
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

1º bimestre - 2021 

        ROTEIRO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor Carla  Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Sistema linear 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 1° grau  
Sistema linear 

 
Atividades a serem realizadas: 
A partir da aula do CMSP e retomando a explicação dada no roteiro anterior, resolva: 

Página 84 – Aprender sempre 
1. Solucione o sistema usando cálculo mental, procedimentos algébricos e através da representação geométrica. 
 

 
 
 
 
 

Atividade complementar 
2. Maria juntou R$ 20,00 apenas com moedas de 25 e 50 centavos, sabendo que ela 
contou ao todo 55 moedas, quantas moedas de R$ 0,25 e R$ 0,50 ela possui?   
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega: Até 12/04 para o e-mail clscarla7@gmail.com  

 

BOM TRABALHO! 

mailto:clscarla7@gmail.com


 

                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                  1 º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Efeitos da corrente elétrica   Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Identificar os perigos associados à eletricidade; Identificar os procedimentos adequados para lidar com a 

eletricidade sem riscos; Compreender como acontece o choque elétrico e quais os seus efeitos para o organismo. 

 

Conteúdo: Efeitos da corrente elétrica   

 
Atividade segundo adaptada do caderno do aluno páginas 27 e 28  

 

 

Efeitos da corrente elétrica   

 

A passagem da corrente elétrica sobre corpos pode gerar efeitos químicos, térmicos (efeito Joule), magnéticos 

e fisiológicos (choque elétrico). 

A passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos, que variam de acordo 

com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Os principais efeitos são: efeito 

térmico, efeito químico, efeito magnético e efeito fisiológico. 

 

Efeito Químico 

O efeito químico ocorre em determinadas reações químicas quando elas são percorridas por uma corrente 

elétrica. Esse efeito é muito utilizado no recobrimento de metais, por exemplo. 

 

Efeito Térmico 

O efeito térmico, também chamado de efeito joule, surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor 

quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com 

mais intensidade e, quanto maior a vibração, maior é a temperatura do condutor. O aumento de temperatura é 

observado com o aquecimento do condutor. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como os chuveiros 

elétricos. 

 

Efeito magnético 

O efeito magnético manifesta-se quando há o aparecimento de um campo magnético na região próxima de 

onde se aplica a corrente elétrica. 

 

Efeito fisiológico 

O efeito fisiológico acontece quando há a passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Ele 

atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que 

conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma 

diferença de potencial. 

Correntes elétricas com intensidades de 1 mA provocam a sensação de cócegas ou formigamento, mas 

correntes com intensidades de 10 mA fazem com que as pessoas percam o controle dos músculos. É por esse motivo 

que fica difícil abrir as mãos e livrar-se do contato. 

Valores de corrente elétrica pequenos, por volta de 1 mA e 3 mA, são altamente mortais porque atingem 

diretamente o coração, fazendo com que ele altere seu ritmo, contraindo e relaxando inúmeras vezes por segundo. 

Essa é a chamada fibrilação cardíaca, que causa morte. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/condutores-isolantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/tipos-reacoes-quimicas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/efeito-joule.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/eletrons.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/estrutura-Atomo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/temperatura-calor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-descoberta-inducao-eletromagnetica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-descoberta-inducao-eletromagnetica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/choques-eletricos.htm


Já as correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz 

o coração ficar paralisado completamente. No entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica 

estiver passando pelo corpo da pessoa. Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessa, mas é importante 

saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis em razão da 

interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por alguns segundos. 
SANTOS, Marco Aurélio da Silva. "Efeitos da corrente elétrica"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/os-

efeitos-corrente-eletrica.htm. Acesso em 02 de abril de 2021. 

 

Questões para fixação! 

 

1) Quais são as consequências da passagem de corrente elétrica com diferentes intensidades pelo corpo humano? 

 

2) Analise a seguinte situação: um eletricista relata que, mesmo calçado com uma bota de borracha, tomou um choque 

ao fazer a manutenção na rede elétrica residencial. Explique por que isso ocorreu. 

 

3) Quais são os fatores que mais influenciam em um choque? 

 
 

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 12 de abril 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: 05 a 09 de abril 

Tema da aula  A Respiração celular – Ciclo de Krebs Equivalente: 03 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 29/03/2021. 

 

          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?  

 

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 12/04/2021. 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

