
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

                    ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: MATEMÁTICA Série: 2ª A/B/C 

Professor: REGINA BIZARRO Semana: 14 a 18/06 
Tema da aula: MATRIZES Equivalente: 5 aulas 
Habilidades:        • Reconhecer uma tabela de dupla entrada contendo dados numéricos como 

uma representação de matriz. 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola, Volume 1 – págs. 22 e 23 – Atividades 3, 6 e 8 

Conteúdo:  Resolução de situações problema envolvendo dados numéricos em tabelas, 
associando-as a matrizes. 

Atividade contextualizada: *Identificação e associação de matrizes e operações algébricas entre seus 
elementos. 
Exemplificar as operações que acontecem entre matrizes associadas a tabelas de 
números reais utilizadas em muitos ramos da ciência e da engenharia. Os 
computadores realizam muitas operações através de matrizes, então faremos 
algumas operações algébricas simples para entender como elas podem funcionar no 
pensamento computacional. Elas também facilitam vários tipos de cálculos e 
identificação de valores. Sua estratégia de localização continua a assemelhar-se 
muito a estratégia usada no Plano Cartesiano para a localização de pontos. 

Instrumento para verificação 
da aprendizagem:  

Acompanhamento das aulas do CMSP, Meet; Realização da atividade solicitada. 
 

Forma de entrega: Foto enviada por e-mail para reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 21/06/2021 

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 2ª A/B/C 

Professor: Márcio Semana: 14/06 a 18/06 

Tema da aula: Lista de Exercícios sobre de Revisão sobre 
Calor e Temperatura 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Estimar a ordem de grandeza de temperatura de elementos do cotidiano; propor 
procedimentos em que sejam realizadas medidas de temperatura; compreender e 
aplicar a situações reais o conceito de equilíbrio térmico. 

Material de apoio: Lista de Exercícios sobre de Revisão sobre Calor e Temperatura 

Conteúdo: Calor e Temperatura  

Atividade contextualizada: Neste roteiro iremos reforçar os conhecimentos apreendidos sobre Calor e 
temperatura. Desta maneira, será proposta uma lista de exercícios, para a fixação 
destes conhecimentos. Na próxima aula do Meet do dia 14/06, resolveremos 
exercícios juntos, para que vocês possam sanar suas dúvidas.  

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

O aluno terá que, a partir do que foi estudado, responder a lista de exercícios que 
se encontra abaixo. Na próxima aula do Meet, do dia 14/06, discorreremos deste 
assunto. 

Forma de entrega: Registro do roteiro no caderno e o envio de fotos preferencialmente por meio do e-
mail:  arv.labfisica@gmail.com  

Data de entrega: 14 de junho de 2021 

 

Lista de exercícios proposta: 

1) Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura: 

a) É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. 

b) Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõe um corpo, quanto mais agitadas as 

partículas de um corpo, menor será sua temperatura. 

c) Energia térmica em trânsito. 

d) Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõe um corpo, quanto mais agitadas as 

partículas de um corpo, maior será sua temperatura. 

 

2) O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato 

se deve inicialmente a: 

a) temperaturas dos corpos serem iguais 

b) temperatura dos corpos serem diferentes 

c) os corpos estarem muito quentes 

d) os corpos estarem muito frios 

 

3) Em um dia típico de verão utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse 

comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de -10ºC e esperam-se cerca de 15 min 

para, novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nesta situação, com relação ao 

medido anteriormente, será: 

a) menor, porque a régua se contraiu. 

b) menor, porque a régua sofreu uma dilatação. 

c) maior, porque a régua se expandiu. 

d) maior, porque a régua sofreu uma contração. 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


4) Entre dois corpos em contato diatérmico, não há troca de energia na forma de calor. Então, os dois corpos têm 

iguais: 

a) quantidades de calor 

b) temperaturas 

c) capacidades térmicas 

d) calores específicos 

 

5) (Vunesp-SP) Uma garrafa de cerveja e uma lata de cerveja permanecem durante vários dias numa geladeira. Quando 

se pegam com as mãos desprotegidas a garrafa e a lata para retirá-las da geladeira, tense a impressão de que a lata 

está mais fria do que a garrafa. Este fato é explicado pelas diferenças entre: 

a) as temperaturas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa 

b) as capacidades térmicas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa 

c) os calores específicos dos dois recipientes 

d) os coeficientes de dilatação térmica dos dois recipientes 

 

6) (UFOP-MG) Quando fornecemos calor a um corpo e a sua temperatura se eleva, há um aumento na energia de 

agitação dos seus átomos. Esse aumento de agitação faz com que a força de ligação entre os átomos seja alterada, 

podendo acarretar mudanças na organização e na separação desses átomos. Falamos que a absorção de calor por um 

corpo pode provocar “mudança de fase”. A retirada de calor provoca efeitos inversos dos observados, quando é cedido 

calor à substância. Considere os modelos de estrutura interna de uma substância apresentados nas figuras A, B e C. 

 

Com base no texto acima, podemos afirmar que os modelos A, B, e C representam, respectivamente:  

a) sólido, gás e líquido  

b) líquido, sólido e gás  

c) líquido, gás e sólido  

d) gás, líquido e sólido  
 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Biologia Série: 2ª A, B, C 

Professor: Neide Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula: Teoria cromossômica da herança Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:                      Prever os resultados de cruzamentos genéticos baseados nas leis de Mendel. 

Material de apoio: Caderno do aluno SÃO PAULO FAZ ESCOLA. 

Conteúdo: Teoria cromossômica da herança. 

Atividade contextualizada: Iniciar as discussões questionando os(as) estudantes sobre o título da atividade, se sabem 

o que seria um cariótipo e como se dá a determinação sexual sob o ponto de vista da genética, depois registrar as 

principais ideias e solicitar que realizem a atividade. 

Página 97 - Cariótipo humano e determinação sexual: Questões 1, 2 a, b. 

Página 97 - Investigando e aprendendo – Características Humanas. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

-Acompanhamento das aulas do CMSP, Meet. 
-Realização das atividades solicitadas. 
 

Forma de entrega: 

Preferencialmente no e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

 

Data da entrega: 21 de junho. 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre – 2021 

                   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série:   2ªs A/ B/ C 

Professor Mª  Cristina Semana: de 14 a 18 de junho 

Tema da aula Materiais e suas propriedades: COMPORTAMENTO DOS 

MATERIAIS, MODELOS ATÔMICOS E LIGAÇÕES QUÍMICAS 

Equivalente:    3 aulas 

Habilidades: Reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a expliquem; Utilizar a 

linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera; Relacionar o número atômico com o 

número de prótons, e o número de massa com o número de prótons e nêutrons. 

Habilidade de nivelamento:  - Identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. 
 

Material de Apoio: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-ions.htm  

Conteúdo:  O comportamento dos materiais e os modelos de átomo: as limitações das ideias de Dalton para explicar 

o comportamento dos materiais; o modelo de Rutherford-Bohr. 

-Transformação química - nivelamento 

Atividade contextualizada: A atividade 1 a ser desenvolvida é de retomada da habilidade em defasagem da “Atividade 

Diagnóstica” realizada no início do ano. A Atividade 2 é um complemento para reforçar o conteúdo desenvolvido em 

sala de aula. 

1. (UFPE) Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? 

A) “O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado”. 
B) “A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos”. 
C) “Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração.” 
D) “Com o passar dos tempos começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta.” 
Estão corretas apenas: 

a) A e B           b) B e C            c) C e D        d) B e D 

 

2.(IFSP) O elemento químico Mg (magnésio), de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a 

realização de fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons 

presentes no íon Mg2+ são, respectivamente, 

a) 2 e 2. 
b) 2 e 10. 
c) 10 e 10. 
d) 10 e 12. 
e) 12 e 10 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega do roteiro; Participação na aula do Meet. 

 

Forma de entrega: Responder, fotografar e mandar, com nome, série e número, preferencialmente, para o e-mail: 
arv.labquimica@gmail.com 
 
Data de entrega: 21/06/2021  (segunda-Feira) 

               Aula dada! 
                                                                            Aula estudada!!! 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-ions.htm
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