
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Cida Sol  Semana: 08 a 12 de março 
Tema da aula Proporcionalidade direta e inversa entre 

duas grandezas; Regra de três simples 

Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades: (EF09MA07) Resolver situações-problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies 
diferentes, como velocidade e densidade demográfica; (EF09MA08) Resolver e elaborar situações- problema que 
envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em 
partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. 
 
Conteúdo: Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. 
 
Atividades a serem realizadas (SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 2 - RETOMADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 
CMSP): 
PROPORCIONALIDADE DIRETA E INVERSA ENTRE DUAS GRANDEZAS (Aulas 5 e 6) - Atividades 2 (itens c, d, e) e 3 
(itens a, b) do Caderno do Aluno APRENDER SEMPRE (Volume 1), que se encontram nas páginas 76, 77 e 78.  
 
REGRA DE TRÊS SMPLES (Aulas 7 e 8) – Atividades 2 e 3 do Caderno do Aluno APRENDER SEMPRE (Volume 1), que se 
encontram nas páginas 80 e 81. 
OBS.: As Atividades que já foram resolvidas no CMSP devem estar registradas no Caderno. 
 
GRANDEZAS PROPORCIONAIS 
Diretamente proporcionais ⇒ as duas grandezas aumentam simultaneamente e proporcionalmente ou, então, 
diminuem simultaneamente e proporcionalmente. 
Inversamente proporcionais ⇒ uma grandeza aumenta, enquanto a outra diminui simultaneamente e 
proporcionalmente. 
 
 
 

ATIVIDADES – Páginas 76, 77 e 78 

Exemplo 
2 – Os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique as 
grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais: 

a) O consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel. 
Resposta: É diretamente proporcional, pois se aumentar o consumo de combustível, aumenta-se a 
quilometragem percorrida. 

 
b) A velocidade de um trem e o tempo gasto no percurso.  
Resposta: É inversamente proporcional, pois se aumentamos a velocidade do trem, o tempo gasto no percurso 
será reduzido. 

 
Continuação da atividade 2 

2 – Os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique as 
grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais: 
c) A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele. 
d) A distância percorrida por um aplicativo de transporte e o valor a pagar no final da corrida. 
e) Número de operários trabalhando e tempo para realizar um trabalho. 
 



3 – Para melhor compreendermos o significado de grandezas direta ou inversamente proporcionais, observe as 
relações de proporcionalidade nos itens a, b e as classifique em diretamente ou inversamente proporcional. 

Exemplo 
c) 1 torneira aberta ------------- enche a piscina em 12h  
    4 torneiras abertas --------- enchem a piscina em 3h 
Resolução: Grandezas inversamente proporcionais, pois uma grandeza aumenta e a outra diminui 
proporcionalmente. 

 

a) 5 l de combustível ------------- 50 km percorridos  

   10 l de combustível ------------ 100 km percorridos 

 
b) 200km/h ------------- 3h  
     100km/h --------------1h30min 
 
 

Atividades – Páginas 80 e 81 
Exemplo 
1 – Se 4,8 metros de fio custam 𝑅$ 240,00, qual será o preço de 6 metros do mesmo fio? 

 

⇒  Grandezas diretamente proporcionais ⇒
 𝟒,𝟖 

𝟔
=

 𝟐𝟒𝟎 

𝒙
 

 
 

 4,8 

6
=

 240 

𝑥
 

4,8 ∙ 𝑥 = 240 ∙ 6 
4,8 · 𝑥 = 1440 

𝑥 =
1440

4,8
 

𝑥 =
14400

48
 

𝑥 = 𝑅$ 300  

O preço será de 𝑹$ 𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎. 

 

2 – Um automóvel com velocidade constante percorre 20 m em 4 minutos. Quantos metros percorrerá em 6 minutos? 
 

3 – Em um dia de trabalho, 5 operários produziram 800 peças. Se 8 operários trabalhassem no mesmo ritmo, quantas 
peças iriam produzir? 
 
 
 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno do Aluno Aprender Sempre, Volume 1. 
Participação durante as aulas. Entrega das atividades por meio de fotos. 
 
Data de entrega: 15/03/2021 - Entrega das atividades por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para 
identificação) para o e-mail asol@professor.educacao.sp.gov.br                                                 

     

 Bom Trabalho! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asol@professor.educacao.sp.gov.br


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1 º bimestre - 2021 

                    ROTEIRO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 1ª A, B C e D  

Professor Carla – 1ª A, B e C 
Regina – 1ª D 

Semana: 08 a 12 de março 

Tema da aula Gravidade – Assim na Terra como no Céu Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos dos objetos na Terra, no Sistema 

Solar e no universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos 

digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).  

 

Conteúdo: A gravidade e as interações gravitacionais   

      Interações gravitacionais no Sistema Solar e no universo  

Gravidade 
 

A gravidade é uma das quatro forças fundamentais existentes na natureza. As outras grandezas fundamentais 

são a força de interação eletromagnética(atração ou repulsão entre corpos em razão de suas cargas elétricas e/ou sua 

magnetização), a força nuclear fraca (força desenvolvida entre os léptons e os hadrons) e a força forte (é a força que 

mantém a coesão nuclear e a união entre quarks. Os prótons possuem cargas positivas causando repulsão mútua entre 

eles, a força que os mantém coesos no núcleo atômico é chamada força nuclear forte). De forma simples, a gravidade 

é a grandeza responsável por definir o peso de um corpo, força vertical e para baixo que nos mantém unidos ao 

planeta. Qualquer objeto que se movimenta em queda livre está sob influência da aceleração da gravidade, que na 

Terra equivale a aproximadamente 9,8 m/s2. O valor da gravidade depende da massa e do tamanho de cada planeta, 

satélite natural, estrela etc. A tabela a seguir apresenta o valor aproximado da aceleração da gravidade para alguns 

corpos celestes. 

Do ponto de vista da Mecânica, a gravidade é a força de atração que surge 

entre dois corpos simplesmente pela presença deles em um ponto do espaço. 

O valor do peso de um corpo depende da aceleração da gravidade à qual 

está submetido. De acordo com a segunda lei de Newton, o peso pode ser definido 

como o produto da massa do corpo pela gravidade. 

 

 

 

Responda: 

1) Considere a aceleração da gravidade na Terra e na Lua, determine qual seria o peso de uma pessoa de massa igual 

a 80 kg tanto na Terra quanto na Lua. 

 

2) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 

( ) A força gravitacional exercida sobre um objeto pode sempre ser calculado por meio do produto da massa desse 

objeto e a aceleração da gravidade do local onde ele se encontra. 

( ) Objetos em órbitas terrestres não sofrem a ação da força gravitacional. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-aceleracao-gravidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/lei-coulomb.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-grandeza.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/peso-um-corpo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/lancamento-vertical.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/segunda-lei-newton.htm


3) (ENEM) O peso de um corpo é uma grandeza física: 

a) que não varia com o local onde o corpo se encontra 

b) cuja unidade é medida em quilograma 

c) cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. 

d) que mede a intensidade da força de reação de apoio 

e) caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra 

 

4) Assinale a alternativa correta: 

a) a massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua 

b) o peso mede a inércia de um corpo 

c) Peso e massa são sinônimos 

d) A massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua 

e) O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 15 de março no e-mail:  

1ª Séries A, B, C para clscarla7@gmail.com  

1ª Série D para reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 

 

BOM TRABALHO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clscarla7@gmail.com
mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Biologia Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Neide  Semana: 08 a 12 de março 
Tema da aula Manutenção da vida, fluxos de energia 

e matéria. 
Equivalente: 02 

 

Habilidades: Descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de 

cadeias e teias alimentares. 

 

Conteúdo: Cadeias e Teias alimentares 

 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 01/03/2021. 

          A manutenção do metabolismo dos seres vivos depende da energia contida nas ligações químicas dos 

nutrientes. A energia, por sua vez, encontra-se constantemente transitando entre os componentes bióticos 

do ecossistema, que podem ser classificados de acordo com as relações de alimentação que estabelecem 

entre si. Essas relações tróficas constituem as cadeias alimentares. As cadeias alimentares se iniciam sempre 

com um organismo autótrofo (bactéria, alga ou planta), ou seja, capaz de produzir seu próprio alimento. 

Organismo heterótrofos, que não têm essa capacidade, obtêm energia ao se alimentarem dos autótrofos ou 

de outros organismos heterótrofos, fazendo assim a energia fluir pela cadeia. As cadeias alimentares são, 

portanto, representações gráficas do fluxo de energia. Cada organismo, exceto os autótrofos, se alimenta 

do ser vivo que o procede e pode servir de alimento para o elo que o sucede. Cada elo da cadeia representa 

um nível trófico, que pode ser classificado em três categorias: produtor, consumidor e decompositor. 

Produtor: São organismos autótrofos que captam energia, luminosa ou química, e sintetizam compostos 

orgânicos a partir de substâncias inorgânicas. 

Consumidores: Por não serem capazes de produzir seu próprio alimento, os organismos heterótrofos obtêm 

energia alimentando-se de outros organismos. 

Decompositores: Seres vivos, como fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica dos organismos 

mortos obtendo nutrientes e energia. 

 

Atividade: 

1- Construa uma cadeia alimentar com três seres vivos que você conheça. 

 

2- Qual a diferença de cadeia e teia alimentar? 

 

  



 

 

  

 

 

3- Observe a imagem acima e responda: 

Produtores, consumidores...Qual nível trófico faltou? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno das aulas no CMSP, e participação 

durante as aulas. Entrega das atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega:  Esta atividade deverá ser entregue até o dia 15 de março no e-mail: 

pro.neidemartins@gmail.com   

 

Bom Trabalho! 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com

