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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Matemática: 

Matemática: 
● Acesse o Moodle do Colégio Pedro II 
(ead.cp2.g12.br) - será preciso entrar com seu 

login e senha. Acesse a aba da Matemática - 

Quinzena 5. 
● De início, estude os 2 arquivos com o resumo teórico 

e os 2 recortes do livro texto referente ao conteúdo 

desta quinzena: Porcentagem e Matemática Financeira. 
● Faça os exercícios das listas 1 e 2. 
● Depois, é muito importante que você responda às 

questões propostas no Questionário 4. 
● Não esqueça de colocar suas dúvidas no fórum 

disponibilizado. 
Bom trabalho! 

Você deve 

encaminhar suas 

dúvidas, 

comentários e 

sugestões pelo 

fórum 

disponibilizado no 

Moodle na aba da 

Matemática - 

Quinzena 5 

(ead.cp2.g12.br). 

 

 

2 

 

Química: 

Ao acessar a plataforma Moodle você 

encontrará três arquivos referentes a primeira 

parte de cinética química: 

1- Conteúdo teórico 

2- Lista de Exercícios 

3- Gabarito Comentado  

Procure estudar a teoria e posteriormente 

exercitar com as questões, as dúvidas serão 

sanadas com o gabarito comentado! ;)  

Acessar a pasta 

de química na 

plataforma 

Moodle 

3 Física: 
● Acessar e realizar no Moodle do Colégio 
Pedro II (ead.cp2.g12.br) toda a atividade 5 

de Física. 

 

 



4 Biologia: 

- Assistir aos vídeos, ler os textos e fazer as 

listas de exercícios referentes às aulas 9 e 10. 

- Realizar, no moodle, as atividades 

correspondentes a cada aula. Enviar respostas 

até 08/12. 

- Registrar dúvidas e comentários no fórum. 

 

Fiquem atentos! Os questionários das aulas 5 

e 6 estão novamente disponíveis para 

respostas. 

 

Acessar a pasta 

da Biologia no 

moodle. 

5 Ed. Física: 

Ler e responder as 5 questões (de 17ª à 21ª) 

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 

 

 

 

TAREFA 1 
 

MATEMÁTICA QUINZENA 5 (início 25/11/2020) 

Nesta quinzena, vamos trabalhar conteúdos muito importantes em diversos vestibulares e que 

aparecem no nosso cotidiano em diversas situações: Porcentagem e Matemática Financeira. 

De início, leia os dois arquivos com o resumo teórico sobre o tema (aulas 1 e 2) e os dois 

arquivos com recortes do livro texto (partes 1 e 2). A parte 3 é opcional, caso você queira se 

aprofundar no tema.   

Depois, procure resolver as questões propostas nas listas 1 e 2 disponibilizadas.  

Como material opcional,  também estão disponibilizados várias vídeo aulas bem interessantes 

sobre o tema. 

Não esqueça que é muito importante que você responda às 4 questões do Questionário 4. 

Fique atento ao prazo - ele encerra no dia 09/12/2020. 

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

sugestões e promovermos uma troca de saberes colaborativa. 

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


Bom trabalho! 

ATENÇÃO: Os materiais opcionais da quinzena estão evidenciados. Todos os demais -  

Questionário 4, Resumos teóricos (aulas 1 e 2), Recortes do livro (partes 1 e 2) e Listas 1 e 2 

- devem ser acessados pelos alunos que pretendem computar horas nessa modalidade remota. 

Quando você acessa uma atividade obrigatória, um quadradinho no canto direito relativo à 

atividade é preenchido. No caso do questionário 4, você precisa completar as 4 questões 

propostas.  

 

TAREFA 2 

 

 

 

TAREFA 3 

 

 

 

TAREFA 4 

 

Queridos alunos, 

 Seguimos com mais duas aulas sobre reprodução humana.  

  

Aula 9 - Sistemas reprodutores masculino e feminino. 

Aula 10 - Fecundação e desenvolvimento embrionário. 

  

Todo o material está disponível no moodle: 

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

 

Lembrem-se que para contabilizar as horas de atividades remotas, todos 

os materiais disponibilizados devem ser acessados. 

 

Bons estudos! 

 

TAREFA 5 

 

   

 

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


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CAMPUS HUMAITÁ II 

  

Prof. Ricardo CLS. Alves 

5º ENCONTRO                                                                             

Tema 17: QUADRILHA – Dança folclórica 

QUESTÃO 17: (ENEM, 2013) 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 

ser diferente da “vida quotidiana”. 

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: 

Perspectiva, 2004. 

Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista 

das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do(a)  

A) fixação de táticas, que define a padronização para maior alcance popular. 

B) competitividade, que impulsiona o interesse pelo sucesso. 

C) refinamento técnico, que gera resultados satisfatórios. 

D) caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. 

E) uso tecnológico, que amplia as opções de lazer. 

  

Tema 18: ARTES MARCIAIS 

QUESTÃO 18: (ENEM, 2014) 



O boxe está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente 

recente do esporte, o MMA. E o maior evento de Artes Marciais Mistas do 

planeta é o Ultimate Fighting Championship, ou simplesmente UFC. O ringue, 

com oito cantos, foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para 

as lutas. Os atletas podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos 

podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no 

passado: agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório 

para que o esporte apague o estigma negativo. 

CORREIA, D. UFC: saiba como o MMA nocauteou o boxe em oito golpes. Veja, 10 

jun. 2011 (fragmento) 

O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de 

redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um 

determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações 

incorporadas historicamente ao MMA? 

A) Amodificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, 

possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. 

B) As transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas, 

favorecendo a busca de emoções mais fortes tanto aos competidores como ao 

público. 

C) As mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a 

modalidade menos violenta, visando sua introdução nas academias de ginástica na 

dimensão da saúde. 

D) As modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as 

técnicas das diferentes artes marciais, favorecendo o desenvolvimento da 

modalidade enquanto defesa pessoal. 

E) As transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, 

preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato 

do esporte de espetáculo. 

  

 

Tema 19: LINGUAGENS DA DANÇA 

QUESTÃO 19: (ENEM, 2015) 

O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythmandpoetry (ritmo e poesia), junto 

com as linguagens da dança (o break dancing) e das artes plásticas (o grafite), 

seria difundido, para além dos guetos, com o nome de cultura hip hop. O break 



dancing surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas inscritas 

pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As 

linguagens do rap, do break dancing se tornaram os pilares da cultura hip hop. 

DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da 

juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005 (adaptado). 

Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se 

caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos 

por meio de movimentos: 

(A) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. 

(B) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. 

(C) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos. 

(D) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto. 

(E) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais 

  

Tema 20: BRINCADEIRAS POPULARES 

QUESTÃO 20: (ENEM, 2015) 

(ENEM, 2015) Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos 

tempos do Império Romano. A amarelinha original tinha mais de cem metros e 

era usada como treinamento militar. As crianças romanas, então, fizeram 

imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram 

numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. Hoje as amarelinhas variam 

nos formatos geométricos e na quantidade de casas. As palavras “céu” e 

“inferno” podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no 

chão com giz, tinta ou graveto. 

Disponível em: www.biblioteca.ajes.edu.br. Acesso em: 20 maio 2015 (adaptado). 

Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo 

qual passou um tipo de brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as 

brincadeiras comportam o(a): 

A) caráter competitivo que se assemelha às suas origens. 

B) delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. 

C) definição antecipada do número de grupos participantes. 

D) objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. 

E) possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. 



 

Tema 21: MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS 

QUESTÃO 21: (ENEM, 2016) 

É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma 

lógica, pois possuem uma estrutura comum: seis princípios operacionais divididos 

em dois grupos, o ataque e a defesa. Os três princípios operacionais de ataque 

são: conservação individual e coletiva da bola, progressão da equipe com a posse 

da bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada, visando a 

obtenção de ponto. Os três princípios operacionais da defesa são: recuperação 

da bola, impedimento do avanço da equipe contrária com a posse da bola e 

proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária. 

DAOLIO, J. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos 

técnicos – modelo pendular a partir das ideias de Claude Bayer. Revista 

Brasileira de Ciência e Movimento, out. 2002 (adaptado). 

Considerando os princípios expostos no texto, o drible no handebol caracteriza 

o princípio de: 

a) recuperação da bola. 

b) progressão da equipe. 

c) finalização da jogada. 

d) proteção do próprio alvo. 

e) impedimento do avanço adversário. 

  

 

 

 

 

 

 


