
 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor Carla  Semana: 17 a 21/05 

Tema da aula Reta Equivalente: 6 aulas  

 
Habilidades: Saber resolver problemas práticos associados a equações e inequações lineares. 
 
Conteúdo: Problemas lineares: Máximos e Mínimos 
 
Atividade a ser realizada:  

Atividade complementar 
Em relação à reta representada em cada um dos gráficos, determine sua equação da reta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caderno do aluno (SP faz escola) volume 1  
PROBLEMAS LINEARES: MÁXIMOS E MÍNIMOS – atividades 1 e 2, páginas 10 e 11. 

 

Atividade complementar 
Considere a venda de um produto dada por: V(x) = 3x² − 12x, sabendo que são produzidos X lotes desse produto por 

mês e seu custo é de: C(x) = 5x² − 40x – 40. Seu lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o 

custo da produção, assim sendo quantos lotes por mês essa empresa deve vender para obter lucro máximo? 

          

     

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
- Acompanhamento das aulas do CMSP, Meet; 
- Realização da atividade solicitada. 
 
Data de entrega:  

Até 24/05 para o e-mail clscarla7@gmail.com 

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

 

 

 

mailto:clscarla7@gmail.com
http://1.bp.blogspot.com/-9s8AmQdYJYA/UUaK3ChqH6I/AAAAAAAAAM0/tCX48_9F6fI/s1600/COEF+2.jpg


 

 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula CAMPOS E FORÇAS ELETROMAGNÉTICAS Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Relacionar a variação do fluxo do campo magnético em uma bobina com a geração de corrente elétrica 

no fio condutor. Compreender a relação entre o número de espiras da bobina e a intensidade da corrente elétrica. 

Analisar as finalidades práticas do eletromagnetismo em nosso cotidiano. 

 

Conteúdo: O Efeito Magnético da Corrente Elétrica (usando simulador) 

 

Roteiro de estudo que propõem uma atividade prática sobre o tema, extraído do caderno do aluno SP Faz Escola, 

Atividade 2, página 52, com habilidade segundo aula do CMSP do dia 11/05/2021  

 

O EFEITO MAGNÉTICO DA CORRENTE ELÉTRICA 

 

ATIVIDADE 2 - Conhecendo as Linhas de Campo de Um Ímã 

 

Atividade prática utilizando simulador: 

 

Com este simulador é possível investigar a lei de Faraday e como um fluxo 

magnético variável produz um fluxo de eletricidade. 

1. Como é possível fazer a lâmpada acender? 

2. A velocidade do movimento do ímã no interior da bobina afeta o brilho 

da lâmpada? 

3. O número de voltas na espira afeta o brilho da lâmpada? 

 

Imagem e Simulador disponíveis em: https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-

law_pt_BR.html . Acesso em 13/05/2021 

 

Para saber mais: Variação do fluxo do campo magnético e sentido da Corrente Induzida 

Em 1820, Orested descobriu que o magnetismo era produzido por correntes circulando em fios. Mas, seria 

possível a eletricidade ser produzida a partir do magnetismo? A resposta veio em 1831 pelos físicos Michael Faraday 

e Joseph Henry, cada qual trabalhando independentemente do outro. Faraday e Henry descobriram que a corrente 

elétrica pode ser produzida em um fio simplesmente movimentando um ímã para dentro ou para fora das espiras de 

uma bobina. Eles descobriram que a voltagem é causada ou induzida num circuito fechado sempre que houver 

variação de um campo magnético. Já a formulação teórica para o comportamento da corrente induzida foi dada pelo 

físico e químico Heinrich Lenz. Segundo essa lei, a corrente elétrica induzida de um circuito gera um campo magnético 

tal que se opõe à variação externa a ela. O sentido de circulação da corrente, horário ou anti-horário, é dado em 

relação à face do enrolamento voltado para o ímã: 

• Quando o polo norte de um ímã se aproxima do circuito formado por espiras circulares, a corrente gerada é no 

sentido anti-horário. 

• Quando o polo sul de um ímã se aproxima do mesmo circuito, a corrente elétrica é no sentido horário. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro do roteiro no Caderno e o envio de fotos por meio do e-mail. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 17 de maio no e-mail arv.labfisica@gmail.com    

Bom Trabalho! 

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_pt_BR.html
mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina BIOLOGIA Série:   3ª A, B e C 

Professor Neide Semana:  17 a 21 de maio 

Tema da aula Estabelecendo relações de parentesco - Árvores 
Filogenéticas 

Equivalente: 3 aulas 

HABILIDADE: Construir e interpretar árvores filogenéticas.                                              
 
Conteúdo: Estabelecendo relações de parentesco- Árvore Filogenéticas. 
 
Pontos Principais: 

● Uma árvore filogenética é um diagrama que representa relações evolutivas entre organismos. Árvores 

filogenéticas são hipóteses, não fatos definitivos. 

● O padrão de ramificação de uma árvore filogenética reflete como espécies ou outros grupos evoluíram a partir 

de uma série de ancestrais comuns. 

● Nas árvores, duas espécies estão mais relacionadas se têm um ancestral comum mais recente e menos 

relacionadas se têm um ancestral comum menos recente. 

● Árvores filogenéticas podem ser traçadas em vários estilos equivalentes. A rotação de uma árvore sobre seus 

pontos de ramificação não modifica a informação que ela apresenta. 

Introdução: 

   Os seres humanos, como um grupo, são muito bons em organizar coisas. Não necessariamente coisas como armários 

ou quartos; eu pessoalmente teria nota baixa no quesito de organizar essas coisas. Mas as pessoas geralmente gostam 

de agrupar e ordenar aquilo que veem no mundo à sua volta. Começando com o filósofo grego Aristóteles, este desejo 

de classificar foi expandido para os muitos e diversos seres vivos da Terra. A maioria dos sistemas modernos de 

classificação baseia-se nas relações evolutivas entre os organismos - isto é, na filogenia dos organismos. Os sistemas 

de classificação baseados em filogenia organizam as espécies ou outros grupos de forma a refletir nossa compreensão 

de como eles evoluíram a partir de seus ancestrais comuns. 

Atividade a ser realizada: Caderno do aluno São Paulo Faz Escola, página 85. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno e participação das aulas no CMSP, Meet. Entrega 

das atividades por meio de fotos para entregar preferencialmente para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

Observação: Para todas as atividades é obrigatório o uso da caneta. A atividade feita a lápis será desconsiderada. 

Data de entrega: 24 de maio de 2021. 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série:   3ª A/ B/ C 

Professor Mª  Cristina Semana: de 17 a 21 de maio 

Tema da aula O ar atmosférico como Fonte de Matéria Prima Equivalente:    2 aulas 

 

Habilidades: Compreender que as transformações químicas podem ter suas velocidades alteradas (acelerada ou 

retardada); Reconhecer quais fatores influenciam na rapidez das transformações; Compreender a aplicação dos 

conceitos de rapidez das transformações químicas nas indústrias; Relacionar a energia de ativação da etapa lenta da 

transformação química com a velocidade com que ela ocorre;  Fazer previsões qualitativas sobre como composições 

de variáveis podem afetar as velocidades de transformações químicas, usando modelos explicativos. 

 

Conteúdo: Rapidez das Transformações Químicas 

 

Atividade a ser realizada: 

3.D e 3.G, páginas 68 e 69 do caderno São Paulo Faz Escola vol. 1 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Entrega do roteiro; 
Participação na aula do Meet. 
 

Fotografar e mandar preferencialmente por e-mail: arv.labquimica@gmail.com   com nome, série e número. 

  

 ENTREGA DIA 24/05/2021 (segunda-Feira) 

 

 

                                                            Aula dada! 

                                                                    Aula estudada!!! 

 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

