma fenda. Com essa proposta, os estudantes poderão utilizar 
tecnologias digitais de forma significativa para a produção de conheci-
mentos.

 » Polarização 
É importante destacar que a polarização ocorre apenas com ondas 

transversais, sendo possível citar como exemplo de aplicação os moni-
tores LCD, telas de celulares e óculos com lentes polarizadoras, que se 
baseiam na polarização da luz com o objetivo de filtrar as cores apresen-
tadas.

 » Efeito Doppler
Em relação ao efeito doppler, é possível discutir com os estudantes as 

modificações na percepção do som quando a fonte está em movimento 
em relação ao observador, podendo, inclusive, verificar isso na prática. 
Para isso, é possível utilizar um gerador de ondas sonoras, disponível em 
aplicativos para celular. Fixe uma frequência em torno de 1000 Hz e au-
mente o volume. Um estudante pode passar correndo enquanto os de-
mais observam a variação do som percebido quando a fonte sonora se 
aproxima e quando se afasta. Pode-se ampliar a discussão para as ondas 
luminosas e levantar alguns questionamentos sobre como os pesquisa-
dores (astrônomos e astrofísicos) avaliam se o Universo está em expan-
são, estacionário ou em contração. Sobre a expansão do Universo, leia o 
artigo disponível na seção #FICA A DICA, Professor!.
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 » Ressonância 
O fenômeno da ressonância é de grande importância na vida coti-

diana e, se não for previsto, pode provocar efeitos indesejáveis. Caso 
julgue adequado, comente sobre a Ponte de Tacoma, que era locali-
zada sobre o Estreito de Tacoma nos Estados Unidos. Diga que a es-
trutura da ponte não resistiu à amplitude das oscilações provocadas 
quando ela entrava em ressonância com o movimento do ar, o que 
provocou sua queda. 

 » Ondas periódicas 
A caracterização de uma onda periódica e de seus elementos prin-

cipais (comprimento de onda, amplitude, período e frequência) são im-
portantes para a compreensão dos fenômenos ondulatórios e da energia 
transportada por uma radiação eletromagnética.

 » Natureza das ondas 
Ao abordar os conceitos sobre a natureza das ondas, é possível 

retomar os questionamentos iniciais a respeito da propagação das 
ondas sonoras no espaço vazio (vácuo), bem como a velocidade de 
propagação de uma onda eletromagnética em relação a uma onda 
mecânica no ar. Peça aos estudantes que elaborem novas explicações 
para as questões inicialmente feitas, verificando a construção de seu 
aprendizado.

Em relação ao espectro eletromagnético com indicação de compri-
mento de onda e frequência das radiações eletromagnéticas, explore 
cada onda apresentada, destacando a verificação de sua presença e uti-
lização na vida cotidiana.

 » Oficina científica
Os objetivos desta seção são:

 � Verificar o período e a frequência de oscilação de um fenômeno 
periódico.

 � Relacionar o período de oscilação do pêndulo ao seu comprimento.

Verifique a disponibilidade de reservar uma aula do cronograma es-
colar para realizar essa atividade. Reserve os materiais com antecedência 
e peça que voluntários executem sua montagem. Dependendo da dispo-
nibilidade dos materiais, é possível solicitar aos estudantes que formem 
grupos e cada grupo monte seu próprio aparato.

Ao fim da atividade, peça aos estudantes que registrem os resultados 
encontrados em uma folha e que a entreguem, como forma avaliativa de 
sua participação na execução da atividade.
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#FICA A DICA, Professor! 

 � Sobre a expansão do Universo, acesse o link: http://www.if.ufrgs.
br/~fatima/ead/expansao-cosmologia.pdf. Acesso em: 12 set. 2020. 

 � Para saber mais sobre o experimento da fenda dupla, acesse o link: 
http://www.if.ufrgs.br/historia/young.html. Acesso em: 12 set. 2020.

 � Para explorar um simulador e verificar as características das ondas 
que sofrem difração e interferência, acesse o link. Disponível em: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-
interference_pt_BR.html. Acesso em: 12 set. 2020.

Ampliando
Essa atividade possui o objetivo de compreender o efeito visual resul-

tante de uma difração. É possível dividir os estudantes em grupos incen-
tivando a colaboração e comunicação entre eles. Para a atividade, serão 
necessários os seguintes materiais: cartolina (de preferência escura) e al-
finete.

O procedimento de montagem é descrito a seguir:

 � Fure o papel com o alfinete.
 � Aproxime do olho algo para ser lido a uma distância de aproximada-

mente 10 cm.
 � Coloque o papel e olhe através do furo.

É possível notar que além da imagem ter ficado mais nítida houve um 
aumento.

Isso ocorre devido ao fenômeno de difração, que faz com que os raios 
refletidos pelo objeto sejam espalhados, resultando na formação de uma 
imagem maior que o objeto.

Ao realizar a atividade, peça aos estudantes que expliquem os resul-
tados observados, considerando os conteúdos estudados no tema. Além 
disso, peça que elaborem um relatório descrevendo a atividade. Esse re-
latório pode ser utilizado para a avaliação dos estudantes.

Tema 2 • Radiações eletromagnéticas e 
suas aplicações

Neste tema, são abordados conceitos sobre radiações eletromagné-
ticas e suas aplicações, bem como quantização da energia. A fim de le-
vantar os conhecimentos prévios dos estudantes, sugere-se que sejam 
realizados os seguintes questionamentos:

 � “Durante um dia comum estamos expostos a inúmeras radiações ele-
tromagnéticas. Cite exemplos de radiações com as quais interagimos 
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diariamente.” É possível que os estudantes relacionem o conceito 
radiação a algo prejudicial à saúde, desse modo a radiação ultravioleta 
pode ser citada. Sabe-se que as radiações eletromagnéticas que causam 
danos à saúde do ser humano são aquelas que transportam grandes 
quantidades de energia, tais como o ultravioleta, raios X e raios gama. 
No entanto, interagimos com vários tipos de radiação eletromagné-
tica inofensivas ao ser humano cotidianamente, como: as micro-ondas, 
ondas de rádio, infravermelho e luz visível. Comente com os estudantes 
sobre elas.

 � “O raio gama é uma radiação eletromagnética de alta energia emitida 
por núcleos atômicos radioativos, como do urânio. É possível citar 
um ponto negativo e um positivo para essa radiação?”. Espera-se que 
os estudantes citem como ponto negativo os danos ao organismo 
humano, uma vez que a exposição a esse tipo de radiação pode causar 
câncer. Como pontos positivos, podem citar suas aplicações em este-
rilização de equipamentos e na radioterapia aplicada em tratamentos 
contra tumores.

Na abertura desse tema, é apresentada uma ilustração mostrando 
uma tirinha com as reações de alguns personagens ao símbolo de ra-
diação. Muitas pessoas não compreendem o significado da palavra ra-
diação, ou têm dificuldade para distinguir radiações que não causam 
malefício ao ser humano das que causam danos consideráveis. Promo-
va uma discussão inicial sobre o significado deste termo. Peça aos es-
tudantes que mantenham sempre o respeito às diferentes explicações 
que possam ser apresentadas e interfira diretamente em grupos que 
possam expressar dinâmica de bullying. Valorize atitudes de estudantes 
que combatam o desrespeito. 

 » Radiação ionizante e radiação não ionizante
É importante salientar que quanto maior o comprimento de onda de 

uma radiação eletromagnética, menor será sua frequência. 
Mesmo que a radiação ultravioleta não seja ionizante, destaque a 

importância de evitar a exposição a ela, uma vez que pode provocar 
danos à saúde frente à exposição prolongada e excessiva, como o en-
velhecimento precoce e o câncer de pele. Destaque a importância do 
uso do filtro solar diariamente, além do uso de óculos de sol com len-
tes adequadas para proteção dos olhos em dias ensolarados. Também 
mencione a importância de proteger o corpo, de forma geral, utilizando 
bonés e chapéus; roupas que cubram a pele. Sobre o assunto, leia o tex-
to a seguir para os estudantes.
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[...]
Durante o verão, as pessoas precisam redobrar os cuidados quando forem se 

expor ao sol. Isso porque nesta época do ano, há maior incidência de raios ultra-
violeta que podem provocar câncer de pele.

Segundo a chefe do Departamento de Dermatologia do Hospital Federal de 
Ipanema, Rio de Janeiro, Alice Buçard, evitar a exposição ao sol e usar o protetor 
solar são as principais formas de proteção da pele. “O principal cuidado é evitar 
a exposição ao sol, tentar usar um filtro com fator de proteção solar no mínimo 
de 30 [...] tentando reaplicar a cada duas a três horas. Nas crianças, a orientação 
cada vez maior é usar a proteção física mesmo. Com camisetinha, com chapéu o 
máximo de tempo possível. O filtro tem que ser um hábito como escovar os den-
tes. Proteção mesmo. Porque mesmo que a gente ache que está 100% protegido, na 
verdade a gente nunca está, porque a gente está pegando a radiação que reflete das 
superfícies que estão em volta”. explica.

[...]
[...] Segundo a especialista, nenhuma área do corpo deve ficar desprotegida. 

“No dia a dia é a gente tentar proteger as áreas expostas. Lembrar sempre nos 
homens de proteger área de orelha, nos homens calvos o couro cabeludo com boné, 
com o chapéu, no dia a dia de quem caminha, de quem se expõe mais ao sol. Tentar 
fazer uma exposição regular. De manhã você não escova os dentes antes de sair de 
casa? Então passe o filtro solar nas áreas que estão expostas ao sol diariamente. 
Na hora do almoço, quem sai para almoçar fora, pessoas que moram em casa e tem 
exposição ao jardim, na varanda é tentar reaplicar o protetor solar pelo menos no 
meio do dia”, recomenda.

[...]

LOURENÇO, D. Saiba mais sobre a importância do filtro solar. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 30 dez. 
2014. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/34947-saiba-mais-sobre-a-importancia 

-do-filtro-solar. Acesso em: 12 set. 2020.

Para mais informações sobre proteção à pele, recomenda-se a leitura 
do artigo disponível na seção #FICA A DICA, Professor!.

Após a leitura, promova uma discussão sobre os hábitos dos estudan-
tes em relação à exposição à radiação solar. Incentive-os a cuidar da saú-
de, ação relacionada ao desenvolvimento da competência geral 8.

 » Energia quantizada
Sobre a frequência das ondas de TV (VHF e UHF), é possível que os 

estudantes não conheçam essas nomenclaturas, que já foram comuns e 
utilizadas como critério para aquisição de aparelhos de televisão décadas 
atrás. Então, amplie a discussão para o processo de migração da TV ana-
lógica para a digital, em processo no país. Com isso, os estudantes am-
pliarão seu repertório de conhecimentos científicos em associação com o 
avanço do mundo tecnológico a sua volta.

Com relação às micro-ondas, é possível que seja uma das radiações 
mais conhecidas por parte dos estudantes, no entanto, associada ao apa-
relho de micro-ondas, bastante comum. Um aspecto importante a se res-
saltar nesse momento é sua utilização no aquecimento de alimentos e 
sua utilização em instrumentos de comunicação.
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Quanto à radiação infravermelha, é possível frisar que o corpo huma-
no emite radiações na faixa do infravermelho e, por isso, é possível utilizar 
um pirômetro para aferir a temperatura corporal. É importante destacar 
que esses equipamentos são um tipo de termômetro que captam a ra-
diação infravermelha emitida pelo corpo (não emitem radiação) e seus 
sensores interpretam esses dados, retornando uma resposta numérica 
correspondente à temperatura.

Ao abordar as radiações eletromagnéticas que se concentram na faixa 
da luz visível, lembre aos estudantes que esta é um espectro contínuo, 
fazendo com que a percepção visual das cores se alterne de forma gra-
dativa, e não de forma pontual, com apenas sete cores. Destaque que a 
cor vermelha é a de menor frequência (e maior comprimento de onda), 
transportando a menor quantidade de energia dessa faixa, enquanto na 
violeta ocorre o oposto.

Ao apresentar as radiações eletromagnéticas de alta energia, retome 
o questionamento inicial apresentado neste material sobre as aplicações 
negativas e positivas dos raios gama. É possível citar o desastre de Cher-
nobyl, a fim de ilustrar o efeito da interação de radiações de alta energia 
com o organismo humano. O acidente nuclear de Chernobyl foi o maior 
da história e ocorreu em abril de 1986, no reator nuclear número quatro 
da usina nuclear situada ao norte da Ucrânia Soviética e próxima à cidade 
de Pripiat, onde moravam os trabalhadores da usina. Tal acidente espa-
lhou elementos radioativos pelo mundo através da atmosfera. Para saber 
mais sobre o assunto, sugira a leitura da reportagem indicada na seção 
#FICA A DICA, Estudante!.

#FICA A DICA, Estudante! 
 � Para saber mais sobre o acidente da Usina Nuclear de Chernobyl, 

leia o texto presente no link a seguir. Disponível em: https://www.
nationalgeographicbrasil.com/2019/06/o-que-aconteceu-desastre-cher 
nobyl-uniao-sovietica-ucrania-energia-nuclear. Acesso em: 12 set. 2020.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para conhecer mais sobre os efeitos da luz solar sobre a pele humana, 

acesse o link a seguir. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/
qnesc01/quimsoc.pdf. Acesso em: 12 set. 2020.

Tema 3 • Tópicos de Física Moderna
Neste tema, são abordados os conceitos sobre a teoria dos quanta, 

o efeito fotoelétrico, a dualidade onda-partícula da luz, o princípio da 
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incerteza e noções de Relatividade. Antes de iniciar o trabalho com 
este tema, verifique os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o 
assunto. Faça alguns questionamentos, como:

 � “De que maneira a energia solar pode ser transformada em energia 
elétrica?”. É possível que os estudantes saibam que isso acontece em 
painéis fotovoltaicos, mas não saibam conceitualmente como é pos-
sível converter energia solar em elétrica. O efeito fotoelétrico, que 
explica o fenômeno, será abordado neste tema. Conduza o raciocínio 
da turma, retomando conceitos sobre os átomos.

 � “A luz é onda eletromagnética ou uma partícula?”. Provavelmente, 
os estudantes, estimulados pelo conhecimento acerca do espectro 
eletromagnético, respondam que a luz é uma onda. Sabe-se que a 
luz se comporta tanto como onda, pois sofre difração (fenômeno 
ondulatório), quanto como partícula, pois é capaz de retirar partícu-
las (elétrons) de uma placa metálica (efeito fotoelétrico). A dualidade 
onda-partícula também é abordada no decorrer desse tema.

Na abertura desse tema, é apresentada uma tirinha mostrando o 
paradoxo dos gêmeos, apresentando um dos conceitos mais famosos 
acerca da Relatividade de Einstein. Após isso, são realizados três ques-
tionamentos, sendo o último deles referente a possíveis influências 
sobre o organismo de um astronauta que fica durante muitos meses 
na estação espacial. É sugerido um link, na seção #FICA A DICA, Estu-
dante!, para auxiliar os estudantes a pesquisarem sobre o tema.

 » Teoria dos quanta 
Com relação à teoria dos quanta, reforce que não é qualquer quanti-

dade de energia que possibilita o salto quântico do elétron. Isso é impor-
tante para a compreensão do efeito fotoelétrico.

Se desejar, faça a leitura do livro indicado na seção #FICA A DICA, 
Professor! sobre essa teoria. É possível indicar a leitura aos estudantes, 
para aprofundarem seus conhecimentos sobre o assunto.

 » Efeito fotoelétrico
Retome o questionamento inicial sobre a transformação de energia 

solar em elétrica, presente neste material. Explique que a radiação solar, 
somando-se a outros recursos, tais como a energia eólica, das ondas (ma-
remotriz), hidroeletricidade e biomassa, é responsável por grande parte 
da energia renovável disponível no planeta. A energia solar mundial está 
em expansão; caso deseje saber mais sobre a distribuição diária média da 
energia solar recebida pela Terra, a energia solar no mundo, bem como 
a evolução da energia fotovoltaica, é disponibilizado um link na seção 
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#FICA A DICA, Professor!.
Sugere-se que os estudantes pesquisem sobre equipamentos e ins-

trumentos em que o efeito fotoelétrico seja aplicado, como mecanismos 
de automação. Os estudantes devem analisar as propriedades dos ma-
teriais que permitem a transformação de energia luminosa em energia 
elétrica por meio do efeito fotoelétrico.

 » A natureza dual da luz 
Retome o questionamento inicial para levantamento de conheci-

mento prévio dos estudantes. Para a abordagem experimental das ca-
racterísticas ondulatórias da luz, sugere-se a retomada do experimento 
de Thomas Young, explorando, com os estudantes, as observações que 
podem ser realizadas com o simulador sugerido na seção #FICA A DICA, 
Estudante!. Para obter informações sobre o funcionamento do simula-
dor, acesse “sobre” e “para os professores”, para conhecer os objetivos do 
simulador e os controles para manipulá-lo. Repasse essas informações 
aos estudantes. Se possível, utilize o simulador em aula. 

 » O princípio da incerteza 
Um aspecto importante a ser abordado é o fato de o observador inter-

ferir naquilo que é observado, bem como a discussão sobre a não existên-
cia de uma precisão absoluta em qualquer observação.

 » Experimento de Michelson-Morley 
Trata-se de um experimento de grande importância para o desenvol-

vimento da Física Moderna, pois o fato de ser inconclusivo em relação 
à existência do éter permitiu que Einstein enunciasse os postulados em 
que se fundamentaram os conceitos da Relatividade Restrita. Incentive 
os estudantes a valorizarem a constante construção dos conhecimentos 
científicos.

 » Noções de Relatividade 
É possível citar uma aplicação prática sobre a Teoria da Relatividade 

em um instrumento utilizado com bastante frequência nos dias atuais: o 
GPS, instrumento capaz de determinar posições com alta precisão. 

O GPS é um dos sistemas mais importantes do mundo atual, sendo 
utilizado em diversos serviços, além de substituir os mapas e outros aces-
sórios de navegação.

A localização no GPS é calculada com o tempo de resposta entre os sa-
télites que orbitam a Terra e os aparelhos. Sabe-se que os satélites estão 
localizados a uma altura de aproximadamente 20 mil quilômetros acima da 
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superfície terrestre, estando sujeitos a uma influência menor da gravidade 
quando comparados aos aparelhos de localização. Além disso, soma-se a 
velocidade aproximada de 10.000 km/h dos satélites em órbita, resultando 
em uma diferença de sete microssegundos em relação à Terra. Essa diferen-
ça poderia resultar em uma variação de 10 quilômetros na localização de 
um GPS terrestre. Devido a isso, os aparelhos contam com cronômetros de 
alta precisão que conseguem se adaptar ao tempo na Terra.

#FICA A DICA, Estudante!
 � Para saber mais sobre os efeitos de um longo tempo no espaço no orga-

nismo de um astronauta, acesse o link. Disponível em: https://www.bbc.
com/portuguese/noticias/2016/03/160308_mudancas_astronauta_lab. 
Acesso em: 12 set. 2020.

 � Utilize o simulador a seguir para estudar o efeito fotoelétrico. Disponível 
em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/photoelectric. Acesso 
em: 12 set. 2020.

#FICA A DICA, Professor! 
 � Para saber mais sobre energia solar, acesse o link. Disponível em: https://

www.feis.unesp.br/index.php/webmail#!/departamentos/engenharia 
-eletrica/pesquisas-e-projetos/eco2/fontes-de-energia/solar/. Acesso 
em: 6 set. 2020.

 � Para aprofundar os conhecimentos da teoria dos quanta, de forma leve 
e descontraída, é sugerida a leitura do livro: GILMORE, R. Alice no país 
do quantum: uma alegoria da física quântica. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998. 

Falando de… Física nos diagnósticos 
Esta seção traz algumas aplicações dos conhecimentos físicos na me-

dicina. Destacam-se alguns exames diagnósticos. Ao abordar o assunto, 
aproveite a oportunidade para comentar sobre a importância de equipa-
mentos de proteção individual e de comportamentos de segurança para 
profissionais que manipulam equipamentos que emitem radiação. O uso 
incorreto desses equipamentos pode provocar sérios danos ao organismo.

Da mesma forma, os pacientes que realizam exames diagnósticos 
que funcionam com emissão de radiação devem utilizar proteções para 
evitar exposição desnecessária. Questione, por exemplo, se os estudan-
tes já fizeram algum desses exames e quais cuidados tiveram que ado-
tar. Eles podem citar o uso de um avental radiológico, feito de chumbo, 
por exemplo. Esse avental protege a região do tórax e do abdômen da 
radiação emitida.
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Respostas e resoluções das atividades do Livro do estudante

Unidade 1 •  Características da Ciência
 1. Resposta pessoal. Neste momento não se espera de� nições 

por parte dos estudantes, mas uma oportunidade para iniciar 
uma conversa sobre o assunto. A Ciência, em sua essência, 
é con� ável, embora provisoriamente, até que outra teoria 
sobreponha a atual, isenta de opiniões, baseada em evidên-
cias, por isso, não é democrática, sem achismos, corrige a 
si mesma e supera preconceitos; é um empreendimento 
humano, por isso está vinculada a um contexto histórico e 
social, não faz juízo de valor, escolhendo verdades por ques-
tões estéticas ou econômicas, não é dogmática.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes relacionem 
a falta de Ciência à ampliação das mazelas sociais, como 
estagnação tecnológica, fome, desemprego, altos índices 
de mortalidade, ampliação da degradação ambiental, 
entre outras situações.

Tema 1: A construção dos conhecimen-
tos científicos 

 1. A reportagem 1 a� rma que Júpiter é o planeta do Sistema 
Solar que possui o maior número de luas/satélites naturais. 
A reportagem 2 a� rma que Saturno é o planeta do Sistema 
Solar que possui o maior número de luas/satélites naturais.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam 
que os conhecimentos cientí� cos a respeito dos satélites 
naturais dos planetas do Sistema Solar foram ampliados 
e revistos, evidenciando que não são estáticos, podendo 
ser alterados conforme são construídos.

 3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que os avanços tecnológicos possibilitam os avanços 
cientí� cos, e vice-versa.

Atividades

 1. A Ciência pode ser entendida como um empreendimento 
humano, que busca explicar os fenômenos naturais e 
construir conhecimentos baseados em evidências inter-
pretadas de forma lógica.  Os conhecimentos cientí� cos 
se relacionam aos contextos históricos, sociais, políticos, 
culturais e econômicos em que foram determinados. Eles 
são dinâmicos, ou seja, estão em constante construção.

 2. a) Não, pois é estereótipo de cientista ser um homem 
branco, já de certa idade e que trabalha isolado em seu 
laboratório. Já nesse caso, as pesquisadoras são mulheres, 
de idades variadas e características diversas e que traba-
lharam em colaboração para solução do problema. 

b) Oriente os estudantes a buscar as informações em 
fontes con� áveis, como sites de universidades e revis-
tas de divulgação cientí� ca. As informações a respeito 
das pesquisadoras brasileiras podem ser obtidas em 
notícias veiculadas por jornais e revistas, por exemplo. 
Incentive-os a buscar pesquisadoras de áreas variadas da 
Ciência. A discussão do tema permite que os estudantes 
percebam que a ciência está inserida em um contexto 
histórico, social e cultural. A produção do vídeo permite 

o desenvolvimento da linguagem artística para expressar 
e compartilhar ideias e informações. 

 3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes redijam 
um texto que considere que no caso do buraco negro, o 
desenvolvimento da tecnologia (rede de radiotelescópios) 
impulsionou o avanço dos conhecimentos cientí� cos. Mas 
o avanço da ciência também permite o desenvolvimento 
tecnológico. 

 4. a) Não. O termo “teoria”, em nosso cotidiano, é sinônimo 
de especulação. No entanto, na Ciência, teoria é uma 
explicação bem fundamentada, que se baseia em fatos, 
evidências e até em leis cientí� cas, para fenômenos de 
maior complexidade.

b) As hipóteses são explicações elaboradas pelos cien-
tistas na tentativa de responder a uma questão cientí� ca 
ou um problema. Elas podem ser testadas por meio das 
investigações científicas, podendo, então, ser confir-
madas ou refutadas. As leis cientí� cas, por sua vez, são 
enunciados que descrevem regularidades, sob determi-
nadas condições, acerca de um fenômeno natural. Esses 
enunciados mantêm-se invariavelmente verdadeiros, 
caso essas condições especí� cas sejam mantidas, possi-
bilitando a realização de previsões sobre os fenômenos. 
As teorias cientí� cas, por � m, são explicações bem funda-
mentadas, que se baseiam em fatos, evidências e até em 
leis cientí� cas, para fenômenos mais amplos e de maior 
complexidade, mas não descrevem regularidades.

 5. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apontem 
que os conhecimentos cientí� cos estão em constante 
construção e possuem relação à época e às condições 
sociais, econômicas, políticas e culturais nos quais se 
desenvolvem, podendo atender a demandas da socie-
dade. No caso, a pandemia de Covid-19 foi o contexto 
que motivou a realização de diversas pesquisas sobre o 
assunto ao redor do mundo.

Tema 2: Investigações científicas 

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes identi� -
quem a observação, o levantamento de hipóteses, o teste 
de hipóteses e a elaboração de uma conclusão.

 2. Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que os 
estudantes conversem a respeito de situações em que 
exercitaram o pensamento cientí� co em seu cotidiano.

 3. Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é incentivar 
a formulação de perguntas cientí� cas, estimulando o pen-
samento cientí� co. Veri� que com os estudantes questões 
que envolvam a comunidade onde a escola está situada. 
Questões ambientais, ou de saúde podem ser levantadas. 
Entretanto, considere a curiosidade dos estudantes por 
assuntos diversos, estimulando-a.

 4. Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é incenti-
var os estudantes a elaborar hipóteses cientí� cas e/ou 
determinação de objetivos de pesquisa, estimulando seu 
pensamento cientí� co.
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determinação de objetivos de pesquisa, estimulando seu 
pensamento científico.

 5. Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é incentivar 
os estudantes a determinar formas de se coletar os dados 
na pesquisa que estão elaborando, a fim de estimular seu 
pensamento científico. É importante que verifiquem a ade-
quação das formas de coleta aos objetivos da pesquisa.

 6. Observação, elaboração de questões e de uma hipótese a 
ser testada, delineamento de procedimentos para a coleta 
e a análise dos dados, obtenção e interpretação de resul-
tados e elaboração de conclusões. Considere aqueles que 
indicaram a divulgação da pesquisa como uma etapa final.

 7. Não. A investigação dos pesquisadores apenas eviden-
cia que a quantidade de oxigênio dissolvido na água é 
inferior aos níveis ideais. Para concluir que a morte dos 
animais seja decorrente dessa situação, seriam necessá-
rios outros tipos de investigação, envolvendo análise dos 
animais que foram afetados, por exemplo.

Atividades
 1. Espera-se que os estudantes respondam que as inves-

tigações científicas partem de uma pergunta a respeito 
dos processos e dos fenômenos observados no mundo 
natural. Para respondê-las, são elaboradas suposições a 
serem testadas, denominadas hipóteses. Para testá-las, 
geralmente são planejados procedimentos específicos a 
serem seguidos, que incluem formas de coleta e análise 
de dados.  Os dados coletados são analisados, o que 
possibilita a obtenção de resultados, os quais podem ser 
interpretados a partir de conhecimentos já existentes 
naquela área. A interpretação possibilita tirar conclusões 
que corroboram com (se for verdadeira) ou refutam (se for 
falsa) a hipótese inicial.

 2. A divulgação das investigações pode ocorrer por meio da 
redação e da publicação de artigos científicos em revis-
tas e periódicos científicos, especializados nas respectivas 
áreas de pesquisa, na apresentação de trabalhos científi-
cos em feiras, eventos e congressos.

 3. a) O texto informa um estudo realizado durante o iso-
lamento social adotado na pandemia de Covid-19 para 
conter a disseminação do novo coronavírus. O estudo 
analisou a concentração de gases poluentes na atmosfera 
em algumas áreas de centros urbanos, como São Paulo e 
Rio de Janeiro. Foi verificada uma redução, de modo geral, 
da concentração de poluentes no ar.

b) Resposta pessoal. Possível resposta: “O que ocorreu 
com a concentração de gases poluentes na atmosfera de 
centros urbanos durante o período de isolamento social 
adotado na pandemia de Covid-19, em comparação com 
períodos anteriores?”.

c) Resposta pessoal. Possíveis respostas: a concentração 
de gases poluentes na atmosfera de centros urbanos 
aumentou durante o período de isolamento social 
adotado na pandemia de Covid-19, em comparação com 
períodos anteriores; a concentração de gases poluentes na 
atmosfera de centros urbanos diminuiu durante o período 

de isolamento social adotado na pandemia de Covid-19, 
em comparação com períodos anteriores; a concentração 
de gases poluentes na atmosfera de centros urbanos se 
manteve a mesma durante o período de isolamento social 
adotado na pandemia de Covid-19, em comparação com 
períodos anteriores.

d) A redução da concentração de gases poluentes na 
atmosfera de centros urbanos durante o período de iso-
lamento social adotado na pandemia de Covid-19, em 
comparação com períodos anteriores.

e) Resposta pessoal. Os dados mencionados provêm de 
estudos realizados por pesquisadores de universidades 
brasileiras que são centro de pesquisas reconhecidos e 
que foram divulgados em uma revista especializada em 
divulgação científica.

 4. a) Satélite.

b) O gráfico produzido pode ser com barras, linhas etc. 
Espera-se que os estudantes respondam que a construção 
de gráficos a partir dos dados coletados, corresponde à 
etapa de análise dos dados.  Sugestão de gráfico:
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c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes men-
cionem que entre os anos de 2013 e 2016, houve um 
aumento do número dos focos de queimadas no Brasil. 
Esse número foi reduzido em 2017 e 2018. Contudo, 
aumentou consideravelmente em 2019.

d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes men-
cionem que os impactos ambientais decorrentes de 
queimadas serão intensificados, como a emissão de gases 
poluentes na atmosfera e a ameaça à biodiversidade 
brasileira.

e) Resposta pessoal. O objetivo é que os estudantes ela-
borem um panfleto evidenciando o aumento dos focos de 
queimadas em 2019 e destaquem os impactos ambientais 
associados a esse cenário. Organize a entrega do panfleto 
à comunidade escolar.

 5. a) Resposta pessoal. Possível resposta: qual a influência 
da luz no crescimento das plantas?
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b) Resposta pessoal. Possíveis respostas: a presença de 
luz exerce influência no crescimento das plantas, inter-
rompendo-o; a presença de luz exerce influência no 
crescimento das plantas, estimulando-o; a presença de 
luz não exerce influência no crescimento das plantas.

c) Espera-se que os estudantes indiquem quatro vasos, 
quatro exemplares de plantas jovens, substrato (solo e 
adubo em quantidades iguais entre os vasos) e água.

d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes indi-
quem que pode ser realizada a pesagem das plantas em 
uma balança, verificando a diferença média entre suas 
massas; ou que pode ser realizada a medição de seu com-
primento com uma fita métrica, verificando a diferença 
média entre suas alturas etc.

e) Como foi observado que as plantas mantidas no escuro 
não cresceram tanto quanto as plantas mantidas na pre-
sença de luz, pode-se afirmar que a luz exerceu influência 
no crescimento das plantas estudadas, estimulando-o.

 6. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes men-
cionem que as feiras de ciências estimulam a iniciação à 
pesquisa e possibilitam discussões sob diferentes pers-
pectivas (de estudantes, de professores, e de pessoas da 
comunidade escolar, como pais e familiares).

b) Resposta pessoal. Caso a escola tenha uma feira de 
ciências, o objetivo é que os estudantes redijam textos 
a respeito dela e compartilhem no site da escola com o 
intuito de divulgá-la para a comunidade externa. Caso a 
escola não tenha feira de ciência, incentive os estudantes 
a pesquisar como se pode organizar uma e a apresentar 
uma proposta para a coordenação/direção da escola.  

Tema 3: O trabalho dos cientistas 

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes con-
cluam que as pesquisas realizadas em cada local são 
diferentes, mas, devem seguir etapas gerais comuns a 
uma investigação científica. É possível que citem que 
no ambiente natural, podem ser coletados dados de 
fatores bióticos e abióticos para serem estudados pos-
teriormente; e que nos museus, podem ser analisados 
documentos históricos, fósseis, objetos de civilizações 
antigas, entre outros. Há diversos equipamentos, como 
de proteção do pesquisador, de coleta de dados, com-
putadores, entre outros.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem labo-
ratórios, universidades, centro de pesquisas. Verifique se 
os estudantes citam sala de aula, local onde pesquisas 
também são realizadas.

 3. Os estudantes podem citar kitassato, funil comum, balão 
de fundo redondo, vidro de relógio, pipeta volumétrica, 
bureta, placa de petri, cadinho, agitador magnético, 
balança, manta aquecedora, estufa. Os estudantes 
podem dividir a lista em vidrarias, equipamentos e 
utensílios gerais. Ainda podem citar equipamentos que 
sejam específicos para laboratórios de física, química e 
biologia.

Atividades

 1. a) O objetivo da data é incentivar a população a visitar 
museus, apreciá-los e a refletir sobre sua importância para 
a sociedade. 
b) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que os 
estudantes conheçam os museus que existem no muni-
cípio ou em municípios próximos. Se possível, verifique a 
disponibilidade da escola em organizar uma visita até ele.
c) Os museus são locais importantes para a preservação 
de materiais históricos e culturais, de modo a garantir sua 
integridade por longos períodos. Eles também represen-
tam formas de acesso ao conhecimento e à cultura de 
uma região ou de um país. Além disso, podem ser espaços 
para realização de pesquisas.

 2. a) Destilação. Separar líquidos por meio de sua tempera-
tura de condensação.
b) O líquido A.
c) O líquido A, colocado no interior de um balão de fundo 
chato, foi aquecido até que uma das substâncias da mistura 
atingisse sua temperatura de ebulição e vaporizasse. O 
vapor foi direcionado para um condensador, conectado 
a duas mangueiras: uma de entrada de água fria e outra 
de saída dessa água. O vapor dentro do condensador, res-
friado pelo fluxo de água, condensava e pingava no béquer. 

 3. a) Equipamentos de proteção individual (EPI) e de prote-
ção coletiva (EPC). Os EPI oferecem proteção a cada pessoa, 
individualmente, se utilizados de forma correta. Entre eles 
estão: máscaras, viseiras, luvas, protetores auriculares e 
jalecos. De modo geral, eles evitam que os materiais mani-
pulados entrem em contato direto com o organismo do 
pesquisador, por meio da pele ou por meio de mucosas, 
como as da boca, as do nariz e as dos olhos. Os EPC, por 
sua vez, oferecem proteção a todos os usuários do espaço. 
Entre eles, estão: extintores de incêndio, chuveiros de emer-
gência, lava-olhos e equipamentos que promovem o fluxo 
de ar, como cabines de exaustão química.
b) Os comportamentos de segurança são atitudes que 
evitam a exposição a situações de risco. São exemplos: 
manusear de forma adequada os materiais de trabalho; 
não levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos; não 
utilizar o olfato ou o paladar para identificar produtos 
químicos; não trabalhar sozinho no laboratório; não levar 
alimentos nem bebidas para o laboratório; usar roupas e 
calçados fechados, que cubram a maior parte do corpo; 
entre outras atitudes.

 4. a) A esterilização consiste na eliminação de todas as 
formas de vida microscópicas, inclusive de esporos bac-
terianos, que existem sob a superfície de materiais. Ela 
pode ocorrer por métodos físicos, como equipamentos 
que empregam altas temperaturas e alta pressão ou 
por métodos químicos, a partir de produtos químicos 
esterilizantes.
b) A desinfecção consiste na eliminação de todos, ou de 
boa parte, de microrganismos patogênicos que possam 
existir sob a superfície dos materiais. As técnicas de desin-
fecção, contudo, não são capazes de eliminar esporos, 
que são estruturas de resistência de algumas bactérias, 
que lhes possibilitam sobreviver em meio a condições 
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adversas do ambiente. Dessa forma, a desinfecção de 
materiais utilizados em cirurgias não é suficiente para 
evitar a contaminação dos pacientes.

Atividades extras

 1. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes con-
siderem informações como: a presença do nome do(s) 
cientistas envolvidos na pesquisa; a instituição (univer-
sidade, instituto, etc.) em que a pesquisa foi realizada; a 
menção a uma pesquisa publicada em uma revista cien-
tífica da área, de modo que as informações veiculadas 
possam ser acessadas em fontes oficiais; entre outros.

b) Resposta pessoal. Outras formas de se verificar a vera-
cidade é conferir se a fonte da notícia é confiável e se as 
informações da notícia são veiculadas por mais de uma fonte; 
verificar se o veículo da informação é uma fonte nacional ou 
regional, e não uma pessoa; verificar se as opiniões, ideias 
ou ideologias da pessoa que compartilhou, são reforçadas 
pelas informações; entre outros. A partir de suas respostas, 
os estudantes devem criar um panfleto digital que auxilie o 
combate às fake news e o compartilhar com a comunidade 
escolar.

 2. a) O Brasil ficou em 4o lugar, tendo produzido 11 355 220 
toneladas de resíduos plásticos em 2018.

b) Em termos percentuais, a maior reciclagem de resí-
duos plásticos produzidos ocorreu na Alemanha, já que 
37,94% foram reciclados; e a menor ocorreu no Brasil, já 
que 1,28% foram reciclados. Dados para demais países: 
Estados Unidos (34,60%); Reino Unido (31,45%); China 
(21,92%); Canadá (21,25%); Índia (5,73%); Japão (5,68%); 
Indonésia (3,66%); Rússia (3,58%).
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Total de resíduos produzidos ____________ 100%
Total de resíduos reciclados _____________ x
Exemplo para o Brasil:
11 355 220 ____________ 100%

145 043 _______________ x
145 043 ? 100% = 11 355 220 ? x
14 504 300 = 11 335 220 ? x
x = 14 504 300 : 11 335 220 = 1,28% (aproximadamente)

 3. a) Pipeta graduada. Considere os estudantes que 
também responderem uma vidraria para armazenar o 
volume pipetado, como béquer ou Erlenmeyer.

b) Máscara, viseira, luva e jaleco, por exemplo, para evitar 
que o ácido entre em contato direto com o organismo do 
pesquisador, por meio da pele ou por meio de mucosas, 
como da boca, do nariz e dos olhos.

c) A cabine de fluxo remove gases e vapores que possam 
ser liberados pelos produtos químicos que são manipula-
dos pelos pesquisadores, evitando sua contaminação.

d) Não levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos; não 
utilizar o olfato nem o paladar para identificar produtos 
químicos; não levar alimentos ou bebidas para o laborató-
rio; usar roupas e calçados fechados, que cubram a maior 
parte do corpo; entre outros.

 4. Microscópio óptico de campo claro, que funciona a partir 
de feixes de luz visível. Nesse, a luz visível atravessa a 
amostra em observação e chega até lentes que ampliam 
as imagens projetadas para o olho do observador, ou, 
para uma câmera. Para tanto, as células foram coradas e 
são visualizadas sob um fundo claro.

 5. A desinfecção consiste na eliminação de todos, ou de boa 
parte, de microrganismos patogênicos que possam existir 
sob a superfície dos materiais, porém, não é capaz de eli-
minar estruturas de resistência, como esporos. Para vírus, 
como o causador da Covid-19, o uso de um desinfetante, 
como o álcool em gel 70%, é suficiente para promover 
sua destruição. Assim, a adoção dessa medida de higiene 
foi importante para conter a disseminação da doença 
durante a pandemia.

 6. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes discor-
dem dessa afirmação, já que as teorias científicas não são 
sinônimos de especulações, mas explicações bem fun-
damentadas sobre fenômenos de maior complexidade. 
Elas se baseiam em fatos, evidências e até mesmo em leis 
científicas.

 7. Alternativa a.

 8. Alternativa c.

 9. Alternativa a.

 10. Alternativa d.

Integrando com Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

 1. Os participantes devem ter acesso às informações referen-
tes à pesquisa, como objetivos, procedimentos, benefícios 
e possíveis riscos. Além disso, devem aderir voluntaria-
mente à pesquisa, podendo retirar-se dela a qualquer 
momento, sem acarretar danos. 
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 2. Os crimes cometidos pelo governo alemão durante a 
Segunda Guerra Mundial, como a realização de experi-
mentos invasivos com prisioneiros de guerra, levantaram 
discussões mundiais sobre a necessidade de regulamen-
tar os direitos humanos, bem como sua participação 
em pesquisas. Assim, em 1947, foi criado o Código de 
Nuremberg, o primeiro documento a estabelecer um 
conjunto de preceitos éticos em pesquisas realizadas com 
seres humanos, e no ano seguinte, em 1948, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

 3. Resposta pessoal. Oriente os estudantes na realiza-
ção desta atividade. Como existem muitos artigos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, é possí-
vel orientar que cada grupo pesquise certo conjunto 
de artigos, de modo que todos sejam contemplados 
pela classe. O site a seguir apresenta essa declaração 
(Disponível para download em: https://www.ohchr.org/
EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por, acesso em: 
19 set. 2020) e pode ser utilizado como fonte de busca 
pelos estudantes. É possível promover discussões com 
os estudantes sobre os direitos humanos e questões que 
envolvem a sociedade.

Unidade 2 • Genética e tecnologia
1 e 2. Resposta pessoal. Neste momento não é esperado 
que os estudantes saibam corretamente os conceitos 
abordados nas questões, apenas para levantar conheci-
mentos prévios e gerar interesse sobre o assunto. Como 
um conceito geral, a biotecnologia pode ser entendida 
como um conjunto de técnicas de manipulação de seres 
vivos, incluindo microrganismos, plantas e animais, ou 
de suas partes, voltadas para a aquisição de produtos 
ou de processos que interessam à sociedade humana. 
A imunidade, por sua vez, é basicamente um conjunto 
de mecanismos de defesa do corpo humano contra 
agentes invasores, que oferece resistência contra o 
desenvolvimento de doenças infecciosas. De maneira 
geral, o mecanismo de ação de uma vacina se baseia na 
sensibilização do sistema imunológico por meio do reco-
nhecimento de antígenos, uma forma artificial de adquirir 
a imunidade ativa. 

Tema 1: Núcleo e divisões celulares

 1. A estabilidade química do DNA após um longo período 
e a possibilidade de utilizar uma grande diversidade de 
material biológico para a análise, desde que seja consti-
tuído por células nucleadas.

 2. Resposta pessoal. É possível que os estudantes citem o 
exame de paternidade. Entretanto, milhares de condições 
ou predisposições a doenças podem ter seu diagnóstico 
confirmado por meio dos exames de DNA.

Oficina científica

 1. Resposta pessoal. É esperado que os estudantes concluam 
que sim, visto que a atividade prática utilizou materiais e 
procedimentos simples para extração de DNA de cebola. 

Ao final, foi possível visualizar o DNA, na forma de um 
muco esbranquiçado.

 2. As células da cebola.

 3. O detergente promove o rompimento da membrana plas-
mática e do envoltório nuclear, de constituição lipídica. 
Dessa forma, o DNA se torna livre na solução.

 4. Resposta pessoal. O objetivo desta atividade é que os 
estudantes elaborem questionamentos aos seus colegas 
a respeito da atividade prática realizada e/ou assuntos 
relacionados. Os questionamentos devem ser respondi-
dos pelos demais colegas do grupo.
Sugestões de questionamentos:

 1) Nas células de cebola, em qual estrutura o DNA está 
localizado? 
R: No interior no núcleo celular.

 2) Como o DNA está organizado no interior do núcleo 
celular? 
R: No interior do núcleo celular, o material genético apre-
senta-se sob a forma de cromatina, que é um complexo 
formado por associações entre a molécula de DNA e 
proteínas específicas. A unidade básica da cromatina 
é o nucleossomo, que consiste no DNA enrolado duas 
vezes ao redor de um conjunto de proteínas denomina-
das histonas. A interação entre as histonas promove o 
enovelamento do DNA, formando fibras de cromatina. 
Em uma fase um pouco mais condensada, as fibras de 
cromatina formam alças. Em determinados momentos 
da vida da célula, como durante sua divisão, a cromatina 
assume uma forma bastante condensada, denominada 
cromossomo.

Atividades

 1. a) Na área 2. Neste momento, está ocorrendo a duplica-
ção do DNA. Ao final da fase S, a quantidade de DNA no 
núcleo da célula é o dobro (2X).

b) Na área 4. Neste momento, a célula passa pela mitose 
e as cromátides-irmãs são separadas e levadas a polos 
opostos da célula, onde serão formados os núcleos das 
células-filhas. É possível perceber que no início da área 
indicada em 4, o DNA está duplicado (2X), isto é, os 
cromossomos apresentam cromátides-irmãs. Ao final, 
está com a quantidade de DNA (X) que normalmente 
apresentaria, indicando que as cromátides-irmãs foram 
separadas e constituíram os conjuntos cromossômicos 
das células-filhas.

c) A intérfase pode ser separada em três fases: G1, S e G2. 
Na fase G1, ocorre o crescimento da célula em decorrência 
da síntese de proteínas e outros componentes celulares. 
Na fase S, ocorre a duplicação (ou síntese) do DNA, de 
maneira que cada cromossomo seja constituído por 
duas cromátides. Na fase G2, a célula continua crescendo 
enquanto finaliza as preparações para a fase mitótica. 
Ao final da intérfase, os cromossomos estão duplicados, 
assim como os centríolos, que passam a apresentar-se em 
dois pares.
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d) O objetivo dessa atividade é exercitar as habilidades 
manuais dos estudantes. No esquema, é importante que 
os estudantes registrem os principais eventos da prófase, 
da metáfase, da anáfase e da telófase, juntamente à cito-
cinese. Ao final, devem ser formadas duas células-filhas 
idênticas à célula que lhes deu origem.

 2. a) Anáfase, pois, durante esta fase, as cromátides-irmãs 
são separadas e levadas em direção aos polos da célula.

b) Após a separação das cromátides-irmãs na anáfase, 
ocorre a telófase. Nesta fase, os cromossomos separados 
chegam aos polos e o fuso acromático desaparece. Os 
cromossomos se descondensam e se inicia a formação 
de um envoltório nuclear ao redor de cada conjunto cro-
mossômico. A mitose se completa quando dois núcleos 
geneticamente idênticos são formados no interior da 
célula. Normalmente ela é acompanhada da divisão do 
citoplasma, denominada citocinese.

 3. a) Metáfase, pois é a fase em que os cromossomos se 
encontram em maior grau de condensação.

b) No interior do núcleo celular, o material genético 
apresenta-se sob a forma de cromatina, que é um com-
plexo formado por associações entre a molécula de DNA 
e proteínas específicas. A unidade básica da cromatina 
é o nucleossomo, que consiste no DNA enrolado duas 
vezes ao redor de um conjunto de proteínas denomina-
das histonas. A interação entre as histonas promove o 
enovelamento do DNA, formando fibras de cromatina. 
Em uma fase um pouco mais condensada, as fibras de 
cromatina formam alças. Em determinados momentos 
da vida da célula, como durante sua divisão, a cromatina 
assume uma forma bastante condensada, denominada 
cromossomo. 

 4. a) Meiose. Ao final do processo, são formadas quatro 
células com metade do número de cromossomos da 
célula que lhes deu origem.

b) Em células gaméticas. Após a meiose, as células-filhas 
possuem um número n de cromossomos. Isso permite a 
restauração do número 2n da espécie após a fecundação.

c) 2n = 2 cromossomos, n = 1 cromossomo.

Tema 2: Genética molecular

 1. Resposta pessoal. É esperado que os estudantes pensem 
sobre o assunto, mesmo sem saberem a resposta. 
Sequenciar o material genético consiste na determinação 
da sequência de nucleotídeos que o constitui. Devido à 
universalidade do código genético, é possível conhecer os 
genes que o vírus ou o ser vivo apresenta e fazer previsões 
sobre as proteínas que podem ser formadas.

 2. Resposta pessoal. Não é esperado que os estudantes res-
pondam corretamente, mas que pensem sobre o assunto. 
Conhecer o material genético de agentes patogênicos, 
como o coronavírus, contribui para o desenvolvimento 
de medicamentos eficazes ou de vacinas que levem à 
produção de anticorpos específicos, moléculas de glico-
proteínas que auxiliam na defesa do organismo.

Atividades
 1. As ligações de hidrogênio existentes entre as bases 

nitrogenadas de cada fita são rompidas por enzimas espe-
cíficas, permitindo a abertura da dupla fita de DNA. Cada 
fita funciona como molde para a formação de uma nova 
fita complementar, e novos desorribonucleotídeos são 
adicionados à fita que está sendo sintetizada de acordo 
com a complementaridade dos pares de bases nitrogena-
das. Cada fita molde se une a uma fita recém-sintetizada 
por meio de ligações de hidrogênio, formando duas molé-
culas de DNA idênticas à molécula de DNA de origem. 
Como as moléculas de DNA sintetizadas apresentam 
uma fita proveniente da molécula de DNA original e uma 
fita recém-sintetizada, diz-se que a duplicação do DNA é 
semiconservativa.

 2. a) Os ribossomos.

b) Transcrição e tradução. A transcrição consiste na 
síntese de moléculas RNA a partir de informações conti-
das em moléculas de DNA. De modo geral, uma das fitas 
do DNA funciona como molde para a síntese de uma fita 
complementar de RNA. A tradução consiste na decodi-
ficação das informações genéticas presentes em uma 
molécula de RNAm para realizar a síntese de proteínas. 
A decodificação é feita a partir da sequência de nucleotí-
deos presentes na molécula de RNAm.

 3. RNA ribossômico (RNAr), RNA transportador (RNAt) e RNA 
mensageiro (RNAm). O RNAr é um dos componentes dos 
ribossomos. O RNAm contém as informações necessárias à 
síntese de uma proteína, sendo utilizado pelos ribossomos 
como molde para esse processo. O RNAt é responsável por 
transportar os aminoácidos correspondentes às informa-
ções contidas no RNAm até os ribossomos, os quais irão 
adicionar os aminoácidos de modo ordenado à molécula 
de proteína que está sendo formada.

 4. Código genético é a correspondência entre a sequência 
de três ribonucleotídeos consecutivos e os aminoácidos 
codificados por ela. Ele é universal, pois é o mesmo para 
todos os seres vivos conhecidos em nosso planeta, ou 
seja, todos os seres vivos utilizam essa correspondência 
para codificar aminoácidos.

 5. Genes: segmentos específicos do DNA, onde se encontra a 
informação genética necessária para a síntese de proteínas.
Códon: sequência de três ribonucleotídeos consecutivos 
que codificam um aminoácido. Os códons encontram-se no 
RNAm.
Anticódon: sequência de ribonucleotídeos complemen-
tares ao códon, presente no RNAt.

 6. a) Entre a fita molde de DNA e a fita de RNAm, está repre-
sentada a transcrição. Entre a fita de RNAm e a cadeia de 
aminoácidos, está representada a tradução.

b) TAC; TCT.

c) CUU; UAA.

d) Leu; Asn.

e) Na fita de RNAm. Códon de início: AUG; códon de 
parada: UAA.
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 7. a) A transcrição do DNA para a síntese de uma fita de 
RNAm. Esse processo pode ser dividido em três momen-
tos: iniciação, alongamento e término. A iniciação consiste 
no reconhecimento e na ligação de um complexo de 
enzimas à uma sequência de nucleotídeos no DNA, 
conhecida como região promotora. Esse complexo enzi-
mático rompe as ligações de hidrogênio entre as fitas de 
DNA, separando-as, pois apenas uma das fitas será utili-
zada como molde para a transcrição. Posteriormente, se 
dá o alongamento, onde o complexo enzimático se move 
ao longo da fita molde de DNA, adicionando ribonucle-
otídeos complementares na fita de RNA que está sendo 
sintetizada. O término acontece quando o complexo 
enzimático encontra uma sequência que sinaliza o fim 
da transcrição. A sequência de término leva ao desliga-
mento do complexo enzimático e libera a fita de RNA 
recém-sintetizada.

b) A tradução de um polipeptídio a partir de uma 
molécula de RNAm. A tradução pode ser dividida em 
três momentos: iniciação, alongamento e término. A 
iniciação ocorre na ligação da subunidade menor do 
ribossomo à molécula de RNAm, próximo ao códon de 
início (AUG). A subunidade menor se desloca até encon-
trar o códon de início e há ligação entre o códon do 
RNAm e o anticódon do RNAt que carrega a metionina, 
o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica que 
será sintetizada. Com isso, há a associação da subuni-
dade maior à menor, formando o ribossomo completo. 
O ribossomo completo se desloca em uma mesma 
direção ao longo da cadeia polipeptídica, iniciando o 
alongamento, ou seja, a adição dos aminoácidos sub-
sequentes. A tradução é finalizada quando o sítio A do 
ribossomo é ocupado por um códon de término (UAG, 
UAA ou UGA). Quando isso ocorre, uma proteína deno-
minada fator de liberação se liga ao códon de término, 
promovendo a saída do último RNAt, a liberação da 
cadeia polipeptídica formada e a dissociação das subu-
nidades do ribossomo e da molécula de RNAm.

 8. a) RNAm 1: Met – Pro – Ser – Tir – Cys – Asn
RNAm 2: Met – Thr – His – Gly – Arg – Ile
RNAm 3: Met – Thr – His – Gly – Arg – Ile

b) Foram formadas duas cadeias polipeptídicas diferentes a 
partir das três moléculas de RNAm apresentadas. Isso acontece 
porque o código genético é redundante, ou seja, o mesmo 
aminoácido pode ser codificado por diferentes códons.

Tema 3: Biotecnologia

 1. Resposta pessoal. É possível que os estudantes digam que 
o texto que faz referência à biotecnologia é o da biolumi-
nescência. Entretanto, o pão feito com fermento biológico 
pode ser entendido como um produto biotecnológico, 
pois é um produto de interesse da sociedade humana, 
obtido a partir da manipulação de um ser vivo (leveduras), 
mesmo sem alteração de seu DNA.

 2. Não, somente o texto que apresenta a questão da biolumines-
cência, porque os microrganismos utilizados têm seu material 
genético alterado por técnicas de engenharia genética. 

 3. Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é apresentar 
aos estudantes argumentos favoráveis e contrários ao uso 
de células-tronco embrionárias na pesquisa, para que, a 
partir deles e de seus conhecimentos científicos, posicio-
nem-se a respeito do assunto. Organize um debate com a 
turma, o qual pode ser enriquecido se trabalhado em con-
junto com os professores de Ciências Humanas. Organize 
um tempo apropriado para esta conversa. A pesquisa pode 
ser realizada em grupo, assim como o início da conversa, 
e depois a discussão ampliada para a sala. Ofereça um 
ambiente de respeito e seriedade. Os argumentos favo-
ráveis se baseiam, em grande parte, na possibilidade de 
tratamento de diversas doenças, sobretudo àquelas em 
que se faz necessária a regeneração de tecidos. Entretanto, 
o ponto de controvérsia se dá no uso de embriões humanos 
jovens, cujo desenvolvimento é interrompido, ou seja, seria 
um impedimento ao desenvolvimento da vida. É um ser 
humano, ou uma massa de células? Esta é uma questão 
sem resposta. De qualquer maneira a indução de células 
somáticas tem se apresentado como uma opção para ame-
nizar a questão, embora ainda longe de ser resolvida. 

Atividades

 1. As biotecnologias podem ser entendidas como técnicas 
de manipulação de seres vivos, incluindo microrganis-
mos, plantas e animais, ou de suas partes, voltadas para a 
aquisição de produtos ou de processos que interessam à 
sociedade humana.

 2. A engenharia genética se refere a um conjunto de técni-
cas e de tecnologias que possibilitam a manipulação do 
material genético, como a tecnologia do DNA recombi-
nante, a clonagem molecular e a terapia gênica.

 3. As células-tronco são obtidas por meio da clonagem tera-
pêutica realizada a partir da transferência nuclear de células 
somáticas. Essa técnica consiste na retirada do núcleo de uma 
célula somática diferenciada e sua inserção em um gameta 
feminino que teve seu núcleo retirado. Nesse sentido, o 
gameta feminino incorpora o núcleo doador, passando a 
expressar e atuar conforme seu novo material genético. A 
célula à qual foi incorporada um novo núcleo é, então, subme-
tida à divisão celular, sob condições específicas de laboratório. 
Forma-se um embrião jovem, que pode ser utilizado para a 
clonagem terapêutica. Nesta, o embrião jovem é utilizado 
para obtenção de células-tronco. As células-tronco presentes 
no embrião jovem podem ser cultivadas sob condições espe-
cíficas, para se diferenciarem em vários tipos celulares.

 4. Sua capacidade de diferenciação. Elas se diferenciam em 
poucos tipos celulares.

 5. a) Terapia gênica.

b) Apesar do sucesso obtido em testes de laboratório e em 
testes realizados com camundongos, não é possível afirmar 
que a técnica terá sucesso com seres humanos. Existe uma 
grande expectativa de que a técnica seja efetiva, contudo, 
a afirmação só será possível se pesquisas envolvendo 
pacientes voluntários forem realizadas e seus resultados 
se mostrarem positivos no tratamento dos tumores.
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 6. a) Os organismos transgênicos são aqueles cujo mate-
rial genético recebeu a inserção de um ou mais genes de 
outra(s) espécie(s). De modo geral, os organismos trans-
gênicos são produzidos para expressar genes de interesse 
de outra espécie, passando a apresentar características 
que naturalmente não possuem.

b) Pontos positivos: melhoria da produção; redução do 
custo associado ao produto; oferta de maior valor nutricio-
nal, em alguns casos. Pontos negativos: riscos ambientais, 
pois podem causar desequilíbrios nas relações ecológi-
cas interespecíficas próximas ao local de plantio; riscos 
à saúde humana, devido à possibilidade de ocasionar 
reações alérgicas ou de ocorrer transferência dos genes 
inseridos ao material genético das células do organismo.

c) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que 
os estudantes se posicionem quanto aos transgênicos, 
sobretudo ao plantio e ao consumo de plantas transgê-
nicas. Para construção de seus argumentos, os estudantes 
podem utilizar os pontos positivos e negativos apontados 
no item b.

 7. a) Tecnologia do DNA recombinante e clonagem 
molecular.

b) O gene da insulina humana transcreve uma molécula 
de RNAm, que é utilizada para a produção de uma molé-
cula de DNA complementar (cDNA), devido à ação de 
uma enzima chamada transcriptase reversa. A molécula 
de cDNA é inserida em um vetor de replicação. No caso, 
o vetor é um plasmídeo obtido de bactérias da espécie 
Escherichia coli. O plasmídeo recombinante é, então, intro-
duzido em uma bactéria E. coli previamente preparada, 
em condições específicas. O gene inserido no plasmídeo 
passa a ser expresso pela bactéria, resultando na produ-
ção da insulina humana.

 8. O esquema apresenta uma técnica de indução de células 
somáticas em células-tronco. Dessa maneira, ele está rela-
cionado com células-tronco induzidas.

Tema 4: Vacinas e soros

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes digam que, 
de maneira geral, houve redução significativa na taxa de 
vacinação contra poliomielite no ano de 2016, sendo que, 
neste ano, a taxa se manteve abaixo do recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma possível 
explicação seria que as pessoas estão deixando de vacinar 
as crianças de até 1 ano.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes digam que 
se a taxa de vacinação continuar caindo, corre-se o risco 
de reincidência da doença, caso o vírus seja trazido por 
um hospedeiro de outro país para o Brasil. Nesse sentido, 
a doença deixaria de ser erradicada e seriam vivenciados 
novos casos.

 3. A imunidade naturalmente adquirida é produzida pelo 
próprio organismo ou pelo organismo materno, enquanto 
a imunidade artificialmente adquirida é produzida artifi-
cialmente em laboratórios e, posteriormente, transferida 

a um organismo.

 4. Espera-se que os estudantes respondam que os anticor-
pos anti-B presentes no plasma da pessoa de sangue tipo 
A podem reagir com o antígeno B presente nas hemácias 
do doador, desencadeando uma resposta imunológica 
específica de combate a eles. 

 5. O fator Rh também é um antígeno que pode estar pre-
sente na superfície das hemácias de algumas pessoas. 
Nesses casos, as pessoas que o apresentam em suas 
hemácias, possuem sangue Rh+. Já pessoas que não apre-
sentam antígenos Rh em suas hemácias, possuem sangue 
Rh–. Ambas não apresentam anticorpos anti-Rh. Contudo, 
eles podem ser produzidos caso uma pessoa cujo sangue 
seja Rh– tenha contato com sangue que seja Rh+. Dessa 
forma, em um segundo contato, será desencadeada uma 
resposta específica de combate às hemácias que apre-
sentam antígeno Rh e a pessoa poderá ter complicações. 
O fator Rh também foi descoberto por Karl Landsteiner, 
com a colaboração do imunopatologista norte-americano 
Solomon Wiener (1907-1976).

 6. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que sim, pois dessa forma evita-se a transmissão de 
muitas doenças.

Atividades

 1. As defesas inespecíficas são aquelas que agem contra 
qualquer agente estranho no organismo, como a pele, 
as lágrimas, a saliva, os cílios, os reflexos e os processos 
inflamatórios. As defesas específicas são aquelas em que 
há estratégias de combate específicas, mais rápidas e 
direcionadas, a determinado agente infeccioso. A defesa 
específica é realizada por linfócitos e anticorpos.

 2. a) Espera-se que os estudantes respondam que é porque 
podem receber sangue de indivíduos com qualquer tipo 
sanguíneo.

b) Espera-se que os estudantes respondam que é porque 
esses indivíduos podem doar sangue para outros de qual-
quer tipo sanguíneo.

c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes encon-
trem que uma única doação pode salvar a vida de até quatro 
pessoas; o sangue doado pode ser utilizado em cirurgias, 
pacientes em tratamento quimioterápico, pacientes com 
leucemia, em transplantes, em caso de acidentes etc. Para 
a confecção dos panfletos digitais, é possível que utilizem 
programas de edição disponíveis no computador ou que 
podem ser obtidos gratuitamente on-line. Compartilhe os 
panfletos nas mídias sociais da escola.

 3. a) Resposta pessoal. Professor, se preferir, selecione pre-
viamente alguns tipos de vacinas para distribuir entre os 
grupos. Auxilie os estudantes na obtenção dos dados. 
Organize uma visita a uma UBS com os estudantes, se possí-
vel. Se não, verifique as possibilidades de contato (telefone 
ou e-mail) para a obtenção das informações. Sugere-se que 
seja considerada uma mesma UBS. Caso tenham dificul-
dade na obtenção de dados com a UBS, é possível utilizar 
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as informações disponibilizadas no site do Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunização (dispo-
nível em: http://pni.datasus.gov.br/, acesso em: 1 set. 2020). 
Auxilie os estudantes na busca de informações no site.

 b) Resposta pessoal. É possível pedir que os estudantes ela-
borem um quadro para fazer a separação entre as vacinas 
em dois grupos: acima e abaixo da meta recomendada.

c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem 
algumas ações que incentivem a população a se vacinar, 
como a maior divulgação das campanhas por diversos 
meios, combate às fake news e orientação da população 
para o acesso à informação segura.

d) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é que 
os estudantes realizem ações para a promoção da saúde 
coletiva, como a divulgação de panfletos informativos. Se 
necessário, auxilie os estudantes na elaboração dos pan-
fletos, indicando o tipo de informação que devem conter 
e como podem ser apresentados. No site do Ministério da 
Saúde, estão disponíveis materiais de divulgação de campa-
nhas (disponível em: https://www.saude.gov.br/campanhas, 
acesso em: 1o set. 2020). Também é possível promover uma 
integração com os professores de Língua Portuguesa e Arte; 
para isso, converse previamente com eles.

 4. a) Algumas explicações possíveis são negligência, falta 
de informação, fake news, as pessoas acreditarem que 
estão protegidas, as pessoas questionarem a segurança 
das vacinas, o medo de efeitos colaterais etc.

b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respon-
dam que com essa cobertura vacinal e se ela se mantiver 
pelos próximos anos, a tendência é que os casos de 
sarampo diminuam cada vez mais.

 5. Resposta pessoal. Não é possível saber quantas das vacinas 
em testes poderão ser efetivamente usadas na popula-
ção. Algumas poderão causar efeitos colaterais, outras 
poderão não ser efetivas contra o vírus. Mais vacinas em 
teste significa mais chances de encontrar alguma que 
possa ser usada e seja efetiva. Além disso, para vacinar 
toda a população mundial, uma única formulação não 
seria suficiente, já que as cepas virais apresentam altera-
ções genéticas ao redor do mundo.

 6. O soro consiste em anticorpos prontos que são admi-
nistrados ao paciente em casos como acidentes com 
animais peçonhentos, por exemplo. Trata-se, portanto, de 
uma imunização passiva. Já a vacina contém o antígeno 
atenuado que promove a produção de anticorpos pelo 
organismo, tratando-se, portanto, de imunização ativa.

 7. a) O tratamento que deve ser utilizado é o soro antiofí-
dico específico para essa serpente, pois contém anticorpos 
prontos para o combate imediato da ação das toxinas pre-
sentes na peçonha inoculada pela naja.

b) Não, porque o soro deve ser específico contra a picada 
do animal que injetou a peçonha.

c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes encon-
trem informações relativas à diminuição da população em 
seu ambiente natural e a sua consequente interferência 
no equilíbrio dos ecossistemas nos quais os animais são 
encontrados, prejudicando a biodiversidade.

 8. a) A uma campanha de vacinação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) contra a poliomielite.

b) A vacinação é importante à saúde individual ao promover 
a imunidade ativa, isto é, a produção de anticorpos específi-
cos a determinados agentes infecciosos, no caso, causadores 
da poliomielite. Além disso, é importante à saúde da popula-
ção, ao reduzir a circulação do vírus, controlando o ciclo de 
transmissão e a ocorrência de novos casos.

Atividades extras

 1. a) Mitose. A mitose pode ser subdividida em quatro fases: 
prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, 
os cromossomos se condensam, o nucléolo desaparece 
e o envoltório nuclear se fragmenta. Além disso, inicia-se 
a formação das fibras do fuso acromático pelos centrí-
olos, organelas dispostas em par. Na metáfase, os pares 
de centríolos passam a se localizar em polos opostos da 
célula, formando as fibras do fuso acromático. Essas fibras 
se conectam aos cromossomos, que são deslocados ao 
plano equatorial da célula, onde permanecem alinhados. 
Durante a anáfase, as cromátides-irmãs são separadas e 
levadas em direção aos polos da célula. Na telófase, os cro-
mossomos separados chegam aos polos e o fuso mitótico 
desaparece. Os cromossomos se descondensam e se inicia 
a formação de um envoltório nuclear ao redor de cada 
conjunto cromossômico. A mitose se completa quando 
dois núcleos geneticamente idênticos são formados no 
interior da célula. Normalmente ela é acompanhada da 
divisão do citoplasma, denominada citocinese.

b) Na ausência da proteína Mad1, a divisão celular ocorre 
de forma acelerada e são cometidos erros.

c) O conhecimento de uma proteína importante para a 
realização da divisão celular de forma correta pode levar 
ao desenvolvimento de tratamentos adequados, por meio 
de técnicas da engenharia genética, por exemplo.

 2. a) Serão formadas duas células-filhas com 2n = 42 
cromossomos.

b) Serão formadas quatro células-filhas com n = 21 
cromossomos.

 3.  a) Ao final, serão produzidos dois trechos idênticos entre 
si e ao trecho original.
...ATGGCTGCAGAAAGTCTTGCGTACCGATGA... (fita molde)
.. .TACCGACGTCT T TCAGAACGCATGGCTACT...  (fita 
duplicada)
...ATGGCTGCAGAAAGTCTTGCGTACCGATGA... (fita 
duplicada)
...TACCGACGTCTTTCAGAACGCATGGCTACT... (fita molde)

b) Ao final da duplicação do DNA, são formadas duas 
moléculas de DNA idênticas à molécula de DNA de origem. 
A duplicação é semiconservativa, pois as moléculas de 
DNA sintetizadas apresentam duas fitas: uma proveniente 
da molécula de DNA original e uma recém-sintetizada. 

c) ...TACCGACGTCTTTCAGAACGCATGGCTACT... (fita de 
DNA molde)
...AUGGCUGCAGAAAGUCUUGCGUACCGAUGA... (fita de 
RNAm)
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d) ...AUGGCUGCAGAAAGUCUUGCGUACCGAUGA... (fita 
de RNAm)

...Met-Ala-Ala-Glu-Ser-Leu-Ala-Tir-Arg

 4. O soro representa uma forma de adquirir artificialmente a 
imunidade passiva. Basicamente, ele é composto de uma 
solução que contém anticorpos de um organismo que já 
foi imunizado contra determinado antígeno. Por isso, é 
injetado em organismos não imunes quando anticorpos 
prontos se fazem necessários rapidamente, como o caso 
de acidentes envolvendo animais peçonhentos.

 5. a) Tecnologia do DNA recombinante (produção de um 
plasmídeo recombinante com o gene de produção da 
insulina humana) e clonagem molecular (inserção do plas-
mídeo recombinante em bactérias para serem expressos 
e produzirem insulina humana). 

b) As bactérias são consideradas transgênicas, pois seu 
material genético (plasmídeo) recebeu a inserção de um 
gene de outra espécie (gene para insulina humana).

c) Sim, os organismos geneticamente modificados (OGM) 
compreendem os seres vivos (microrganismos, plantas 
e animais) cujo material genético foi alterado artificial-
mente por técnicas específicas da engenharia genética. 
No caso, os transgênicos compreendem um tipo de OGM.

 6. A molécula de DNA é formada por duas cadeias ou 
fitas de nucleotídeos que se organizam em uma espiral. 
Essa estrutura tridimensional da molécula de DNA é 
chamada de dupla-hélice. As duas fitas de nucleotídeos 
estão unidas entre si por ligações estabelecidas entre 
as bases nitrogenadas dos nucleotídeos de cada fita, do 
tipo ligações de hidrogênio. A ligação dos pares de bases 
nitrogenadas de fitas diferentes ocorre de forma comple-
mentar. Com base nessas informações, é esperado que 
os estudantes representem um esquema semelhante ao 
apresentado a seguir.

T

A

G

C
esqueleto de

açúcar-fosfato
citosina

guanina

adenina

timina
bases nitrogenadas

DNA SI
RI

O 
CA

NÇ
AD

O

 7. Gene é um segmento específico do DNA, onde se encon-
tra a informação genética necessária para a síntese de 
proteína. Se as mutações genéticas são alterações na 
sequência de bases nitrogenadas que compõem um 
gene, isso quer dizer que elas podem causar algum tipo 
de alteração na proteína que será sintetizada. Entre essas 
alterações, estão a interrupção da produção da proteína 
ou a produção de uma proteína que pode não funcionar. 
Além disso, é possível que a mutação seja silenciosa e 
não exiba alteração na proteína formada, já que o código 
genético é redundante (ou seja, um mesmo aminoácido 
pode ser codificado por diferentes códons).

 8. a) As vacinas representam uma forma de adquirir a 
imunidade ativa. As vacinas estimulam o sistema imu-
nológico a produzir anticorpos específicos, geralmente 
contra vírus ou bactérias, tornando o indivíduo imune 
às doenças infecciosas provocadas por eles. Para tanto, 
elas são produzidas a partir de antígenos que podem ser 
obtidos de diversas fontes. Por meio da vacina, portanto, 
antígenos de um agente infeccioso sem potencial de pro-
vocar a doença são introduzidos no corpo do indivíduo. 
Então, os linfócitos reconhecem o antígeno introduzido e 
produzem anticorpos específicos contra ele. Os anticor-
pos irão se ligar aos antígenos e ativar uma resposta de 
combate específica e direcionada a eles, além de apre-
sentar memória imunológica. No caso de uma infecção 
futura, o combate aos agentes infecciosos será mais 
rápido e efetivo.

b) A vacina interrompe o ciclo de transmissão de uma 
doença entre as pessoas, contribuindo com a manutenção 
da saúde coletiva.

c) Em casos de doenças erradicadas de determinada 
localidade, se ocorrer um caso importado da doença e as 
pessoas não tiverem sido imunizadas contra ela, ela pode 
ser transmitida à população tornando-se reincidente no 
local. Por outro lado, mantendo a vacinação da população, 
o ciclo de transmissão da doença é interrompido, mesmo 
que existam casos importados. Nesse sentido, é impor-
tante manter a vacinação em dia, mesmo para doenças 
erradicadas.

d) Resposta pessoal. Existem diversas vacinas ofertadas 
pelo SUS. Elas podem ser encontradas no link disponível 
em: http://blog.saude.mg.gov.br/2017/06/09/curiosida 
de-voce-sabe-quais-sao-as-vacinas-oferecidas-pelo-sus/ 
(acesso em: 14 set. 2020). Se desejar, é possível verificar 
as vacinas com antecedência e separá-las para pesquisa 
entre os grupos formados. Também é possível organizar 
apresentações.

 9. a) Cada códon apresenta 3 nucleotídeos de RNA, então 
deve-se dividir 282 por 3.
282 : 3 = 94
A molécula tem 94 códons.

b) 93 aminoácidos. Cada códon codifica 1 aminoácido. 
Contudo, como o códon de término não codifica amino-
ácido, deve-se diminuir 1.

 10. Alternativa a.
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 11. Alternativa e.

 12. Alternativa c.

 13. Alternativa c.

 14. Alternativa e.

 15. Alternativa d.

 16. Alternativa c.

Falando de ...  
Biologia Sintética

 1. O conhecimento do genoma de um agente patogênico 
possibilita o desenvolvimento de vacinas e medicamentos 
que possam ser utilizados na prevenção e no tratamento 
de doenças, além de permitir conhecer melhor as rotas de 
transmissão do patógeno.

 2. Resposta pessoal. Estimule os estudantes a realizar esta 
atividade, propondo questionamentos que aproximem 
o assunto da realidade dos estudantes. Para isso, é pos-
sível, por exemplo, propor que os estudantes façam um 
levantamento sobre as necessidades da comunidade e 
considerem essas informações para apresentar uma pro-
posta de organismo sintético. Organize a apresentação e 
combine com a turma de disponibilizá-la no site da escola, 
ou partilhá-la por meio de redes sociais com outros estu-
dantes ou escolas. Auxilie-os a encontrar as justificativas 
pertinentes para dar suporte ao objetivo que pretendem 
alcançar.

Unidade 3 • Química contemporânea 
 1. Um isótopo é aquele que possui mesmo número de prótons 

que caracteriza um elemento químico, mas números de 
nêutrons diferentes. Por exemplo, o carbono-12 possui 
12 prótons e 12 nêutrons em seu núcleo. Já seu isótopo 
carbono-14 possui 12 prótons e 14 nêutrons no núcleo.

 2. Resposta pessoal. O objetivo deste questionamento é que os 
estudantes se expressem livremente sobre o assunto, o que 
pode auxiliar na verificação de seus conhecimentos prévios.

Tema 1: Princípios de radioatividade 

 1. Resposta pessoal. Por meio desta atividade, espera-se que 
os estudantes expressem seus conhecimentos prévios 
sobre situações que envolvam radioatividade. 

 2. Resposta pessoal. Não se espera que os estudantes 
respondam corretamente, mas que relacionem a radio-
atividade com a datação de fósseis e objetos antigos.

Atividades

 1. Por meio da descoberta do raio X, um exame diagnós-
tico de imagem que permite analisar os ossos do corpo 
e fazer o diagnóstico sem a necessidade de intervenções 

cirúrgicas. Somente a partir do diagnóstico, é indicada a 
necessidade ou não de cirurgia.

 2.  a) Elementos de número atômico elevado onde núcleos 
instáveis pelo excesso de energia emitem radiações, atin-
gindo uma configuração mais estável.

b) São átomos de um mesmo elemento químico, por-
tanto possuem o mesmo número atômico, porém com 
diferentes números de massa. Será considerado um 
radioisótopo se o átomo emitir radiação.

c) São isótopos radioativos artificiais. Transurânicos são isó-
topos radioativos artificiais que possuem número atômico 
maior que 92. Os cisurânicos são isótopos radioativos artifi-
ciais que apresentam o número atômico menor que 92.

d) É quando prótons e nêutrons presentes no núcleo de 
um átomo sofrem transformações, que podem fazer com 
que um átomo se transforme em outro átomo. Quando 
isso acontece, há liberação de energia, e o átomo é con-
siderado radioativo.

 3.  a) O objetivo dessa atividade é aproximar o estudante da 
pessoa, reduzindo a distância do cientista, muitas vezes 
fruto de preconceito ou estereótipos. Oriente os estu-
dantes a considerar a diversidade de interesses como 
vida pessoal, social e profissional, sempre associando à 
realidade da época. Os links a seguir apresentam algumas 
informações sobre a vida de Marie Curie. 

• http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?infoid=1158&sid=7. Acesso em: 14 set. 2020.
• http://www.ghtc.usp.br/Biografias/Curie/Curie3.htm; 
Acesso em: 14 set. 2020.
• https://jornal.usp.br/universidade/a-trajetoria-de 
-marie-curie-e-reverenciada-em-exposicao-na-usp/. 
Acesso em: 14 set. 2020.
• https://www.canalciencia.ibict.br/nossas-informa 
coes/ciencioteca/personalidades/item/325-marie-curie. 
Acesso em: 14 set. 2020.

b) Oriente os estudantes quanto às informações básicas 
que eles devem buscar, como nome completo da cien-
tista, nacionalidade, anos de nascimento e morte, caso 
este último já tenha ocorrido, a área da pesquisa realizada 
(Física, Química, Biologia, entre outras), qual a sua maior 
contribuição, se foi laureada com prêmio Nobel, e em que 
ano ocorreu a premiação. Além dessas informações, cada 
grupo pode complementar com aquilo que achar impor-
tante registrar. Se achar interessante, distribua um nome 
por grupo ou grupos. 

c) Primeiramente, é preciso que os estudantes interpre-
tem o gráfico, identificando que uma porcentagem maior 
de homens conclui e aprofunda seus estudos relaciona-
dos às Ciências. Depois, espera-se que os estudantes 
possam conversar sobre o preconceito e a falta de reco-
nhecimento do trabalho de mulheres em áreas científicas, 
o que gera menores oportunidades e até mesmo desinte-
resse por parte delas.

 4. Nesse momento, espera-se que os estudantes conversem 
sobre a aplicação de conceitos científicos em contex-
tos controversos. A pesquisa é importante para que os 
estudantes construam argumentos com base ética e 
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responsável sobre o assunto, a partir da análise das con-
sequências do ataque às cidades japonesas.

 5. Raio X.

Tema 2: Reações nucleares 

 1. Espera-se que os estudantes entendam que os raios X 
atravessam os tecidos moles do nosso corpo, mas não os 
ossos (tecidos mais rígidos).

 2. Os coletes devem ser feitos de chumbo, pois os raios X não 
o atravessam e, desse modo, protegem os radiologistas.

 3. Espera-se que os estudantes obtenham informações rele-
vantes sobre a área de atuação desse profissional, bem 
como sobre os procedimentos de segurança para a manu-
tenção de sua integridade física durante a jornada diária 
de trabalho. Se considerar oportuno, amplie a atividade 
para outros profissionais que atuem direta ou indireta-
mente com emissões radioativas.

 4. Espera-se que os estudantes percebam que: 1. A radia-
ção alfa (a), que possui carga positiva, é atraída pela 
placa carregada negativamente, desviando-se para o 
lado esquerdo da tela fluorescente. 2. A radiação beta 
(b), de carga negativa, é atraída pela placa carregada 
positivamente, desviando-se para o lado direito da tela 
fluorescente. 3. Por não possuir carga, a radiação gama 
(y) não é atraída por nenhuma das duas placas e, por isso, 
não sofre desvio em sua trajetória até a tela fluorescente.

 5. aU Th92
238

2
4

90
234→ +  

O elemento formado é o tório (Th), cujos números de 
massa e atômico são, respectivamente, 234 e 90.

 6. bCo Ni27
60

28
60

–1
0→ + + γ

O colbalto-59 precisa ser bombardeado por um nêutron 
para que seu número de massa passe a ser 60 e não haja 
modificação de seu número atômico.

 7. Espera-se que os estudantes identifiquem as principais 
vantagens fornecidas por esse processo, tais como: a pro-
dução de grande quantidade de energia; a não emissão 
de radiação ou poluentes ao ambiente, como os gases 
responsáveis pela intensificação do efeito estufa, entre 
outras.

 8. 20 _____ 10 _____ 5 _____ 2,5 _____ 1,25 massa ativa
 0 ______ 30 ____ 60 ____   90 _____ 120 período de meia-vida
Resposta: 1,25 g

 9. O carbono-14 emite radiação beta e se transforma em 
nitrogênio.

Atividades

 1. a) Coletes com chumbo; vestimenta, luvas e prote-
ção para a cabeça produzidas com material adequado 
(nenhuma parte do corpo deve ficar exposta à radiação). 
Barreiras de chumbo, concreto ou contendo água instala-
das nos locais de trabalho fornecem proteção contra raios 
gama penetrantes.

b) Na tentativa de reduzir o perigo da exposição à radia-
ção, três fatores de atenção devem ser considerados: 
blindagem, tempo e distância. A blindagem é fornecida 
pelos EPIs; o tempo de exposição deve ser o menor pos-
sível e, por isso, a carga horária é rigorosamente reduzida 
para os profissionais dessa área; e a distância é fator 
de contato: quanto mais distante da fonte radioativa, 
menor a probabilidade de a radiação penetrar no corpo 
humano.

c) Para reduzir os riscos de contaminação. Essas salas, 
além de contarem com blindagem especial no piso, nas 
paredes, no teto e nas portas, devem ficar distantes do 
local em que há maior circulação de pessoas. O material 
usado na blindagem e a sua espessura vão depender das 
necessidades de cada local e do fator de radiação da sala.

 2. a) 1 – alfa; 2 – beta; 3 – gama.

b) As radiações gama (y) e as partículas de nêutron.

 3.  a) Ela tem, aproximadamente, 5 mil anos.

b) Ela terá, aproximadamente, 17 190 anos.

 4. b+ a+_X 2 RnZ
A

1
0

2
4

86
220→  

A = 0 + 8 + 220

A = 228

Z = _1 + 4 + 86

Z = 89
Portanto, o elemento X é o actínio ( Ac89

228 ).

Tema 3: Radioatividade e suas 
aplicações

 1. O texto destaca a aplicação da radioatividade na con-
servação de alimentos, pois ela aumenta de modo 
significativo a vida útil deles. A aplicação dessa técnica é 
importante por reduzir a perda de alimentos e a propa-
gação de doenças, bem como aumentar a sua oferta no 
mercado.

 2. Espera-se que os estudantes, com base em seus conhe-
cimentos prévios, citem o uso da radioatividade na 
Medicina, como em exames diagnósticos (raios X, 
tomografia, mamografia, ressonância magnética, entre 
outros); na obtenção de energia elétrica (usinas nuclea-
res); na arqueologia (datação de objetos antigos), entre 
outros.

 3. Espera-se que os estudantes conversem sobre a vei-
culação de publicidade na mídia e nas redes sociais de 
produtos “milagrosos” (como os que prometem emagreci-
mento rápido, o fim da queda de cabelos e da impotência 
sexual, entre tantos outros). Estimule o debate em grupo 
pedindo que citem exemplos desses produtos. Será 
que eles foram testados por um laboratório confiável e 
reconhecido? Quais são os efeitos colaterais que podem 
provocar? É crime veicular publicidade de produtos que 
não são eficazes mesmo que eles não provoquem efeitos 
colaterais? O que poderia ser feito para evitar o consumo 
desses produtos?
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Atividades

 1. A radiação é usada para destruir o DNA das células cance-
rígenas, matando-as e impedindo sua reprodução.

 2. Os radioisótopos podem ser usados como traçadores, que 
são identificados em um detector de radiação. Por meio 
deles os médicos obtêm imagens que lhes permitem ana-
lisar o funcionamento de determinado órgão ou tecido. 
Os radioisótopos também podem ser utilizados como 
radiofármacos. O radioisótopo iodo-131, por exemplo, 
destrói o DNA das células cancerígenas localizadas na 
glândula tireoide.

 3. 1a etapa: a radiação é utilizada como um radiotraçador 
para verificar os predadores dos insetos que devem ser 
exterminados, permitindo o estudo deles em determinado 
ecossistema. 2a etapa: ela também é usada para produzir 
machos inférteis, os quais são liberados no ambiente para 
que eles lutem pelas fêmeas com os machos naturais, o 
que provoca a redução do número de insetos.

 4. Espera-se que os estudantes deem conta dessa pauta e 
acrescentem outros temas de seu interesse. Se achar inte-
ressante, converse com os professores da área de Ciências 
Humanas e verifique a possibilidade de realizar esta ativi-
dade em conjunto.

 5. Oriente os estudantes sobre as perguntas que podem 
ser feitas aos profissionais de radiologia, as quais devem 
abordar aspectos, como o tipo de trabalho, a periculosi-
dade, o uso de EPIs, os horários de prestação de serviço, 
os benefícios do trabalho nessa área, os estudos que 
foram necessários para a sua formação e a forma de 
aprimoramento diante das inovações tecnológicas 
usadas no centro de radiologia. Peça aos estudantes que 
confeccionem cartazes e/ou vídeos curtos sobre o que 
descobriram.

 6. a) Esse alimento foi tratado por radiação, pois o selo apre-
senta o símbolo de alimento irradiado.

b) A radiação inibe a germinação de brotos, no caso de 
tubérculos, que aceleram a deterioração desses alimen-
tos; ela também elimina insetos e parasitas, bem como 
microrganismos que podem deteriorar os alimentos 
mais rapidamente. Todos esses processos visam, prin-
cipalmente, aumentar a vida do alimento e proteger o 
consumidor de doenças.

Atividades extras

 1. a) Posição 1: emissão beta; posição 2: emissão gama; 
posição 3: emissão alfa.

b) A massa da emissão alfa é maior que a da emissão 
beta, pois o deslocamento em direção à placa negativa é 
menor.

 2. a) Composto A: 12 dias; composto B: 10 dias; composto 
C: 4 dias.

b) C . B . A

 3. a) Datação de carbono-14 que é o estudo dos vestí-
gios de carbono com massa (A = 14) remanescente 
nos fósseis e a termoluminescência como citada no 
texto que é usada para materiais não orgânicos. Na 
termoluminescência, a radiação reage com a amostra 
e são liberados alguns elétrons das suas moléculas. 
Alguns desses elétrons são aprisionados no material da 
amostra. Algumas moléculas, portanto, não recebem 
seus elétrons de volta e ficam ionizadas (carregadas 
eletricamente). Quanto mais tempo o material recebeu 
radiação mais eletrizado ele estará. Submete-se esse 
material ao calor e ao receber essa energia térmica 
esses elétrons retornam aos locais originais, isto é, 
às moléculas ionizadas emitindo luz. Quanto maior a 
intensidade da luz mais antigo o objeto.

b) A radiação evita a deterioração dos alimentos 
causados por microrganismos pela alteração de sua 
estrutura molecular, e inibe a maturação dos alimen-
tos alterando seus processos fisiológicos aumentando, 
assim, a vida útil do alimento. Ele tem sido utilizado 
para conservação dos alimentos em detrimento de 
agentes químicos, pois estes podem provocar danos à 
saúde dos consumidores.

 4. Os raios emitidos por radioisótopos naturais eram chama-
dos de raios de Becquerel. Ao investigar a fosforescência 
natural das substâncias, o químico francês Antoine Henri 
Becquerel constatou que é possível uma substância emitir 
radiação naturalmente.
Alternativa a.

 5. Energia liberada por 1 g de urânio = 8 ? 10
10

 J
Energia liberada por 1 g de gasolina = 5 ? 10

4
 J

Energia liberada em 1 kg de urânio:
 1 g _____________ 8 ? 10

10
 J

1 000 g ____________ x  
x =  8 ? 1013 J
Massa de gasolina que libera 8 ? 1013 J
1 g _________________ 5 ? 10

4
 J

x(g) ________________ 8 ? 1013 J
x = 8 ? 1013J : 5 ? 10

4
 J 

x = 1,6 ? 109 g
Alternativa e.

 6.  a) aRn Ea86
222

2
4

84
218→ +  

Em que Ea é um isótopo do polônio:
a+Po Eb84

218
2
4

82
214→

O isótopo 206Ec apresenta o mesmo número atômico que 
o isótopo Eb; portanto, Ec é um isótopo de chumbo (Pb).

b) O 222Rn passa facilmente do solo para a atmosfera 
porque é gasoso em condições ambientes.

 7. Como a meia-vida do césio-137 é de 30 anos, podemos 
concluir que 120 anos equivalem a 4 meias-vidas. 
(120 : 30 = 4).
Agora, podemos verificar a fração em % ao final de  
4 meias-vidas.
100% —1— 50% —2— 25% —3— 12,5% —4— 6,25%
Alternativa b.
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 8. Quando um átomo grande se quebra em átomos menores 
e libera nêutrons, temos uma fissão nuclear.
Alternativa b.

 9. Análise da massa atômica: 236 = 102 + 3 + x h x = 131
Análise do número atômico: 92 = 42 + y h y = 50
Alternativa d.

Integrando com  
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

 1. a) Espera-se que os estudantes se posicionem, por 
meio da apresentação de argumentos bem fundamen-
tados, sobre a manutenção ou não de usinas nucleares 
para a geração de energia elétrica. Estimule-os a apre-
sentar dados estatísticos na defesa de sua posição. 
Possíveis argumentos favoráveis: a eficiência energé-
tica dos materiais radioativos e a não emissão de gases 
poluentes na atmosfera. Possíveis argumentos contrá-
rios: a produção de resíduos nucleares, a possibilidade 
de acidentes nucleares e os altos custos das instalações.

b) Espera-se que os estudantes obtenham as seguintes 
informações: após o acidente de Fukushima, o governo 
japonês fechou todas as usinas nucleares do Japão, que 
respondiam por 30% da geração de energia elétrica do 
país. Esse fechamento provocou um aumento do custo 
da energia elétrica, que, em algumas regiões, chegou 
a representar um aumento de 38%. Sem condições de 
arcar com esse aumento, muitas pessoas deixaram de 
usar aquecedores elétricos. Em consequência disso, o 
país registrou um crescimento no número de mortes 
decorrentes de doenças relacionadas ao frio, ou mesmo 
de frio.

c) A exposição à radiação pode danificar o material 
genético e ocasionar câncer, dependendo do tempo 
de exposição e da quantidade de radiação à qual às 
pessoas são expostas. Para evitar a contaminação dos 
trabalhadores, eles são treinados a usar equipamentos 
de proteção individual, como roupas, calçados e más-
caras. Alguns desses profissionais são responsáveis, 
por exemplo, pelo armazenamento das pastilhas de 
urânio em piscinas de resfriamento. Tanto essas pis-
cinas quanto os reatores das usinas são cercados por 
barreiras de aço, de chumbo e de concreto, de modo 
que elas contenham a radiação. Como os danos pro-
duzidos pela radiação podem se intensificar de acordo 
com o tempo de exposição a ela, em casos de acidentes 
nucleares, é importante que haja um plano que garanta 
a evacuação rápida da população que vive próxima ao 
local das usinas.

Unidade 4 • Física contemporânea
 1. Resposta pessoal. Não é esperado que os estudantes res-

pondam sobre comprimento de onda ou frequência, mas 
que façam distinção entre a luz visível e o raio X por meio 
de hipóteses, por exemplo, do porquê a luz visível não 
atravessa os tecidos moles do corpo, enquanto os raios X 
atravessam, permitindo a visualização dos ossos. 

 2. Reposta pessoal. Espera-se que os estudantes comen-
tem que os alimentos esquentam. Espera-se, ainda, 
que levantem hipóteses de como isso acontece: as 
moléculas de água presentes nos alimentos absorvem 
energia transportada pelas micro-ondas e aumentam 
sua vibração, fazendo com que os alimentos sejam 
aquecidos.

Tema 1: Ondulatória 

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam 
que sim, mas sem conseguir ainda apresentar argumentos 
embasados em conceitos de frequência e amplitude de 
ondas.

Oficina científica

 1. O estudante deve observar que o período não depende 
das massas e, quanto menor o comprimento do fio, menor 
é o período.

 2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão calcular f
1
T

= , 
com os dados de suas tabelas.

 3. O período não depende da amplitude.

 4. A medida do tempo para uma oscilação apresenta 
maior imprecisão do que para um número maior de 
oscilações.

Atividades

 1. O estudante deve lembrar que as ondas formadas não 
transportam matéria e sim energia, logo o barquinho 
ficará imóvel a não ser que uma corrente de vento o 
impulsione, como um sopro, ou uma corrente de água 
seja criada no balde, um redemoinho feito com as mãos, 
por exemplo.

 2. As ondas sonoras provenientes da fala, são transformadas 
pelos microfones dos trajes em ondas eletromagnéti-
cas que se propagam pelo vácuo. Quando estas ondas 
atingem o traje do interlocutor, elas são transforma-
das pelos alto-falantes internos do capacete em ondas 
sonoras capazes de se propagar no ar do interior dos 
trajes e de serem captadas pelas orelhas.

 3. a) A amplitude é dada pela distância mostrada na figura, 
logo a = 4 cm

a

λ

SO
NI

A 
VA

Z

D2-AV-CNT-EM-3085-V6-256-272-RES-MPE-G21.indd   269D2-AV-CNT-EM-3085-V6-256-272-RES-MPE-G21.indd   269 29/09/20   00:1729/09/20   00:17



270

b) O comprimento de onda é dado pela distância mos-
trada na figura, logo  u = 8 cm

a

λ

c) Como temos duas ondas completas na figura, então 

T = 
t

2
D

  logo:

T = 
0, 4

2
 = 0,2 s

F = 
1
T

 = 1 : 0,2 = 5 Hz

d)  I) u = 8 cm = 0,08 m  
II) V = u ? f = 0,08 ? 5 = 0,4 m/s

 4. A mudança do som ocorre por causa do efeito Doppler 
que diz que, quando uma fonte se aproxima do observa-
dor, o som fica mais agudo, passando a ficar cada vez mais 
grave quando se afasta dele. 

Tema 2: Radiações eletromagnéticas e 
suas aplicações

 1. Resposta pessoal, mas é possível que fale que não reage. 
Deve dizer que já viu em hospital, nos centros de raios X.

 2. Radiação é a propagação de energia de um lugar para 
outro, podendo ocorrer pela transmissão de partículas ou 
por ondas eletromagnéticas.

 3. Não, as partículas emitidas por materiais radioativos 
também são radiações. No entanto, existem as radiações 
eletromagnéticas que não são radioativas, transportando 
apenas energia.

 4. Não, nem toda radiação é prejudicial à saúde, apenas as 
ionizantes e as que transportam muita energia, tais como 
ultravioleta, raios X e raios gama.

Atividades

 1. a) 

c
f

c
f

f
f

10
10

10max

min

min

max

max

min

max

min

max

min

22

18
max

min

4= = = =u
u

h
u
u

h
u
u

h
u
u

 

b) I) Observando a figura, vemos que estará na faixa do 
infravermelho.

II) v f
v
f

3 10
1 10

3 10 m
8

13
–5= = = =u? h u h u

?
?

h u ?

c) A radiação gama, pois, tendo maior frequência, seu 
comprimento de onda é o menor, tendo poder de pene-
tração maior até que os raios X.

SO
NI

A 
VA

Z
d) O autor quis dizer que o Sol é a maior fonte de raios 
ultravioleta, e isto é verdadeiro. Mas o Sol também é nossa 
principal fonte de luz visível, apesar de nossa sociedade 
tecnológica produzir diversas outras fontes de luz visível.

 2. a) E h f E 6,6 10 575 10

E 3795 10 3,795 10 J

–34 12

–22 –19

= =

= =

? h ? ? ? h

h ? ?

 

b) Resposta pessoal. Apesar da aceleração ser pequena e 
a velocidade inicial também, a vela solar ganharia veloci-
dade e aceleraria por um período muito longo, atingindo 
velocidades altíssimas, com gasto de combustível mínimo, 
somente o necessário para pequenas alterações na rota.

 3. Resposta pessoal. Estimule os estudantes a refletir sobre 
a aplicação de diferentes usos das radiações eletromag-
néticas, considerando os avanços tecnológicos mais 
recentes. Esses avanços têm importantes impactos na 
área da comunicação, permitindo, por exemplo, conversas 
instantâneas, com som e imagem em ótimas qualida-
des, mesmo a longas distâncias. Eles também causaram 
grandes impactos na medicina, como no tratamento e no 
diagnóstico de doenças, sendo possível obter imagens de 
estruturas internas do corpo humano de forma nítida e 
com riqueza de detalhes. Peça aos estudantes que citem 
exemplos e, se possível, oriente-os a buscar mais informa-
ções sobre uma tecnologia específica, para apresentar ao 
restante da turma.

Tema 3: Tópicos de Física Moderna

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes questio-
nem o fato de o astronauta estar mais jovem do que seu 
irmão, que ficou na Terra.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que haja divergência entre as 
hipóteses levantadas pelos estudantes, alguns pensando 
ser possível e outros pensando não ser possível.

 3. Resposta pessoal. Há na mídia alguns textos noticiando os 
efeitos no organismo, tais como aumento da altura, atrofia 
muscular, diferenças na forma de o organismo metaboli-
zar alimentos etc. 

Atividades

 1. a) Ao absorver um quantum de energia, o elétron pula 
para a camada superior e, ao emiti-lo, o elétron volta para 
a camada original.

b) Os materiais que usam este fenômeno são os fosfo-
rescentes, que absorvem a luz do ambiente no período 
claro e, quando anoitece ou são colocados em ambientes 
obscurecidos, eles emitem energia luminosa. 
O efeito fotoelétrico também é consequência dessa 
descoberta.

c) E E – E E
–13,6

5
–

–13,6
1

E –0,544 13,6 13,056 eV

5 1 2 2= = 











= + =

D h D h

h D

 2. a) Difração, interferência e polarização. No experimento 
de Young são tratadas a difração e a interferência.

D2-CNT-EM-3085-V6-256-272-RES-MPE-G21.indd   270D2-CNT-EM-3085-V6-256-272-RES-MPE-G21.indd   270 28/09/20   17:3928/09/20   17:39



271

b) As franjas claras e escuras são o resultado de interferên-
cia das ondas luminosas que se encontram no anteparo. 
Nas regiões claras ocorre a interferência construtiva e nas 
escuras a interferência destrutiva.

 3. a) Teoria Geral da Relatividade.

b)  Experimento do interferômetro de Michelson-Morley 
de 1887. O primeiro foi um indícios para que Einstein 
pudesse, com segurança, afi rmar que a luz se movia com a 
mesma velocidade não importando o referencial adotado. 
O segundo foi consequência direta da teoria de Einstein, 
dando mais um passo para sua concretização como uma 
teoria poderosa na explicação dos fenômenos físicos.

Atividades extras

 1. a) Em ambas as situações, a distância é de ida e volta, 
sendo igual 6000 m.
(I) RADAR

v
s
t

t
s

v
t

6 000
3 10

t 2 10 s8
5= = = = −D

D
h D

D
h D

?
h D ?

(II) SONAR

v
s
t

t
s

v
t

6000
1500

t 4 s= = = =D
D

h D
D

h D h D

b) (I) RADAR

u? h u h u
?
?

h u ?v f
v
f

3 10
3 10

1 10 m
8

6
2= = = =

(II) SONAR

u? h u h u
?

h u ?v f
v
f

1500
300 10

5 10 m3
–3= = = =

 2. Profundidade da caverna:
Representando-se o comprimento da caverna como d, 
temos:

v
s
t

s v t 2d 330 2,5 d 412,5 m= = = =D
D

h D ? D h ? h

Comprimento de onda 

u? h u h u h u ?v f
v
f

330
22 000

1,5 10 m–2= = = =

A resolução desta atividade pode ser feita por meio de pen-
samento computacional. Para estimar a profundidade de 
uma caverna, o estudante deve ser capaz de decompor o 
problema, identifi cando as partes que o compõem: o uso de 
um aparelho que emite ondas sonoras, a frequência das ondas 
emitidas pelo aparelho, o tempo decorrido para a refl exão das 
ondas e a velocidade do som. Então, deve fi ltrar as informa-
ções mais relevantes e estabelecer uma sequência de passos 
para resolvê-lo. Por exemplo, é possível determinar a profundi-
dade da caverna utilizando a velocidade do som e o intervalo 
de tempo percorrido pela onda sonora emitida pelo aparelho. 
Outra possibilidade é utilizar a velocidade do som e a fre-
quência da onda emitida pelo aparelho. Em qualquer uma das 
duas formas, é preciso selecionar as partes relevantes. Então, 
é possível estabelecer uma sequência de passos para resolvê-
-lo, que pode se tornar um padrão a ser replicado em outras 
atividades similares, como na resolução de problemas que 
envolvem a emissão de sondas por sonares em meio aquático.

 3. a) LASER  (sigla inglesa para Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplifi cação 
da luz por emissão estimulada de radiação)
PHASER (sigla inglesa para PHASed Energy Rectifi er, ou 
retifi cador de energia faseado)
Apenas o laser é real, tendo aplicações tecnológicas como 
leitores de DVD, código de barras, cirurgias, e aplicações 
militares, entre outras. Phaser é uma criação da fi cção 
científi ca.

b) (I) Comprimento de onda:

u? h u h u
?
?

h u ?v f
v
f

3 10
4 10

7,5 10 m
8

14
–7= = = =

(II) Energia:
E h f E 6,6 10 4 10 E 2,64 10 J–34 14 –19= = =? h ? ? ? h ?

  4. a) Tomografi a computadorizada, para visualização de 
tecidos moles. Radioterapia para tratamento de células 
cancerosas, entre outras.

b) E h f E 6,6 10 3 10 E 1,98 10 J–34 18 –15= = = ? h ? ? ? h ?

 5. O calor do corpo humano é captado por detectores de 
ondas de infravermelho.
Alternativa c.

 6. As ondas, após passarem pelas fendas, sofrem um espa-
lhamento (difração). Ao se encontrarem na região entre os 
anteparos B e C, elas sofrem interferência. Alternativa b.

 7. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas se propagam 
com a mesma velocidade, dada pela equação v = u ? f, 
logo, temos:
Alternativa c.

 8. (I) 16 pessoas alinhadas a 80 cm umas das outras per-
fazem uma distância de 0,8 cm ? 15 = 12 m (uma das 
pessoas fi ca na extremidade inicial e não é contada).

80 cm 80 cm

(II) 45 km/h = 12,5 m/s

(III) v f f
v

f
12,5
12

f 1,04 H= λ → =
λ

→ = → ≈?

Alternativa c.

 9. Pela fi gura, notamos que os 2 trens de ondas possuem o 
mesmo tamanho. Na fi gura I, vemos um número menor 
de cristas que na fi gura II, logo o comprimento de onda I
é maior que o comprimento de onda II. Como as duas 
ondas se propagam no mesmo meio material, elas têm a 
mesma velocidade, portanto fI , fII..
Alternativa a.
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 10. Analisando a figura, temos: A = 2,4 : 2 = 1,2 cm e u = 2 cm

u? h
u

h hv f f
v

f
200
0, 02

f 10000 Hz 10 kHz= = = = = 

Alternativa d.

 11. Como o eixo das abscissas mede o tempo em ms, o período, 
ocorrido entre os pontos A e B da figura, vale 8 ms.

200
150
100

50
0

–50
–100
–150
–200

t (ms)

ddp (V)

105
A B

Logo:

F = 
1
T

  = 
1

0,008
 = 125 Hz

Alternativa e.

 12. (I) Energia do feixe.
P = E / Dt
51 ? 10–3 = E / 1 
E = 5,1 ? 10–2J
(II) Energia de um fóton

? h
?
u

h
? ? ?

?
h

h ?

E h f E
h v

E
6, 6 10 3 10

5,28 10

E 3,75 10 J

–34 18

–7

–19

= = =

=

 

(III) Nº de fótons / s (N)
?
?

h ?N
5,1 10

3,75 10
N 1,36 10 fótons por segundo

2

19
17= =

−

−
− 

 
Alternativa a.

 13. a) Falsa – a intensidade do feixe não influi no fenômeno 
fotoelétrico.

SO
NI

A 
VA

Z
b) Correta.

c) Falsa – a frequência influencia na ocorrência do 
fenômeno.

d) Falsa – somente elétrons podem ser arrancados.

e) Falsa – a energia depende da FREQUÊNCIA da luz 
emitida. Se uvermelha . uazul então fvermelha , fazul, logo Evermelha 
, Eazul.

Alternativa b.

 14. A opção III é falsa, pois o efeito fotoelétrico preconiza a 
emissão de elétrons do material metálico, e não fótons.
Alternativa e.

Falando de... 
Física nos diagnósticos

 1. Exames com o uso do conhecimento científico sobre ondas 
sonoras, eletricidade, luminosidade e radiação possibilitam 
diagnosticar comorbidades de forma rápida e, muitas vezes, 
inicial, auxiliando o(a) médico(a) na tomada de decisão pelo 
tratamento mais adequado e possibilitando ao paciente 
ter mais qualidade de vida. Convide um profissional da 
saúde com experiência para conversar com os estudantes, 
de maneira que ele apresente estes e outros exames que 
se somam aos exames clínicos na melhoria das práticas da 
medicina. Se preferir, peça aos estudantes para realizar uma 
entrevista sobre o assunto.

 2. Os estudantes podem citar mamografia, ou radiografia das 
mamas, densitometria óssea, tomografia computadorizada, 
medicina nuclear (cintilografia, gamagrafia com gálio, tomo-
grafia por emissão de pósitrons - PET scan), entre outros. 
Para tornar a apresentação interessante e dinâmica, divida 
os tipos de exame por grupos. Para mais informações 
sobre estes exames, é possível indicar os links a seguir:
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/tipos-de-exames 
-de-imagem/6791/842/. Acesso em: 14 set. 2020.
https://sbmn.org.br/comunicacao/conheca-a-medicina 
-nuclear/. Acesso em: 14 set. 2020.
https://cbr.org.br/principais-exames/. Acesso em: 14 set. 2020.
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