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Temas Transversais

CONTEÚDO EXCLUSIVO:
•  1 livro de pesquisa
•  10 pranchas educativas
•  1 cartão de acesso para o site  

 de cursos on-line
•  1 CD com quiz para concursos  

 e 60 e-books
•  Embalagem

  ESTUDANTE 
  DIGITAL

Portal de cursos
Com o cartão de acesso você terá a chance de se cadastrar em um site 
contendo mais de 20 cursos profissionalizantes em diversas áreas, entre elas:

• Como se preparar para concursos
• Prepare-se para o Enem
• Técnicas de redação para concursos, vestibulares e Enem
• Administração
• Segurança
• Corretagem
• Beleza e estética

10 pranchas educativas
As pranchas educativas trazem informações dispostas de maneira dinâmica 
para facilitar a memorização. Além de oferecer muita praticidade, podendo ser 
levado na bolsa ou na mochila, facilitando a consulta a qualquer momento. 
Todas tratam de temas importantes e recorrentes na rotina de estudos, como: 
sistemas do corpo humano, tabela periódica, mapas e muito mais!

O que é QR Code?
O QR Code é um código de barras bidimensional que armazena 
informações em formato de texto, páginas da internet, imagens, vídeos, 
entre outros.
Uma das vantagens do QR Code é que ele dispensa a necessidade de 
digitar endereços na web, funcionando como um atalho. O conteúdo 
armazenado no QR Code é acessado por meio de aplicativos instalados em 
celulares ou tablets.

Videoaulas
Por meio dos QR Codes 
contido no livro Estudante 
Digital, é possível assistir 24 
videoaulas em que professores 
renomados desenvolvem, 
com profundidade, os temas 
mais complexos e com 
mais incidência nas provas. 
Veja, a seguir, os conteúdos 
abordados e as páginas 
correspondentes: 

Quiz + 60 ebooks
O quiz é um questionário em forma de jogo em que você 

aprende brincando! Todas as questões foram retiradas 
de provas oficiais e ajudam muito na memorização 

dos conteúdos.
Os e-books são livros digitais. A portabilidade 
é, sem dúvida, o maior atrativo do livro digital. 
Com este CD vocês poderá acessá-los a 
partir do computador de casa ou do trabalho. 
São 56 obras literárias, 3 minidicionários e 1 

minimanual de gramática que você pode levar 
para onde quiser, sem se preocupar com peso ou 

espaço. Dessa forma, os estudos não precisam ser 
interrompidos em casos de viagens ou passeios.

Tecnologia 
digital

25 
videoaulas

Realidade 
aumentada

Links de pesquisa
Ao longo do livro Estudante Digital existem QR Codes específicos que 
irão direcionar o leitor para conteúdos extras, como documentários, 
reportagens e muito mais. Basta seguir as instruções do livro e acessar 
uma gama enorme de conhecimentos.

Português
Redação ............................ 46
Formação de palavras ....  94
Conjunções ......................114
Interpretação de texto ....158
Semana de Arte  

    Moderna  ..........................182

Matemática
Funções ............................228
Progressões .....................244
Análise combinatória .......260

Biologia
Classificação dos seres  

     vivos  .................................359

Teorias evolutivas  ...........404
Água  ................................413

História
Império Romano e surgimento  

   da república  .....................435
As grandes navegações  ...444
A crise do século XIV  ......451
Revolução industrial  .......471
Ditadura civil militar  .......481

Geografia
Espaço geográfico, localização  

 e representação  ................522
Movimentos de rotação e  

 translação  ........................522

Degradação ambiental,  
     paisagens naturais e  
  aquecimento global  .........564

Fuso horário  ....................569

Química
Estrutura atômica e tabela  

     periódica  ..........................591
Diagrama de Linus  

     Pauling  .............................597

Física
Movimento uniforme e unifor- 

     memente variado  ............638
Leis de Newton  ...............639

1.   DNA / RNA - página 344

2.  Célula sanguínea - página 345

3.  Bactéria - página 363

4.  Dinossauro - página 374

5.  Cérebro - página 384

6.  Coração - página 389

7.  Pirâmide - página 436

8.  Terra - página 513

9.  Bússola - página 524

10.  Partícula de água (H2O) - página 599

Realidade aumentada
A tecnologia de realidade aumentada também faz uso do QR Code, 
combinando o código bidimensional com um programa de computador. 
Por meio deste recurso, é possível visualizar detalhes importantes de 
algumas figuras, como um cérebro ou uma cadeia de DNA. Confira a 
lista de RAs do Estudante Digital:
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Realidade Aumentada

A tecnologia de realidade aumentada 
também faz uso do QR Code, combinando 
o código bidimensional com um programa 
de computador. Por meio deste recurso, 
é possível visualizar detalhes importantes 
de algumas figuras, como um cérebro ou 
uma cadeia de DNA.

Box

Para ampliar os horizontes do 
estudante, conteúdos extras são 
inseridos em forma de boxes, 
acrescentando informações e dicas de 
leituras complementares. 

QR Code

O QR Code é um código de barras 
bidimensional que armazena 
informações em formato de texto, 
páginas da internet, imagens, vídeos, 
entre outros.
Uma das vantagens do QR Code 
é que ele dispensa a necessidade 
de digitar endereços na web, 
funcionando como um atalho.
O conteúdo armazenado no QR Code 
é acessado por meio de aplicativos 
instalados em celulares ou tablets.
Por meio desta ferramenta, assista 
às 24 videoaulas em que professores 
renomados desenvolvem, com 
profundidade, os temas mais 
complexos e com mais incidência nas 
provas.

Roteiro de Estudos

Ao final de cada disciplina existe um roteiro de estudos. Em 
formato de esquemas de fácil compreensão, este roteiro 
serve para reativar a memória antes da bateria de questões 
que virá a seguir.

Modelos atômicos

I) O átomo de Dalton

Por volta do ano de 1803, um inglês, chamado John Dalton, professor de Ciências, sugeriu 

que a maioria das observações Químicas feitas no século anterior poderia ser explicada admitindo-se 

apenas que a matéria é constituída de átomos. Dalton propôs que:

1. Toda matéria é formada de átomos.

2. Átomos são permanentes e indivisíveis e não podem ser criados nem destruídos.

3. Todos os átomos de certo elemento são idênticos em todas as suas propriedades e 

átomos de elementos diferentes têm 

propriedades diferentes.

4. Uma reação Química consiste em 

uma combinação, separação ou 

rearranjo de átomos.

5. Os compostos são formados de 

átomos de elementos diferentes em 

proporções fixas.

Segundo o próprio Dalton, o 

átomo seria uma esfera maciça e indivisível parecida com uma bola de bilhar em 

dimensões microscópicas. A grande diferença entre o átomo dos filósofos 

antigos e o átomo de Dalton está no fato de o primeiro ter sido estabelecido 

apenas com base em pensamentos filosóficos, e o segundo em resulta-

dos experimentais.

II) O átomo de Thomson

O modelo atômico de Dalton vigorou até fim do século XIX quando, 

em 1897, Thomson provou, através de descargas elétricas em alto vácuo, nos 

chamados Tubos de Crookes, que o átomo possui partículas com carga elétrica 

negativa.

Thomson raciocinou da seguinte maneira: elétrons podem ser retirados de um átomo deixando 

um íon positivo que tem massa bem maior do que um elétron. Talvez, portanto, cada átomo seja com-

posto de uma parte positiva grande que contém praticamente toda a massa do átomo e mais uma 

quantidade e elétrons menores e com massa desprezível.

Estrutura atômica

BOLA DE BILHAR

INVISÍVEL
INDESTRUTÍVEL

ETERNO
COMPACTO
MACIÇO

Modelos  

atômicos

Número  

atômico

Número  

de massa

Tabela  

periódica

Átomos,  

prótons e  

nêutrons

Química  

qualitativa

Misturas e  

separações

Assista à 

videoaula sobre 

estrutura atômica 

e tabela periódica 

com este QR 

Code, veja como 

na página 4.

Como no 2o nível cabem no máximo 8 elétrons, o 2o nível 

é constituído de um subnível s no qual cabem 2 elétrons, e 

um subnível p, no qual cabem no máximo 6 elétrons. Dessa 

maneira, o 2o nível é formado de dois subníveis, representados 

por 2s e 2p, e assim sucessivamente.

Nota-se que, na sequência dos elementos em ordem 

crescente de Z, periodicamente se repetem configurações 

eletrônicas semelhantes. Como os elementos com configu-

rações eletrônicas semelhantes são sempre semelhantes, 

conclui-se que, na sequência dos elementos em ordem 

crescente de Z, periodicamente se repetem elementos se-

melhantes. Este é o fundamento da Tabela Periódica.

Reunindo em colunas verticais os elementos com con-

figurações eletrônicas semelhantes e em ordem crescente 

de número atômico, estarão reunidos os elementos que 

possuem propriedades semelhantes. Surge assim a Tabela 

Periódica, em que as colunas verticais são as famílias e as 

horizontais são os períodos.

Se reunirmos as colunas em que todos os elementos 

possuem subnível de maior energia da distribuição eletrônica 

s e p, obteremos os elementos representativos. Se reunirmos as 

colunas em que todos os elementos possuem subnível de maior energia da distribuição eletrônica 

Existe um processo gráfico que permite colocar todos 

os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente 

de energia. É o processo denominado Diagrama de Linus 

Pauling, representado a seguir:

 
 
 

 

 
 
 

No estado fundamental, ou seja, no estado de menor energia do 

átomo, os elétrons se distribuem na eletrosfera, completando os 

subníveis de energia, em ordem crescente de energia, a partir de 

1s, com o número máximo de elétrons permitido em cada um 

deles. Assim, somente o subnível de maior energia de um átomo 

pode ficar com um número de elétrons menor do que o máximo 

permitido.

PESQUISE MAIS

d, obtêm-se o bloco d da Tabela Periódica que são cha-

mados de elementos de transição externa. E, se reunirmos 

todos os elementos que possuem subnível de maior energia 

da distribuição eletrônica, obtemos o bloco f da Tabela Perió-

dica, formado pelos elementos de transição interna.

H - 1s1

3
Li - 1s2

 2s1

11
Na - 1s2

 2s2
 2p6

 3s1

19
K - 1s2

 2s2
 2p6

 3s2
 3p6

 4s1

 Diagrama de 

Linus Pauling

Veja uma partícula 

de água em realidade 

aumentada com 

este QR Code, veja 

como na página 5.

Podemos ver esse fato nos 

fogos de artifícios. Os fogos 

são constituídos de pólvora 

e sais metálicos; esses sais 

são responsáveis pela cor 

que vemos no céu. O Sulfa-

to de Cobre (Cu2SO4) , por 

exemplo, é responsável pela 

cor verde após a explosão. 

ATUALIDADES

CONTÉM QUESTÕES 
RECENTES DOS 

PRINCIPAIS 
VESTIBULARES DO BRASIL 
E ENEM, RESPONDIDAS E 

COMENTADAS!

O PRIMEIRO E ÚNICO DO MERCADO COM 

REALIDADE AUMENTADA
Principais tópicos

No início de todos os capítulos existe uma 
guia de orientação indicando os assuntos mais 
importantes de cada matéria.

Atualidades

Ao longo do livro, excertos que 
tratam de fatos recentes e novidades 
sobre o assunto, são inseridos de 
forma a agregar mais informação ao 
conteúdo estudado.




