
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor Carla  Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula Equação linear de 1º grau Equivalente: 06 aulas  
 
Habilidades: (EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.  
 
Conteúdo: Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano. 
 
 
Atividade a ser realizada: Caderno Aprender Sempre 
Páginas 75, 76 

 
Utilizando o Teorema de Pitágoras, podemos conferir que as 
medidas são lados de triângulos retângulos. Por exemplo, a 
partir dos valores da Linha 1, teremos:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



a. Assim, a partir desses dados, escreva uma expressão algébrica que representa uma relação entre os lados de 
triângulos retângulos:  
 
 
 
 
 
b. Se na Linha 2 acontecer a = 3456, qual será o valor de c?  
 
 
c. E na Linha 3, qual será o valor de b, se c = 6649?  
 
 
Página 79 
1. (SARESP – 2010) Uma livraria comprou muitos exemplares de certo livro, pagando por cada exemplar o valor de R$ 
30,00. Pagou, ainda, R$ 300,00 pelo transporte da mercadoria até a sua sede. Sabendo que cada livro comprado da 
editora foi revendido pela livraria por R$ 40,00 e que o lucro resultante, ao final da revenda, foi de R$ 1.200,00, é 
correto afirmar que o número de exemplares comprados inicialmente pela livraria foi de: 
 
 
Página 80 
5. Construa, no plano cartesiano a seguir, o gráfico da função y = 2x – 1. Para isso, você deverá: escolher 5 valores para 
x; calcular os valores de y correspondentes; preencher completamente o quadro abaixo; e, em seguida, construir um 
plano cartesiano e marcar os pontos corretamente.  
 

 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
- Acompanhamento das aulas do CMSP; 
- Realização da atividade solicitada. 
 
Data de entrega:  
Até 08/03 para o e-mail clscarla7@gmail.com 
 
 

 

 
Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clscarla7@gmail.com


 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula Circuitos Elétricos   Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes sobre suas características 

(voltagem, potência, frequência etc.), reconhecendo os símbolos relacionados a cada grandeza. 

 

Conteúdo: Circuitos Elétricos: Aparelhos elétricos. 

                          Significado das especificações dos aparelhos elétricos. 

                          Grandezas físicas associadas à eletricidade 

   

Atividade segundo aula do CMSP do dia 23/02/2021 

 

A eletricidade no cotidiano 

Imagine-se vivendo em um mundo sem energia elétrica. Nos dias de hoje, isso parece inviável, não é? 

Você poderia citar quais tarefas do seu cotidiano envolvem o uso de equipamentos elétricos? E o que você faz e como 

se sente quando há interrupção no fornecimento de energia em sua residência? De fato, com o passar dos anos, a 

humanidade presenciou grandes avanços tecnológicos, modificando sua maneira de viver fazendo a eletricidade muito 

mais presente em nosso cotidiano. Com isso, a eletricidade se tornou a principal responsável pela transformação 

ocorrida na sociedade moderna na virada do século XIX para o século XX. 

 

 

Questões Propostas 

 

1. Utilizamos vários componentes elétricos diariamente, e todos eles diferentes uns dos outros. Você já parou para 

pensar o que diferencia um aparelho do outro? Na lista abaixo apresentamos vários componentes elétricos: 

 

 
 

 

a) Destaque as características dos componentes e classifique-os nos seguintes grupos: Aparelhos Resistivos, Motores 

elétricos, Comunicadores, Fontes de energia elétrica e Componentes elétricos e eletrônicos. 

b) Indique o tipo de transformação de energia que ocorre em cada um dos casos do item anterior. 

c) O que diferencia um aparelho do outro? 

 

 

 

 

 



2. Observe os dados da tabela abaixo e responda aos itens: 

 
a) O que você observa em relação à potência e ao consumo mensal deste chuveiro quando se mantém a tensão? 

b) Observando as informações da tabela, responda: entre as tensões 127V e 220V, qual é mais vantajosa para um 

aparelho com a mesma potência? 

c) A partir da leitura do texto abaixo e das atividades anteriores, apresente uma expressão para se calcular o consumo 

de energia elétrica de um aparelho. 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno. Participação durante as aulas. Entrega das 

atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 08 de março no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Biologia Série: 3ª A, B, C 

Professor NEIDE Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula As funções vitais das células. Equivalente: 03 aulas 

 
Habilidades: Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. 
 
Conteúdo: Célula 
 
Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 22/02/2021. 
 
Célula 
A célula (do latim cella, que significa "pequeno aposento") é a unidade básica e fundamental de todos os organismos 
conhecidos. Uma célula é a menor unidade funcional da matéria viva. As células são frequentemente chamadas de 
"blocos de construção da vida". O estudo das células é denominado biologia celular ou citologia. 
Todas as células são compostas por citoplasma, constituído por água e biomoléculas, como ácidos nucleicos e  
proteínas, envolto por uma membrana plasmática. A maioria das células vegetais e animais são visíveis apenas ao 
microscópio, apresentando dimensões entre 1 e 100 micrômetros. Os organismos podem ser classificados como 
unicelulares (consistindo em uma única célula, como as bactérias) ou multicelulares (incluindo plantas e animais). A 
maioria dos organismos unicelulares são classificados como microorganismos. O número de células em plantas e 
animais varia de espécie para espécie; estima-se que os humanos contêm algo em torno de 40 trilhões (4×1013) de 
células. O cérebro humano contém cerca de 80 bilhões dessas células.  

 

Questões: 

1- O que é célula? 
2- Quais são as funções vitais básicas dos seres vivos? 
 

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 08 de março no e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

Bom Trabalho! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia_celular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unicelulares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multicelulares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismos_unicelulares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
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