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Orientações gerais 

 - Leia atentamente os exercícios. 

- 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 - página 11 – 16 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar   

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

Tema 3: Cordados - página 28 e 29 EJA no mundo do Trabalho. 

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

UNIDADE 2 – A estrutura da matéria 

Tema 1: A estrutura da matéria páginas 37 – 44 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 página 52 - 55 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. 



UNIDADE 3 – O movimento e suas causas  

Tema 1:  Movimento – página 66 – 70 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Aceleração página 70 e 71 

Tema 2:  Força – página 78 - 84 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

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

Texto: Força elástica página 89. 

UNIDADE 4 – Energia 

Tema2: Transformação de energia página 105 – 108 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 página 112 – 117 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 

 

 



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. 

 

ATIVIDADE 1 

Cite alguns exemplos de artrópodes que são utilizados na alimentação. 

 

 

 

 



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. 

 

(Fonte: Toda matéria) 



 

 

 

Estudo Complementar 

 

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

 

ATIVIDADE 2 

O número de animais vertebrados (aproximadamente 50 mil espécies) é bem menor que 

o de invertebrados. Como você acha que isso se explica? 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

ATIVIDADE 3 

Cite alguns exemplos de elementos químicos que fazem parte do nosso cotidiano. 

 

 

 

 



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. 

 

ATIVIDADE 4 

Com base em seus estudos, escolha um material e descreva as suas propriedades. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

Uma solução tem 120 gramas de sal e volume igual a 10ml. Calcule a densidade: 

 

 

 

 



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) 



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. 

 

ATIVIDADE 6 

Explique as diferenças entre referencial, repouso e movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7 

Calcule a velocidade média de um carro que percorreu 200 km em 4 horas. 

 

 

 

 



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. 

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. 

ATIVIDADE 8 

Explique com suas palavras as principais diferenças entre as leis de Newton. Para cada 

lei, escolha um exemplo do seu cotidiano. 

 

 

 

 



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. A capacidade de energia a ser 

transformada automatiza, ilumina, entretém e aquece o mundo de uma forma 

surpreendente de maneiras. 

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. 

 

(Fonte: Portal São Francisco) 

 



Transformação de energia 

 

 

 

Estudo complementar 

 

Texto: Energia e sobrevivência página 97 – 99. 

Texto: Bebidas energéticas página 100 e 101. 

ATIVIDADE 9 

Quais são os principais tipos de energia existentes? Explique cada uma delas. 

 

 

 

 

 



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. 

 



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 

 



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

– Climatempo Meteorologia 

 

ATIVIDADE 10 

Você costuma controlar o consumo de energia em sua casa? O que você faz para 

economizar energia? 

 

 

 

ATIVIDADE 11 

Cite outros tipos de energia que podemos utilizar, seus pontos positivos e negativos. 

 

 

 

ATIVIDADE 12 

Observe o consumo médio dos aparelhos domésticos abaixo e coloque-os em ordem 

crescente, de acordo com a potência de cada um deles. 

 



COVID -19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 
quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-
19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência 
respiratória (suporte ventilatório). 

Quais são os sintomas? 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia 
severa. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e 
dificuldade para respirar 

Como é transmitido? 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por 
meio de: toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; objetos ou 
superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador etc. 

Como se proteger 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

- 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. 
- Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 
- Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem 
contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 
- Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 
- Evite circulação desnecessária. Se puder, fique em casa. 
-Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 
- Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 
- Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  
https://coronavirus.saude.gov.br/ 


