
 

 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

ROTEIRO DE CIÊNCIAS 

LIVRO 1 - Unidade 01 

 

Professora: Luana Campos 
 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 1 - Terra e Universo 

Tema 1: Os movimentos da Terra: rotação e translação - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar   

Youtube: A rotação da terra, o dia e a noite – Khan Accademy. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHMPQC84ALg 

Tema 2: Os movimentos da Lua - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 3: O céu noturno e o Sistema Solar - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Outros elementos do sistema solar – página 42 e 43. 

Youtube: O Sistema Solar em escalas incríveis - Ciência News. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYGbnbOqluQ 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=gHMPQC84ALg
https://www.youtube.com/watch?v=sYGbnbOqluQ


Unidade 1 – Terra e Universo 

Tema 1 − Os movimentos da Terra: rotação e translação 

A rotação e a translação formam os dois mais importantes movimentos terrestres, pois 

são eles que provocam os efeitos mais notórios sobre o nosso planeta. 

A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, é como se ela 

estivesse “rodando” em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar 

esse “giro” é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias 

e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do 

planeta (que seria extremamente quente) e apenas noite no outro lado (que seria 

extremamente frio). 

A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 

365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável 

direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é 

de 23º27', há períodos em que os dias são maiores que as noites (solstícios de verão), 

períodos em que as noites são maiores que os dias (solstícios de inverno) e períodos em 

que eles possuem a mesma duração (equinócios de primavera e outono). 

(Fonte: Brasil escola) 

 

O que aconteceria com a Terra se seu eixo de rotação não fosse inclinado? 

Acabariam as estações do ano e não haveria mais coleção outono/inverno e 

primavera/verão. Além disso, a mesma roupa poderia ser vestida durante o ano inteiro. 

Existem quatro estações definidas durante o ano porque o eixo da Terra ao girar em 

redor de si (rotação) é diferente do eixo do giro do planeta ao redor do Sol (translação). 

Assim, o hemisfério Norte recebe mais sol durante metade do ano e o Sul na outra 

metade. E os polos passam seis meses praticamente às escuras e os outros seis na 

maior claridade. 

(Fonte: Revista Super interessante) 

 
 
 
 
 



                
 

                

Estudo Complementar 

Youtube: A rotação da Terra e o dia e a noite - Khan Academy 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/gHMPQC84ALg?feature=oembed


Unidade 1 – Terra e Universo 

Tema 3 − O céu noturno e o Sistema Solar 

 

Estrelas: pontos luminosos 

A quantidade de pontos luminosos que pode ser observada no céu depende da 

época do ano e também de outros fatores, como a presença de nuvens, a poluição 

do ar (quanto mais poluído, menor a visibilidade dos pontos luminosos), a 

quantidade de luz no ambiente (quanto mais claro o ambiente, menos estrelas 

serão visíveis) etc. 

Galáxias 

As galáxias são agrupamentos de bilhões de estrelas, planetas, rochas, gases e 

poeira que giram em torno de um centro comum. Elas também formam grupos, 

e assim se constitui a trama do Universo. A galáxia na qual o Sol está localizado 

chama-se Via Láctea. Seu formato lembra um disco achatado com braços 

espiralados, onde há maior concentração de gás e poeira. 

O Sistema Solar e os planetas 

Embora as estrelas que vemos à noite não sejam sempre as mesmas ao longo 

do ano, a posição de uma estrela em relação às outras não muda. Alguns pontos 

brilhantes vistos no céu, entretanto, alteram sua posição em relação a essas 

estrelas com o passar do tempo. Esses pontos são chamados de planetas (palavra 

que em grego quer dizer “errante, que se movimenta”). Planetas são corpos 

celestes com formato esférico, que giram em torno de uma estrela. 

No caso da estrela Sol, além da Terra, há outros planetas e outros objetos que 

também transladam (circulam) ao seu redor. Todos eles juntos constituem o  

Sistema Solar. 

No Sistema Solar há oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano e Netuno. A maioria dos planetas que podemos ver a olho nu nos 

parece mais brilhante do que a maior parte das estrelas. Apenas Netuno e Urano 

parecem menos brilhantes do que as estrelas mais brilhantes do céu. 

 



 
Sistema Solar (Fonte: SoCientífica) 

 
Via Láctea (Fonte – SoCientífica) 

 

 

Estudo Complementar 

Texto: Outros elementos do sistema solar – página 42 e 43. 

Youtube: O Sistema Solar em escalas incríveis - Ciência News 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/sYGbnbOqluQ?feature=oembed


 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

ROTEIRO DE CIÊNCIAS 

LIVRO 1 - Unidade 02 

 

Professora: Luana Campos 
 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 2 - O solo terrestre 

Tema 1: O solo: origem, formação e funções - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Na história da humanidade - página 48. 

Youtube: Vamos falar sobre solos - IASS Potsdam. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8uqY0Aqcf0 

Tema 2: Os movimentos da Lua - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 3: O uso do solo para o ser humano - EJA no mundo do trabalho. 

Youtube: Agricultura familiar – Conservação Internacional 

https://www.youtube.com/watch?v=0_H09VI2ihM 

Youtube: Agricultura familiar segue produzindo saúde em época de pandemia – Agro 

https://www.youtube.com/watch?v=4iPd67msH1k 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=e8uqY0Aqcf0
https://www.youtube.com/watch?v=0_H09VI2ihM
https://www.youtube.com/watch?v=4iPd67msH1k


Unidade 2 - O solo terrestre 

Tema 1 − O solo: origem, formação e funções 

Origem do solo 

O solo, a água e o ar são os elementos fundamentais para a composição de um ambiente. 

Quando o planeta Terra se formou, ele era uma mistura de materiais muito quentes.  

Nessa mistura havia muitas substâncias, como minerais, metais, gases etc. Com o passar 

do tempo, a parte mais externa dessa mistura de materiais foi se resfriando e 

endurecendo, ou seja, se solidificando, o que deu origem à parte sólida da Terra, 

chamada litosfera. A parte mais externa da litosfera é a crosta, essa “casquinha” que 

recobre a Terra. 

 

A formação do solo 

Desde sua origem, a crosta terrestre vem sendo constantemente modificada pela ação 

do clima (ventos, chuvas etc.) e de outros fenômenos naturais, o que chamamos de 

intemperismo. 

Com o passar do tempo, as rochas se fragmentaram e se desintegraram, fenômeno que 

acontece ainda nos dias de hoje. Isso faz que elas diminuam de tamanho, se misturando, 

e provoquem reações químicas entre seus constituintes, até que se transformem em um 

material relativamente solto e macio. A ação de organismos vivos (como fungos, 

bactérias, animais, vegetais e o próprio ser humano) também contribui para a formação 

e a transformação do solo. Os animais que vivem no solo se alimentam de nutrientes que 

ali se encontram. Já as plantas dependem da retirada de nutrientes e de água do solo 

para produzir seu próprio alimento. Ao morrer, todos esses organismos se decompõem 

e se degradam, e seus componentes químicos passam a fazer parte do solo, novamente. 



 

Estudo Complementar 

Texto: Na história da humanidade – página 48. 

Youtube: Vamos falar sobre solos - IASS Potsdam. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/e8uqY0Aqcf0?feature=oembed


Unidade 2 – O solo terrestre 

Tema 3 – O uso do solo para o ser humano 

Solo e agricultura 

Há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver novas formas de 

aproveitamento dos recursos naturais. Observando o ciclo de crescimento das plantas, 

aprendeu a aproveitar a fertilidade natural dos diversos solos para cultivar e colher 

alimentos. Além disso, aprendeu a criar e a domesticar animais. Essas conquistas 

permitiram que os seres humanos deixassem de ser coletores e caçadores para se fixar 

em algumas regiões nas quais poderiam desenvolver atividades agrícolas. 

A origem da agricultura marcou o começo de um longo processo de modificação da 

paisagem terrestre. Houve crescimento das populações humanas e, com isso, a 

necessidade de ocupar maiores extensões de terra para o cultivo de plantas e a criação 

de animais. Isso obrigou as comunidades a desenvolver e a empregar novas técnicas, 

como a escavação de canais para irrigação (diques) e para a distribuição de água em 

terras secas, a invenção de enxadões de pedra com cabos de madeira e do arado para 

remexer a terra, entre outras. Portanto, a agricultura não representou apenas uma 

mudança na maneira de sobreviver, mas transformou praticamente todos os aspectos da 

vida das pessoas. A agricultura promoveu maior especialização do trabalho, o 

desenvolvimento do conceito de propriedade e de comércio (troca), o acúmulo de 

informações e também o surgimento da escrita, em razão da necessidade de registro da 

movimentação comercial. 

Ao longo dos séculos, a agricultura, contando cada vez mais com tecnologia, gerou, além 

de alimentos, uma vasta gama de produtos para consumo e troca: mercadorias (como 

flores e plantas ornamentais), fertilizantes orgânicos, fibras(algodão, linho, sisal, piaçava 

e cânhamo) e, mais recentemente, produtos químicos industriais (látex, perfumes, óleos, 

álcool etc.) e combustíveis (lenha, etanol, metanol, biodiesel, entre outros).Com o 

objetivo de melhorar a produtividade agrícola, preservar, recuperar e melhorar o solo, 

muitas técnicas foram desenvolvidas ao longo do tempo.  

 



 

Estudo complementar 

Youtube 

Vídeo 1: Agricultura familiar – Conservação Internacional 

 

Vídeo2: Agricultura familiar segue produzindo saúde em época de pandemia – 

Articulação Nacional de Agroecologia 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/0_H09VI2ihM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4iPd67msH1k?start=27&feature=oembed


 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

 

ROTEIRO DE CIÊNCIAS 

LIVRO 1 - Unidade 03 

Professora: Luana Campos 
 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 3 - O uso inadequado do solo 

Tema 1: O desmatamento - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: Desmatamento na Amazônia: causas e como combater – Portal eCycle. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxMgDRmv_KE&t=96s 

Tema 2:  Formas e efeitos do desmatamento - EJA no mundo do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ZxMgDRmv_KE&t=96s


Unidade 3 – O uso inadequado do solo 

Tema 1 – Desmatamento 

Grande parte da superfície terrestre é recoberta por vegetais das mais variadas 

espécies. Árvores, arbustos, pequenas plantas com suas folhas, frutos e flores dão tons 

às paisagens. Além de deixar a paisagem mais colorida, as plantas têm importante papel 

na vida dos animais, na proteção e na ciclagem do solo. 

O desenvolvimento das plantas é influenciado principalmente pelo clima, pelo relevo e 

pelo tipo de solo em que se encontram. Chamamos de cobertura vegetal os tipos ou as 

formas de vegetação, nativa ou plantada, que recobrem determinada área ou terreno. 

Originalmente, o Estado de São Paulo era coberto, sobretudo, por dois tipos de 

vegetação: Mata Atlântica mais próxima à região litorânea e Cerrado no interior 

do Estado. A destruição da cobertura vegetal, também chamada desmatamento, é um 

processo que ocorre em todo o planeta como resultado do crescimento das atividades 

produtivas e econômicas em larga escala, associadas ao aumento da população humana. 

Isso coloca em risco várias regiões, em especial as matas e florestas. As alterações na 

natureza em razão das ações humanas são denominadas modificações antrópicas 

(ánthropos, do grego, significa “homem”). Portanto, o termo indica tudo o que diz 

respeito ao homem e às suas ações para transformar a natureza. 

 

Estudo Complementar 

Youtube: Desmatamento na Amazônia: causas e como combater – Portal eCycle 

 

https://www.youtube.com/embed/ZxMgDRmv_KE?feature=oembed


Unidade 3 – O uso inadequado do solo 

Tema 2 – Formas e efeitos do desmatamento 

Queimadas 

A queimada é uma prática antiga nas Américas, herdada dos povos indígenas, que a 

realizavam em pequena escala ao longo de milhares de anos, com a finalidade de 

preparar a terra para o cultivo também em pequena escala, protegendo a área em seu 

entorno. Durante as queimadas são liberadas substâncias tóxicas, além da fumaça, e 

esses são também fatores importantes para o aumento de doenças respiratórias, como 

bronquite, rinite, asma, tosse, rouquidão, faringite, laringite, coriza e alguns tipos de 

câncer. A fumaça e os gases aumentam a concentração de gás carbônico na atmosfera, 

considerado um dos principais responsáveis pelo aquecimento da Terra. 

Garimpo 

Uma atividade bastante antiga em todo mundo é o garimpo, uma forma simples e barata 

de extrair ouro e pedras preciosas do solo. Surgiu no Brasil no século XVII, quando se 

iniciou a extração de ouro em São Paulo e no sul de Minas Gerais, espalhando-se depois 

pelo restante do País. O garimpo geralmente se faz sem cuidado ou preocupação com o 

ambiente, utilizando-se produtos químicos extremamente tóxicos, como o mercúrio, ou 

devastando-se imensas áreas por escavação do solo, com o consequente desmatamento 

e a retirada da cobertura vegetal. 

 

 

 

Estudo Complementar  

Texto: Discutindo questões sobre trabalho e saúde – página 97 



 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

 

ROTEIRO DE CIÊNCIAS 

LIVRO 1 - Unidade 04 

Professora: Luana Campos 
 

 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/[ 

 

UNIDADE 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1: Poluição do solo - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Discutindo questões sobre trabalho e saúde – página 97. 

Tema 2: Preservação do solo - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 3: Solo, saúde e saneamento - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto1: Desde quando o homem se preocupa com o descarte de lixo – página 114. 

Texto 2: Saneamento básico e doenças – página 115 - 117. 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/


Unidade 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1 – Poluição do solo 

O que polui o solo? 

A poluição do solo resulta do descarte inadequado de alguns materiais. Ela envolve tanto 

o lixo doméstico como o descarte de produtos químicos em locais inadequados e em 

concentrações maiores do que o permitido, o que prejudica os seres humanos e outros 

organismos que vivem ali. Por isso, chamamos de poluente qualquer substância que não 

entra na ciclagem natural, por ser de composição estranha a determinado ambiente ou 

por estar em concentração acima do tolerável nesse ambiente. 

Até meados do século XVII, a maior parte do lixo produzido era biodegradável, pois era 

formado basicamente de restos de alimento, fezes e outros resíduos orgânicos, e se 

decompunha rapidamente. Com o crescimento das cidades e da população humana, o 

surgimento das indústrias e o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais 

(combustíveis, plásticos, borrachas e ligas metálicas), cada vez mais são produzidos 

resíduos que se acumulam no ambiente e demoram mais a ser decompostos, seja por 

serem formados por novos materiais, seja por estarem em concentrações muito 

elevadas. Atualmente, o lixo despejado no solo em grandes quantidades diminui pouco a 

pouco a qualidade do solo para o plantio e para a sobrevivência dos seres vivos e, muitas 

vezes, torna-o até inabitável. Por isso, é fundamental estar atento a essas questões e 

auxiliar, na medida do possível, a reduzir a contaminação do solo por resíduos. Existem 

vários elementos causadores desse tipo de poluição: metais pesados, como o cobre, o 

chumbo e outros; agrotóxicos, como os pesticidas; e ainda outros resíduos, tais como o 

óleo de cozinha. 

 

 

Estudo Complementar  

Texto: Discutindo questões sobre trabalho e saúde – página 97 

 



Unidade 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 3 – Solo, saúde e saneamento 

O saneamento básico é um conjunto de ações ou procedimentos adotados em 

determinada região a fim de mantê-la limpa e proporcionar saúde e bem-estar à 

comunidade que vive nela. Esses procedimentos incluem a coleta e o tratamento do lixo, 

o tratamento e a distribuição de água, e a eliminação segura de urina e fezes humanas 

com a canalização e o tratamento de esgotos. Um bom saneamento básico pode diminuir 

a taxa de mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida das pessoas e evitar 

doenças.  

Qual a relação entre saneamento, saúde pública e meio ambiente? 

Existe uma relação extremamente próxima e íntima entre saneamento, saúde pública e 

meio ambiente. É necessário salientar que o saneamento é a base de todo o sistema de 

saúde de um país. A saúde pública está intimamente ligada ao saneamento. O aumento 

de doenças infecciosas e contagiosas aumenta proporcionalmente à falta de saneamento 

e inversamente é a mesma coisa. As incidências de doenças infecciosas que levam a 

queda de produtividade, aumento de custos, aumento da conta em saúde, está 

totalmente ligado justamente a presença ou ausência de saneamento básico. Quanto ao 

meio ambiente, é a mesma forma, se você não tem uma rede de coleta de esgoto e não 

faz uma eliminação correta desse esgoto, tudo isso vai cair um dia a céu aberto e esses 

detritos que não são apenas os detritos humanos mas o lixo que o homem faz, alimentos 

são jogados, sacos ou até garrafas e caixas de substâncias químicas inclusive das tóxicas, 

que se espalha pelo meio ambiente, no solo depois até o lençol freático. 

 

Estudo Complementar 

Texto1: Desde quando o homem se preocupa com o descarte de lixo – página 114 

Texto 2: Saneamento básico e doenças – página 115 á 117 



 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

 

ROTEIRO DE CIÊNCIAS 

LIVRO 2 - Unidade 05 

Professora: Luana Campos 
 

 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 1 – A origem da Terra e do Sistema Solar 

Tema 1: A origem do Universo e do Sistema Solar - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 2: A formação da Terra - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar   

Texto: Ilhas oceânicas página 26 e 27 

Youtube: Como se formam os vulcões - Singularizando 

 https://www.youtube.com/watch?v=N9sr2Fl6v10 

Tema 3: Ilhas oceânicas e vulcanismo - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 4: Terremotos EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar 

Texto: Terremoto em Minas é o primeiro a registrar morte no País – página 40. 

Youtube: Como se formam os terremotos – DW Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=PldlFA0YW_U 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=N9sr2Fl6v10
https://www.youtube.com/watch?v=PldlFA0YW_U


Unidade 1 – A origem da Terra e do Sistema Solar 

Tema 2 – A formação da Terra 

Planeta Terra 

O planeta Terra é o planeta habitado por nós, seres vivos. Conhecido também como 

planeta água, é o maior dentre os quatro planetas rochosos que fazem parte do Sistema 

Solar. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. 

Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar. 

A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em: 

crosta terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura externa, há também a interna que 

corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são o que oferece as 

condições favoráveis para a existência de vida aqui. 

 

Estrutura atual da Terra 

 

Imagem storyboardtha 

Vulcanismo 

O vulcanismo é o conjunto de atividades de movimentação e liberação de materiais 

magmáticos do interior para a superfície da Terra. Os vulcões são importantes elementos 

de modelagem do relevo, uma vez que a solidificação da lava por eles emitida dá origem 

a rochas ígneas ou magmáticas extrusivas, também chamadas de rochas vulcânicas. Essas 

rochas, posteriormente, poderão dar origem aos solos, transformarem-se em rochas 

metamórficas ou se converterem em sedimentos que, mais tarde, poderão formar as 

rochas sedimentares. 

(Fonte: Brasil escola) 



 

Teoria do Big Bang 

A teoria do Big Bang está entre as mais aceitas na atualidade para explicar a origem do 
Universo. Sustenta que o Universo surgiu a partir da explosão de uma única partícula - o 
átomo primordial - causando um cataclismo cósmico inigualável a cerca de 13,8 bilhões 
de anos.A mesma teoria afirma ainda que o Universo está em contínua expansão. 

 

 

 

 

Estudo complementar 



Texto: Ilhas oceânicas página 26 e 27 

Youtube: Como se formam os vulcões – Singularizando 

 

Unidade 1 – A origem da Terra e do Sistema Solar 

Tema 4 – Terremotos 

Os terremotos também conhecidos como abalos sísmicos são tremores que se 

manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas da Terra. Sob o ponto de 

vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos, 

liberação essa que provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos 

tremores. Em termos de intensidade, os terremotos são medidos em um índice chamado 

de Escala Richter, que vai de 1, para os mais fracos, a 10, para os mais fortes. No entanto, 

nunca houve registros de um terremoto que conseguisse alcançar o índice máximo. 

O que causa os terremotos? 

Existem três principais causas para os tremores na crosta terrestre: o desabamento, 

o vulcanismo e o tectonismo. Os tremores provocados pelo desabamento são de menor 

importância e são causados por alguma acomodação interna, provocada pela ruptura ou 

deslizamento de blocos rochosos internos, geralmente sedimentares, que são tipos de 

rochas, em geral, menos resistentes. A intensidade desses abalos costuma ser pequena. 

Já os tremores provocados pelo vulcanismo podem ser um pouco mais fortes, mas são 

localizados em áreas próximas a vulcões. Eles ocorrem por alguma ruptura ou erupção 

interna do magma ou de gases retidos sob grande pressão. Os seus efeitos não costumam 

ser sentidos a longas distâncias. O tectonismo, por sua vez, pode ser considerado o 

principal “vilão” responsável pelos terremotos. Como sabemos, a crosta terrestre não é 

uma camada única, mas constituída por inúmeros blocos, chamados de placas tectônicas. 

Muitas dessas placas estão em constante colisão, assumindo direções opostas. É nessa 

zona de contato que ocorre a maior parte dos terremotos do mundo. 

https://www.youtube.com/embed/N9sr2Fl6v10?feature=oembed


 

 

Além disso, quando a força do contato entre essas placas é mais forte do que a resistência 

das rochas, elas rompem-se, formando as chamadas falhas geológicas, que também são 

mais comuns nas zonas de contato entre duas placas, mas também podem se manifestar, 

com menor frequência, em áreas mais estáveis.  

Quando essas falhas provocam a reacomodação dos blocos rochosos, ocorrem os 

terremotos. A maior falha do mundo encontra-se nos Estados Unidos: a falha de San 

Andreas. 

 

 

 

 

Estudo complementar 

Texto: Terremoto em Minas é o primeiro a registrar morte no País – página 40. 

Youtube: Como se formam os terremotos – DW Brasil 

 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/falha-san-andreas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/falha-san-andreas.htm
https://www.youtube.com/embed/PldlFA0YW_U?feature=oembed


 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

 

ROTEIRO DE CIÊNCIAS 
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Professora: Luana Campos 
 

 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 2 – A atmosfera 

Tema 1: A atmosfera e suas propriedades - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 2: O ar que respiramos –EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar 

Texto 1: Internacional toma precauções contra altitude de La Paz – página 52 

Texto 2: Camadas da atmosfera – página 56. 

Tema 3: Poluição na atmosfera- EJA no mundo do trabalho. 

Estudo complementar 

Texto: A qualidade do ar e a saúde – página 70 e 71. 

Youtube: O que é poluição do ar? – Portal eCycle. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mpu0_QifoHo 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Mpu0_QifoHo


Unidade 2 – A atmosfera 

Tema 2 – O ar que respiramos 

Atmosfera 

A atmosfera (do grego atmos: gases e sphaira: esfera) é uma camada de ar formada por 

uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor 

do planeta em função da força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos 

responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida da Terra. 

Ela é composta predominantemente por nitrogênio, responsável por 78% de seu volume, 

somado a 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o argônio, o hélio, o neônio e o 

dióxido de carbono. Esses últimos, por serem menos abundantes, são também chamados 

de gases raros. 

Assim como o próprio Planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas: troposfera, 

estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.  

 

O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como 

o nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os 

gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados em quantidades 

menores.  

(Fonte: Brasil escola) 

 



 

(Fonte: Suporte Geográfico) 

Estudo complementar 

Texto 1: Internacional toma precauções contra altitude de La Paz – página 52. 

Texto 2: Camadas da atmosfera – página 56. 

 



Unidade 2 – A atmosfera 

Tema 3 – Poluição atmosférica 

A Poluição do Ar ou Poluição Atmosférica é o resultado do lançamento na atmosfera de 

grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam impacto 

ambiental e problemas de saúde humana. Dentre as substâncias poluentes temos as 

poeiras industriais, aerossóis, fumaças negras, solventes, ácidos e hidrocarbonetos. Em 

diversos países, o nível de poluição do ar está acima do considerado aceitável pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde). 

A poluição do ar pode ser causada por fontes naturais ou por atividades humanas. Alguns 

exemplos de tipos de poluição: 

 - Atividade de vulcões 

- Liberação de metano por animais durante o processo de digestão 

- Poeira de desertos 

- Decomposição 

- Industrialização 

- Veículos e queima de combustíveis fósseis/Queimadas 

- Mineração 

- Uso de aerossóis 

- Produção de energia elétrica 

As consequências da poluição do ar comprometem a qualidade do meio ambiente e da 

saúde das pessoas. A poluição do ar pode afetar patrimônios culturais, em decorrência 

das chuvas ácidas. Elas causam a corrosão gradativamente dos monumentos. Outro 

efeito é sob a camada de ozônio. Naturalmente, essa camada protege o planeta das 

radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. Os gases poluentes formam os 

buracos na camada de ozônio e impedem que os raios solares sejam, em parte, 

absorvidos. Além disso, o aumento de gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito 

estufa e dá origem ao aquecimento global. 

(Fonte: Toda matéria) 

 

https://www.todamateria.com.br/vulcao/
https://www.todamateria.com.br/combustiveis-fosseis/
https://www.todamateria.com.br/chuva-acida/
https://www.todamateria.com.br/camada-de-ozonio/
https://www.todamateria.com.br/efeito-estufa/
https://www.todamateria.com.br/efeito-estufa/
https://www.todamateria.com.br/aquecimento-global/


Poluição do ar mata mais de 50 mil por ano, segundo a OMS 

 

 

Impactos da poluição do ar 

 

(Fonte: WRI Brasil) 



 

Estudo complementar 

Texto: A qualidade do ar e a saúde – página 70 e 71. 

Youtube: O que é poluição do ar? – Portal eCycle. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/Mpu0_QifoHo?feature=oembed
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Professora: Luana Campos 
 

 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 3 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1: Teorias da origem da vida - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: Origem da vida – Descomplica 

https://www.youtube.com/watch?v=VASPBcNFCzs 

Tema 2: Fotossíntese e respiração celular - EJA no mundo do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VASPBcNFCzs


Unidade 3 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1 – Teorias de origem da vida 

 Criacionismo é a forma como as religiões tradicionais explicam a origem do mundo e do 

homem. A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate, no 

qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções 

sobre a existência da vida humana e, implicitamente, porque somos o único espécime 

dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. 

Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas o homem busca resposta para essa 

questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem maior aceitação. 

 

Abiogênese ou teoria da geração espontânea explica a origem da vida a partir da matéria 

bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos exemplos clássicos dessa teoria é a 

crença de que camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo é o lodo dos 

rios, que poderia dar origem à alguns anfíbios e répteis. 

Apesar de parecer absurda, essa teoria era aceita até meados do século XIX e 

representava o pensamento em uma época que poucos recursos tecnológicos existiam. 

Até esse momento não se tinha conhecimento de células, gametas e, muito menos, de 

mecanismos evolutivos e genéticos. Assim sendo, toda teoria era criada apenas a partir 

de observações dos acontecimentos do dia a dia. 

Biogênese, por sua vez, surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia 

originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros 

seres vivos preexistentes, ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. 

Espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies preexistentes desses animais. 

Essa ideia hoje é bem entendida por todos, entretanto, para refutar a teoria da 

abiogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudo para a compreensão 

dessa questão. Os estudos mais marcantes realizados para explicar a biogênese foram 

feitos por Francesco Redi e Pasteur. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/francesco-redi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/louis-pasteur.htm


Experimento de Redi 

 

Experimento de Pasteur 

(Fonte: Diário científico) 



 

(Fonte: Diário Científico) 

 

Estudo Complementar 

Youtube: Origem da vida – Descomplica 

 

 

Unidade 3 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 2 – Fotossíntese e respiração celular 

A fotossíntese é um dos processos biológicos mais importantes que ocorrem na Terra. 

Por consumir gás carbônico e liberar gás oxigênio. As plantas, algas e algumas espécies 

de bactérias (as bactérias possuem um processo específico), são seres que realizam o 

processo de fotossíntese. Assim, todos os seres que são capazes de produzir seu próprio 

alimento a partir de substâncias simples, são chamados de autotróficos. Os demais, que 

dependem de outros para se alimentar não produzindo seu próprio alimento, são 

chamados de heterotróficos. 

https://www.youtube.com/embed/VASPBcNFCzs?feature=oembed


 

(Fonte: Diário científico) 

  

Ciclo do oxigênio 

 

(Fonte: Toda matéria) 
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 4 – Ambiente e diversidade 

Tema 1: A vida na Terra –EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: O que é biodiversidade - WWF-Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=Whj_n_O-gr0 

Tema 2: A diversidade dos ambientes e os ciclos da matéria - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 3: A cadeia alimentar –EJA no mundo do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCjrZMC7HpQt12bDJkunJIFg
https://www.youtube.com/watch?v=Whj_n_O-gr0


Unidade 4 – Ambiente e biodiversidade 

Tema 1 – A vida na Terra 

Biodiversidade 

Como o próprio nome indica, biodiversidade trata da diversidade de vida em todos os 

ecossistemas existentes, seja no mais profundo oceano, seja no topo das mais altas 

montanhas. Ela é usada em referência não apenas ao número de organismos 

existentes, como também à variedade genética e de funções ecológicas 

desempenhadas pelas diferentes espécies. 

De acordo com o Artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica, a biodiversidade 

pode ser definida como: “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 

ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas." 

A perda da biodiversidade é um problema que vem ocorrendo em todo o mundo, em 

especial nas regiões tropicais do globo. A diminuição da variedade de vida no planeta 

pode trazer consequências graves, uma vez que uma espécie que entra em extinção 

coloca em risco várias outras, uma vez que um organismo não vive isoladamente. 

Um dos maiores responsáveis pela perda da biodiversidade é o próprio homem, que, 

em sua procura incessante por desenvolvimento e expansão de territórios, afeta 

negativamente o meio ambiente. Entre os principais processos responsáveis pela perda 

de diversidade biológica, podemos citar a destruição de habitat, exploração exagerada 

de espécies animais e vegetais, introdução de espécies exóticas, ampliação da 

agropecuária, poluição e mudanças climáticas. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

 

 



Estudo complementar 

Youtube: O que é biodiversidade - WWF-Brasil 

 

Unidade 4 – Ambiente e biodiversidade 

Tema 3 – A cadeia alimentar 

Cadeia alimentar  

É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para outro. Nessa rota, a 

energia e a matéria dos alimentos são transferidas de um nível para outro. Cada ser vivo 

é essencial para a cadeia alimentar, e a eliminação de um desses organismos 

no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. 

Níveis tróficos  

Nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentação existente entre os 

diferentes seres vivos de um ecossistema. A posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia 

recebe o nome de nível trófico. Produtores, consumidores e decompositores são os 

diferentes níveis tróficos observados nesse esquema. 

Cada organismo ocupa uma posição diferente, de acordo com seus hábitos alimentares, 

na cadeia alimentar. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjrZMC7HpQt12bDJkunJIFg
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-um-ser-vivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-ecossistema.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/niveis-troficos.htm
https://www.youtube.com/embed/Whj_n_O-gr0?feature=oembed


Os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia 

alimentar. Organismos desse nível são classificados como autotróficos, ou seja, são seres 

vivos capazes de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de 

outro ser vivo. As plantas e algas são organismos classificados como produtores. 

Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de 

outros seres vivos para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para sua 

sobrevivência. Organismos consumidores são, portanto, heterotróficos. 

Os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, 

terciários, quaternários e assim sucessivamente. 

 

Exemplos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reino-plantae.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/algas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

 

UNIDADE 1 - Ecologia 

Tema 1: A diversidade dos ambientes - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar   

Youtube: Ecologia - Descomplica 

https://www.youtube.com/watch?v=TsclSi3nNsI  

Tema 2: Os biomas 

Tema 3: As relações ecológicas entre os seres vivos - EJA no mundo do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=TsclSi3nNsI
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 2 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1: Mecanismos de adaptação e sobrevivência dos seres vivos- EJA no mundo do 

Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Evolução dos primatas - página 49 e 50. 

Youtube: Seleção Natural – Quer que eu desenhe 

https://www.youtube.com/watch?v=N-SrvGfwiTg&t=26s  

Tema 2: A evolução do ser humano - EJA no mundo do trabalho. 

Tema 3: A classificação dos seres vivos - EJA no mundo do trabalho. 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=N-SrvGfwiTg&t=26s


Unidade 2 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1 – Mecanismos de adaptação e de sobrevivência dos seres vivos 

Os mecanismos de adaptação dos seres vivos permitem a sua sobrevivência. As 

adaptações dos seres vivos não ocorrem por acaso e muito menos ocorreram de uma 

hora para outra. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram 

transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio 

ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que 

vivem. 

A essas transformações, selecionadas pelo meio e ocasionadas por mutações, 

denominamos adaptação, relacionadas ao mecanismo de defesa, reprodução, 

locomoção, alimentação e condições climatológicas desfavoráveis. 

Teoria da seleção natural e evolução 

Charles Darwin propôs que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido 

como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos, a todo tempo, estariam 

lutando para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria responsável por selecionar 

aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse-

se passaria suas características aos seus descendentes, e, com o tempo, as características 

vantajosas permaneceriam. 

 

 



Estudo complementar 

Texto: Dos primatas aos homens página 48 – 50 

Youtube: Seleção Natural – Quer que eu desenhe 

 

Unidade 2 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 2 – A evolução do ser humano 

A evolução humana não é o resultado de melhoras progressivas de uma única espécie, 

como se fosse um processo em linha reta. Esse processo envolveu muitas espécies, cada 

uma delas com características próprias. 

 

A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos. Nesse 
período, uma população de primatas do noroeste da África se dividiu em duas linhagens 
que passaram a evoluir independentemente. 

O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. 
O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, 
dando origem ao Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado de berço da 
humanidade. 

https://www.youtube.com/embed/N-SrvGfwiTg?start=26&feature=oembed


Unidade 2 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 3 – A classificação dos seres vivos 

A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em 

categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por 

suas relações de parentesco evolutivo. É usada a nomenclatura científica que facilita a 

identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. 

Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e 

nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que 

definem. No sistema de classificação biológica são usadas as categorias para agrupar os 

organismos segundo as suas semelhanças. A categoria básica é a espécie, que se define 

como os seres semelhantes que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar 

descendentes férteis. 

Animais da mesma espécie são reunidos em outra categoria, o gênero. Todos que 

pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, que são agrupadas em ordens, 

que por sua vez se reúnem em classes, reunidas em filos e por fim temos os reinos. Os 

reinos são, portanto, a última categoria na hierarquia e se subdividem até chegar à 

espécie, categoria mais básica. Então, temos: Reino ⇒ Filo ⇒ Classe ⇒ Ordem ⇒ Família 

⇒ Gênero ⇒ Espécie 

 

(Fonte: Toda matéria e diário científico) 



Exemplo de classificação 

 

  

Reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. 

 

(Fonte: Toda matéria e diário científico) 



Unidade 1 – Ecologia 

Tema 1 – A diversidade dos ambientes 

Ecologia 

A ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Assim, 

ecologia significa o “estudo da casa” ou o “estudo do habitat dos seres vivos”.  Essas 

relações são classificadas de acordo com os níveis de organização. 

(Fonte: Diário científico) 

Fatores bióticos e abióticos 

Todos os seres vivos que formam o ecossistema (animais, plantas e micro-organismos) 

constituem o meio biótico, ou seja, o meio “vivo” da organização. Os demais 

componentes são chamados de meio abiótico e participam dessa interação, são eles: a 

água, o ar, o solo, os gases, os minerais, o clima e entre outros. 

Podemos definir ecossistema como a interação entre o meio biótico e meio abiótico. 

Todas essas relações influenciam diretamente no equilíbrio ecológico do meio em que 

vivemos. 

 



Estudo complementar 

Youtube: Ecologia – Descomplica 

 

Unidade 1 – Ecologia 

Tema 2 – Os biomas 

Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por 
uma comunidade biológica com características semelhantes. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui seis biomas: 
- Cerrado 
- Amazônia 
- Caatinga 
- Mata Atlântica 
- Pantanal 
- Pampa 
 

 

(Localização dos biomas brasileiros – Fonte: Brasil escola) 

 

https://www.youtube.com/embed/TsclSi3nNsI?feature=oembed


Unidade 1 – Ecologia 

Tema 3 – As relações ecológicas entre os seres vivos 

Nenhum ser vivo é capaz de viver isoladamente, isto é, sem se relacionar com nenhum 

organismo. Eles sempre estabelecem relações, sejam com seres da mesma espécie, 

sejam com espécies diferentes. Essas relações podem ser benéficas aos organismos, não 

causar nenhum prejuízo ou ganho, ou ainda provocar danos a um dos envolvidos.  

Relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade. As relações 

podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população ou entre indivíduos de 

populações diferentes, promovendo uma conexão entre diferentes espécies. Elas podem 

ser: 

 

Sociedade: indivíduos independentes, organizados e cooperando nos cuidados da prole 

e manutenção do grupo. Exemplos: abelhas, formigas e cupins. 

Colônia: indivíduos associados anatomicamente e dependentes que repartem funções. 

Exemplos: corais. 

Canibalismo: alimenta-se daqueles da mesma espécie, geralmente acontece para 

controlar a população ou garantir o aporte genético, por exemplo: a fêmea da aranha 

come os machos após a cópula. 

Competição: disputa entre indivíduos da mesma espécie por territórios, parceiros 

sexuais, comida, dentre outros. Acontece em quase todas as espécies. Exemplo: peixes 

de cativeiro disputam a comida. 

(Fonte: Brasil escola e toda matéria) 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/relacoes-ecologicas.htm
https://www.todamateria.com.br/sociedades-no-reino-animal/
https://www.todamateria.com.br/colonias-no-reino-animal/
https://www.todamateria.com.br/canibalismo/
https://www.todamateria.com.br/competicao-no-reino-animal/


Protoco-operação: as duas espécies envolvidas obtêm benefícios, mas não é uma 

relação obrigatória e as espécies podem viver de forma isolada. Exemplo: caranguejo-

ermitão e anêmonas-do-mar. 

Comensalismo: uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra. Exemplo: 

urubus que comem os restos das presas deixados por outros animais e crustáceos que 

se alimentam da pele da baleia franca 

Mutualismo: ambos se beneficiam da associação que é tão profunda que se torna 

essencial a sua sobrevivência. Exemplo: liquens são associação mutualística entre algas 

e fungos. 

Inquilinismo: uma espécie utiliza a outra como abrigo, sem prejudicá-la, pode ser 

temporário ou permanente. Exemplo: acontece muito em plantas chamadas epífitas que 

moram sobre árvores. 

Parasitismo: o parasita extrai nutrientes da espécie hospedeira que é prejudicada, por 

exemplo: vermes platelmintos que habitam o intestino humano. 

Predatismo: um animal predador caça e mata uma presa para se alimentar. Exemplo:    

leão caça um búfalo. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/protocooperacao/
https://www.todamateria.com.br/comensalismo/
https://www.todamateria.com.br/crustaceos/
https://www.todamateria.com.br/baleia-franca/
https://www.todamateria.com.br/mutualismo/
https://www.todamateria.com.br/inquilinismo/
https://www.todamateria.com.br/parasitismo/
https://www.todamateria.com.br/predatismo/


 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

 

ROTEIRO DE CIÊNCIAS 

LIVRO 3 - Unidade 11 

Professora: Luana Campos 
 

 

 

Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 3 – Os seres vivos 

Tema 1:  As características dos seres vivos –EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 2:  Os seres vivos e seus reinos – EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: O que são vírus e como atuam no organismo? – DW Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=ohwSP_YtZO8 

Youtube:  A vacinação e o sistema imunológico – Afpbr 

https://www.youtube.com/watch?v=Spf1OC9ceWE 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ohwSP_YtZO8
https://www.youtube.com/watch?v=Spf1OC9ceWE


Unidade 3 – Os seres vivos 

Tema 1 – As características dos seres vivos 

A matéria que forma os organismos vivos é basicamente a mesma dos corpos não vivos. 

A diferença é que, nos corpos inanimados, ela é constituída apenas por substâncias 

inorgânicas, compostas por moléculas, em geral, relativamente simples. 

Nos seres vivos, certos elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e 

o nitrogênio, estão presentes em grandes proporções e compõem substâncias 

complexas. Essas substâncias são chamadas, genericamente, de substâncias orgânicas. 

São as proteínas, carboidratos, lipídios e outras. Assim, os seres vivos são formados por 

substâncias inorgânicas e, além disso, apresentam, também, matéria orgânica, composta 

por grandes conjuntos de átomos, organizados em cadeias. Nessas cadeias, o carbono é 

o elemento principal. Além da presença de matéria orgânica em grandes proporções, 

existe um conjunto de aspectos que também diferenciam os seres vivos dos elementos 

não vivos, como existência de um ciclo vital, reação a estímulos, reprodução etc. 

Teoria Celular 

O cientista inglês Robert Hooke através da observação no microscópio, percebeu que 

todos os seres vivos possuem uma unidade básica da vida. Ele chamou essa unidade de 

célula. 

 

As células são divididas em dois grupos:   

Procarióticas: que não possuem núcleo. Exemplo: bactérias. 

Eucarióticas: que possuem uma membrana que protege o núcleo (chamada carioteca). Exemplo: 

células animais e vegetais. As células animais e vegetais possuem algumas diferenças. 



Em relação a quantidade, podemos classificar as células em: 

Unicelulares: possuem uma única célula 

Pluricelulares: possuem diversas células. 

Para manter a célula funcionado, o organismo precisa realizar um conjunto de reações químicas 

que lhe forneça energia. Esse conjunto de reações químicas necessárias para a manutenção da 

vida e para a reprodução das células é chamado metabolismo. 

 

(Fonte: slide player) 

 Diferenças entre a célula animal e a célula vegetal 

 

A célula vegetal possui organelas específicas, o cloroplasto, pigmento responsável pela 

fotossíntese e a parede celular, que garante a sua proteção. 



Unidade 3 – Os seres vivos 

Tema 2 – Os seres vivos e seus reinos 

Os seres vivos são agrupados em cinco grandes reinos, seguindo os critérios científicos e 

suas características. 

 

(Fonte: Ciências 2016) 

Vírus 

Os vírus têm características específicas e não se encaixam em nenhum reino. Eles são 

acelulares, ou seja, não possuem células. Eles são chamados de parasitas intracelulares 

obrigatórios, pois necessitam da célula do hospedeiro para se reproduzir. 

Assim, um único vírus pode originar milhares de outros em um curto período de tempo. 

Por isso, os efeitos das infecções virais podem levar a morte. 

 



Corona Vírus – COVID 19 

O vírus que causa a COVID-19 transmite-se principalmente através das gotículas que são 
geradas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou expira. Estas gotículas são 
demasiado pesadas para ficarem suspensas no ar e depositam-se rapidamente em 
pavimentos ou superfícies. 
Qualquer pessoa pode ser infetada ao inspirar o vírus se estiver a uma grande 
proximidade de alguém com COVID-19 ou tocar numa superfície contaminada e, em 
seguida, nos olhos, no nariz ou na boca. 
Formas de prevenção 

- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão ou então 
higienize com álcool em gel 70%. 

- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado. 

 

 

 

 

Estudo complementar 

Vídeo 1 - Youtube: O que são vírus e como atuam no organismo? – DW Brasil 

 

Vídeo 2 - Youtube:  A vacinação e o sistema imunológico – afpbr 

 

https://www.youtube.com/embed/ohwSP_YtZO8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Spf1OC9ceWE?feature=oembed
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ROTEIRO DE CIÊNCIAS 

LIVRO 3 - Unidade 12 
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1: O reino Plantae – EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: Como surgiram as plantas – Nerdologia 

https://www.youtube.com/watch?v=b9sfQZrK8jQ 

Tema 2 – O reino Animalia - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Esquistossomose ameaça trabalhadores rurais em Pernambuco - página 115 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=b9sfQZrK8jQ


Unidade 4 – Plantas e animais 

Tema 1 – O reino Plantae 

As plantas são seres autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento através da 

fotossíntese. Por meio da fotossíntese, a energia luminosa do Sol é transformada em 

energia química.  

A fotossíntese é um processo vital para o planeta, pois favorece as trocas gasosas e 

renova as taxas de oxigênio no ambiente. As plantas são divididas em quatro grupos 

distintos, de acordo com suas características. 

 

(Fonte: Diário científico) 



Estudo complementar 

Youtube: Como surgiram as plantas – Nerdologia 

 

Unidade 4 – Plantas e animais 

Tema 2 – O reino Animalia 

Os animais são organismos multicelulares, eucariontes e que apresentam nutrição 

heterotrófica, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Apesar de 

serem bastante distintos anatômica, morfológica e fisiologicamente, todos os animais 

possuem as três características citadas. 

O Reino Animalia conta com mais de um milhão de espécies dispostas em mais de 30 

filos. Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de 

locomoção, apesar de existirem também representantes sésseis (não se 

locomovem). Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção 

dos poríferos, que não possuem tecidos verdadeiros. 

Veja a seguir as principais características desses grupos: 

Poríferos: Grupo mais primitivo de animais. Trata-se de seres sésseis, com corpo repleto 

de poros, que vivem apenas em ambientes aquáticos. Exemplo: Esponjas. 

Cnidários: Seus representantes são predominantemente marinhos e destacam-se por 

apresentar dois folhetos embrionários e simetria radial. Entre esses animais, existem 

ainda representantes de vida livre e sésseis. Exemplo: Águas-vivas e caravelas. 

Platelmintos: Conhecido popularmente como vermes chatos, esse grupo, que é 

triblástico e acelomado, apresenta simetria bilateral e achatamento dorsoventral do 

corpo. Exemplo: Planárias e tênias. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/histologia-animal.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/poriferos2.htm
https://www.youtube.com/embed/b9sfQZrK8jQ?feature=oembed


Nematelmintos: Também conhecidos como vermes, esses animais, diferentemente dos 

platelmintos, não possuem corpo achatado, e sim cilíndrico e com as extremidades 

afiladas. Apresentam tubo digestório completo. Exemplos: lombrigas e filárias. 

Moluscos: Possuem corpo mole, e algumas espécies apresentam corpo recoberto por 

concha calcária. A maioria dos representantes é marinha, mas existem espécies de água 

doce e terrestres. Exemplo: Caramujos, polvos e lesmas. 

Anelídeos: Sua principal característica é o corpo cilíndrico dividido em 

anéis (segmentado). Exemplos: Minhocas e sanguessugas. 

Artrópodes: Apresentam corpo segmentado com apêndices articulados e revestido por 

um exoesqueleto quitinoso. Representam o filo com maior diversidade de organismos do 

Reino Animalia. Exemplo: Insetos e crustáceos. 

Equinodermos: Todos os representantes são marinhos e apresentam características que 

os tornam parecidos com os cordados. Exemplo: Estrela-do-mar e ouriços-do-mar. 

Cordados: Apresentam como característica mais marcante a presença de um bastão 

flexível e fibroso denominado de notocorda durante alguma fase do 

desenvolvimento. Exemplos: Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

 

 

Estudo Complementar 

 

Texto: Esquistossomose ameaça trabalhadores rurais em Pernambuco - página 115 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/peixes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/anfibios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/repteis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/caracteristicas-das-aves.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mamiferos.htm
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 1 – Animais: artrópodes, equinodermos e cordados 

Tema 1: Artrópodes - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar   

Texto: Pragas urbanas: os riscos das formigas e dos cupins página 18 e 19. 

Tema 2: Equinodermos – EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 3: Cordados - EJA no mundo do Trabalho. 

Texto: Espécies brasileiras ameaçadas de extinção página 31 e 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/


Unidade 1 – Animais: artrópodes, equinodermos e cordados 

Tema 1 – Artrópodes 

Os artrópodes agrupam mais de 800 mil espécies, quantidade que supera todos os 

demais filos reunidos. São adaptáveis em diferentes ambientes, tem uma grande 

capacidade de reprodução, é muito eficiente em suas funções naturais e no caso das 

abelhas, formigas e cupins tem uma perfeita organização social. 

Os artrópodes são invertebrados que possuem patas articuladas, tem uma carapaça 

protetora externa, que é o seu esqueleto. 

Ao crescer, eles fazem a muda que nada mais é do que abandonar o esqueleto velho e 

pequeno e fabricar outro, novo e maior. Este fenômeno ocorre várias vezes para que o 

animal possa chegar a fase adulta. 

Os artrópodes, no entanto, não possuem apenas patas articuladas, mas sim todas as suas 

e extremidades, como as antenas e as peças bucais. Os seus membros inferiores são 

formados por partes que se articulam, ou seja, que se movimentam umas em relação às 

outras: os seus pés se articulam com suas pernas, que se articulam também com suas 

coxas, que também se articulam com os ossos do quadril. 

CLASSIFICAÇÃO DOS ARTRÓPODES: Os artrópodes podem ser classificados em cinco 

classes principais, usando como critério o número de patas. 

 

Nº de patas Classe Exemplos 

6 Insetos Barata, Mosquito 

8 Aracnídeos Aranha, escorpião 

10 Crustáceos Camarão, Siri 

1 par por seguimento. Quilópodes Lacraia 

2 pares por 

seguimento. 
Diplópodes Piolho de cobra 

(Fonte: Fiocruz) 



Os insetos desempenham importante papel ecológico, atuando em diversas funções: 

polinizadores, herbívoros, decompositores, predadores e parasitoides. Mas eles também 

possuem a fama de serem nojentos, pragas de lavouras e de atrapalhar as pessoas em 

dias de calor. 

Muitos artrópodes são utilizados na alimentação, sendo assim uma questão cultural o 

seu consumo. 

 

 

Estudo Complementar 

Texto: Pragas urbanas: os riscos das formigas e dos cupins página 18 e 19. 

 

Unidade 1 – Animais: artrópodes, equinodermos e cordados 

Tema 3 – Cordados 

Os cordados representam o grupo de animais do filo Chordata. São representados por 

todos os vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

A característica principal deste filo é que durante a fase embrionária todos apresentam 

tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós anal. Além disso, são 

animais com simetria lateral e apresentam sistema digestório completo. 



 

Classificação dos Cordados 

Existem cerca de 45 mil espécies de cordados conhecidas, distribuídas em três 

subfilos: Urochordata (Urocordados), Cephalochordata (Cefalocordados) 

e Craniata ou Vertebrata. Os urocordados e cefalocordados não possuem crânio e 

coluna vertebral, são invertebrados. Provavelmente, são os cordados mais primitivos e 

podem ser chamados de Protocordados (do grego protos, primeiro, primitivo). Os 

craniatas são todos os vertebrados e representam cerca de 98% das espécies deste filo. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/protocordados/


 

 

Estudo Complementar 

 

Texto: Espécies brasileiras ameaçadas de extinção página 31 e 32. 
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ROTEIRO DE CIÊNCIAS 
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 2 – A estrutura da matéria 

Tema 1: A estrutura da matéria - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Separação de misturas página 46. 

Youtube: Fenômenos físicos e fenômenos químicos – Khan Academy Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr5TajZaJSY 

Tema 2: As propriedades da matéria - EJA no mundo do trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto 1: Estados físicos da matéria página 58 – 60. 

Texto 2: Solução e concentração página 61 e 62. 

Tema 3: Estados físicos da matéria – EJA no mundo do trabalho. 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Vr5TajZaJSY


Unidade 2 – A estrutura da matéria 

Tema 1 – Os átomos e os elementos químicos 

Matéria e átomo 

Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui volume.  

Átomo é o nome dado ao formador da matéria, é uma unidade básica de matéria que 

consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons 

de carga negativa. 

 

Prótons: partícula positiva. Elétron: partícula negativa. Nêutron: partícula neutra. 

Elemento químico 

Elemento químico é um conjunto de átomos que têm a mesma quantidade de prótons 

em seu núcleo. São representados por uma letra maiúscula ou por duas letras, sendo a 

primeira maiúscula e a segunda minúscula. 

Exemplo: 

Símbolo  Elemento 

   O   Oxigênio 

   C   Carbono 

Fe   Ferro 

Au   Ouro 

Atualmente, são conhecidos 118 elementos químicos. Desses, 98 são naturais e 20 são 

artificiais ou sintéticos. 

 



Transformações químicas e físicas 

As transformações químicas: ocorre a transformação da matéria, gerando um novo 

material. 

As transformações não alteram a matéria e, em geral, são reversíveis. 

Substância e mistura 

Substância: são formadas por um único tipo de componente. Elas podem ser: inorgânicas 

(água) ou orgânicas (metano), simples (com um único elemento, por exemplo O, C, Fe) 

ou composta (com mais de um elemento, por exemplo CO, NaCl...). 

Mistura: são formadas quando duas ou mais substâncias estão juntas. Ela pode ser: 

homogênea (só tem uma fase) ou heterogênea (com mais de uma fase). 

 

 

Estudo Complementar 

Texto: Separação de misturas página 46. 

Youtube: Fenômenos físicos e fenômenos químicos – Khan Academy Brasil 

 

 

https://www.youtube.com/embed/Vr5TajZaJSY?feature=oembed


Unidade 2 – A estrutura da matéria 

Tema 2 – As propriedades da matéria 

Massa 

Massa: a massa está relacionada com a quantidade de matéria do corpo. Ela determina 

a facilidade ou a dificuldade com que o corpo muda de velocidade. Pode ser medida em 

balanças. Sua unidade de medida é o kg (quilograma). 

Volume 

Volume: corresponde ao espaço que a matéria ocupa. Sua unidade é o m³ (metro cúbico), 

usa-se muito o l (litro), ml (mililitro) e o cm³ (centímetro cúbico). 

Compressibilidade 

É a propriedade que a matéria tem de reduzir seu volume através da ação das forças 

compressoras. 

Elasticidade 

Capacidade de modificar sua forma sob a ação de uma força e voltar a ela quando essa 

força parar de agir (elástico ou mola). 

Divisibilidade 

Reduz partículas muito pequenas sem perder suas características. 

Indestrutibilidade 

A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. 

Densidade 

Densidade: é a relação entre a massa e o volume de um corpo. É uma propriedade 

específica, que permite distinguir uma substância de outras. Ela pode ser calculada 

através da fórmula: 

d= m/v 

Sendo:   d= densidade   m= massa  v= volume 



 

Exemplo: Uma solução tem 150 gramas de açúcar e volume igual a 10ml. Calcule a 

densidade: 

d= m ÷ v 

d= 150 ÷ 10 = 15g/ml. 

 

 

 

 

Estudo Complementar 

Texto 1: Estados físicos da matéria página 58 – 60. 

Texto 2: Solução e concentração página 61 e 62. 
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 3 – O movimento e suas causas  

Tema 1:  Movimento – EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Aceleração página 70 e 71 

Tema 2:  Força – EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Força peso e força de atrito página 87 e 88. 

Texto: Força elástica página 89. 

 

 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/


Unidade 3 – O movimento e suas causas 

Tema 1 – Movimento 

Imagine que você está sentado em um ponto de ônibus e logo percebe que o transporte 

se aproxima. Como o motorista está dentro do ônibus, ele e todos os passageiros se 

aproximam de você. Logo, percebemos então que o conjunto: ônibus, passageiros e 

motorista, se movimenta. As pessoas que estão dentro do ônibus não percebem o 

motorista nem se afastar e nem se aproximar, para eles (passageiros) o motorista está 

quieto, ou seja, está em repouso. Vemos então que para um mesmo evento simultâneo 

as condições de movimento e repouso são relativas e dependem de quem as observa. 

 

Faça o seguinte: deite sobre sua cama e fique quietinho. Agora faça a seguinte pergunta 

a si mesmo: Estou em movimento ou em repouso? Se você responder a pergunta com 

relação à cama na qual está deitado, com certeza você estará em repouso. Agora, imagine 

que há um observador no Sol e de lá ele vê você deitado em sua cama; como a Terra gira 

em torno do Sol e você está sobre a Terra, logo ele perceberá você em movimento. 

Vemos então que para um determinado corpo estar em movimento, a sua posição deve 

ser mudada no decurso do tempo com relação a um observador; e para um determinado 

corpo estar em repouso, a sua posição não deve mudar no decurso do tempo com relação 

a um observador. Quando escolhemos um observador para a determinação e 

identificação do estado de repouso ou movimento de um corpo, estamos estabelecendo 

o referencial ou o sistema de referências em que um evento será analisado. 

Conclui-se que movimento e repouso são relativos, ou seja, dependem do sistema de 

referência adotado. 

Velocidade escalar média  

É a medida da rapidez com que a posição de um móvel varia. A velocidade escalar média 

pode ser calculada por meio da razão entre a distância total percorrida pelo móvel e um 

determinado intervalo de tempo. A unidade de medida da grandeza velocidade, segundo 

o SI, é o metro por segundo, no entanto, outra unidade amplamente utilizada para essa 

grandeza é o quilometro por hora. 

(Fonte: Toda matéria) 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm


Vm =  
𝒅𝒆𝒔𝒍𝒐𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑺)

𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒕)
 

Sendo: Vm= velocidade média S= deslocamento  t= tempo 

Exemplo:  Um carro com velocidade de 150 km/h em 5 horas. Calcule a velocidade média. 

Vm = 
𝑺

𝒕
 ͢ Vm = 

𝟏𝟓𝟎

𝟓
 = 50 km/h 

Estudo complementar 

Texto: Aceleração página 70 e 71. 

Unidade 3 – O movimento e suas causas 

Tema 2 – Força 

Leis de Newton 

Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática 

para o movimento dos corpos. A Mecânica Newtoniana mostrou-se capaz de predizer 

a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da 

Física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. 

Juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as 

causas que podem alterar seu estado de movimento. 

1ª Lei de Newton 

A Primeira Lei de Newton é chamada de Lei da Inércia. Seu enunciado original 

encontra-se traduzido assim: “Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de 

movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado 

por forças aplicadas sobre ele.” 

 

Um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante seja 

aplicada sobre ele. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/um-fisico-chamado-isaac-newton.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/asteroides.htm


 

2ª Lei de Newton 

A Segunda Lei de Newton, também conhecida como Princípio Fundamental da 

Dinâmica, traduzida de sua forma original, é apresentada assim: “A mudança de 

movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha 

reta na qual aquela força é aplicada.” Essa lei informa que o módulo da aceleração 

produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada 

sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. 

3ª Lei de Newton 

A Terceira Lei de Newton recebe o nome de Lei da Ação e Reação. Essa lei diz que todas 

as forças surgem aos pares: ao aplicarmos uma força sobre um corpo (ação), recebemos 

desse corpo a mesma força (reação), com mesmo módulo e na mesma direção, porém 

com sentido oposto. O enunciado original da Terceira Lei de Newton encontra-se 

traduzido assim: “A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as 

ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos 

opostos.” 

 

Para toda força de ação, surge uma força de reação, com mesmo módulo e direção, porém em sentido oposto. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

Estudo Complementar 

Texto: Força peso página 87 e 88. 

Texto: Força elástica página 89. 
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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 4 – Energia 

Tema 1: Força, trabalho e energia – EJA no mundo do Trabalho. 

Tema2: Transformação de energia - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Energia e sobrevivência página 97 – 99. Texto: Bebidas energéticas página 100 e 

101. 

Tema 3: Energia elétrica - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube 

Vídeo 1: A história da eletricidade – Tec Mundo  

https://www.youtube.com/watch?v=6w7Z-pyiDFo&t=135s 

Vídeo 2: Por dentro de Itaipu: conheça a usina hidrelétrica que mais produz energia no mundo 

– Climatempo Meteorologia 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8BUGi_8N8&t=317s 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=6w7Z-pyiDFo&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8BUGi_8N8&t=317s


Unidade 4 – Energia 

Tema 1 – Força, trabalho e energia 

A palavra trabalho está associada à aplicação de uma força sobre um determinado corpo, 
o qual inicia seu deslocamento (movimento relativo) após essa aplicação. Em outras 
palavras, ao ler sobre trabalho, você automaticamente precisa lembrar de dois 
fatores: força e deslocamento. A expressão trabalho de uma força nada mais é do que o 
trabalho que uma força aplicada em um objeto é capaz de realizar.  
A palavra energia, na Física, poder ser representada pela capacidade de produzir 
trabalho, ou seja, é um parâmetro que também é dado em joules. Desse modo, há várias 
formas de energia no meio físico. 

Energia Cinética – é a energia que um corpo adquire quando está em movimento 

chama-se energia cinética. A energia cinética depende de dois fatores: da massa e da 

velocidade do corpo em movimento. 

Energia Potencial – é um tipo de energia que o corpo armazena, quando está a uma 

certa distância de um referencial de atração gravitacional ou associado a uma mola. 

Energia Mecânica - chamamos de Energia Mecânica a todas as formas de energia 

relacionadas com o movimento de corpos ou com a capacidade de colocá-los em 

movimento ou deformá-los. 

 

Unidade 4 – Energia 

Tema 2 – Transformação de energia 

A transformação de energia é o processo de mudança de energia de uma forma para 

outra. Este processo está acontecendo o tempo todo, tanto no mundo como dentro das 

pessoas. Quando as pessoas consomem alimentos, o corpo utiliza a energia química nos 

laços do alimento e transformar em energia mecânica, uma nova forma de energia 

química ou energia térmica. 

É um conceito importante na aplicação das ciências físicas.Ela pode ser ilustrada em uma 

série de atividades comuns. Um motor, como o motor em um carro, converte a energia 

química de gás e oxigênio na energia mecânica do movimento do motor. Uma lâmpada 

altera a energia química da lâmpada para a radiação eletromagnética ou a luz. Os 

moinhos de vento aproveitam a energia do vento e convertem-na em energia mecânica 

no movimento das lâminas da turbina, que é então convertida em energia elétrica. 

Painéis solares transformam luz em eletricidade. 

 



 

 

 

 

Estudo complementar 

 

Texto: Energia e sobrevivência página 97 – 99. 

Texto: Bebidas energéticas página 100 e 101. 

 

 



Unidade 4 – Energia 

Tema 3 – Energia elétrica 

A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo, produzida a partir do 

potencial elétrico de dois pontos de um condutor. 

Foi o filósofo grego Tales de Mileto quem descobriu por meio de uma experiência as 

cargas elétricas e, a partir disso, a palavra "eletricidade" começou a ser utilizada. 

Em grande parte, a energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas, porém sua 

produção é também feita nas usinas eólicas, solares, termoelétricas, nucleares, etc. 

No Brasil, quase 90% da energia é produzida nas Usinas Hidrelétricas sendo que a maior 

Usina Hidrelétrica do Brasil é a Usina de Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira 

entre o Brasil e Paraguai. 

Nas Usinas Hidrelétricas, utiliza-se a força das águas, dos rios, para gerar energia 

mecânica que, por sua vez, chega para a população em forma de energia elétrica, tão 

indispensável nos dias atuais: computadores, baterias, eletrodomésticos, iluminação, 

televisores, dentre outros. 

Como a energia elétrica chega a sua casa? 

A geração de energia através das usinas não é adequada para consumo em sua residência 

ou estabelecimento. Por isso, a energia que sai da usina percorre o caminho até as 

estações de transmissão, aumentando a sua tensão. Com a maior voltagem, a energia 

segue pelas linhas de alta tensão por longas distâncias e passa por transformadores 

visando diminuir sua voltagem e passar para a rede de distribuição. Desse modo, o 

caminho percorrido até chegar a sua casa é medido através de sua tensão, visto que a 

energia passa por transformadores para a distribuição, reduzindo sua voltagem 

novamente. Em seguida, a energia passa pela fiação dos postes, de modo aéreo ou 

subterrâneo, e chega até as ruas. 

Após todo o processo percorrido, é chegada a hora da distribuição. Sendo assim, ela 

ocorre por meio das próprias tomadas da sua casa e pode ser utilizada assim que é 

gerada, funcionando em equipamentos eletrônicos e interruptores. 

 

https://www.todamateria.com.br/energia/


Consumo de Energia Elétrica 

A EPE realiza estudos e projeções do consumo e da carga de energia elétrica do Setor 
Elétrico Brasileiro a partir da obtenção de dados históricos e projeções junto aos agentes 
de distribuição, autoprodutores e os consumidores livres. Fazem parte destes estudos as 
seguintes atividades: 

- Base de dados histórica do consumo mensal e anual de energia elétrica, disponibilizadas 
à sociedade; 

- Projeções mensais e anuais do consumo e demanda de energia elétrica, que incluem 
projeções de longo prazo (10 a 40 anos), que são publicadas em relatórios específicos 
e/ou insumos para planos setoriais; 

- Revisão Quadrimestral, um boletim que contém projeções para os próximos cinco anos 
e atualizadas quadrimestralmente visando subsidiar um acompanhamento de mais curto 
prazo da carga do sistema;  

- Resenha Mensal do Mercado, um boletim com um acompanhamento do consumo do 
sistema. 

Estes estudos são insumos para as demais atividades da empresa, como a elaboração dos 
planos setoriais, e do setor como um todo, como, por exemplo, a elaboração dos 
Programas Mensais de Operação (PMO) do ONS.  

http://www.epe.gov.br/pt/areas-de-atuacao/energia-eletrica/consumo-de-energia-el%C3%A9trica 

 

Estudo complementar 

Youtube - Vídeo 1: A história da eletricidade – Tec Mundo 

 

Youtube - Vídeo 2: Por dentro de Itaipu: conheça a usina hidrelétrica que mais produz energia 

no mundo – Climatempo Meteorologia 

 

http://www.epe.gov.br/pt/areas-de-atuacao/energia-eletrica/consumo-de-energia-el%C3%A9trica
https://www.youtube.com/embed/6w7Z-pyiDFo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vq8BUGi_8N8?feature=oembed

