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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

SEMANAS 1 E 2

UNIDADE TEMÁTICA: 

Vida e Evolução.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Célula como unidade da vida.

HABILIDADE(S): 

(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos 
seres vivos.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Célula: Constituição química e partes constituintes.

TEMA: Célula: Unidade da vida

Caro (a) estudante, está na hora de começar uma nova jornada! 

Iniciamos mais um ano letivo e, para isso, vamos revisar os conteúdos vistos no ano anterior, essenciais 
para continuarmos a nossa trajetória escolar.

Você está no Ensino Médio, a sua última etapa da Educação Básica. Com isso, o componente curricu-
lar Ciências, do Ensino Fundamental, passa a ser desmembrado em novos componentes curriculares:  
a Biologia, a Química e a Física. 

Vamos rever aqui, apenas as habilidades que fazem parte da Unidade Temática “Vida e Evolução”, do 
Currículo Referência de Minas Gerais, porque os temas nela estudados estão relacionados com o com-
ponente curricular, a Biologia.

CÉLULAS

Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, consideradas a estrutura básica da vida.  
É nas células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, como 
para a obtenção de energia, a formação e a renovação de componentes do corpo e para reprodução.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:
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Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos podem ser:

Unicelulares: formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente só podem ser ob-
servados com o auxílio de microscópios.

Pluricelulares (ou multicelulares): formados por duas ou mais células. O corpo humano, por exemplo, é 
composto de trilhões de células.

Segundo a Teoria Celular, todo ser vivo é composto de uma ou mais células, que realizam atividades que 
caracterizam a vida. Assim, por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos e a menor estrutura 
capaz de realizar processos característicos dos seres vivos, a célula é considerada a unidade estrutural 
e funcional de todo ser vivo.

Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por membrana 
plasmática, material hereditário e citoplasma.

• membrana plasmática: envolve a célula e controla a entrada e a saída de substância, mantendo 
o meio interno adequado ao funcionamento celular.

• núcleo celular: contém as informações para a manifestação das características hereditárias de 
um ser vivo e para o funcionamento do organismo. Os seres vivos apresentam o material gené-
tico formado por ácidos nucleicos ( DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico). 

• citoplasma: constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as or-
ganelas (também chamadas organóides), componentes que realizam funções específicas na célula.

De acordo com a organização do núcleo, podemos classificar as células como:

• procarionte: O material genético apresenta-se disperso no citoplasma. As bactérias e arqueas 
são seres vivos que possuem este tipo de célula.

• eucarionte: O material genético encontra-se organizado, ou seja, é delimitado por uma membra-
na, denominada carioteca. Os animais, fungos, protistas e plantas são eucariontes.
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ATIVIDADES

1 - Os seres pluricelulares são formados por inúmeras células. Nesses seres, todas as células são iguais? 
JUSTIFIQUE a sua resposta.

2 - A tabela abaixo compara três tipos básicos de células. Complete a tabela, de modo a relacionar as 
estruturas presentes e ausentes nos tipos de células.

Célula procarionte Célula eucarionte animal Célula eucarionte vegetal

Membrana 
Plasmática

Carioteca

Parede Celular

Citoplasma

Organelas

Cromatina



4

3 - A imagem abaixo foi obtida com o auxílio de um microscópio e mostra células do sangue humano. 
Entre elas, estão glóbulos brancos, dotados de núcleo, e glóbulos vermelhos, células anucleadas. Os 
glóbulos vermelhos são produzidos em certos ossos do nosso corpo e perdem o núcleo durante seu 
processo de amadurecimento.

Analise a imagem e responda:

a) Entre as duas células indicadas, qual mostra um glóbulo branco? E qual indica um glóbulo ver-
melho? JUSTIFIQUE sua resposta.

b) Os glóbulos vermelhos podem ser considerados células procarióticas? JUSTIFIQUE sua res-
posta.

c) CITE as partes da célula I visíveis ao microscópio óptico. Onde se encontra o DNA desta célula?
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4 - PUC-PR adaptado. A ilustração a seguir procura representar experimentos realizados em amebas e 
demonstram a importância do núcleo no controle das atividades celulares.

Analise as afirmativas.

I.  Uma ameba, com núcleo transplantado, é capaz de se dividir.
II.  O transplante do núcleo para o fragmento de uma ameba anucleada regenera as funções vitais 

da ameba.
III.  A porção nucleada da ameba cresce e vive nor malmente.
IV.  A porção anucleada da ameba é capaz de se dividir normalmente.
V.  A porção anucleada de uma ameba seccionada degenera.

Estão corretas:

a) I, II, IV e V.
b) I, II e V.
c) I, II e IV. 
d) II, III, IV e V. 
e) Apenas II, III e IV.

REFERÊNCIAS

CAMPBELL, N.A.; REECE, J.B.; URRY, L.A.; CAIN, M.L. WASSERMAN, S.A.; MINORSKY, P.V. & Jack-
son, R.B. 2010. Biologia.10ª ed. Artmed, Porto Alegre, 1488 p.

CARNEVALE, Maria Rosa. ed. ARARIBÁ MAIS CIÊNCIAS – 6º Ano. 1ª Edição. São Paulo: Editora Mo-
derna, 2018.

CARNEVALE, Maria Rosa. ed. ARARIBÁ MAIS CIÊNCIAS – 9º Ano. 1ª Edição. São Paulo: Editora Mo-
derna, 2018.

NERY, A. L. P.; CATANI, A.; AGUILAR, J. B. GERAÇÃO ALPHA CIÊNCIAS – 6º Ano. 2ª Edição. São Paulo: 
SM Editora, 2018.

NERY, A. L. P.; CATANI, A.; AGUILAR, J. B. GERAÇÃO ALPHA CIÊNCIAS – 9º Ano. 2ª Edição. São Paulo: 
SM Editora, 2018.

GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris Ciências 6º ano. 3. ed. São Paulo: Ática, 
2019. P. 196 – 208.
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SEMANAS 3 A 5

UNIDADE TEMÁTICA: 

Vida e Evolução.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Núcleo Celular e Divisão Celular.

HABILIDADE(S): 

• (EF09CI64MG) Compreender a composição do núcleo celular e identificar a presença de material genético 
(DNA e RNA).

• (EF09CI65MG) Reconhecer a importância da mitose nos processos de reposição das células do corpo, no 
desenvolvimento embrionário e na reprodução dos seres unicelulares.

• (EF09CI66MG) Reconhecer a importância da meiose no processo de formação de células reprodutivas 
(gametas nos animais e esporos nos vegetais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Núcleo interfásico e Divisão Celular.

TEMA: Núcleo Celular

O núcleo é a estrutura celular na qual a maior parte do material genético está armazenada.

O material genético contém instruções que comandam atividades da célula e, consequentemente, do 
organismo. Nas células eucariontes, o material genético está armazenado no núcleo. Esse núcleo é 
formado por envelope nuclear, nucleoplasma e nucléolo, além do material genético.

O envelope nuclear, também chamado de carioteca ou envoltório nuclear, é constituído por duas mem-
branas e separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Ele possui poros que permitem a troca de subs-
tâncias entre o núcleo e o citoplasma.

O nucleoplasma é uma solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias necessárias para 
que o núcleo realize suas funções.

O nucléolo é uma estrutura esférica, sem membrana, constituída por proteínas e RNA (molécula que 
será apresentada posteriormente). O nucléolo é a região onde se formam os ribossomos.

O material genético é o portador das informações que determinam as características hereditárias e o 
funcionamento dos organismos. No núcleo, o material genético está associado a proteínas.
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Fonte: Ir além ENEM: resumos, infográficos e complementos.

O DNA (ácido desoxirribonucleico) é a molécula que contém as informações genéticas hereditárias, ou 
seja, aquelas que são passadas de geração em geração e que estão relacionadas à manifestação das 
características. É o DNA que contém as informações para a produção das proteínas do organismo.

A molécula de DNA é constituída de diversas subunidades: os nucleotídeos. Cada nucleotídeo de DNA é 
formado por um açúcar (desoxirribose), por um grupo fosfato e por bases nitrogenadas, que podem ser: 
adenina (A), guanina (G), citosina (C) ou timina (T). Esses componentes são arranjados em duas cadeias, 
que se apresentam em um formato helicoidal (dupla-hélice), semelhante a uma escada em caracol. As 
duas cadeias nucleotídicas são unidas por ligações químicas entre as bases nitrogenadas, obedecendo 
sempre o padrão: a guanina liga-se à citosina (G-C) e adenina liga-se com timina (A-T).

Cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde para a codificação de uma 
molécula de RNA que, em sua maioria, orientará a produção de uma proteína. Essas regiões codifican-
tes são chamadas de genes.

O RNA (ácido ribonucleico) é uma molécula de cadeia única, também formada por nucleotídeos. Cada 
nucleotídeo de RNA é constituído de um açúcar (ribose), um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que 
pode ser adenina (A), guanina (G), citosina (C) ou uracila (U).

Na célula em divisão desaparecem a carioteca e os nucléolos, e o material genético que está na forma 
de cromatina (DNA + proteínas) duplica-se, condensa-se, formando os cromossomos. 

Cada espécie possui um número fixo e característico de cromossomos, organizado em pares. Por 
exemplo, a espécie humana possui 46 cromossomos organizados em 23 pares. As células que possuem 
23 pares de cromossomos, é denominada célula diplóide (2n). Os cromossomos homólogos possuem 
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informações genéticas semelhantes, assim como comprimento, estrutura, quantidade, localização de 
genes e centrômeros também similares.

Existem algumas células que apresentam apenas um cromossomo de cada tipo, assim os cromosso-
mos não são organizados em pares. As células que possuem, apenas, 23 cromossomos são denomina-
das de células haplóides (n). Os gametas são exemplos de células haplóides. Ao ocorrer a fecundação 
os núcleos do espermatozóide e do óvulo irão se fundir e originar uma nova célula, o zigoto. Esta nova 
célula irá conter 46 cromossomos organizados em 23 pares (23 cromossomos do espermatozóide + 23 
cromossomos do óvulo).

Fonte: PURVES, Wilian K., SADAVA, David, ORIANS, Gordon H., HELLER, H. Craig. Vida – A Ciência da Biologia, 8ª ed.,Ed. ArtMed,2009

Os seres humanos e a maioria dos animais são considerados organismos diplóides, enquanto as algas, 
os fungos e alguns grupos de vegetais são exemplos de organismos que são haplóides na maior parte 
de suas vidas. Abelhas machos, vespas e formigas também são haploides

Ciclo celular

O ciclo de vida da maioria das células é composto de um período em que a célula realiza atividades, 
como produção e/ou armazenamento de substâncias, crescimento, entre outras, e de um período em 
que a célula se divide, originando novas células. A divisão celular é comandada pelo núcleo da célula. 
Existem dois tipos básicos de divisão celular: a mitose e a meiose.

A mitose é um processo em que uma célula-mãe origina duas células-filhas idênticas a ela, com o mes-
mo número de cromossomos. Quando a célula está se preparando para a divisão, os cromossomos se 
duplicam, o que possibilita que o número de cromossomo das células-filhas seja mantido.

Nos seres pluricelulares, a mitose possibilita o crescimento do organismo e a reposição de células 
que se desgastam e morrem. Em vários seres unicelulares, como as bactérias, a mitose é o meio de 
reprodução.

A meiose é um tipo de divisão celular que origina quatro células-filhas com metade do número de cro-
mossomos da célula-mãe. Os cromossomos também são duplicados no início da meiose, porém ocor-
rem duas divisões celulares, resultando em quatro células e na redução da quantidade de cromossomos.
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ATIVIDADES

1 - Considere uma célula diplóide que possui dez moléculas de DNA em seu núcleo para responder às 
questões a seguir.

a) Quantos cromossomos tem essa célula? 

b) Se essa célula passar por mitose, quantas moléculas de DNA terão as células-filhas originadas? 

c) Se essa célula passar por meiose, quantas moléculas de DNA terão as células-filhas originadas?

d) No final da interfase, quantos cromossomos a célula-mãe possui?

2 - Abaixo está representado o núcleo de uma célula.
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INDIQUE a que estrutura corresponde cada número da imagem e dê sua função.

Estrutura Função

1-

2-

3-

4-

5-

3 - A imagem abaixo mostra dois cromossomos homólogos.

a) Defina cromossomos homólogos.

b) Descreva o cromossomo e as moléculas que compõem sua estrutura. 
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5 - ( adaptado blog Djalmasantos) Sabendo que a célula-mãe possui 2 pares de cromossomos homólogos 
(2n:4), responda:

A figura B evidencia que o processo é de mitose ou meiose? JUSTIFIQUE sua resposta.

REFERÊNCIAS

CAMPBELL, N.A.; REECE, J.B.; URRY, L.A.; CAIN, M.L. WASSERMAN, S.A.; MINORSKY, P.V. & Jack-
son, R.B. 2010. Biologia.10ª ed. Artmed, Porto Alegre, 1488 p.

CARNEVALE, Maria Rosa. ed. ARARIBÁ MAIS CIÊNCIAS – 9º Ano. 1ª Edição. São Paulo: Editora Mo-
derna, 2018.

NERY, A. L. P.; CATANI, A.; AGUILAR, J. B. GERAÇÃO ALPHA CIÊNCIAS – 9º Ano. 2ª Edição. São Paulo: 
SM Editora, 2018.

GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris Ciências 9º ano. 3. ed. São Paulo: Ática, 
2019. P. 196 – 208.
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SEMANAS 6 A 8

UNIDADE TEMÁTICA: 

Vida e Evolução.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Hereditariedade.

HABILIDADE(S): 

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, 
fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características heredi-
tárias em diferentes organismos.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Noções de Genética; Genética Mendeliana.

TEMA: Hereditariedade

A genética é o ramo da ciência que estuda a hereditariedade e a variação dos organismos.

As características biológicas são determinadas por genes ou fatores existentes nos cromossomos e 
são transmitidos de uma geração para outra por meio dos gametas durante a reprodução.

• Os genes que determinam variedades diferentes de uma mesma característica se denominam 
alelos.

• Os genes são situados em posições específicas situadas nos cromossomos, denominadas lócus 
gênico.

• Os cromossomos ocorrem aos pares e denominam-se homólogos.

Fonte: GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris Ciências 9º ano. 3. ed. São Paulo: Ática, 2019. P. 196 – 208.

Os genes que um indivíduo possui para uma determinada característica constituem o genótipo, e o re-
ferido caráter em interação com o meio constitui o fenótipo.
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Os genes são representados por letras do nosso alfabeto. Quando o genótipo é determinado por genes 
iguais, o indivíduo é chamado de homozigoto, e quando determinado por alelos diferentes, o indivíduo 
é chamado de heterozigoto ou híbrido.

Gregor Mendel (1822-1884) foi um monge que viveu no século XIX em uma região que hoje corresponde à 
República Tcheca. Suas observações e seus experimentos não foram realizados em laboratórios como 
os atuais, mas seguiram a lógica e alguns métodos da Ciência moderna. 

Mendel estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas da espécie Pisum sativum, analisando a herança 
de características como a cor da semente, a altura da planta e o formato das vagens.

Características observadas por Mendel

As conclusões de Mendel a respeito desses experimentos contribuíram muito para a compreensão da 
hereditariedade e serviram de base para os estudos de Genética realizados por outros cientistas.

Em seus experimentos, Mendel observou que algumas plantas originadas de sementes verdes, quando 
cruzadas entre si, sempre produziam sementes verdes. Da mesma forma, havia plantas de sementes 
amarelas que, cruzadas entre si, produziam apenas sementes amarelas. Mendel chamou essas plantas 
de “puras”. Cruzando plantas de sementes verdes “puras” com plantas de sementes amarelas “puras”, 
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eram produzidas apenas sementes amarelas, como representado no cruzamento I da imagem abaixo. 
Ao permitir a autofecundação (fecundação dos óvulos da flor pelo próprio pólen) das plantas com se-
mentes amarelas dessa geração, eram produzidas tanto sementes amarelas quanto sementes verdes, 
como mostra a imagem.

Com base em seus experimentos, Mendel elaborou a hipótese de que cada característica é determinada 
por um par de fatores hereditários, que hoje chamamos de alelos. Os alelos são diferentes formas de 
um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. No caso das ervilhas, o gene 
para a característica “cor da semente” tem dois alelos: um para a cor verde e outro para amarela. Mendel 
concluiu que as plantas “puras” apresentavam dois alelos iguais para a cor da semente. As plantas ge-
radas pelo cruzamento entre elas (cruzamento I da imagem acima) possuíam um alelo para semente de 
cor verde e outro alelo para semente de cor amarela. Ele chamou essas plantas de “híbridas” e percebeu 
que a cor amarela das sementes predominava sobre a cor verde. É por isso que nos referimos aos alelos 
para cor amarela como dominantes e aos alelos para cor verde como recessivos.
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ATIVIDADES

1 - Um estudante fez a seguinte afirmação:

“A determinação de nossas características físicas é condicionada por fatores genéricos.”

Você concorda com essa afirmação? Justifique.



16

2 - Reveja as sete características estudadas por Mendel e responda:

a) Considerando a característica altura da planta, cite os tipos de planta seriam selecionados 
por Mendel para o cruzamento parental.

b) Qual(is) traço(s) se espera que seja(m) apresentado(s) pelas plantas da geração F1, originadas 
nesse cruzamento?

c) Qual(is) traço(s) se espera que seja(m) apresentado(s) pelas plantas da geração F2, oriundas da 
autofecundação da geração F1?

3 - Leia o texto abaixo e, depois, responda às questões.

Mendel selecionou 22 variedades diferentes de ervilhas e cruzou-as entre si, mantendo o registro de 
sete traços diferentes, como a textura da ervilha – lisa ou rugosa. Mendel descobriu que quando ele 
cruzava ervilhas lisas com rugosas, ele obtinha ervilhas que eram completamente lisas. Porém se ele 
produzisse uma nova geração de ervilhas a partir dos híbridos, um quarto das ervilhas seria rugosa.
Mendel propôs que as ervilhas não estavam misturando seus traços “rugosos” e `'lisos". Cada híbrido de 
ervilha herdava ambos os traços, mas somente o traço liso se tornava visível. Na geração seguinte, os 
traços eram transmitidos novamente e um quarto das novas ervilhas herdava dois “traços rugosos”, o 
que fazia delas, rugosas. Mendel havia descoberto o que cientistas iram, mais tarde, chamar de alelos 
dominantes” e “recessivos”.

Genes discretos são herdados. Entendendo a evolução. Instituto de Biociências – USP 
Disponível em: <https://evosite.ib.usp.br/history/discretegenes.shtml>. 

Acesso em: 18 jan. 2021.

a) Quais os procedimentos científicos Mendel utilizou em seus grupos de ervilhas?

b) Que características das ervilhas Mendel observou em seus experimentos? Descreva as obser-
vações que Mendel percebeu ao cruzar ervilhas lisas com rugosas.

c) A que conclusão Mendel chegou sobre os híbridos do primeiro cruzamento? O que seriam os 
“traços” mencionados no texto?



17

d) Monte um esquema mostrando os resultados obtidos por Mendel para a característica textura 
da ervilha (lisa ou rugosa) nas duas gerações.

REFERÊNCIAS

CAMPBELL, N.A.; REECE, J.B.; URRY, L.A.; CAIN, M.L. WASSERMAN, S.A.; MINORSKY, P.V. & Jack-
son, R.B. 2010. Biologia.10ª ed. Artmed, Porto Alegre, 1488 p.

CARNEVALE, Maria Rosa. ed. ARARIBÁ MAIS CIÊNCIAS – 9º Ano. 1ª Edição. São Paulo: Editora Mo-
derna, 2018.

NERY, A. L. P.; CATANI, A.; AGUILAR, J. B. GERAÇÃO ALPHA CIÊNCIAS – 9º Ano. 2ª Edição. São Paulo: 
SM Editora, 2018.

GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris Ciências 9º ano. 3. ed. São Paulo: Ática, 
2019. P. 196 – 208.

“Aprenda com o ontem. Viva o hoje. Tenha esperança para o amanhã.”
Albert Einstein
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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:

SEMANAS 1 E 2

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Modelos atômicos.

HABILIDADE(S): 

• (EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composi-
ção de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

• (EF09CI62MG) Associar as concepções sobre as partículas dos materiais e suas representações aos con-
textos históricos correspondentes.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Estrutura da matéria.

TEMA: Modelo Atômico

Uma pergunta milenar: do que somos feitos? Hoje é provável respondermos com mais comodidade, 
porém as primeiras tentativas para responder essa questão formaram diferentes hipóteses. Segundo 
registros históricos, na Índia antiga já se falava sobre partículas discretas que constituíram a vida e 
acredita-se que poderia ter ocorrido alguma forma de intercâmbio de ideias entre o Ocidente e o Orien-
te que culminou, mais tarde, na obra de John Dalton.
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Em 1856 o físico inglês Sir William Crookes propôs um experimento com descargas elétricas em ampo-
las de vidro contendo gás que foi usado pelo físico inglês Joseph John Thomson. Ao analisar os resulta-
dos experimentais, J. J. Thomson elabora seu modelo atômico em 1898.

Esse modelo considera o átomo como uma esfera de carga positiva incrustada de cargas negativas 
garantindo a neutralidade do átomo, pois as cargas se anulam. Esse modelo foi conhecido como modelo 
do pudim de passas.
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O modelo de Rutherford foi muito criticado por não explicar como as partículas positivas no núcleo não 
eram repelidas e como o elétron em órbita do núcleo positivo não colidem. E já era de conhecimento 
que uma carga em movimento perde energia diminuindo seu raio de rotação.

Referências: 
FILGUEIRAS, C. A. (2004). Duzentos anos da teoria atômica de Dalton. Química Nova na Escola, 20, 38-44.  

CHAVES, L. M. M. P., SANTOS, W. D., & CARNEIRO, M. H. (2014). História da ciência no estudo de modelos atômicos em livros didáticos de 
química e concepções de ciência. Química Nova na Escola, 36(4), 269-279. 

REIS, M. Química: Manual do Professor. Volume 1, 1ª Ed. São Paulo: Ática, 2013.

ATIVIDADES

1 - Os modelos de Dalton e Bohr foram propostos em forma de postulado. Já os modelos propostos por 
Thomson e Rutherford foram baseados em observações experimentais específicas. Considerando os 
modelos atômicos, responda o que se pede.

a) Explique as evidências experimentais que J. J. Thomson usou para elaborar seu modelo. 

b) Quais melhorias Bohr propôs ao modelo anterior ao dele? 

2 - (UFPA) A realização de experiências com descargas elétricas em tubo de vidro fechado contendo gás 
a baixa pressão produz os raios catódicos. Esses raios são constituídos por um feixe de

a) nêutrons.
b) partículas.
c) raios X.
d) prótons.
e) elétrons.
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3 - O experimento que Rutherford elaborou com sua equipe tinha um objetivo completamente diferente. 
Os estudos consideravam o modelo de Thomson para prever os desvios de moléculas no ar e no 
vácuo. Pensando nisso, quais eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento? Explique 
detalhadamente.

4 - (Uece - modificado) Cada elemento químico apresenta um espectro característico, e não há dois 
espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo. Bohr utilizou o espectro de linhas para 
representar seu modelo atômico, assentado em postulados, cujo verdadeiro é:

a) Ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de ener-
gia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. 

b) Todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante, chamadas estados 
estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder nem ganhar energia. 

c) Os elétrons descrevem, ao redor do núcleo, órbitas elípticas com energia variada.
d) o átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons (partículas nega-

tivas) incrustados em sua superfície.

5 - Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis:

I. O átomo possui propriedades elétricas em sua constituição.
II. O átomo é uma partícula indivisível.
III. O átomo possui sub-partículas: prótons, nêutrons e elétrons.

a) I – Dalton, II – Rutherford e III – Thomson.
b) I – Thomson, II – Dalton e III – Bohr.
c) I – Dalton, II – Thomson e III – Rutherford.
d) I – Rutherford, II – Bohr e III – Dalton.
e) I – Thomson, II – Rutherford e III – Bohr.
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SEMANAS 3 E 4

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Estrutura da matéria.

HABILIDADE(S):

(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição 
de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Estrutura do átomo.

Subpartículas.

TEMA: Constituição da matéria

Como vimos, o átomo possui divisões, apesar do nome sugerir ser indivisível; segundo o modelo de Ru-
therford/Bohr, ainda existem partículas menores que compõem essa estrutura.

A maior parte da massa se encontra no núcleo do átomo, a massa dos elétrons é muito pequena.  
Por isso, para calcular a massa do átomo (A) basta somar o número de prótons (P) e nêutrons (N) exis-
tentes: A = P + N. O número atômico (Z) representa a quantidade de elétrons e prótons de um átomo 
neutro. Se um átomo perde elétron sobra carga positiva, logo, o símbolo do elemento é acompanhado 
pelo +. Na situação oposta, quando o átomo ganha elétron, sobra carga negativa, o símbolo passa a ser 
acompanhado pelo -. 
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O maior número representa a massa atômica e o menor representa o número atômico. Esse último re-
presenta o número de elétrons e prótons. Para saber o número de nêutrons basta subtrair do valor da 
massa o número de prótons. Assim, podemos dizer que o elemento ferro tem 26 elétrons, 26 prótons 
e 30 nêutrons.

LISBOA, J. C. et al. Ser Protagonista: Química. Volume 1, 3ª Ed. São Paulo: SM, 2016. 
ARAUJO, L. B. M. Átomo. Manual da Química. Disponível em: <https://www.manualdaquimica.com/quimica-geral/atomo.htm>.  

Acesso em: 17 jan. 2021. 

ATIVIDADES

1 -  O oxigênio possui três isótopos na natureza 16 8O, 17 
8O e 18 8O. Nesses átomos os números de nêutrons 

são, respectivamente, iguais a

a) 8, 9 e 10.
b) 16, 17 e 18.
c) 9, 10 e 11.
d) 8, 8 e 8.
e) 8, 9 e 11.

2 - Forneça os valores que substituem corretamente as lacunas na tabela a seguir.

Elemento Símbolo A Z p n e

Cálcio Ca 20 20

Potássio K 39 20

Fósforo P 16 15

Cloro Cl 35 17

3 - Sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais, responda:

a) Por que todo átomo é eletricamente neutro? 

b) Cite os tipos e explique o que são íons. 
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4 - Considerando as espécies químicas:
35 17Cl 1- 40 20Ca 42 20Ca 2+ 59 27Co 2+ 59 28Ni 2+ 65 30Zn

podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons 
são

a) Ni 2+ e Zn
b) Cl 1- e Ca 2+

c) Ca e Ca 2+

d) Co 2+ e Ni 2+

e) Cl 1- e Zn
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SEMANAS 5 E 6

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Transformações Químicas.

HABILIDADE(S):

(EF09CI57MG) Reconhecer a ocorrência de uma transformação química por meio de evidências e da compa-
ração entre sistemas inicial e final.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Transformações Químicas.

TEMA: Transformação Química

O objetivo deste bloco é levá-los a analisar as reações químicas, considerando os estados iniciais e 
finais de uma transformação. 

A vida como a conhecemos só é possível graças às reações químicas dentro e fora do nosso organismo. 
A energia que usamos está relacionada com as reações entre as substâncias. De um modo geral exis-
tem evidências que nos ajudam a deduzir se está ou não ocorrendo uma reação, mas para ter certeza é 
preciso comparar as propriedades das substâncias iniciais e finais.

Considere a mistura entre pó de enxofre e pó de ferro, formando um sistema heterogêneo, no qual cada 
um dos componentes mantém suas propriedades. Isso torna possível usar um imã para separar o pó 
de ferro do pó de enxofre. Porém, ao serem aquecidos num recipiente apropriado, por alguns minutos, 
ocorre uma transformação química formando um sólido preto. Se, novamente, aproximarmos o ímã do 
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produto obtido, não teremos a separação do ferro. Analisar e investigar as propriedades antes e depois 
que nos permitem evidenciar a ocorrência de uma reação química.

LISBOA, J. C. et al. Ser Protagonista: Química. Volume 1, 3ª Ed. São Paulo: SM, 2016. 
PERUZZO, F. M; CANTO E. L. Química na Abordagem do cotidiano. Volume 1, 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2006.

PARA SABER MAIS: 

Para saber mais sobre os assuntos abordados nessa semana, acesse o link abaixo:

Título: Transformações químicas – Ciências

Canal: Canal Futura

Link: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-Q1bLUfRauE>. Acesso em: 17 jan. 2021.



27

ATIVIDADES

1 - Quais evidências levam a classificar a deterioração dos alimentos como sendo uma reação química e 
o derretimento de um pedaço de gelo como não sendo uma reação química? 

2 - Quando uma folha de papel queima, diz-se que há uma reação química. Já quando uma folha de 
papel é rasgada, não há reação química. Explique a razão para a diferente classificação de ambos os 
processos, considerando as propriedades iniciais e finais em cada situação. 

3 - A substância cloreto de amônio, um sólido branco, é empregada desde a Antiguidade como 
adubo para vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham-na a partir do esterco de camelo. Muitos 
dos fertilizantes atualmente produzidos em indústrias químicas contêm essa substância em sua 
composição. Sabe-se que:

• O cloreto de amônio sofre decomposição produzindo os gases amônia e cloreto de hidrogênio.
• Por decomposição, a amônia origina os gases nitrogênio e hidrogênio.

Quantas substâncias químicas diferentes são mencionadas nas afirmações acima?

Considerando cada afirmativa isoladamente, quais substâncias são produtos e quais são reagentes?

4 - (Enem) Produtos de limpeza, indevidamente guardados ou manipulados, estão entre as principais 
causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado 
água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro:

A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar, e meus olhos, nariz 
e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta 
para poder voltar a respirar.
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O trecho sublinhado poderia ser reescrito, em linguagem científica, da seguinte forma:

a) As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram. 
b) Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. 
c) As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar. 
d) Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. 
e) Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido.

5 - Ao ferver ou congelar uma porção de água, estamos efetuando transformações na matéria. No 
entanto, elas não alteram a estrutura. Considerando que a água é formada por um átomo de oxigênio 
ligado a dois átomos de hidrogênio, assinale a alternativa correta.

a) Ao ferver a água, as ligações entre os átomos são rompidas, porém as propriedades permane-
cem as mesmas.

b) Ao congelar as moléculas de água, elas se reagrupam, diminuindo a energia do sistema.
c) Ao ferver uma porção de água, os átomos de oxigênio são liberados para a atmosfera.
d) Ao ferver uma porção de água, os átomos de hidrogênio são liberados para a atmosfera.
e) As mudanças propostas no enunciado são exemplos de transformações químicas.
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SEMANAS 7 E 8

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Matéria e Energia.

HABILIDADE(S):

• (EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, esta-
belecendo a proporção entre as suas massas.

• (EF09CI59MG) Reconhecer uma transformação química como uma transformação que envolve o rearranjo 
de átomos e conservação da massa.

• (EF09CI61MG) Compreender e interpretar equações químicas balanceadas como representações para 
transformações químicas mais comuns.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

Leis Ponderais.

Balanceamento.

TEMA: Leis Ponderais

Agora vamos relembrar as leis ponderais sobre as reações químicas, essenciais para este novo ano es-
colar. Fique atento(a) ao resumo abaixo e busque outras fontes de consultas, quando necessário.
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No mapa mental abaixo temos um resumo sobre balanceamento e as leis ponderais.

LISBOA, J. C. et al. Ser Protagonista: Química. Volume 1, 3ª Ed. São Paulo: SM, 2016. 
PERUZZO, F. M; CANTO E. L. Química na Abordagem do cotidiano. Volume 1, 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

REIS, M. Química: Manual do Professor. Volume 1, 1ª Ed. São Paulo: Ática, 2013.

PARA SABER MAIS: 

Para saber mais sobre os assuntos abordados nessa semana, acesse os links abaixo:

Título: Lei de Lavoisier / Leis Ponderais – Brasil Escola

Canal: Brasil Escola

Link: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d-5oHTPpS9w>. Acesso em: 17 jan. 
2021.

Título: Lei de Proust / Leis Ponderais – Brasil Escola

Canal: Brasil Escola

Link: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8k1fYoyomBU>. Acesso em: 17 jan. 
2021.
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ATIVIDADES

1 - Toda substância formada pelos elementos químicos carbono e hidrogênio ou carbono, hidrogênio e 
oxigênio, ao sofrer combustão completa (queima total), produz apenas gás carbônico e água. Encontre 
os coeficientes em falta que tornam as seguintes equações químicas corretamente balanceadas.

Combustão do propano:

1 C3H8 (g) + 5 O2 (g)  3 CO2 (g) + H2O (v)

Combustão do etanol (álcool etílico):

C2H6O + 3 O2 → CO2 + H2O  CO2 (g) + H2O (v)

Combustão do metanol (álcool metílico):

1 CH4O (v) + O2 (g)  1 CO2 (g) + H2O (v)

2 - A massa de 2 átomos de cloro 36 é igual à massa de 8 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, 
então, que a massa atômica de X, em u, é:

a) 12
b) 8
c) 18
d) 9
e) 11

3 - Calcule a massa molar das substâncias relacionadas abaixo. Sugestão: use a massa atômica de uma 
tabela periódica.

a) Cloreto de Sódio, NaCl
b) Fluoreto de Bário, BaF2

c) Ácido Acético, C2H4O2 

4 - A tabela indica algumas das massas, em gramas, das espécies envolvidas em dois experimentos, 
segundo a reação genérica A + B C + D. Complete as demais massas levando em consideração as leis 
ponderais.

Experimento Estado Inicial Estado Final

A B C D

Primeiro 8 g 12 g 36 g

Segundo 10 3 g
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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:

SEMANAS 1 E 2

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Radiações e suas aplicações na saúde.

HABILIDADE(S):

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que 
revolucionaram os sistemas de comunicação humana.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Natureza, propagação e oscilação e características das ondas.

TEMA : Ondulatória

Caro(a) estudante, você conhecerá o conceito de onda e como acontecem os movimentos ondulatórios 
e conhecerá as características das ondas como amplitude, comprimento, período e frequência.
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ATIVIDADES

1 - André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto 
mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois à medida que as ondas vão se 
propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação NÃO é correta.

2 - Qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica? E qual a condição para que 
uma onda seja classificada como uma onda eletromagnética?

3 - Dê um exemplo de: 

a) Uma onda mecânica.

b) Uma onda eletromagnética. 
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4 - Defina e dê exemplos de:

a) Ondas longitudinais.

b) Ondas transversais.

5 - Responda:

a) Qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas?

b) Uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo, essa grandeza podemos chamar de 40 
Hz. Qual o nome dessa grandeza?

c) Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda 
se ela passar a se propagar na água?

d) O que o período de uma onda mede?
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SEMANAS 3 E 4

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Radiações e suas aplicações na saúde.

HABILIDADE(S):

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo 
e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, 
fotocélulas etc.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Espectro eletromagnético.

TEMA: Ondas eletromagnéticas

Caro (a) estudante, você aprenderá a classificar as ondas eletromagnéticas em ordem crescente de 
suas frequências.

Espectro Eletromagnético
O conjunto formado pelos tipos de ondas eletromagnéticas é chamado de espectro eletromagnético.

PARA SABER MAIS: Para saber mais sobre as características de cada onda do espectro eletromagnéti-
co, assista ao vídeo do link abaixo.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=coVfbENnzlM>. Acesso em: 29 jan. 2021.
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ATIVIDADES

1 - Por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes receberam os nomes: infravermelho e 
ultravioleta, quando estão na faixa de luz visível?

2 - Qual onda eletromagnética é mais usada na medicina para identificação de fraturas ósseas?

3 - Assinale, entre as alternativas seguintes, aquela em que há, exclusivamente, ondas de natureza 
eletromagnética:

a) Raios x, raios gama, ultravioleta.
b) Ondas de rádio, infravermelho, ultrassom.
c) Luz visível, ultravioleta, som.
d) Infravermelho, ondas de rádio, sonar.
e) Ultravioleta, raios gama, infrassom.

4 - Sobre as ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa INCORRETA:

a) As ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas.
b) As ondas eletromagnéticas são longitudinais.
c) As ondas eletromagnéticas são produzidas pela oscilação dos campos elétrico e magnético.
d) Ondas eletromagnéticas não são capazes de carregar matéria, somente energia.
e) Podem existir ondas eletromagnéticas de polarização vertical, horizontal e circular.

5 - Como uma onda de infravermelho pode ser diferenciada de uma onda de luz visível?
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SEMANAS 5 E 6

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Luz.

HABILIDADE(S):

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciam que todas as cores de luz podem ser formadas 
pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da 
luz que o ilumina.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Luz, meios ópticos, fenômenos associados à propagação de luz.

TEMA: Luz

Caro (a) estudante, você vai compreender que a luz é uma onda eletromagnética, diferenciar os meios 
ópticos e compreender sobre os fenômenos associados à propagação da luz.

Luz: radiação capaz de sensibilizar os olhos humanos. A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade 
possível de ser atingida: aproximadamente 300 000 Km/s.

Sombra: é uma consequência da propagação retilínea da luz. A sombra projetada ou umbra é a região 
de escuridão total. Já a região de escuridão parcial se chama penumbra.

PARA SABER MAIS: Você poderá aprofundar seus conhecimentos buscando outras fontes de 
informações:

Disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=CJGsvZVMhgk>; <https://www.youtube.com/watch?v=vOgZzJUZ4XE>; <https://
www.youtube.com/watch?v=nQEx0tZyDNc>; <https://www.youtube.com/watch?v=k69j7dFT9mE>. Acesso em: 29 jan. 2021.
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ATIVIDADES

1 - (Unitau) Dois raios de luz, que se propagam em um meio homogêneo e transparente, interceptam-se 
em certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que:

a) Os raios luminosos cancelam-se.
b) Mudam a direção de propagação.
c) Continuam propagando-se na mesma direção e sentido que antes.
d) Propagam-se em trajetórias curvas.
e) Retornam em sentidos opostos.

2 - Um observador A, olhando num espelho, vê um outro observador B. Se B olhar no mesmo espelho, 
ele verá o observador A. Esse fato é explicado pelo: 

a) Princípio da propagação retilínea da luz.
b) Princípio da independência dos raios luminosos.
c) Princípio da reversibilidade dos raios luminosos.
d) Princípio da propagação curvilínea da luz.

3 - Quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra: 

a) na sombra.
b) na penumbra.
c) na região plenamente iluminada.
d) nenhuma das anteriores.

4 - A luz se propaga: 

a) em linha curva. 
b) somente no ar.
c) num só sentido.
d) em linha reta.

5 - O vidro fosco é um meio: 

a) opaco. 
b) translúcido. 
c) transparente.
d) nenhuma das anteriores.
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SEMANAS 7 E 8

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 

Matéria e Energia.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Fenômenos ópticos.

HABILIDADE(S):

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que 
revolucionaram os sistemas de comunicação humana.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Reflexão, refração e difração da luz.

TEMA: Fenômenos ópticos

Caro (a) estudante, vamos conhecer alguns fenômenos ópticos.



40

Disponível em: <https://www.gestaoeducacional.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Espelhos-planos.png>. Acesso em 25 fev. 2021.

ATIVIDADES

1 - Quando a luz branca atravessa um prisma transparente ela decompõe-se, tornando evidente o 
espectro de cores que se une para formá-la. O fenômeno descrito refere-se à:

a) dispersão da luz.
b) reflexão da luz.
c) absorção da luz.
d) difração da luz.
e) polarização da luz.
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2 - (UFAL) A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os 
correspondentes raios emergentes:

Essa figura ilustra o fenômeno óptico da:

a) dispersão.
b) reflexão difusa.
c) refração.
d) difração.
e) reflexão regular.

3 - (FMABC SP) As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que 
transportar um bebê na cadeirinha no banco de trás – o espelho retrovisor para bebê. Para que os pais 
possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixada no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos 
bancos da frente do carro, o espelho deve ser fixado no encosto de cabeça do banco traseiro, defronte 
ao bebê. Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a 
imagem refletida do bebê. O princípio da óptica geométrica que permite que isso seja possível é

a) refração luminosa.
b) dispersão luminosa.
c) independência dos raios luminosos.
d) reversibilidade dos raios luminosos.
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4 - ASSINALE a alternativa correta a respeito dos fenômenos da reflexão, refração e absorção da luz.

a) Um único raio de luz incidente não pode sofrer os três fenômenos ópticos ao mesmo tempo.
b) As leis da reflexão se aplicam tanto à reflexão regular quanto à reflexão difusa.
c) As leis da refração só podem ser aplicadas no caso da refração difusa.
d) A reflexão de um espelho plano é difusa.
e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

5 - À medida que a luz solar penetra na água, em locais de grande profundidade, ela vai se transformando 
em outro tipo de energia (geralmente em energia calorífica). Qual o nome desse fenômeno?
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