
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 12 a 16 de Abril 

Tema da aula S 3 – Relações Métricas a Fenômenos Periódicos Naturais 
 e Nivelamento 

Equivalente: 05 aulas 

 
Retomada de Habilidades:  

• (EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, 
nomear e comparar seus atributos.;  

• (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-
los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 

• Nivelamento: Resolver e elaborar situações problema com números reais, inclusive em notação cientifica, 
envolvendo diferentes operações. 

• Nivelamento: Ler compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideias de parte de inteiros, resultado 
da divisão, razão e operador. 
 

Conteúdo: Polígonos e Sólidos Geométricos. 

 

• Identificar triângulos semelhantes formados pela altura em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo. 
• Distinguir, entre as relações métricas do triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras. 
• Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando, 
inclusive, a semelhança de triângulos. 
• Reconhecer os principais elementos de fenômenos periódicos. 
• Construir o gráfico de funções periódicas. 
• Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, 
fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cos- 
seno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. 
 
Atividade a ser realizada: Refazer Exercícios Caderno do Aluno Aprender Sempre págs. 89 a 97. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvido no Caderno de Anotações do Aluno.  

 

Data de entrega: 19/04/2021 - Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


RETOMANDO HABILIDADES 
(Exercício adaptado da pág. 90 do Caderno Aprender Sempre) 

 
Para começar, observe e recorte os seis polígonos que estão desenhados no ANEXO 1 dessa Sequência de 

Atividades. Agora, por sobreposição, encaixe as peças no local correto de forma que seja possível comparar 

as medidas das áreas das Figuras 1, 2, 3, 4 e 5 com a da Figura 6. Feita essa sobreposição, observe atentamente 

a figura obtida e responda: 

1. Que figuras são necessárias para obter a Figura 6? 

2. Perceba que os lados do triângulo central correspondem aos lados dos três quadrados. Se chamarmos 

o lado do primeiro quadrado de b, diremos que sua área é igual a b2 e ainda que um dos catetos do 

triângulo retângulo também mede b. Se dissermos que o lado do segundo quadrado tem unidades c, 

chegamos que sua área será c2 e o outro cateto do triângulo também é igual a c. E ainda, se 

considerarmos que o terceiro quadrado tem lado medindo unidades a, podemos garantir que sua área 

é igual a a2 e que a medida da hipotenusa desse triângulo é igual a a.  

 

Para entender melhor movimente as peças novamente e responda: você consegue encaixar 

perfeitamente as figuras 1, 2, 3, 4 e 5 de modo a obter o terceiro quadrado? Faça testes para verificar. 

 

3. Retomando os resultados obtidos a partir da observação e da manipulação das peças, preencha os 

espaços vazios de modo que deixem o texto com sentido e com informações corretas: A peça 4 tem 

área ____ e juntando as peças 1, 2, 3 e 5 obtivemos uma figura com área igual a ____. Após manipular 

todas as peças novamente, percebemos que a área do terceiro quadrado corresponde à soma dessas 

duas outras áreas e como havíamos informado que ela valia a2, concluímos que: a2= _________. Essa 

expressão corresponde ao Teorema _____________________. Portanto, podemos enunciar que 
segundo o Teorema _____________________, no triângulo retângulo, o quadrado da medida da 

_________________ é igual à ________________________________________________________. 

 

Exercício da pág 92 do Caderno Aprender Sempre 

4. Suponha que hoje seja terça-feira. Se você desejar pensar, sem olhar o calendário, sobre que dia da semana 

será daqui 12 dias, por exemplo, como você fará? Como descobrir isso? 

 

Exercícios da pág 93 do Caderno Aprender Sempre 

 

Lembre que N = Conjunto dos Números Naturais, então x é qualquer número Natural. 

 

 



Exercícios da pág 94 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

Pág 98 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 



 

NIVELAMENTO  

 Retomando Habilidades em Defasagem 

 

Habilidade: Resolver e elaborar situações problema com números reais, inclusive em notação cientifica, envolvendo 
diferentes operações. 
 
 

2) A distância média entre a terra e o sol é de aproximadamente 150 000 000 km, qual das alternativas apresenta a 
notação científica desse número? 
a) 1,5 . 108 

b) 150 . 106 
c) 15 . 17 
d) 15 . 103 
 
Lembre-se: 104 = 10. 10. 10.10 = 10 000 (Os pontos representam uma multiplicação, outra dica, compare o número de 
“zeros” do resultado com a potência). 
 
Habilidade: Ler compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideias de parte de inteiros, resultado da 
divisão, razão e operador. 
 

4) Analise as frações e coloque-as em ordem crescente:   
𝟑

𝟒
 , 

𝟏

𝟐
 , 

𝟕

𝟏𝟐
 , 

𝟓

𝟔
 

 

a) 
3

4
 , 

1

2
 , 

7

12
 , 

5

6
 

 

b) 
1

2
 , 

3

4
 , 

5

6
 , 

7

12
 

 

c) 
1

2
 , 

7

12
 , 

3

4
 , 

5

6
 

 

d) 
7

12
,

5

6
 ,

3

4
 ,

1

2
 

 
 
Dica: Lembre-se da divisão de quatro barras de chocolate iguais. Desenhe as 4 barras e compare os pedaços pintados 
de cada uma. Outro lembrete, o número de baixo da fração é igual ao total de pedaços da barra, o número de cima a 
quantidade de pedaços pintada. Compare e coloque em ordem crescente (menor para maior). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                  1 º bimestre - 2021 

                      ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio  Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Trabalho mecânico, potência mecânica e 
Nivelamento da Atividade Diagnóstica  

Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Analisar a potência do trabalho animal e do trabalho das máquinas para estabelecer padrões de 

comparação entre elas. 

 

Conteúdo: Trabalho mecânico e Potência mecânica 

   

Roteiro de Estudo com Habilidade segundo aula do CMSP do dia 06/04/2021 – Os textos não são do Caderno do 

Aluno SP Faz Escola de 2020.  

 

Como medir um trabalho? 

 

No início do século, o principal meio de transporte urbano em São Paulo era o bonde a burro. Todo trabalho 

de transportar pessoas e cargas era feito através do esforço físico dos animais. Em 1900 chega ao Brasil a companhia 

Light, responsável pela distribuição de energia elétrica e implantação do bonde elétrico. Além do desemprego em 

massa dos burros e demais quadrúpedes, a cidade foi tomada por uma grande desconfiança em relação ao novo e 

revolucionário meio de transporte. 

 

A Física fornece uma forma geral de medir o trabalho de máquinas, ou de qualquer outra coisa. Digamos que 

esta coisa seja o Sr. Hércules Pereira da Silva, trabalhador da construção civil, que no cumprimento do seu dever, 

transporta materiais de construção para o alto de um prédio em construção, com o auxílio de um elevador manual no 

começo do dia, Hércules está totalmente envolvido com o seu dever e lota o elevador com 50 kg de areia, para elevá-

la ao alto do prédio, a 6 metros de altura. É um trabalho e tanto. Na segunda viagem, ele decide que vai transportar 

só 25 kg de areia de cada vez. Nesse caso, em cada viagem ele realiza metade do trabalho. Outra maneira de realizar 

somente metade do trabalho, é descarregar a areia em um andaime, a 3 metros de altura. A ideia de trabalho que a 

Física usa é igual à do Hércules. Quanto maior a força e a distância percorrida, maior o trabalho. Isso pode ser expresso 

assim: 

 

 

 

 

 

Os Trabalhos de Hércules 

A força que o Hércules faz é igual ao peso da areia mais o peso do elevador. Mas vamos considerar só o peso 

da areia, porque estamos calculando só o trabalho útil. Quando a massa de areia é 50 kg, o peso será P = m.g   →        

P = 50.10 = 500 N. Assim, quando a massa de areia for 25 kg, o peso será P = 250 N. Sabendo isso, vamos usar a 

fórmula para calcular o trabalho em três situações: 

 
Fonte: http://www.if.usp.br/gref/mec/mec3.pdf > acesso em: 08 de abril de 2021 

http://www.if.usp.br/gref/mec/mec3.pdf


 

Comparando potências 

 

 
No início do século XX, o transporte urbano ainda era puxado por tração animal. Hoje, os veículos e as 

máquinas são muito mais eficientes e utilizam motores a combustão e tração mecânica. 

 

Questões propostas: 

 

1. Comparando os dados de potência, usando tração animal, quantos cavalos seriam equivalentes a um carro 

1.0? Quantos cavalos equivaleriam à potência de um carro de Fórmula 1? 

 

2. A tabela de potências indica que as máquinas a vapor utilizadas em navios ou em indústrias apresentam 

potência característica de cerca de 6 MW, equivalente a aproximadamente _________ cavalos, e de 9 MW, 

correspondente a ___________ cavalos 

 

 

Atividade de Nivelamento  

 
Habilidade da Atividade de Nivelamento: Investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e 
representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. 

 



 
Questão proposta: 

(Mackenzie-SP) Pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que à temperatura de 40 °C e 1 
atm:  
 

 
 

a) O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa.  
b) O éter se encontra na fase gasosa e o etanol na fase líquida.  
c) Ambos se encontram na fase líquida.  
d) O éter encontra-se na fase líquida e o etanol na fase gasosa. 
 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno. Entrega das atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 19 de abril 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: 2ª A, B, C 

Professor Neide Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula A Respiração celular – Ciclo de Krebs e 
Nivelamento. 

Equivalente: 02 aulas 

 

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

Nivelamento: Habilidade- Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e 

possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de 

energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação 

custo/benefício, e culturais. 

Conteúdo: Células 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 05/04/2021. 

          O ciclo de Krebs é uma série de reações químicas que ocorrem na vida da célula e em seu metabolismo. 
O ciclo é executado na matriz da mitocôndria dos seus eucariontes e no citoplasma dos procariontes. Trata-
se de uma parte do metabolismo dos organismos aeróbicos (utilizando oxigênio da respiração celular); 
organismos anaeróbicos utilizam outro mecanismo, como a fermentação lática, onde o piruvato é o receptor 
final de elétrons. Os elétrons e íons H+ que foram liberados nas reações são apreendidos por moléculas 
de NAD, que se convertem em moléculas de NADH, e também pelo FAD outro aceptor de elétrons. No ciclo 
de krebs, a energia liberada em uma das etapas forma, a partir do GDP (difosfato de guanosina) e de um 
grupo fosfato inorgânico (Pi), uma molécula   de GTP (trifosfato de guanosina) que difere do ATP apenas por 
conter a guanina como base nitrogenada ao invés da adenina. O GTP é o responsável por fornecer a energia 
necessária a alguns processos celulares, como a síntese de proteínas. 

     

                                                                                    9-Matriz da mitocôndria (ciclo de Krebs)          

                                                                                    9-Membrana interna da mitocôndria (fosforilação oxidativa)  

                                                                                    11-Citoplasma        

                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                              

 



                                                                                                                                                                      

Atividade: 

1- Na célula, onde ocorre a fase de respiração chamada de ciclo de Krebs? 

2- O que é o NAD+? 

3- Na célula, onde ocorre a glicólise?  

 

Atividade diagnóstica trabalhada no presencial. 

Sobre bioenergia, a energia obtida por meio da biomassa, assinale a alternativa incorreta: 

a) Biomassa é uma fonte de energia de baixo custo, não renovável, por tratar-se de matéria orgânica 

produzida por seres vivos para gerar energia. 

b) As principais fontes para produção de bioenergia provêm de matérias-primas como madeira produtos 

agrícolas, vegetais e frutas, e dejetos orgânicos. 

c) O uso da biomassa não altera a composição da atmosfera, pois o gás carbônico, apesar da queima da 

biomassa liberá-lo para a atmosfera, é utilizado pelos vegetais por meio da fotossíntese. 

d) Um dos principais produtos gerados pela biomassa são o etanol e o biodiesel. 

 

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: dia 19/04/2021. Entrega da atividade por meio de fotos com nome, número, série (para 

identificação) e-mail: pro.neidemartis@gmail.com  

Bom Trabalho! 

 

mailto:pro.neidemartis@gmail.com

