
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

                                           1º bimestre - 2021 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor Carla  Semana: 08 a 12 de março 

Tema da aula Equação linear de 1º grau Equivalente: 06 aulas  

Habilidades: (EF08MA08) Resolver e elaborar situações-problema que possam ser representados por sistemas de 

equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

 
Conteúdo: Função de 1º grau; Sistema Linear 

 
Atividade a ser realizada:  

Página 81 – Aprender sempre 

 

 

 

 

 

Página 81 – Aprender sempre 
2. Num campeonato de futebol, os times ganham 3 pontos em cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto por derrota. 
O time Cruzadão participou de 50 jogos e fez 54 pontos, tendo perdido 12 jogos. Chame de V o número de jogos que 
o Cruzadão venceu, d o número de jogos em que foi derrotado e E os jogos que houve empate. Determine um sistema 
de equações que representa essa situação e defina a quantidade de vitórias e empates que o time obteve. (Questão 2 
adaptada) 

 
Página 82 – Aprender sempre 

 

 

Defina os valores das pontuações dos setores A e B. 
 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: - Acompanhamento das aulas do CMSP; - Realização da 

atividade solicitada. 

Data de entrega: Até 15/03 para o e-mail clscarla7@gmail.com  

Bom Trabalho! 

mailto:clscarla7@gmail.com


 

                                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                1 º bimestre - 2021 

                  ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 08 a 12 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:  Aparelhos elétricos unidades e grandezas físicas associadas:  

 

Atividade segundo aula do CMSP do dia 02/03/2021 

 

 
 

 

1) Os equipamentos elétricos podem ser classificados em grupos (segundo a tabela montada em sala de aula). A qual 

grupo você acredita que pertençam os equipamentos a seguir? 

cafeteira elétrica: 

rádio: 

bateria de celular: 

aspirador de pó: 



 

2) A partir do que foi estudado, destaque as características dos equipamentos classificados nos seguintes grupos: 

resistivos: 

motores: 

comunicadores: 

fontes: 

 

3) Que símbolos representam as unidades de corrente, tensão, potência e frequência de cada aparelho? 

 

4) Qual grandeza pode ajudar você na avaliação do consumo de energia elétrica? Por quê? 

 

5) Em uma casa, são ligados na mesma tomada de 127 V um liquidificador (100 W) e uma batedeira (150 W). Calcule 

o valor da corrente elétrica que passa pelo fio da instalação elétrica dessa tomada. 

 

6) (VUNESP) Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 W e 

120 V. Determine: a corrente elétrica i que deverá circular pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120 V, e 

a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as 

especificações. 

 

7) Defina corrente elétrica. 
 

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 15 de março no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                               1º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Biologia Série: 3ª A, B, C 
Professor Neide Semana: 08 a 12 de março 

Tema da aula A Respiração celular - Glicólise Equivalente: 03 aulas 

Habilidades: Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. 

Conteúdo: Células 

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

          Respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que 
poderão ser usadas nos processos vitais. Ela pode ser de dois tipos, respiração anaeróbia (sem utilização 
de oxigênio) e respiração aeróbia (com utilização de oxigênio). Na glicólise é formado o piruvato (também 
chamado de ácido pirúvico) bem como 2 ATP. Cada piruvato que entra na mitocôndria é oxidado a um 
composto com dois carbonos (acetato) que depois é combinado com a Coenzima, com a produção NADH e 
liberação de dióxido de carbono. A respiração celular é o processo de obtenção de energia mais utilizado 
pelos seres vivos. Na respiração, ocorre a liberação de dióxido de carbono, energia e água e o consumo de 
oxigênio e glicose, ou outra substância orgânica, tal como lipídios. O ATP é uma coenzima composta de três 
grupos fosfato, uma ribose e uma adenina. Sua síntese é realizada pela adição de um grupo fosfato a uma 
molécula de ADP (adenosina difosfato). Durante o metabolismo celular, em um processo conhecido como 
acoplamento de reações. As enzimas são proteínas globulares especializadas que atuam controlando a 
velocidade e regulando as reações químicas do organismo. É importante destacar que algumas moléculas de 
RNA, conhecidas como ribozimas, atuam como enzimas. Estas ainda apresentam papel catalizador, ou seja, 
atuam aumentando a velocidade das reações químicas. 

 

Observe a figura acima e responda: 

1- Quais são as três etapas da respiração celular? 

2- O que é ATP? 

3- O que são enzimas? 

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

