
                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor: Carla Semana: 20 a 24/09 

Tema da aula: Reduzindo o grau da equação. Equivalente: 6 aulas 

Habilidades:  Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica; Saber reduzir 
a ordem de uma equação a partir do conhecimento de uma raiz 

Material de apoio: Caderno do aluno (SP faz escola) - volume 1 

Conteúdo:  Equações cúbicas: Método da fatoração, Relações de Girard, método da chave e Algoritmo de 
Briot – Ruffini. 

Atividade a ser realizada: Com o intuito de prepará-los para a nossa avaliação bimestral, durante a aula, será feita 
uma retomada dos conteúdos abordados no bimestre, tratando dos polinômios veremos diferentes métodos para 
calculá-los, sendo eles Método da fatoração, Relações de Girard, método da chave e Algoritmo de Briot – Ruffini, 
através dos exercícios abaixo requeridos. 
1. Encontre as raízes dos polinômios dados, utilizando o método da fatoração. 

a) 𝑥3 − 2𝑥2 − 4𝑥 + 8 = 0 

b) 𝑥3 + 2𝑥2 − 16𝑥 − 32 = 0 

 

2. Utilizando as relações de Girard, determine as 3 raízes dos polinômios: 

a) 𝑥3 + 4𝑥2 + 𝑥 − 6 = 0 com r1 = 1 

b) 𝑥3 − 10𝑥2 + 31𝑥 − 30 = 0, sendo que uma de suas raízes é igual a soma das outras duas. 

 

3. Através do método da chave resolva as divisões entre os polinômios P(x) e Q(x). 

a) 𝑃(𝑥) = 𝑥3 + 4𝑥2 + 𝑥 − 6  𝑄(𝑥) = 𝑥 + 2 

b) 𝑃(𝑥) = 9𝑥3 − 36𝑥2 + 29𝑥 − 6 𝑄(𝑥) = 𝑥 − 3 

 

4. Resolva pelo método de Briot Ruffini a divisão dos polinômios: 

a) 𝑃(𝑥) = 𝑥3 − 11𝑥2 + 34𝑥 − 24    𝑄(𝑥) = 𝑥 − 1 

b) 𝑃(𝑥) = 3𝑥4 + 5𝑥3 − 11𝑥2 + 2𝑥 − 3  𝑄(𝑥) = 𝑥 + 3 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e acompanhamento das aulas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 
Tarefas CMSP – 1,0 
Atividades dos roteiros – 4,0 
Atividades do professor (pesquisas, roda de conversa, avaliação mensal, seminário, entre outros) – 2,0 
Atividade Avaliativa – (Área – 1,0 / Disciplina – 2,0) = 3,0 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 3ª A/B/C 

Professor: Márcio Semana: 20/09 a 24/09 

Tema da aula: TEMA 2: FENÔMENOS NUCLEARES Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Identificar a presença da radioatividade no mundo natural e nos sistemas 
tecnológicos. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP Faz Escola, 2º Semestre. 

Conteúdo: Formação Nuclear 

Atividade contextualizada: Neste roteiro, vamos iniciar um novo tema: Fenômenos Nucleares, nosso 
objetivo agora será entender como ocorrem alguns desses fenômenos e discutir 
como se vinculam efetivamente ao nosso mundo. Buscaremos mostrar que 
muitos são fundamentais para nossa sobrevivência e como podem ser 
empregados para promover nosso bem-estar por meio de sua utilização na 
medicina. 
 
ATIVIDADE 1 – FORMAÇÃO NUCLEAR, páginas 58 e 59: depois da aula, o aluno 
deverá fazer a pesquisa que está na página 59, sobre a origem do nome 
radioatividade, os tipos de radiação eletromagnética e quais cientistas 
contribuíram para a descoberta dessa propriedade presente em alguns 
elementos. 
 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro do roteiro no caderno. Participação durante as aulas. Entrega das 
atividades. 

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: 27 de setembro de 2021 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina: Biologia Série: 3ª A, B, C, 

Professor: Neide Semana: 20 a 24/9 

Tema da aula: Origem da Vida Equivalente: 3 aulas 

Habilidade:  Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck com base na leitura de textos 
históricos. 

Material de apoio: Caderno do aluno SÃO PAULO FAZ ESCOLA, 2º Semestre. 

Conteúdo: Pesquisando experimentos sobre Origem da Vida. 

Atividade contextualizada: A proposta é compreender como os seres vivos se originaram, e entender como os seres 

evoluíram até desenvolver a grande variedade de espécies existentes. 

Atividade: Evolução dos seres vivos, páginas 115: A, B. 

Atividade: Evolucionismo e Teorias Evolucionistas, página 116: questões 1,2,3. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação durante as aulas; Realização das atividades solicitadas. 

 

Forma de entrega: 

Preferencialmente para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

 

Data da entrega: 27 de setembro. 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série: 3ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 20 a 24 de setembro 

Tema da aula Biosfera como fonte de materiais para uso humano 
Extração de materiais úteis da biosfera. 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: Analisar e classificar fórmulas estruturais de aminas, aminas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, 
aldeídos, cetonas, alcoóis e gliceróis quanto às funções    

   

Material de apoio: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-hidrocarbonetos/  e o caderno do aluno São 
Faz Escola 

 

Conteúdo: Arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações, funções orgânicas e 
isomeria. 

                  

Atividade contextualizada: Daremos continuidade ao conteúdo, dado em sala de aula, através das seguintes 
atividades:  

1- (Unesp) O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula 
molecular do octano é: 

a) C8H18 

b) C8H16 

c) C8H14 

d) C12H24 

e) C18H38 

 

2- (FATEC) O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma 
mistura de hidrocarbonetos da classe dos: 

a) alcanos. 

b) alcenos. 

c) alcinos. 

d) cicloalcanos. 

e) cicloalcenos. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-hidrocarbonetos/


3- (Unifor) O 2-metilpent-2-eno tem fórmula molecular: 

a) C6H12. 

b) C6H10. 

c) C5H12. 

d) C5H10. 

e) C5H8. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: “ATENÇÃO” Responder no caderno de Química, fotografar e 

entregar o roteiro POR E-MAIL, TODOS OS ALUNOS, PRESENCIAL E ON-LINE.  

Forma de entrega: Preferencialmente, para o e-mail arv.labquimica@gmail.com com nome e série. 

Data de entrega: Até 24/09/2021 (Sexta-Feira) 

 

    

                                                                                                                                                                 Aula dada! 

                                                                                                                                                              Aula estudada!!! 
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