
 

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: 12 a 16/04 

Tema da aula Circunferência Equivalente: 06 aulas  
 
Habilidades:  
(EF07MA33) Estabelecer o número 𝜋 como razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para 
compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. 
(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos 
inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.  
Nivelamento:  
(EF08MA16) Resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando 
expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de 
terrenos. 
(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio 
multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. 
 
Conteúdo: Circunferência e suas partes, área de figuras planas e probabilidade.  

 

Atividade a ser realizada:  

Aprender sempre – página 92 

 



Aprender sempre – página 98 

 

 

 

 

 

Nivelamento (atividade complementar) 

A figura abaixo representa a planta baixa, da cozinha e banheiro, da casa que João pretende construir e as medidas 

estão indicadas em metros. Serão colocados pisos quadrados de 28cm de lado, cuja unidade custa R$ 20,00. Faça uma 

estimativa de quanto João Gastará para colocar esses pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelamento (atividade complementar) 

Qual a probabilidade de tirar um ás ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 

52 cartas, que possui quatro naipes (copas, paus, ouros e espadas) sendo 1 ás em cada 

naipe? 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 
- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega: Até 19/04 para o e-mail clscarla7@gmail.com 

Obs.: Identificar no e-mail a semana do roteiro(data) e colocar nome completo. 

 

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: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Cálculo de consumo de energia elétrica e 
Nivelamento da atividade diagnóstica 

Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo as grandezas envolvidas nesse 

consumo. 

 

Conteúdo: Cálculo de consumo de energia elétrica 

 

Roteiro de Estudo adaptado do caderno do aluno SP Faz Escola página 28, com habilidade segundo aula do CMSP do 

dia 06/04/2021  

Consumo de energia 

Cada aparelho que utiliza a eletricidade para funcionar, como por exemplo, o computador de onde você lê esse 

texto, consome uma quantidade de energia elétrica. 

Para calcular este consumo basta sabermos a potência do aparelho e o tempo de utilização dele, por exemplo, 

se quisermos saber quanta energia gasta um chuveiro de 5500W ligado durante 15 minutos, seu consumo de energia 

será: 

 
Mas este cálculo nos mostra que o joule (J) não é uma unidade eficiente neste caso, já que o cálculo acima se 

refere a apenas um banho de 15 minutos, imagine o consumo deste chuveiro em uma casa com 4 moradores que 

tomam banho de 15 minutos todos os dias no mês. 

Para que a energia gasta seja compreendida de uma forma mais prática podemos definir outra unidade de 

medida, que embora não seja adotada no SI, é mais conveniente. 

Essa unidade é o quilowatt-hora (kWh). 

Para calcularmos o consumo do chuveiro do exemplo anterior nesta unidade consideremos sua potência em 

kW e o tempo de uso em horas, então teremos: 

 
O mais interessante em adotar esta unidade é que, se soubermos o preço cobrado por kWh, podemos calcular 

quanto será gasta em dinheiro por este consumo. 

Por exemplo: 

Considere que em sua cidade a companhia de energia elétrica tenha uma tarifa de 0,300710 R$/kWh, então o consumo 

do chuveiro elétrico de 5500W ligado durante 15 minutos será: 

 



Se considerarmos o caso da família de 4 pessoas que utiliza o chuveiro diariamente durante 15 minutos, o custo mensal 

da energia gasta por ele será: 

 

Fonte: https://www.sofisica.com.br/conteudos/Eletromagnetismo/Eletrodinamica/consumo.php> acesso em: 08 de abril de 2021 

Atividade Proposta: 

O consumo de energia elétrica aumentou consideravelmente e hoje é praticamente imprescindível para a 

sobrevivência humana, o que torna necessária a conscientização para o equilíbrio entre consumo e geração, de modo 

a reduzir os impactos socioambientais. Você já analisou sua conta de energia mensal? Ao pegar uma conta de luz, você 

sabe identificar outros itens descritos, além do valor a ser pago? Você sabe como a energia elétrica é medida? 

 

1. Abaixo apresentamos um recorte de uma conta de luz mensal de uma residência. 

 
a) Qual foi a energia consumida nesta residência e qual sua unidade de medida? 

b) Qual o valor efetivamente pago por unidade consumida de energia? 

c) Qual a média diária de consumo de energia dessa residência? 

d) Análise o histórico de consumo dessa residência e indique em quais meses ocorreram o maior e o menor 

consumo de energia elétrica. Apresente hipóteses para justificar a diferença de consumo e compare-as com os seus 

pares para confrontar suas ideias. 

 

2. Que ações você poderia listar para economia de energia elétrica em sua residência e o quanto elas poderiam 

resultar em economia na conta de energia elétrica? 

 

 

Atividade de Nivelamento  

 

 

Habilidade da Atividade de Nivelamento – Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos conceitos de amplitude, 
comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação e ressonância) a partir de exemplos de músicas e de sons 
cotidianos  

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Eletromagnetismo/Eletrodinamica/consumo.php


 
Questão proposta: 

 
A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta: 
 
a) Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e 
longitudinais. 
b) O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. 
c) Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. 
d) A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade Hz 
(Hertz) significa ondas geradas por segundo. 

 

 

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: 3ª A, B, C 
Professor Neide Semana:12 a 16 de abril 

Tema da aula  A Respiração celular – Cadeia 
respiratória/Nivelamento 

Equivalente: 03 aulas 

 
Habilidades: Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. 
Nivelamento: 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 05/04/2021. 
 

        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. 

 

 

 

 



 

Atividade: 

1- A respiração celular é um processo que garante a produção da energia necessária para a sobrevivência dos seres 

vivos. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica uma das etapas da respiração celular. 

a) Glicólise 
b) Fosforilação oxidativa 
c) Ciclo de Calvin 
d) Ciclo de Krebs 
 

2- A glicólise é uma das etapas de respiração celular, processo responsável pela produção do ATP necessária para o 

organismo. A respeito da glicólise, marque a alternativa incorreta. 

a) A glicólise engloba cerca de dez reações químicas diferentes  
b) Na glicólise ocorre a quebra da glicólise em duas moléculas de ácido pirúvico 
c) A glicólise é uma etapa anaeróbica 
 

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

a) Consumo de dióxido de carbono e liberação de oxigênio para as células 
b) Síntese de moléculas orgânicas ricas em energia 
c) Redução de moléculas de dióxido de carbono em glicose 
e) Liberação de energia para as funções vitais celulares 
 

Atividade diagnóstica trabalhada no presencial. 

 

Com relação aos “personagens” do quadrinho abaixo, pode-se afirmar corretamente que 

                          

A) I é uma célula animal, autótrofa, destituída de parede celular e de vacúolo de suco celular. 
B) II é uma célula vegetal, capaz de fixar carbono. 
C) III representa uma célula procariota, característica do reino protista. 
D) IV não possui núcleo; há somente uma membrana e um citoplasma, onde se encontra o material genético. 

                      

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

