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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 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 4. 
● Pra começar, estude os 2 arquivos com o resumo 

teórico e os 2 recortes do livro texto referente ao 

conteúdo da 
quinzena: Estatística.  
● Faça os exercícios das listas 1 e 2 e, em caso de 

dúvidas, assista aos vídeos com as resoluções das 

questões propostas nessas listas.  
● Depois, é muito importante que você responda às 

questões propostas no Questionário 3.  
● 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 4 

(ead.cp2.g12.br). 

 

 

2 

 

Química: 

- Acessar o Moodle do Colégio Pedro II 

(ead.cp2.g12.br).  

- Acesse a pasta de Química. 

- Ler os arquivos em pdf de Energia de Ligação 

e Lei de Hess. 

- Assistir as aulas gravadas de Energia de 

Ligação e Lei de Hess (ATENÇÃO para o 

consumo de dados). 

- Fazer todos os exercícios da lista de 

Termoquímica e conferir o gabarito comentado 

da lista. 

 

3 Física: 
● Acessar e realizar no Moodle do Colégio 
Pedro II (ead.cp2.g12.br) toda a atividade 4. 

 



4 Biologia: 

- Assistir aos vídeos, ler os textos e fazer as 

listas de exercícios referentes às aulas 7 e 8. 

- Realizar, no moodle, as atividades 

correspondentes a cada aula. Enviar respostas 

até 24/11. 

- Registrar dúvidas e comentários no fórum. 

 

Fiquem atentos! Os questionários das aulas 3 

e 4 estão novamente disponíveis para 

respostas. 

 

Acessar a pasta da 

Biologia no moodle. 

5 Ed. 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 

 

 

TAREFA 1 

 

MATEMÁTICA QUINZENA 4 (início 11/11/2020) 

Nesta quinzena, vamos trabalhar o conteúdo de Estatística, com ênfase nos conceitos 

básicos que costumam aparecer nas provas do ENEM. Vamos conhecer as variáveis 

qualitativas e quantitativas, a tabela de frequências, gráficos diversos e as medidas 

de centralidade e de dispersão.  

Para começar, leia os dois arquivos com o resumo teórico e os arquivos com recortes 

do livro texto sobre o tema.  

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

caso de dúvida você pode assistir aos vídeos com as soluções das questões dessas 

listas. Também estão disponíveis outras três listas (material opcional) para aqueles 

que quiserem estudar um pouco mais.  

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

3. Fique atento ao prazo - ele encerra no dia 24/11/2020. 

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


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

dúvidas e sugestões e promovermos uma troca de saberes colaborativa. 

ATENÇÃO: Os materiais opcionais desta quinzena estão evidenciados. Todos os 

demais devem ser acessados pelos alunos que pretendem computar horas nessa 

modalidade remota. 

Bom trabalho! 

 

TAREFA 2 

Queridos alunos, 

Nessa nova postagem estamos terminando os conteúdos de Termoquímica. 

Assista os vídeos das aulas gravadas de Termoquímica (Atenção para o consumo 

de dados). 

Aproveitem a lista de exercícios de Termoquímica, com gabarito comentado, 

para reforçar os estudos. 

Todo o material está disponível no moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=26 

 

 

TAREFA 3 

 

 

 

TAREFA 4 

 

Prezados alunos, 

 Chegamos ao final do módulo de ecologia com uma aula sobre impactos 

ambientais. Um tema atual e super importante que vai de encontro à 

necessidade de repensarmos nossas atitudes perante o meio ambiente. Em 

seguida, iniciaremos o estudo da reprodução humana, com uma aula sobre a 

formação dos gametas masculinos e femininos.  

  

Aula 7 - Desequilíbrios ambientais. 

Aula 8 - Gametogênese. 

  

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 

  

  

4º ENCONTRO                                                                           

Tema 11: A DANÇA 

QUESTÃO 11: (ENEM, 2010) 

Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é o país das danças ou um país dançante. 

Essa nossa “fama” é bem pertinente, se levarmos em consideração a diversidade 

de manifestações rítmicas e expressivas existentes de Norte a Sul. Sem contar 

a imensa repercussão de nível internacional de algumas delas. Danças trazidas 

pelos africanos escravizados, danças relativas aos mais diversos rituais, danças 

trazidas pelos imigrantes etc. Algumas preservam suas características e pouco 

se transformaram com o passar do tempo, como o forró, o maxixe, o xote, o 

frevo. Outras foram criadas e são recriadas a cada instante: inúmeras 



influencias são incorporadas, e as danças transformam-se, multiplicam-se. Nos 

centros urbanos, existem danças como o funk, o hip hop, as danças de rua e de 

salão. 

É preciso deixar claro que não há jeito certo ou errado de dançar. Todos podem 

dançar, independentemente de biótipo, etnia ou habilidade, respeitando-se as 

diferenciações de ritmos e estilos individuais. 

  

GASPARI, T. C. Dança e educação física na escola: implicações para a prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 (adaptado). 

  

Com base no texto, verifica-se que a dança, presente em todas as épocas, 

espaços geográficos e culturais é uma 

  

A) prática corporal que conserva inalteradas suas formas, independentemente 

das influencias culturais da sociedade. 

B) forma de expressão corporal baseada em gestos padronizados e realizada por 

quem tem habilidade para dançar. 

C) manifestação rítmica e expressiva voltada para as apresentações artísticas, 

sem que haja preocupação com a linguagem corporal. 

D) prática que traduz os costumes de determinado povo ou região e está 

restrita a este. 

E) representação das manifestações, expressões, comunicações e 

características culturais de um povo. 

  

Tema 12: O SALTO 

QUESTÃO 12: (ENEM, 2010) 

  

  

  



  

  

  

  

  

Figura I. Disponível em: http://zuperdido.wordpress.com. Acesso em: 27 abr. 

2010. 

Figura II. Disponível em: http://jornale.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010. 

Figura III. Disponível em: http://www.alamedavirtual.com. Acesso em: 27 abr. 

2010. 

  

O salto, movimento natural do homem, está presente em ações cotidianas e 

também nas artes, nas lutas, nos esportes, entre outras atividades. Com relação 

a esse movimento, considera-se que 

  

A) é realizado para cima, sem que a impulsão determine o tempo de perda de 

contato com o solo. 

B) é na fase de voo que se inicia o impulso, que, dado pelos braços, determina o 

tipo e o tempo de duração do salto. 

C) é verificado o mesmo tempo de perda de contato com o solo nas situações em 

que é praticado. 

D) é realizado após uma breve corrida para local mais alto, sem que se utilize 

apoio para o impulso. 

E) é a perda momentânea de contato dos pés com o solo e apresenta as fases de 

impulsão, voo e queda. 

  

Tema 13: CONCEITOS E IMPORTÂNCIA DAS LUTAS 

QUESTÃO 13: (ENEM, 2011) 



Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas 

conotações principais: eram praticadas com o objetivo guerreiro ou tinham um 

apelo filosófico como concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos 

deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As 

raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela 

sobrevivência ou para a “defesa pessoal”, ora pela possibilidade de ter as artes 

marciais como própria filosofia de vida. 

  

CARREIRO, E. A. Educação Física na escola: Implicações para a prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 (fragmento). 

  

Um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes 

centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, 

além da formação de gangues, que se apropriam de gestos das lutas, resultando, 

muitas vezes, em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem 

desses movimentos foi mal compreendido, afinal as lutas 

  

A) se tornaram um esporte, mas eram praticadas com o objetivo guerreiro a fim 

de garantir a sobrevivência. 

B) apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao 

outro e a formação do caráter. 

C) possuem como objetivo principal a “defesa pessoal” por meio de golpes 

agressivos sobre o adversário. 

D) sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua 

disseminação pelo mundo. 

E) se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como 

filosofia pessoal de vida. 

  

Tema 14: AS TRADIÇÕES E A CULTURA DE VÁRIAS REGIÕES DO PAÍS 

  



QUESTÃO 14: (ENEM, 2011) 

  

A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore 

brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias 

regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos 

históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se pelas 

músicas animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários 

representativos. 

  

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 

Educação Física. São Paulo: 2009 (adaptado). 

  

A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a 

expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento 

folclórico, a dança revela 

  

A) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de 

um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. 

B) aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um 

povo, desconsiderando fatos históricos. 

C) acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada 

região, sobrepondo aspectos políticos. 

D) tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são 

classificadas em um ranking das mais originais. 

E) lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são 

inventadas, e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. 

  

Tema 15: FUTEBOL - como elemento da cultura corporal de movimento e 

expressão da tradição nacional 

  



QUESTÃO 15: (ENEM, 2012) 

  

Aqui é o país do futebol 

Brasil está vazio na tarde de domingo, né? 

Olha o sambão, aqui é o país do futebol 

[...] 

No fundo desse país 

Ao longo das avenidas 

Nos campos de terra e grama 

Brasil só é futebol 

Nesses noventa minutos 

De emoção e alegria 

Esqueço a casa e o trabalho 

A vida fica lá fora 

Dinheiro fica lá fora 

A cama fica lá fora 

A mesa fica lá fora 

Salário fica lá fora 

A fome fica lá fora 

A comida fica lá fora 

A vida fica lá fora 

E tudo fica lá fora 

SIMONAL, W. Aqui é o país do futebol. 

Disponível em: www.vagalume.com.br. 



Acesso em: 27 out. 2011 (fragmento). 

  

Na letra da canção “Aqui é o país do futebol”, de Wilson Simonal, o futebol, 

como elemento da cultura corporal de movimento e expressão da tradição 

nacional, é apresentado de forma crítica e emancipada debido ao fato de 

  

A) reforçar a relação entre o esporte futebol e o samba. 

B) ser apresentado como uma atividade de lazer. 

C) ser identificado com a alegria da população brasileira. 

D) promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. 

E) ser asociado ao desenvolvimento do país. 

  

Tema 16: QUADRILHA – Dança folclórica 

  

QUESTÃO 16: (ENEM, 2013) 

  

Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática. 

oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi 

introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo 

gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre 

“marcante” ou “marcador”, pois é quem determina as figurações diversas que os 

dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: 

“Tour”, “En avant”, “Chez desdames”, “Chez descheveliê”, “Cestinha de flor”, 

“Balancê”, “Caminho da roça”, “Olha a chuva”, “Garranchê”, “Passeio”, “Coroa de 

flores”, “Coroa de espinhos” etc. No Rio de Janeiro, em contexto urbano, 

apresenta transformações: surgem novas figurações, o francês aportuguesado 

inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de 

competição, que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de 

turismo. 

  



CASCUDO. L.C. Dicionário do folclore brasileiro. 

Rio de Janeiro: Melhoramentos. 1976. 

  

As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do 

nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por: 

  

A) possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por 

isso, identificar uma nação ou região. 

B) abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas 

de uma mesma nação. 

C) apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo, também, considerada 

dança-espetáculo. 

D) necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu país 

de origem. 

E) acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos géneros 

musicais. 

  

 

 

 

 

 

 


