
 
 

                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

                                           1º bimestre - 2021 

               ROTEIRO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 19 a 23 de Abril 

Tema da aula S 4 – Das Voltas que a Circunferência Dá Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades:  

• Conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas (especialmente o seno, o cosseno 
e a tangente), sabendo construir seus gráficos e aplica-las em diversos contextos. 

Conteúdo: Circunferência e Ciclo trigonométrico 

• 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 Aprender Sempre págs. 103 a 110. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvidos no Caderno Aprender Sempre ou no Caderno 
de Anotações do Aluno.  

 

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 26/04 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 

Exercício adaptado da pág. 106 do Caderno Aprender Sempre 

 

 
Dica: é uma regra de 3 simples. 

 

C => 180° 

x =>    30º      multiplica em X e o π, fica como uma letra qualquer. 

 

𝑥 =  
30°𝜋

180° 
 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑒 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜 𝑝𝑜𝑟 30° ⇒ 𝑥 =  

𝜋

6 
 𝑟𝑎𝑑  
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Exercício da pág 107 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 



Exercícios da pág 110 – Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         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: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Energia mecânica, Potência mecânica e 
Trabalho mecânico 

Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, a Reconhecer a evolução unificação entre trabalho 

mecânico e calor e o princípio de conservação da energia. 

Conteúdo: Histórico da unificação calor–trabalho mecânico e da formulação do princípio de conservação da energia.
   

Roteiro de estudo extraída do caderno do aluno SP Faz Escola página 33, com habilidade segundo aula do CMSP do dia 

13/04/2021  

 

O equivalente mecânico do calor – Experimento de Joule 

 

 O médico alemão Robert Mayer e James Prescott 

Joule deram a ideia que levou ao conceito de calor que temos 

hoje, e à conservação de energia. Eles afirmaram que o calor 

podia ser transformado em trabalho mecânico e vice-versa. 

Mayer e Joule, calcularam, baseados em dados diferentes, a 

exata quantidade de trabalho necessária para produzir 

aumento da quantidade de calor. Joule realizou diversos 

experimentos na busca do equivalente mecânico do calor. Por 

volta de 1840, inventou um recipiente com água, isolado 

termicamente, no qual colocou um sistema de pás que 

podiam agitar a água. 

 Como mecanismo impulsor, utilizou um bloco que 

deixava cair lentamente de uma certa altura. Como havia 

atrito das pás com água, o bloco caia com velocidade 

praticamente constante, ou seja, a energia cinética era invariável, e então pode calcular a energia potencial dispendida 

para fazer girar as pás que desta forma aqueciam a água. Praticamente toda a energia potencial do bloco era 

transformada em calor pelo movimento mecânico da água. 

 Conhecendo o valor do peso do bloco, da massa de água do recipiente e da variação de sua temperatura, Joule 

calculou a quantidade de energia transferida para a água, ou seja, o calor recebido e assim determinou quantos joules 

de energia mecânica eram equivalentes a 1 caloria de calor. 

Foi assim que Joule chegou ao seu equivalente mecânico do calor. 

Mayer, baseado na teoria, e Joule, nos experimentos, chegaram a verdadeira natureza do calor: uma forma de energia. 

Para visualizar o experimento descrito acima, explore o Simulador.  
Disponível em: <https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_joule&l=pt >. Acesso em: 16 abril.2021. 

 

O cálculo de Joule: 

𝐸𝑝𝑔 = 𝑄 

𝑚𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑔. ℎ = 𝑚á𝑔𝑢𝑎 . 𝑐. 𝛥𝑇 

Onde: 𝐸𝑝𝑔= energia potencial gravitacional; 𝑄 = calor recebido pela água; 𝑚á𝑔𝑢𝑎 = massa da água ; 𝑚𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜= massa do 

bloco; 𝑐 = calor específico da água; 𝑔= aceleração da gravidade.  
 

Adaptado do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Experiência de Joule. Disponível em: 

<http://www.if.ufrgs.br/~leila/joule1.htm>. Acesso em: 16 abril. 2021. 

 



De acordo com a leitura do texto, responda:  
 

1. Explique as transformações de energia envolvidas no experimento de Joule. 

 

2. Considere um objeto com massa de 8 kg e que ele caia de uma altura de 4 metros por 16 vezes. Calcule a 

quantidade de energia transmitida para a água. Utilize g = 9,8 m/s2. 

 

Resposta:  

 

𝑄=? 
𝑚𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 8 𝑘𝑔 
ℎ = 4 𝑚 
𝑔 = 9,8 𝑚

𝑠2⁄  

 

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑔. ℎ 

𝐸𝑝𝑔 = 8 . 9,8 . 4 

𝐸𝑝𝑔 = 313,6 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 

Como o bloco cai 16 vezes, temos que multiplicar 
a energia calculada por 16.  
𝐸𝑝𝑔 = 313,6  . 16 

𝐸𝑝𝑔 = 5017,6 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 ( energia que será 

transferida para a água) 
 

 

3. Utilizando a mesma massa da questão anterior (8 kg) e alterando apenas a altura para 6 metros, determine a 

quantidade de energia transmitida para a água. 

 

4. O que você observa nos resultados das questões 2 e 3 quando alteramos os dados de altura? Por que isso acontece? 

 

5. Se a alteração ocorrer na massa do objeto, por exemplo 12 kg, o que, consequentemente, ocorrerá com a 

temperatura da água? 

 

 

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 26 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:19 a 23 de abril 

Tema da aula  A Respiração celular – Cadeia 
respiratória. 

Equivalente: 02 aulas 

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

Conteúdo: Células 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP (retomada das habilidades e conteúdo) realizada no dia 12/04/2021. 

 

        A cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons é a terceira e última etapa da respiração celular, 
processo ocorrido no interior das mitocôndrias e que tem como papel a geração de energia em forma de ATP. É na 
cadeia respiratória que ocorre a maior parte do ATP produzido pelo processo de respiração celular. Na cadeia 
respiratória, quatro grandes complexos proteicos inseridos na membrana interna da mitocôndria realizam o 
transporte dos elétrons de NADH e de FADH2 (formados na glicólise e no ciclo de Krebs) ao gás oxigênio, reduzindo-os 
a NAD+ e FAD, respectivamente. Estes elétrons possuem grande afinidade com o gás oxigênio e, ao combinarem-se a 
ele, o reduz a moléculas de água ao final da reação. O gás oxigênio participa efetivamente da respiração celular nesta 
etapa, assim, sua ausência implicaria na interrupção do processo. 

      Os elétrons do NADH e do FADH2, atraídos pelo gás oxigênio, percorrem um caminho por entre os complexos 

proteicos, liberando neste trajeto uma grande quantidade de energia. A energia liberada pelos elétrons na passagem 

de uma proteína a outra da cadeia respiratória é chamada de força eletromotiva, e ocasiona a passagem dos íons H+ da 

matriz mitocondrial para o pequeno espaço entre as membranas da mitocôndria. 

    Altamente concentrados no espaço entre as membranas mitocondriais, estes íons H+ tendem a retornar à matriz 
mitocondrial, gerando um potencial de difusão denominado força protomotiva. Para que consigam retornar, estes 
íons têm de passar por um dos complexos proteicos da cadeia respiratória, o sintase do ATP. Este complexo pode ser 
comparado à turbina de uma usina hidrelétrica é composto por um rotor interno que, ao ser movido pela passagem 
dos íons H+, convertem a energia potencial da difusão dos íons em energia mecânica (a rotação da sintase do ATP) e, 
em seguida, em energia química. Em outras palavras, a conversão da energia mecânica em energia química consiste 
na utilização da energia liberada com a entrada dos íons H+ pelo complexo proteico para a produção das moléculas de 
ATP. Nesta reação, a energia mecânica produzida é utilizada para a inserção de um fosfato à molécula de ADP 
(adenosina difosfato), transformando-o em ATP (adenosina trifosfato), em uma reação denominada fosforilação 
oxidativa. Contido de energia química, este ATP, ao final do processo, será fornecido a todas as células como fonte de 
energia para a realização de suas atividades. 

   A energia liberada pelos elétrons de NADH e do FADH2 em sua passagem pela cadeia respiratória rendem, 
teoricamente, 34 moléculas de ATP. Em condições normais, porém, esse rendimento é menor, sendo formadas 26 
moléculas. Se estas 26 moléculas forem somadas aos dois ATP formados na glicólise e aos dois ATP formados no ciclo 
de Krebs, pode-se dizer que a respiração celular chega ao rendimento máximo de 30 moléculas de ATP por molécula 
de glicose, embora em teoria este número fosse de 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. 

 

Atividades: 
1- Os elétrons do NADH e do FADH2, atraídos pelo gás oxigênio percorrem um caminho proteico, liberando neste 
trajeto uma grande quantidade de energia. A energia liberada pelos elétrons na passagem de uma proteína a outra 
da cadeia respiratória é chamada de: 

a) força centrípeta 

b) força gravitacional 

c) força eletromotiva 



 

2- A respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP 

(adenosina trifosfato), que é usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas. A respiração ocorre 

em três etapas básicas, marque a alternativa correta. 

a) A glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa 

b) No gás carbônico, oxigênio e no dióxido de carbono  

c) No elétron, íons e prótons 

 

3- O processo de respiração celular é responsável pelo(a) 

a) Redução de molécula de dióxido de carbono em glicose 

b) Liberação de energia para as funções vitais das células 

c) Consumo de dióxido de carbono e liberação de oxigênio para as células 

                      

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 26/04/2021. Entrega da atividade por meio de fotos com nome, número, série (para 

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

 

BOM TRABALHO! 
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                                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                            1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 19 a 23 de Abril 

Tema da aula Composição de Soluções e Concentração Equivalente: 03 aulas 

 
Habilidades:  

• Fazer uso da linguagem química para expressar conceitos relativos à pureza das soluções e à concentração 
de solutos em sistemas líquidos. 
 

Conteúdo: Soluções e Concentrações 

Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola, págs. 31 a 38. 

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

 

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 26/04 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 

Exercício adaptado da pág. 34 do Caderno do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

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


Exercício adaptado da pág. 35 do Caderno do Aluno 
 

 

Responda com suas próprias palavras a definição de cada assunto desenvolvido na última aula do CMSP de Química, 

dada no dia 12/04. 

1. O que é Soluto? 

2. O que é Solvente? 

3. O que é Solução? 

4. O que é Concentração, em relação a uma Solução? 

5. Se eu tiver mais soluto que solvente o que acontece com a Solução (Homogênea ou Heterogênea)? 

6. Se eu tiver mais solvente que soluto o que acontece com a Solução quanto a Concentração? 

 


