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Caros professores e professoras,

A melhoria da qualidade do ensino é um desafio permanente 
e que envolve o trabalho de todos nós: diretores(as), funcionários(as), 
pais, estudantes e comunidade. Nessa caminhada, muitas são as ações 
que podemos desenvolver e que, com a participação e engajamento 
de todos, podem se tornar instrumentos fundamentais para a 
transformação da realidade de nossas escolas.

O Caderno de Expectativas de Aprendizagem, elaborado 
de forma participativa durante o ano de 2011, é um importante 
avanço nesse sentido, na medida em que estabelece parâmetros em 
relação aos conteúdos fundamentais a serem trabalhados com todos 
os alunos(as) da Educação Básica da Rede Estadual, independente 
da região.

Com o envolvimento de todos nesse processo, certamente 
teremos condições ainda melhores para a aplicação/transmissão 
dos conteúdos, enriquecendo o trabalho dos docentes e, 
consequentemente, o processo de aprendizagem dos estudantes.

Esperamos que o Caderno de Expectativas de Aprendizagem 
seja um grande aliado na nossa caminhada pela melhoria da qualidade 
da educação pública no Paraná.

Flávio Arns

Secretário de Estado da Educação

CARTA DO SECRETÁRIO
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CADERNO DE EXPECTATIVAS 
DE APRENDIZAGEM

Em 2011 iniciaram-se as discussões sobre a possibilidade de 
elaboração do Caderno de Expectativas de Aprendizagem pelo Departamento 
de Educação Básica. O documento foi elaborado de maneira coletiva, com a 
participação dos professores da rede e dos técnicos-pedagógicos que atuam 
nos Núcleos Regionais da Educação, apresentando a sistematização de, 
aproximadamente, 11.720 contribuições dos professores, debatidas durante 
a Semana Pedagógica de julho de 2011, bem como as contribuições dos 
técnicos-pedagógicos dos NRE, discutidas na formação continuada, realizada 
pelo DEB.

É necessário destacar que a opção pela elaboração das Expectativas 
de Aprendizagem deu-se pela necessidade de continuar o processo de 
implementação das Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica 
para a Rede Estadual (Parecer CEE/CEB n. 130/10)1 , referencial teórico 
curricular que fundamenta o documento. A elaboração das Expectativas de 
Aprendizagem busca, sobretudo, atender a um princípio legal: o direito à 
educação com qualidade e equidade.

Assim, as Expectativas de Aprendizagem expressam aquilo que 
é essencial ao aluno conhecer ao final de cada ano do Ensino Fundamental 
e ao final do Ensino Médio, dentro de cada conteúdo básico definido nas 

Diretrizes. Por se referirem a esses conteúdos, as Expectativas são amplas, e 
se apresentam como um norte, um objetivo final a ser atingido, uma vez que é 
prerrogativa da mantenedora definir o desenvolvimento básico esperado para 
todos os alunos, em todos os anos.

Nessa perspectiva, servirão como mais um subsídio ao trabalho 
docente, podendo ser utilizadas como referencial, tanto para o planejamento das 
aulas, quanto para o acompanhamento do trabalho pedagógico. Vale ressaltar 
que esse documento poderá subsidiar a elaboração da Proposta Pedagógica 
Curricular e do Plano de Trabalho Docente, visto que a elaboração desses são 
atribuições dos professores dos estabelecimentos de ensino, os quais possuem 
autonomia para sua produção. Desse modo, o Caderno de Expectativas de 
Aprendizagem não tem a intenção de substituir esses documentos, pois cabe 
ao coletivo escolar definir o quê, como, para quem e para quê ensinar, bem 
como planejar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. As Expectativas 
de Aprendizagem representam, assim, um objetivo a ser alcançado, cabendo ao 
estabelecimento e a cada professor, no seu Plano de Trabalho Docente, definir 
o caminho que será percorrido para que os alunos aprendam.

As Expectativas de Aprendizagem, entendidas como elementos 
balizadores e indicadores de objetivos a serem atingidos, notabilizam-se pelo 
seu potencial de qualificação e democratização do ensino público ofertado à 
população, uma vez que: 1) contribuem para a qualificação do ensino, na medida 
em que, coerentes com as Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação 
Básica para a Rede Estadual, expressam claramente, embora de forma ampla, 

1 O Conselho Estadual de Educação emitiu parecer favorável às “DCEs”, além disso sugeriu 
substituir a nomenclatura para “Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica 
para a Rede Estadual de Ensino” (Parecer n. 130/10, disponível em: http://www.cee.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71).
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os conteúdos fundamentais que devem ser ensinados/aprendidos em cada uma 
das disciplinas do currículo escolar; 2) podem ser consideradas instrumentos 
pedagógicos de democratização do ensino, ao serem apropriadas por todo o 
conjunto de estabelecimentos e professores, na medida em que asseguram a 
todos uma mesma baliza geral de temas/conteúdos que devem ser ensinados/
aprendidos.

A organização curricular disciplinar, opção clara das DCE, implica 
na observação da relevância dos vários saberes e conjuntos de conhecimentos e 
seus respectivos conteúdos. Sendo assim, é fundamental a compreensão de que 
as diferentes disciplinas, embora respeitem as características e as finalidades 
das Expectativas, as expressarão de acordo com suas peculiaridades. Também 
por esse motivo, os Cadernos das Disciplinas são acompanhados de textos 
introdutórios, que alertam para aspectos importantes a serem considerados em 
termos dos requerimentos pedagógicos e científicos relevantes para cada uma 
delas.

Vale ressaltar que a numeração das Expectativas de aprendizagem 
se fez necessária apenas por uma questão organizacional, mas não tem, 
em hipótese alguma, a intenção de hierarquizar o conhecimento e nem de 
apresentar uma sequência linear de trabalho com os conteúdos. Sendo assim, 
destacamos a necessidade do professor estabelecer relações entre conteúdos de 
sua própria disciplina e de outras, sempre que o conteúdo exigir.

Por fim, é essencial destacar que a elaboração do Caderno de 
Expectativas de Aprendizagem é mais uma etapa de implementação das 
Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a Rede 
Estadual, preservando a autonomia dos estabelecimentos de ensino e dos 
professores, visto que esta é uma conquista histórica dos educadores e um 
preceito legal. Por conseguinte, nesse mesmo sentido, apresenta-se como um 
esforço da Secretaria de Estado da Educação (Seed), em conjunto com os 
professores da rede, em estabelecer aquilo que é fundamental que o aluno das 
nossas escolas saiba ao final de cada ano do Ensino Fundamental e ao final do 
Ensino Médio. 

Esperamos que este documento seja mais um subsídio voltado ao 
desenvolvimento de um ensino com a melhor qualidade do Brasil.

Meroujy Giacomassi Cavet

Superintendente da Educação

Maria Cristina Theobald

Chefe do Departamento de Educação Básica
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Este caderno foi desenvolvido de forma coletiva com os professores 
da disciplina de Física da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, por 
meio de discussões e reflexões realizadas na Semana Pedagógica nas escolas – 
em julho de 2011. Tais discussões e reflexões também tiveram as participações 
dos técnicos-pedagógicos da disciplina de Física do DEB/Seed e das equipes 
de ensino do NRE, quando, em reunião técnica realizada em setembro/2011, 
discutiram os encaminhamentos sobre esse documento.  

As Expectativas de Aprendizagem da disciplina de Física levam em 
conta o quadro teórico presente na Física Clássica, os quais são propostos 
pelas Diretrizes Orientadoras da Educação Básica da Rede Estadual de 
Ensino – Física (DCE-Física)1 – por intermédio dos conteúdos estruturantes: 
Movimento, Termodinâmica e Eletromagnetismo, considerando os conceitos 
e as ideias básicas presentes em cada teoria física, seja na Mecânica de Newton, 
na Termodinâmica, no Eletromagnetismo ou em Tópicos de Física Moderna 
e Contemporânea.

Essa perspectiva proporciona à disciplina de Física uma consistência 
presente no corpo teórico da ciência de referência, oferecendo-lhe, ainda, uma 
identidade própria. Dito de outra maneira, a Física é uma Ciência composta 

por um quadro teórico fundamentado em princípios, teorias, leis, conceitos 
e definições, os quais, interligados, dão coesão teórica e permitem explicar, 
cientificamente, fenômenos que vão desde a estrutura microscópica da matéria, 
como sua constituição e propriedades físicas, até o mundo macroscópico, 
como astros e galáxias. Portanto, espera-se que no nível médio de ensino esse 
conhecimento físico possibilite ao aluno compreender e explicar os micro e 
macro fenômenos físicos presentes no mundo.

Esse encaminhamento objetiva uma formação científica, histórica e 
humana, possibilitando ao aluno ter uma participação crítica na sociedade em 
que vive. Propõe, também, a formação de um novo espírito científico, tal qual 
preconizou Gaston Bachelard ao considerar os avanços da ciência, em especial, 
a ciência produzida no século XX, que contribuiu para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a criação de novos conhecimentos extremamente 
importantes para a compreensão da sociedade atual.

O ensino de Física desenvolvido nas escolas estaduais paranaenses 
toma a perspectiva descrita como referência para a disciplina escolar de Física 
e, nesse sentido, as Expectativas de Aprendizagem de Física podem corroborar, 
subsidiando o professor no processo de ensino-aprendizagem.

Ao considerar que o ponto de partida para este caderno foram os 
conteúdos expressos nas DCE, os quais são derivados dos estruturantes, 
entende-se desnecessário detalhar alguns conceitos ou ideias elementares, pois 
se compreende que estão implícitos. Por exemplo, no estudo dos movimentos, 

FÍSICA

1 O Conselho Estadual de Educação emitiu parecer favorável às “DCEs”, além disso sugeriu 
substituir a nomenclatura para “Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica 
para a Rede Estadual de Ensino” (Parecer n. 130/10. Disponível em: http://www.cee.pr.gov.
br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71).
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“os conceitos de momentum e impulso carregam as ideais fundamentais 
de espaço, tempo e matéria (massa)” (DCE – Física, p. 59), portanto essas 
definições e conceitos não estão contempladas nessas Expectativas, porque é 
imprescindível  trata-las no estudo dos movimentos.

No trabalho com os conteúdos de Física é preciso distinguir o 
conhecimento físico das ferramentas utilizadas para o seu ensino. Uma grandeza 
vetorial, por exemplo, utiliza para sua descrição a ferramenta matemática 
denominada vetor – um conteúdo matemático. Assim, tal conteúdo não 
aparece nas Expectativas, mas deve estar presente sempre que o trabalho da 
grandeza física assim o exigir.

Da mesma forma, toda grandeza física é também definida por uma 
unidade de medida e um significado físico. Dessa maneira, unidades de medidas 
não estão colocadas nas Expectativas, mas ao trabalhar qualquer conteúdo 
físico expresso por uma grandeza deve-se considerar a sua unidade.

O ensino de Física com enfoque matemático deve ser evitado, pois 
está em desacordo com o que é proposto pelas DCE – Física, assim como 
não contribui para a formação da identidade dessa disciplina. De outra forma, 
a Física distingue-se da Matemática por serem ciências distintas que geram 
disciplinas diferentes no currículo do Ensino Médio, respectivamente, a 
disciplina de Física e a disciplina de Matemática.

Outra questão a ser destacada são as relações entre as diversas áreas do 
conhecimento físico, por exemplo, as que estão ligadas ao mundo microscópico 
e o macroscópico. Essas relações devem ser evidenciadas considerando a 
perspectiva presente nas DCE – Física, contudo, para o aprofundamento, 
deve-se levar em consideração o ensino dos conteúdos em questão. Assim, no 
estudo de força de atrito ou de contato não se deve omitir que a sua origem 
é, essencialmente, eletromagnética. Porém, o estudo dessas interações será 
realizado em outro momento, caso ainda não tenha ocorrido. Já no estudo da 
luz, deve-se levar em conta a sua natureza clássica e quântica, ou seja, o seu 
estudo também deve considerar a dualidade onda-partícula. Ainda, no estudo 
da Física newtoniana, deve-se esclarecer as limitações quanto à sua validade 

e, ao mesmo tempo, apontar para a física relativística no que diz respeito, por 
exemplo, às questões relacionadas aos conceitos de espaço e tempo absolutos 
definidos por Newton e modificados por Einstein; ou, ainda, às questões 
relacionadas às interações e à estrutura da matéria (processo de irradiação, 
modelo atômico, física das partículas, etc.), abordados na Física Clássica. Essas 
questões devem ser discutidas considerando os modelos desenvolvidos na 
Física Moderna e Contemporânea. Desse modo, apontamos alguns exemplos, 
mas outros relacionados às questões entre as diversas áreas do conhecimento 
físico devem aparecer no ensino dessa disciplina.

Alguns fenômenos naturais envolvem objetos de estudos que 
perpassam mais de uma área do conhecimento, como ocorre na Física e 
na Química. Considerando o ensino destes conteúdos, é importante que o 
professor perceba como esse ensino pode contribuir para a formação do aluno 
sem ser repetitivo, ou seja, segundo o olhar específico de cada disciplina, o 
que implica em compreender qual é o campo que contempla o conhecimento 
físico. Como forma de exemplificar, pode-se citar o estudo da termodinâmica 
relacionada aos gases, o estudo da estrutura da matéria relacionada ao modelo 
atômico ou o estudo das radiações envolvendo partículas subatômicas, ou 
seja, é preciso mostrar o que é Física, qual o seu olhar e o que esta não é 
capaz de olhar, onde é preciso olhar de outra maneira e onde pode se compor 
com outros olhares. (KAWAMURA, 1997 apud  ALMEIDA, 2004, p. 64)6 . 
Assim, o modelo atômico pode ser estudado tanto no âmbito da Física, quanto 
da Química. No entanto, a Física está preocupada, por exemplo, com as forças 
fundamentais que dão estabilidade à matéria, como se dá a medição e quem 
faz essa mediação. Por isso, os modelos relacionados à estrutura da matéria 
são importantes na disciplina, ainda que sejam vistos em outra disciplina do 
currículo.

Neste caderno, algumas Expectativas são de ordem geral em relação 

6 ALMEIDA, M. J. P. de. Discurso da ciência e da escola: ideologia e leituras possíveis. 
Campinas: Mercado das Letras, 2004, p. 64.
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ao ensino de Física e as demais contemplam os conteúdos associados aos 
conteúdos estruturantes. As Expectativas gerais estão relacionadas abaixo e 
as demais organizadas em uma tabela a partir dos conteúdos estruturantes e 
básicos.

Referência

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica. Curitiba: Seed/DEB-PR, 2008.

Expectativas gerais: 

• Compreenda e utilize a Matemática como linguagem para expressar os 
modelos físicos, utilizando esses modelos e reconhecendo seus limites 
de validade. Por exemplo, a impossibilidade de explicar o movimento de 
partículas em movimento com velocidades próximas à velocidade da luz 
pelo modelo newtoniano.

•  Interprete textos básicos ou originais de Física, textos de divulgação 
científica ou jornais, poesia e literatura de ficção, dentre outros, considerando 
as ideias, conceitos e leis fundamentais da Física, estabelecendo relações 
entre essa ciência e outros campos de conhecimento e as inter-relações 
entre as teorias físicas.
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ENSINO MÉDIO
 CONTEÚDOS

ESTRUTURANTES CONTEÚDOS BÁSICOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

Movimentos

Momentum e inércia
Conservação da quantidade de 
movimento (momentum)
Variação da quantidade de 
movimento = Impulso
2ª Lei de Newton
3ª Lei de Newton e condições de 
equilíbrio

1. Compreenda a grandeza “quantidade de movimento” como uma propriedade física de um corpo e a massa inercial, um de seus 
parâmetros de medida, como uma grandeza que expressa a propriedade física de resistência à mudança de estado de movimento, ou de 
outra forma, à aceleração.
2. Conheça as grandezas físicas que determinam a quantidade de movimento de um corpo (massa e velocidade), bem como suas 
unidades de medidas, e realize cálculos da quantidade de movimento de um corpo.
3. Compreenda os modelos como ferramentas elaboradas para explicar fenômenos físicos utilizando-os para explicar movimentos 
cotidianos, como por exemplo o ato de caminhar, fundamentando-os por meio do conjunto das leis de Newton.
4. Compreenda a concepção de referencial inercial, no qual são válidas as leis físicas, entre as quais, as leis de Newton, de acordo com a 
relatividade galileana.
5. Compreenda  a força, do ponto de vista clássico, como uma interação entre corpos capazes de alterar a quantidade de movimento 
destes, ou seja, uma ação que produz aceleração em relação a um referencial inercial identificando as grandezas físicas que envolvem o 
conceito de força, suas unidades e a capacidade de efetuar cálculos.
6. Compreenda a massa inercial, do ponto de vista clássico, como uma resistência à variação da quantidade de movimento de um corpo.
7. Associe a variação da quantidade de movimento (Impulso) de um corpo à força externa que age sobre ele e ao intervalo de tempo 
gasto nessa variação, identificando as grandezas físicas envolvidas, bem como suas unidades de medidas, e efetue cálculos envolvendo 
essas grandezas (Força, Impulso, Intervalo de tempo, etc.).
8. Interprete movimentos em situações cotidianas por meio do conhecimento das leis de Newton, em que a relação entre força e 
aceleração é de causa e efeito.
9. Identifique as diferentes forças (atrito, normal, peso, centrípetas etc.) atuando sobre um ou mais objetos em condições dinâmicas ou 
estáticas.
10. Compreenda as forças de contato como devidas às interações de natureza eletromagnética.
11. Identifique os pares de forças de ação e reação como resultado da interação entre objetos, na interpretação de movimentos reais em 
situações cotidianas.
12. Utilize as leis do movimento para explicar situações cotidianas, como por exemplo, veículo em trajetória curva.
13. Compreenda o momento de inércia em torno de um eixo como uma medida de resistência inercial de um objeto ao sofrer rotação 
em torno desse eixo, associando seu papel na rotação ao papel da massa nas translações.
14. Associe a mudança no estado de movimento de um corpo a forças e torques agindo sobre ele, utilizando as leis de Newton para 
explicar tanto a translação como a rotação de um objeto qualquer.
15. Compreenda o papel da distribuição de massa em torno de um eixo no momento de inércia rotacional.
16. Estabeleça as relações entre velocidade e aceleração angular e o torque de uma força em relação a um eixo, demonstrando conhecer 
a segunda lei de newton para as rotações.
17. Identifique a conservação da quantidade de movimento angular em situações cotidianas, por exemplo, o movimento de um objeto 
ou pessoa em uma cadeira giratória.
18. Demonstre conhecimento da condição de equilíbrio de um objeto em termos do cancelamento das forças e dos torques agindo 
sobre ele. 
19. Perceba a influência da dimensão de um corpo no seu comportamento perante a aplicação de uma força em pontos diferentes desse 
corpo, assim como a utilização do conceito de centro de massa para prever situações de equilíbrio ou desequilíbrio de objetos.
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Movimentos Gravitação

20. Compreenda o movimento dos planetas em torno do sol, interpretando-os através de leis empíricas, as leis de 
Kepler.
21. Entenda o peso de um corpo como uma força de atração gravitacional que depende da localização desse corpo, mas 
que essa força não é uma propriedade do corpo.
22. Diferencie as grandezas físicas peso e massa, bem como suas unidades de medida .
23. Compreenda a Lei da Gravitação Universal como uma síntese clássica que unifica os fenômenos celestes e 
terrestres, associando-a com as leis de Kepler.
24. Compreenda a relação da força peso com a aceleração gravitacional da Terra e interprete os movimentos de objetos 
celestes, naturais ou artificiais, com a atração entre massas, através da Lei da Gravitação Universal.
25. Identifique, do ponto de vista da física clássica, a massa gravitacional, diferenciando-a da massa inercial.

Movimentos
Termodinâmica
Eletromagnetismo

Energia, Princípio da conservação da 
Energia, Trabalho e Potência

26. Compreenda a energia como uma entidade física que pode se manifestar de diversas formas, e que está relacionada 
à capacidade de produzir trabalho.
27. Compreenda a energia mecânica como uma soma de dois tipos de energia: a energia cinética, que depende da 
velocidade do objeto e a energia potencial, que depende da posição que este objeto ocupa.
28. Compreenda a energia potencial como resultado do trabalho realizado por um campo de forças, e que este indica a 
sua potencialidade em possibilitar movimento.
29. Compreenda o trabalho, do ponto de vista da física, como uma grandeza física relacionada à transformação/
variação de energia.
30. Identifique situações em que o trabalho de uma força externa não altera a energia cinética do sistema, mas faz 
variar a energia potencial (energia associada à posição de um objeto).
31. Entenda a potência fornecida a um sistema como a taxa temporal do trabalho realizado por uma força sobre esse 
sistema.
32. Compreenda e analise fenômenos físicos relativos aos movimentos, à termodinâmica e ao eletromagnetismo, 
utilizando-se do Princípio da Conservação da Energia.
33. Compreenda que a conservação da energia mecânica de um sistema físico envolve, em seu balanço energético 
final, outras formas de energia, por exemplo: as perdas energéticas por aquecimento ou atrito e que é preciso fornecer 
energia ao sistema para repor essas perdas.
34. Compreenda a potência como uma medida de eficiência de um sistema físico, ou seja, uma medida que identifica a 
rapidez com que um sistema físico realiza trabalho.
35. Analise o rendimento de máquinas reais, por exemplo, do motor de um carro, considerando a degradação de 
energia, isto é, a dissipação de energia por atrito e aquecimento.
36. Compreenda a energia potencial elétrica como uma das muitas formas de manifestação de energia, como a nuclear 
e a eólica, percebendo o trabalho elétrico como uma grandeza física relacionada à transformação, transferência ou 
variação de energia potencial elétrica.
37. Estabeleça as relações entre energia e potência, distinguindo suas unidades de medidas, e utilize esses 
conhecimentos para efetuar cálculos do consumo de energia elétrica  em residências  ou energia em motores.
38. Utilize a definição de rendimento para cálculo de consumo energético a partir do conceito de potência 
mecânica.
39. Compreenda e utilize a formulação matemática para o cálculo de energia cinética ou potencial, utilizando 
esses modelos em aplicações práticas e reconhecendo seus limites de validade para cada situação em análise.
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Termodinâmica
Lei zero da Termodinâmica, 
1ª Lei da Termodinâmica,
2ª Lei da Termodinâmica

40. Compreenda o conceito de fluído e o conceito de pressão num líquido ou num gás, aplicando esses conceitos a outras 
situações cotidianas reais.
41. Compreenda a Teoria Cinética dos Gases como um modelo construído e válido para o contexto dos sistemas gasosos 
definidos como ideal, assim como a importância desse mode–lo para o desenvolvimento das ideias da termodinâmica.
42. Compreenda o ar como uma mistura de gases que exerce uma pressão, por todos os lados, nos objetos que nele se encontram.
43. Explique fenômenos físicos (ou aplicações do conceito) utilizando o conceito de pressão atmosférica e pressão em líquidos - 
por exemplo, o porquê da necessidade de dois furos em latas (de óleo, leite condensado etc.).
44. Conceba, através da interpretação da teoria cinética, que a energia interna de um corpo é uma função da sua temperatura.
45. Apreenda o quadro teórico da termodinâmica composto por leis e conceitos fundamentais (temperatura, calor e entropia), 
diferenciando, conceitualmente, calor e temperatura.
46. Interprete a temperatura como uma medida de agitação de átomos e moléculas, medida indiretamente a partir das 
propriedades térmicas dos materiais.
47. Compreenda o calor como energia transferida em sistemas onde os corpos encontram-se a diferentes temperaturas e que ele 
se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura  para o de menor temperatura.
48. Compreenda o equilíbrio térmico como resultado de um processo irreversível que ocorre espontaneamente, do corpo de 
maior temperatura para o corpo de menor temperatura, nunca o contrário.
49. Perceba a Primeira Lei da Termodinâmica como o Princípio da Conservação de Energia e associe a degradação da energia à 
Segunda Lei da Termodinâmica.
50. Compreenda que a variação da energia interna de um sistema pode ocorrer através da realização de trabalho ou pela troca de 
calor.
51. Diferencie calor específico e calor latente, utilizando estes conhecimentos em situações reais, por exemplo, no aquecimento e 
vaporização da água e nos processos de transferência de calor em tecidos humanos, por exemplo, o suor.
52. Compreenda que calor e trabalho são formas de transferências de energia e que ambos podem produzir variação da energia 
interna de um sistema.
53. Compreenda a degradação da energia nos processos físicos espontâneos como um princípio universal, enunciado pela 
Segunda Lei da Termodinâmica, tal qual o princípio da conservação da energia, enunciado pela Primeira Lei da Termodinâmica.
54. Compreenda a equivalência entre o aumento da desordem nos processos espontâneos e a impossibilidade de transformar 
integralmente calor em trabalho em operações cíclicas, e, também, que essa impossibilidade limita o rendimento das máquinas 
térmicas.
55. Compreenda a entropia como uma variável de estado do sistema que mede a desordem e que nos processos espontâneos a 
entropia cresce, relacionando-a com a Segunda Lei da Termodinâmica.
56. Identifique a escala Kelvin como uma escala de temperatura relacionada à energia e o 0 (zero) K como a temperatura na qual o 
rendimento de uma Máquina de Carnot é máxima, reconhecendo que essa temperatura (o zero absoluto - 0K) corresponde àquela cuja 
entropia é mínima ou tendendo a zero (Terceira Lei da Termodinâmica) e o porquê da impossibilidade de sua obtenção.
57.  Compreenda o papel das radiações eletromagnéticas nas trocas de energia, relacionando a temperatura com a frequência da 
radiação eletromagnética.
58. Reconheça os diferentes processos térmicos (por exemplo, a convecção e a condução térmica) presentes nos ciclos atmosféricos (por 
exemplo, a evaporação e a condensação), considerando os fatores naturais da região do globo (como, por exemplo, a proximidade do 
mar e a altitude que influenciam no clima).
59. Identifique, qualitativamente, condutores térmicos a partir de suas propriedades, como a condutividade, relacionando esse 
conhecimento às aplicações em construções, equipamentos, utensílios domésticos etc.
60.Compreenda a linguagem matemática nos modelos físicos e utilize estes modelos em aplicações práticas, reconhecendo os limites de 
validade para cada situação, por exemplo, a necessidade de uma Teoria Cinética dos Gases para o entendimento das máquinas térmicas 
durante o desenvolvimento das leis da termodinâmica. 
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Eletromagnetismo

Carga, corrente elétrica, campo e ondas 
eletromagnéticas, Força eletromagnética, 
Equações de Maxwell (Lei de Gauss 
para eletrostática/Lei de Coulomb, Lei 
de Ampère, Lei de Gauss Magnética, 
Lei de Faraday)

61. Compreenda a onda como uma perturbação no tempo e no espaço que transporta energia sem transporte de 
matéria. 
62. Diferencie a natureza mecânica ou eletromagnética das ondas, relacionando com os fenômenos ondulatórios, 
como por exemplo, a luz e o som.
63. Compreenda e explore os fenômenos de refração, difração e interferência, dentre outros, demonstrando 
conhecer as características ondulatórias das grandezas físicas, como comprimento de onda, velocidade, período, 
frequência e amplitude, bem como suas unidades de medida.
64. Compreenda os modelos concebidos para o átomo como uma possibilidade de interpretação da natureza da 
matéria, tendo em vista a ciência como um processo histórico e em construção e como uma tentativa humana 
de representação e entendimento da realidade em diferentes momentos históricos, concebendo o átomo como 
divisível e não como o constituinte elementar da matéria.
65. Compreenda a estrutura da matéria em termos de partículas elementares, identificando o que e quais são 
essas partículas e classificando-as segundo seus atributos físicos,  por exemplo, carga, massa e spin.
66. Compreenda o modelo padrão como uma “teoria construída” na busca por uma unificação das interações 
fundamentais que supõe a existência de simetrias (por exemplo, partículas e antipartículas), porém ainda em 
construção.
67. Apreenda as interações fundamentais: gravitacional, eletromagnética, forte (nuclear ou hadrônico) e fraca, 
buscando estabelecer relações entre elas e entendendo-as como uma busca teórica na unificação das forças 
fundamentais da natureza.
68. Identifique os objetos e domínios de cada interação fundamental - por exemplo, a interação gravitacional, 
cujos objetos podem ser planetas, satélites e outros corpos celestes e o domínio, o campo de força gravitacional.
69. Quantifique as forças relacionadas às interações fundamentais, demonstrando capacidade em  comparar e 
encontrar características em comum e distintas, bem como efetuar cálculos de cada uma dessas forças.
70. Compreenda que as interações entre os corpos ocorrem através das mediações dos respectivos campos de 
forças, como os campos gravitacional e eletromagnético.
71. Compreenda as ideias, definições, leis e conceitos que fundamentam a teoria eletromagnética, concebendo a 
carga elétrica como um conceito central e as leis de Maxwell como um conjunto teórico que possibilita explicar 
os fenômenos eletromagnéticos.
72. Reconheça a inseparabilidade entre carga e campo, entendendo o conceito de campo como uma entidade 
física mediadora da interação entre as cargas, e que a carga tanto cria como sente o campo de outra carga.
73. Compreenda que o campo elétrico gerado por uma carga modifica as propriedades elétricas do espaço em 
torno da carga.
74. Compreenda o modelo teórico da corrente elétrica a partir da ação do campo sobre as cargas, relacionando-a 
com a quantização da carga e as propriedades elétricas dos materiais, como a condutividade e a resistividade 
elétrica.
75. Compreenda que as interações eletromagnéticas contribuem para a coesão dos sólidos e interferem nas  
propriedades dos gases e dos líquidos como a viscosidade e a tensão superficial.
76. Compreenda que as ondas eletromagnéticas podem ser geradas, por exemplo, por um campo elétrico variável, 
e que este é devido à oscilação de cargas elétricas.
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77. Diferencie o campo elétrico do magnético, percebendo a inexistência de cargas ou monopolos magnéticos 
e a origem da força de Lorentz, ou seja, uma força resultante da soma vetorial da força elétrica e magnética que 
atuam sobre uma carga em movimento .
78. Explique os circuitos elétricos a partir do corpo de conhecimento do eletromagnetismo sobre fontes, 
condutores, indutores etc., identificando os elementos constituintes do circuito.

Eletromagnetismo A natureza da luz e suas propriedades

79. Compreenda a existência de certas rupturas no processo histórico da ciência (por exemplo, a catástrofe 
do ultravioleta), causada pelo surgimento de problemas não explicáveis pelo corpo teórico aceito e legitimado 
por uma comunidade científica, mas promovendo o desenvolvimento de novos conhecimentos, por exemplo, a 
quantização da energia.
80. Compreenda a luz como radiação eletromagnética localizada dentro de uma pequena faixa do espectro 
eletromagnético, relacionando os comprimentos de onda às cores deste espectro.
81. Compreenda a luz como pacotes de ondas (energia quantizada) que pode interagir com a matéria, 
apresentando alguns comportamentos típicos de partículas e outros, de ondas, ou seja, o entendimento da luz a 
partir do comportamento dual onda-partícula.
82. Compreenda os fenômenos de difração, interferência e polarização como evidências do caráter ondulatório da 
luz, e o efeito fotoelétrico como típico do comportamento corpuscular da luz.
83. Compreenda a natureza dual (onda-partícula) presentes nas interações de partículas atômicas com a matéria, 
por exemplo, a difração com um feixe de elétrons.
84. Reconheça os fenômenos luminosos como refração, reflexão, dispersão, absorção e espalhamento, utilizando 
esses conhecimentos para explicar, por exemplo, a formação do arco-íris e a cor do céu dentre outros fenômenos.
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