


Todos os seres vivos são formados por células. A 
célula é a unidade morfofisiológica de todo ser 
vivo, ou seja, a menor  porção de matéria viva 

que, agrupada, constitui os tecidos e é encarregada do 
desempenho de várias atividades necessárias à manu-
tenção da vida do organismo.

ESTRUTURA

A membrana plasmática é um envoltório ou pelí-
cula delgada e elástica que envolve a célula. É chamada 
de lipoproteica, pois é formada por lípides e proteínas. 
Tal membrana fica em contato, através da face externa, 
com o meio extracelular, e pela face interna, com o hia-
loplasma da célula.

MODELO DO MOSAICO FLUIDO

O modelo teórico atualmente aceito para a estru-
tura da membrana é o do mosaico fluido, proposto por 
Singer e Nicholson.

Capítulo 1
Membrana plasmática

PERMEABILIDADE CELULAR

Semipermeabilidade – é o nome que se dá ao fato 
de a membrana ser permeável a algumas substâncias e 
impermeável a outras.

Permeabilidade seletiva – é quando ocorre uma es-
pécie de seleção do que entra e sai da célula.

O transporte de substâncias através da membrana 
pode ser passivo e ativo.

TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA 
PLASMÁTICA

Transporte passivo

Trata-se de um processo físico que ocorre sem gasto 
de energia celular,ou seja, à favor de um gradiente de con-
centração. São transportes passivos a difusão e a osmose:

• Difusão simples – Determinadas substâncias en-
tram ou saem da membrana plasmática quando 
existe maior concentração de substâncias fora ou 
dentro da célula.

• Difusão facilitada – É o processo de transporte que 
ocorre através das permeases (substâncias protei-
cas especializadas no transporte de determinadas 
moléculas).

• Osmose – Ocorre quando a membrana é semiper-
meável e permite a passagem de água (solvente) de 
uma solução hipotônica (com maior concentração 
de água) para uma solução hipertônica (com maior 
concentração de solutos – açúcares, sais).

Estrutura de uma membrana plasmática, segundo o modelo do mosaico fluido.
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Esquema da difusão facilitada por permeases. A ligação do substrato ao 
centro ativo da permease causa alteração na forma da enzima e, com 

isso, o substrato é transportado através da membrana.
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A Sociologia faz parte de um grupo denominado 
Ciências Sociais, que é o estudo lógico da condu-
ta social do ser humano; da mesma forma que 

na Ciência Psolítica é estudada a sua conduta política.
A Sociologia tem sua gênese dentro da dimen-

são do conhecimento científico, como uma relação 
de ideias que se preocuparam com o que a sociedade 
moderna destruiu e reconstruiu no processo de elabo-
ração e consolidação desta mesma sociedade. Portanto, 
ela busca estudar o ser humano e suas instituições de 
forma imparcial.

É uma ciência que trata, portanto, de uma forma 
específica das relações sociais e das formas de asso-
ciação, considerando as interações que acontecem na 
existência da sociedade. A Sociologia engloba o estudo 
dos grupos sociais; da divisão da sociedade em cama-
das; da mudança social; dos procedimentos de colabo-
ração, competição e conflito da sociedade etc.

A Sociologia aplica diversos métodos de investi-
gação, como: histórico; comparativo; estatístico; e de 
estudo de caso. Esses métodos não precisam ser utili-
zados isoladamente, pois se completam e mais de um 
pode ser usado em uma pesquisa.Charles Darwin, con-
siderado o maior naturalista de todos os tempos, criou a 
teoria da seleção natural, por meio da qual pressupunha 
que as espécies mais fortes sobreviviam enquanto as mais 
fracas pereciam por não conseguirem se adaptar ao meio 
ambiente.

Augusto Comte acreditava no poder da ordem so-
cial para que a vida coletiva pudesse progredir, avançar, 

desenvolver-se sob a influência de uma rígida disci-
plina moral que deveria ser imposta pela sociedade. 
A inscrição “Ordem e Progresso”, registrada na bandeira 
nacional, foi criada por Comte para destacar a importân-
cia da disciplina e da moral como fatores que garantem 
o desenvolvimento social.

O que é sociedade?

Para Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), a socie-
dade influencia decisivamente o indivíduo: “todo ho-
mem nasce bom e a sociedade o corrompe”. Sabemos 
também que o indivíduo influencia o meio ambiente, 
às vezes, até o destrói em benefício próprio.

Vejamos então o que é uma sociedade. É uma re-
união, um agrupamento de seres que vivem em estado 
comunitário, em certa faixa de espaço e tempo, segundo 
normas comuns, escritas e culturais, e unidos pelo senti-
mento de consciência de grupo e assim se mantêm por 
vontade própria.

Podemos dizer que sociedade, então, é um corpo or-
ganizado por indivíduos que seguem leis, moral e cultura em 
todos os níveis de vida social comum; um sistema eco-
nômico de produção, distribuição e consumo, sob um 
dado regime político e jurídico válido para todos, in-
dependentemente de suas diferenças biológicas (cor, 
estatura etc.), emocionais (carência, afetividade), psí-
quicas (comportamentos, reações), intelectuais (sabe-
doria, conhecimento, criatividade) e espirituais (crença, 
fé, sentido de vida).

Para que haja uma sociedade, há o pressupos-
to da aceitação das regras de convívio extensivas à 
maioria dos indivíduos e também a tolerância, o re-
conhecimento de que os indivíduos são diferentes e 
têm o direito de ser assim.

A soma das inúmeras sociedades existentes no 
planeta constitui a humanidade. As sociedades são a 
soma das inúmeras comunidades nelas existentes; es-
tas são a soma das famílias que a integram, e as famílias, 
não poderia ser de outro modo, são a soma dos indiví-
duos que as compõem.

Capítulo 1
Conhecendo a sociologia

A Sociologia subdivide-se em campos espe-

cializados de pesquisa que abarcam todos os 

aspectos do comportamento humano que 

possam ser denominados sociais. 

São subdivisões da sociologia:

-Teoria sociológica

-Sociologia histórica

-Sociologia demográfica

-Sociologia da religião

-Sociologia da educação

-Sociologia política

-Sociologia do direito

Charles Darwin
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Temos contato com a matéria por meio dos corpos, 
os quais são porções limitadas da matéria. Se o corpo tem 
uma utilidade definida, devido à sua forma, ele é chama-
do de objeto. Um prego é um objeto feito de um pedaço 
(corpo) de ferro, que é uma matéria, pois tem massa, faz 
parte do universo e ocupa lugar no espaço.

SISTEMAS HOMOGÊNEO E HETEROGÊNEO

Sistema homogêneo

É aquele que apresenta as mesmas propriedades em 
qualquer parte da sua extensão, isto é, apresenta mesmo 
ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, mesma densi-
dade etc. em qualquer porção retirada do sistema.

 Exemplo:
 Água misturada com álcool.

Sistema heterogêneo

É aquele que não apresenta as mesmas propriedades 
em qualquer parte de sua extensão, isto é, aquele em que 

A 
química é uma ciência natural, que estuda os ma-
teriais que constituem a natureza, isto é, estuda 
as substâncias, suas estruturas, suas proprieda-

des, seu comportamento quando interagem umas com as 
outras e quando interagem com formas de energia como 
calor, luz etc.

MAS O QUE É MATÉRIA E SUBSTÂNCIA?

O universo é constituído de matéria. Matéria é tudo 
aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Às di-
ferentes espécies de matéria que têm composição fixa 
chamamos de substâncias. Por exemplo, a água é uma 
espécie de matéria constituída por uma composição fixa 
de hidrogênio e oxigênio, portanto, a água é uma subs-
tância.

Corpo e objeto

UNIDADE 1 Introdução à química
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Sistemas

Quando temos de estudar uma substância, isto é, 
estudar a composição e o comportamento de certa subs-
tância quando submetida ao calor, à eletricidade etc. ou 
o comportamento de uma substância quando na pre-
sença de outra substância, temos de separar uma porção 
dela do restante do universo. A essa porção separada e 
isolada denominamos sistema.

Sistema é uma porção limitada e separada do res-
tante do universo para efeito de estudo.

O restante do universo para um sistema é o que de-
nominamos meio ambiente.

• Um sistema pode trocar matéria e energia com seu 
meio ambiente (sistema aberto).

 Exemplo:
 Uma panela com água fervente.
• Um sistema pode trocar energia, mas não pode trocar 

matéria com seu meio ambiente (sistema fechado).
 Exemplo:
 Uma bolsa de água quente.
• Um sistema pode não trocar nem matéria nem ener-

gia com seu meio ambiente (sistema isolado).
 Exemplo:
 Uma garrafa térmica.



Guernica – a trágica e clássica obra

do pintor cubista Pablo Picasso.

sentimentos e emoções, fugindo, portanto, da realidade 
objetiva. Dado ao pessimismo da época, seja pela guerra, 
pela alienação ou pela pouco otimista crença no porvir, 
o principal motor deste movimento é a angústia existen-
cial. Uma das obras mais representativas do movimento 
é O Grito, de Edvard Munch (imagem ao lado).

FUTURISMO (1909-1914): Surgido com a publica-
ção do Manifesto Futurista, escrito pelo poeta italiano 
Filippo Marinetti, baseava-se na velocidade e no desen-
volvimento tecnológico da virada do século XIX. Essa 
pintura utilizava-se de cores vivas, contrastes e a sobre-
posição das imagens para transmitir a ideia de dinamis-
mo. Oswald de Andrade e Anita Malfatti tiveram contato 
com o futurismo e é possível dizer que o movimento foi 
uma das influências teóricas da Semana de Arte Moder-
na de 1922.

DADAÍSMO (1916-1922): Em meio à Primeira Guer-
ra Mundial, numa tentativa de fazer algo absolutamente 
diferente de tudo o que já havia sido feito, ultrapassando 
todos os limites do aceitável e, por que não dizê-lo, com o 
intuito de chocar a sociedade, um grupo de artistas suí-

ços funda o dadaísmo que, a 
começar pelo nome, diz bem a 
que veio: dada é uma palavra 
francesa que significa “cavalo 
de madeira”, ou seja, a grande 
sacada aqui é fazer o menor 
sentido possível. O dadaísmo 
foi um dos precursores do 
surrealismo.

SURREALISMO (1924): 
Surgiu na França, após a Pri-
meira Guerra Mundial, quan-
do o Manifesto do Surrealis-
mo foi publicado por André 
Breton, ex-integrante do 
Dadaís mo. O manifesto tra-
zia con cepções freudianas, 

li ga  das à psicanálise e ao subconsciente. O surrealismo in-
fluenciou o teatro, a literatura, o cinema e as artes plásti-
cas, tendo no espanhol Salvador Dalí seu maior represente.

A s chamadas vanguardas europeias são movimen-
tos  culturais que se iniciaram no início do século 
XX e tiveram um forte impacto sobre a história da 

arte pelo mundo. Decorrentes da Primeira Guerra Mun-
dial, eram movimentos que propunham uma nova visão 
da arte, situando-se após o Impressionismo e anterior ao 
Pós-Modernismo.

Os principais movimentos vanguardistas foram:
CUBISMO (1907-1914): Pablo Picasso foi um de seus 

principais fundadores e, além das artes plásticas, tam-
bém influenciou a literatura. O cubismo tratava as for-
mas da natureza por meio de figuras geométricas, repre-

sentando todas as partes 
de um objeto no mesmo 
plano. A representação 
do mundo passava a não 
ter nenhum compromis-
so com a aparência real 
das coisas.

EXPRESSIONISMO 
(1905-1933): O expressionis-
mo, como o próprio nome 
prevê, busca a expressão 
mais visceral do autor no 
que diz respeito aos seus 

Capítulo7
As vanguardas europeias do 

século XX

O Grito, de 
Edvard Munch. A persistência da memória, de Salvador Dalí.

Arte
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Capítulo 1
A Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918)

A supremacia econômica e política europeia, com 
relação aos demais países, encontrava-se carre-
gada de antagonismos decorrentes das disputas 

imperialistas. Os principais países envolvidos nessa dis-
puta eram: Inglaterra, França e Alemanha.

Além das questões imperialistas, outros fatores con-
tribuíram para a deflagração da Primeira Grande Guerra: 
  • tensão franco-alemã: a França havia perdido os ter-

ritórios da Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Pru-
ssiana. O Estado francês ansiava recuperá-los do 
domínio alemão. A França queria a desforra contra a 
Alemanha – revanchismo;

  • tensão anglo-germânica: o rápido desenvolvimento 
alemão, após sua unificação, ameaçava a hegemonia 
da Inglaterra no continente europeu;

  • movimentos nacionalistas: cujo argumento ideoló-
gico afirmava que povos considerados de mesmas 
raízes culturais deveriam ser agrupados e unificados 
sob um mesmo Estado.

CORRENTES NACIONALISTAS

• Pan-germanismo: a Alemanha pregava a anexação 
de territórios habitados por povos de origem ger-
mânica;

• Pan-eslavismo: a Rússia pregava a união de todos 
os povos eslavos, incluindo os sérvios.

A CRISE DOS BÁLCÃS

A anexação da região da Bósnia-Herzegovina pela 
Áustria, em 1808, desagradou a Sérvia e sua aliada, a Rús-
sia. A reação se deu com o surgimento do movimento 

nacionalista sérvio.
A tensão entre as potências deu origem à formação 

de pactos político-militares:
– Tríplice Aliança: Alemanha, Itália e Império Aus-

tro-Húngaro.
– Tríplice Entente: Inglaterra, Rússia e França.
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando 

herdeiro do Império Austro-Húngaro em Saravejo (Bós-
nia) em julho de 1914, por um estudante sérvio, membro 
da facção denominada Mão Negra – organização que 
tinha como objetivo o rompimento das províncias esla-
vas do sul com a Áustria-Hungria e a criação da Grande 
Sérvia, com o apoio de militares sérvio – foi o aconteci-
mento que desencadeou a Grande Guerra.

AS ETAPAS DA GUERRA

Primeira etapa: Guerra de Movimento (1914-1915) 
– caracterizada pelo deslocamento dos exércitos ini-
migos rumo às fronteiras. A Alemanha invadiu a Bélgi-
ca para atingir a França. A Inglaterra, aliada da França, 
reagiu. Embora bem-sucedida no início, a Alemanha 
sofreu uma contraofensiva francesa e foi obrigada a 
recuar. A Alemanha obteve êxito em seu ataque ao Im-
pério Russo.

O relativo êxito dos países envolvidos gerou um 
período de equilíbrio de forças, chamado Guerra de 
Trincheiras. 

Segunda etapa: Guerra de Trincheiras (1915-1916) 
– devido ao equilíbrio de forças, os exércitos rivais 
passaram a cavar trincheiras, visando à defesa. O obje-
tivo era o ataque-relâmpago, que consistia em avançar 
passo a passo, ou seja, de trincheira em trincheira.

Paralelamente, ocorria a guerra marítima, desta-
cando-se a frota naval inglesa.

Em 1915, a Itália abandonou a Tríplice Aliança e 
passou a apoiar a Tríplice Entente.

Terceira etapa: (1917-1918) – a Rússia, forçada pela 
Revolução Comunista de 1917, saiu da guerra e foi subs-
tituída pelos Estados Unidos.

A Tríplice Aliança fortaleceu-se com a participação 
norte-americana. Por essa razão, rompeu-se o equilíbrio 

440 HIPERCONHECIMENTO

História

UNIDADE 3 O Mundo em Conflito
<a href=”http://www.shutterstock.com/gallery-

-211087p1.html?cr=00&pl=edit-00”>Susan 
Law Cain</a> / <a href=”http://www.

shutterstock.com/editorial?cr=00&pl=edit-
-00”>Shutterstock.com</a>



Capítulo2
Atmosfera

A 
atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra.  
É formada, principalmente, de nitrogênio e oxi-
gênio e está dividida em camadas: troposfera, es-

tratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera.
A troposfera é a camada com a qual o homem man-

tém um contato direto; ela vai do solo até 15 ou 16 quilô-
metros de altitude e é nela que ocorrem os fenômenos 
atmosféricos, o calor, os ventos e as chuvas.

A estratosfera é a camada seguinte e tem uma es-
pessura de cerca de 40 quilômetros. Nessa camada, en-
contra-se o gás ozônio, que filtra a radiação ultravioleta 
do Sol.

A mesosfera é a camada intermediária e estende-
-se até 80-85 km de altura.

A ionosfera fica acima de 80 quilômetros de alti-
tude; nela encontram-se moléculas carregadas eletrica-
mente (ionizadas), que refletem as ondas de rádio para 
a Terra. Na ionosfera e na mesosfera, os meteoros pro-
venientes do espaço desintegram-se, dando origem às 
estrelas cadentes.

A exosfera é a camada mais externa: começa após 
os 500 quilômetros e prossegue até se confundir com o 
vazio do espaço.

CAMADAS DA ATMOSFERA

Ar atmosférico

A atmosfera é formada por uma mistura de gases, 
em que predominam o nitrogênio (78%) e o oxigênio 
(21%). 

O ar atmosférico possui quantidades variáveis de va-
por d’água, dióxido de carbono, cinzas, poeira etc.

O dióxido de carbono contido no ar vem aumen-
tando, devido à queima de combustíveis fósseis (carvão e 
petróleo) e de florestas.

As camadas da atmosfera que sofrerem alterações 
podem trazer consequências negativas para a vida na 
Terra.
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Geografia
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Norte 
geográfico

Q uando se coloca limalha de ferro em contato 
com um ímã, observa-se que a limalha de ferro 
adere a certas regiões do ímã e não sobre todo 

o ímã. Num ímã em forma de barra, a limalha de ferro 
adere às extremidades da barra, as quais denominamos 
polos, qualquer ímã possui sempre dois polos.

Observa-se que um ímã suspenso, de modo que 
possa girar livremente, po-
siciona-se na direção nor-
te-sul geográfica do local. À 
região do ímã que toma o 
sentido do norte geográfi-
co denominamos 
polo norte (N) do 
ímã, e à região 
oposta denomina-
mos polo sul (S) do 
ímã. É comum que 
os polos do ímã 
sejam pintados de 
cores diferentes.

O fato de o ímã alinhar-se ao polo norte-sul geo-
gráfico permitiu aos chineses a invenção da bússola, que 
consiste em uma agulha magnética apoiada sobre um eixo 
móvel que está apoiado sobre uma graduação, que são os 
pontos cardeais.

Colocando dois ímãs próximos um do outro, ob-
servamos que ocorrem forças de atração e repulsão, 
dependendo da posição dos dois, o que nos permite 
concluir que polos iguais se repelem e polos diferentes 
se atraem.

Quando cortamos um ímã em duas partes, observa-
mos que essas duas partes constituem dois novos ímãs, 
que, apesar de serem menores, têm dois polos e as mesmas 
propriedades de um ímã. Se cortarmos novamente esses 
ímãs em dois novos ímãs, ocorrerá o mesmo fato, isto é, 
agora teremos quatro novos ímãs com dois polos cada, e 
assim podemos cortar sucessivamente um ímã que obte-
remos sempre um novo ímã.

Capítulo 1
Fenômenos magnéticos

Onde eu vou usar os conhecimentos 
sobre eletricidade?

O estudo do magnetismo complementa os 

estudos da eletricidade, pois está intimamente 

ligado a ela. Elementos ou dispositivos eletro-

magnéticos são muito utilizados em eletro-

domésticos e automóveis, tais como válvulas, 

chaves e solenoides, sendo objeto de estudos 

avançados em supercondutores.
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