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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Matemática: 

● Acessar no Moodle do Colégio Pedro II 

(ead.cp2.g12.br). Entre com seu login e 

senha e vá para a aba da Matemática - 

Quinzena 3. 

● Pra começar, responda às questões 

propostas no Questionário 2. É muito 

importante que você responda esse 

questionário. 

● Depois, estude os 3 arquivos com resumo 

teórico referente ao conteúdo da 

quinzena: Probabilidade. Um de cada vez. 

● Faça os exercícios das listas 1, 2 e 3 

seguindo as orientações dadas. 

● Assista aos vídeos com as resoluções dos 

exercícios propostos. 

● Não esqueça de colocar suas dúvidas no 

fórum disponibilizado. 

 

Você deve 

encaminhar suas 

dúvidas, 

comentários e 

sugestões pelo 

fórum 

disponibilizado no 

Moodle na aba da 

Matemática - 

Quinzena 3 

(ead.cp2.g12.br). 

 

 

2 

 

Química: 

- Baixar os 3 arquivos em pdf sobre 

Termoquímica 

(Conceitos Básicos; Entalpia de formação 

e combustão; Exercícios) 

- Existem dois arquivos de vídeo com aulas 

gravadas sobre os conceitos teóricos que 

estão disponibilizados de dois modos: 

Download ou YouTube. 

- Você pode fazer download do arquivo de 

vídeo e assistir no seu aparelho ou 

Acessar a 

Plataforma Moodle 

do CPII, aba de 

Química 



assistir pelo youtube. 

Atenção: Os arquivos de vídeo são bem 

grandes (+-1,5Gb), caso opte em baixá-los 

procure fazer via wifi. 

- Após assistir às aulas e fazer suas 

anotações procure exercitar com os 

exercícios, com gabarito comentado 

passo a passo, que foram disponibilizados. 

3 Física: 

- Acessar e realizar no Moodle do Colégio 

Pedro II (ead.cp2.g12.br) a atividade 3 

de Física. 

 

 

4 Biologia: 

- Assistir aos vídeos, ler os textos e fazer as 

listas de exercícios referentes às aulas 5 e 6. 

- Realizar, no moodle, as atividades 

correspondentes a cada aula. Enviar respostas 

até 10/11. 

 

Fiquem atentos! Aos alunos que ainda não 

responderam as atividades das aulas 1 e 2:  

os questionários estão novamente disponíveis 

para respostas. 

 

Acessar a pasta da 

Biologia no moodle. 

 

 

5 Educação Física 

Ler e responder as 5 questões propostas para 

estudo em relação  ao ENEM ligadas a 

Educação Física. 

Após responder, procure o gabarito no moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/ 

view.php?id=2184&section=22 

Enviar as 

respostas para o 

email 

edfisicah2@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/


TAREFA 1 
 

MATEMÁTICA - QUINZENA 3 (início: 28/10/2020) 

Nesta quinzena, vamos trabalhar o conteúdo Probabilidade que está dividido 

em três partes: definições e cálculo básico (Aula 1), probabilidade da união 

e probabilidade condicional (Aula 2) e distribuição binomial. (Aula 3).  

Para começar, responda às questões propostas no Questionário 2.  

Depois de estudar o conteúdo da aula 1, faça os exercícios da lista 1. 

Depois de estudar o conteúdo da aula 2, faça os exercícios da lista 2. 

Depois de estudar o conteúdo da aula 3, faça os exercícios da lista 3. 

Estão disponibilizados vídeos com as soluções das questões das 3 listas 

propostas.  

O recorte do seu livro texto sobre o tema também está disponibilizado caso 

você queira se aprofundar um pouco mais. 

Para finalizar, um fórum de dúvidas está aberto para que todos possam 

postar suas dúvidas e promovermos uma troca de saberes colaborativa. 

Bom trabalho! 

 

TAREFA 2 

 

 

TAREFA 3 

 

 

TAREFA 4 

 

Prezados alunos, 

 Seguimos nosso estudo de ecologia com mais duas aulas: 

Aula 5 - Doenças parasitárias. 

Aula 6 - Sucessão ecológica e biomas brasileiros. 

  

Todo o material está disponível no moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&amp;section=7 

 

Bons estudos! 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&amp;section=7


 

TAREFA 5 

  

  

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CAMPUS HUMAITÁ II 

Prof. Ricardo CLS. Alves 

2º ENCONTRO                                                                           

Dinâmica do dia: 

Leitura dos textos de introdução das questões, reflexões sobre o mesmo e 

discussão sobre as respostas. 

Estamos enviando material teórico da Disciplina de Educação Física, priorizando 

informações sobre questões da área no próximo ENEM, com o objetivo de 

municiá-los de conhecimentos teóricos possíveis de aparecerem na prova do 

próximo ENEM 2020. 

O encaminhamento das questões será sempre precedido de pequeno texto 

contextualizando a questão para que o(a) aluno(a) possa respondê-lo com 

maiores informações. 

Enviaremos o gabarito dessas questões para sua observação e caso queira 

comentar, nos envie as dúvidas pelo email: edfisicah2@gmail.com 

  

Tema 1: A Educação Física através das “QUALIDADES FÍSICAS” 

  

Como estimulação para a manutenção da saúde integral do ser humano, a 

Educação Física propicia aos praticantes uma série de atividades importantes a 



esta manutenção, denominadas ―qualidades físicas básicas‖. Algumas dessas 

qualidades físicas dependem essencialmente de fatores fisiológicos como: 

Força, Resistência, Flexibilidade e Velocidade; e outras que dependem 

essencialmente da conjugação das primeiras e /ou de mecanismos de 

organização e controle da atividade motora, como: Coordenação, Equilíbrio, 

Agilidade e Ritmo. 

  

1ª QUESTÕES - EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENEM (2009-2019) 

EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE; PRÁTICAS CORPORAIS E AUTONOMIA: 

CONDICIONAMENTOS E ESFORÇOS FÍSICOS. 

O desenvolvimento das capacidades físicas (qualidades motoras 

passíveis de treinamento) ajuda na tomada de decisões em relação à 

melhor execução do movimento. A capacidade física predominante 

no movimento representado na imagem ao lado é: 

A) a velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de 

gestos em movimentação de intensidade máxima. 

B) a resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável 

período de tempo, sem perda da qualidade da execução. 

C) a agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com 

mudanças de direção. 

D) a flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento, em uma ou 

mais articulações, sem causar lesões. 

E) o equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o 

objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. 

  

Tema 2. Efeitos do Exercício Físico 

EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O CORPO: 

Dentre os vários efeitos produzidos pela atividade física regular, têm-se: 



● Aumento do tamanho dos vasos sanguíneos, da massa de eritrócitos, do volume 

sanguíneo e da circulação sangüínea; 

● Melhor eficiência no retorno venoso e melhor eficiência cardíaca; 

● Aumento da capacidade do transporte de oxigênio e maior conteúdo de oxigênio no 

sangue; 

● Aumento da atividade fibrinolítica e diminuição da atividade plaquetária; 

● Melhora da função tireoideana, aumento da taxa de hormônio do crescimento e 

diminuição da ação neuro-hormonal exagerada; 

● Diminuição da pressão arterial sistêmica, da freqüência cardíaca e da vulnerabilidade à 

arritmia; 

● Melhor tolerância ao estresse e, conseqüentemente, diminuição do estresse psíquico; 

● Aumento de apomorfinas e diminuição da produção crônica de catecolaminas; 

● Diminuição dos níveis lipídicos e da intolerância à glicose; 

● Redução e prevenção da obesidade; 

● Diminuição da depressão isquêmica para cargas semelhantes. 

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA: 

Nos Diversos Distúrbios, Enfermidades e Incapacidades: 

● Prevenção de doenças coronarianas; 

● Regressão da aterosclerose; 

● Tratamento de doenças cardíacas; 

● Prevenção do derrame; 

● Melhoria da função cardíaca e pulmonar; 

● Melhoria da força e massa muscular; 

● Prevenção e tratamento do câncer; 

● Prevenção do diabetes melito e melhoria da qualidade de vida do diabético; 

● Auxílio na melhoria da densidade óssea, prevenção e tratamento da osteoporose; 

● Prevenção e tratamento da artrite; 

● Prevenção e tratamento da lombalgia; 

● Melhoria da imunidade global, prevenção do resfriado comum, melhoria da qualidade de 

vida do infectado pelo HIV; 

● Prevenção e tratamento da asma; 

● Diminuição do colesterol total do sangue e do LDL-colesterol e aumento do HDL-

colesterol; 

● Diminuição dos triglicerídeos; 

● Prevenção e tratamento da hipertensão arterial; 

● Auxílio a dietas no controle do peso; 

● Tratamento da obesidade, com prevenção de ganho de peso e ajuda na manutenção do 

peso perdido; 

● Melhora na qualidade do sono; 

● Contribuição ao bem-estar psicológico, com melhoria do humor, atenuação dos efeitos 

do estresse mental, alívio e prevenção da depressão, redução da ansiedade e aumento 

da auto-estima. 



(https://extensao.cecierj.edu.br/material_didatico/sau2201/aula08_TC03.pd

f - acesso em 18/05/2020). 

 

2ª QUESTÃO - (ENEM, 2012) Observe o quadro abaixo: 

A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, apresentados 

na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo: 

A) Diminuição da oxigenação do sangue e aumento da frequência cardíaca em 

repouso. 

B) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da gordura 

corporal. 

C) Diminuição do tônus muscular e aumento do percentual de gordura. 

D) Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em 

repouso. 

E) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do 

sangue. 

  

Tema 3: Saúde, Qualidade de vida e Aptidão Física 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), aptidão física é a capacidade de 

realização de atividade física ou muscular de maneira satisfatória. 

“Existe uma tendência a uma maior prevalência dos níveis de sedentarismo quando se inicia 

a vida adulta e essa população adulta jovem tende a ser aparentemente saudável, por 

ausência de sintomas, muito embora esse grupo tenda a apresentar fatores de risco que 

potencialmente levarão a doenças hipocinéticas. Em decorrência do sedentarismo cada vez 

mais prevalente esse grupo populacional tende a apresentar níveis progressivamente menores 

de aptidão física, de saúde e de qualidade de vida. Essa população, especialmente a partir dos 

25 anos de idade, raramente utiliza os serviços médicos e provavelmente não freqüenta mais 

o consultório do seu antigo pediatra e nem atenta para a medicina preventiva. Uma maior 

compreensão dessa problemática por parte dos profissionais de saúde e em particular dos 

especialistas em Medicina do Exercício e do Esporte poderá contribuir significativamente 

para uma melhor orientação e aconselhamento da população”. (Denise Sardinha Mendes 

Soares de Araújo; Claudio Gil Soares de Araújo.
 
Rev Bras Med Esporte vol.6 no.5 Niterói 

Oct. 2000). 

3ª questão - (ENEM, 2009) 

https://extensao.cecierj.edu.br/material_didatico/sau2201/aula08_TC03.pdf%20-%20acesso%20em%2018/05/2020
https://extensao.cecierj.edu.br/material_didatico/sau2201/aula08_TC03.pdf%20-%20acesso%20em%2018/05/2020


Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços 

médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, 

um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de 

a pessoa utilizar seu corpo — incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim, 

todas as partes —, de forma eficiente em suas atividades cotidianas; logo, 

quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em 

conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão 

física quando 

A) apresenta uma postura regular. 

B) pode se exercitar por períodos curtos de tempo. 

C) pode desenvolver as atividades físicas do dia-a-dia, independentemente de 

sua idade. 

D) pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga 

de moderada a intensa. 

E) pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia 

são insuficientes para atividades intelectuais 

  

Tema 4: Ginástica Laboral  

QUESTÃO 4: (ENEM, 2009) 

Luciana trabalha em uma loja de venda de carros. Ela tem um papel muito 

importante em fazer a conexão entre os vendedores, os compradores e o 

serviço de acessórios. Durante o dia, ela se desloca inúmeras vezes da sua mesa 

para resolver o problema dos vendedores e dos compradores. No final do dia, 

Luciana só pensa em deitar e descansar as pernas. Na função de chefe 

preocupada com a produtividade (número de carros vendidos) e com a saúde e 

satisfação dos seus funcionários, a atitude correta frente ao problema seria: 

A) propor a criação de um programa de ginástica laboral no início da jornada de 

trabalho. 

B) sugerir a modificação do piso da loja para diminuir o atrito do solo e reduzir 

as dores nas pernas. 



C) afirmar que os problemas de dores nas pernas são causados por problemas 

genéticos. 

D) ressaltar que a utilização de roupas bonitas e do salto alto são condições 

necessárias para compor o bom aspecto da loja. 

E) escolher um de seus funcionários para conduzir as atividades de ginástica 

laboral em intervalos de 2 em 2 horas. 

  

Tema 5: Atividades Físicas e Emagrecimento 

QUESTÃO 5: (ENEM, 2019) 

Emagrecer sem exercício? 

Hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá. A solução 

viria em cápsulas. 

O sonho dos sedentários ganhou novo aliado. Um estudo publicado na revista 

científica Nature, em janeiro, sugere que é possível modificar a gordura 

corporal sem fazer exercício. Pesquisadores do Dana-Farber CancerInstitute e 

da Escola de Medicina de Harvard, nos EUA, isolaram em laboratório a irisina, 

hormônio naturalmente produzido pelas células musculares durante os 

exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou pedalada. A substância foi 

aplicada em ratos e agiu como se eles tivessem se exercitado, inclusive com 

efeito protetor contra o diabetes. 

O segredo foi a conversão de gordura branca – aquela que estoca energia inerte 

e estraga nossa silhueta – em marrom. Mais comum em bebês, e praticamente 

inexistente em adultos, esse tipo de gordura serve para nos aquecer. E, nesse 

processo, gasta uma energia tremenda. Como efeito colateral, afinaria a nossa 

silhueta. 

A expectativa é que, se o hormônio funcionar da mesma forma em humanos, 

surja em breve um novo medicamento para emagrecer. Mas ele estaria longe de 

substituir por completo os benefícios da atividade física. ―Possivelmente 

existem muitos outros hormônios musculares liberados durante o exercício e 

ainda não descobertos‖, diz o fisiologista Paul Coen, professor assistente da 

Universidade de Pittsburgh, nos EUA. A irisina não fortalece os músculos, por 

exemplo. E para ficar com aquele tríceps de fazer inveja só o levantamento de 

controle remoto não daria conta. 



LIMA, F. Galileu. São Paulo, n. 248, mar 2012.  

Para convencer o leitor de que o exercício físico é importante, o autor usa a 

estratégia de divulgar que 

a) A falta de exercício física não emagrece e desenvolve doenças. 

b) Se trata de uma forma de transformar a gordura branca em marrom e 

emagrecer. 

c) A irisina é um hormônio que apenas é produzido com o exercício físico. 

d) O exercício é uma forma de afinar a silhueta por eliminar a gordura branca. 

e) Se produzem outros hormônios e há outros benefícios com o exercício. 

 

  

 

 

 

 

 


