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As atividades abaixo relacionadas serão realizadas na aula do dia 16-06 
 
Atividades de aprendizagem página 24 e 25 (1 ao 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Entrega o teu caminho ao Senhor,confia nele e o mais Ele o fará.” 
Salmos 37:5 
 

PROFESSORA: 

Michele Lana      

SÉRIE: 2a 

VALOR: 

 NATUREZA DO TRABALHO: Atividades  
  

NOTA 

ALUNO(A):                                                                                    

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: DATA:16-06-2020 

ASSUNTO:  Equações Trigonométricas 

 

 

DISCIPLINA: 

Matemática II 

                                      



 
“Educando para a Glória de Deus” 

  
 
Natureza do Trabalho: Planejamento Semanal                                                                                          Disciplina: Português                                 

Professor(a): Nilza Pires                                                                                                                             Ano:2º EM TURMAS 201/202     Etapa : 2ª  

 
“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você 

andar.” -Josué 1:9- 
  

DATA CONTEÚDO METODOLOGIA/RECURSO DIDÁTICO 
    

01/06/2020 

a 

05/06/2020 

 
Volume 2- Livro Bernoulli 
Termos Ligados ao Nome: Complemento Nominal e 
Adjunto adnominal. 
 
 
 

 
Aula on-line através do grupo “Português” no Whatsapp. 
Aula on-line: uso da plataforma Zoom. 
Trabalho: Apresentação de trabalhos (Zoom) Termos Ligados ao Verbo. 
ATIVIDADE PONTUADA para aula de hoje: Responder os Exercícios 
propostos e Seção ENEM, p. 100 a 104. LIVRO 2. 
Exercícios de aprendizagem 3-5, p. 264-GRAMÁTICA 
Tarefa: Responder atividades 1 a 6, páginas 265- GRAMÁTICA. 

 

08/06/2020 

a 

10/06/2020 

Termos Ligados ao Nome/ Volume 2 
Livro Bernoulli 
Período Composto por Coordenação 
Período Simples-Composto 
Orações Coordenadas Sindética e Assindética 
 

 
Correção da tarefa 05/06. 
Aula on-line (Zoom) PowerPoint- Oração Coordenada. 
Aula Zoom/ Grupo de Português –whatsapp. 
Exercícios de Aprendizagem  1,2, 3 e 4, p. 110 e 111. LIVRO 2. 

 
 

15/06/2020 

a 

19/06/2020 

 

Termos Ligados ao Nome 
Volume 2- Livro Bernoulli 
Aposto e Vocativo 
Período Composto por Subordinação 
Oração Subordinada Substantiva 
Trabalho individual  

Aula remota aplicativo Zoom:Corrigir exercícios 10/06 
Avaliação de 2ª Recuperação referente a 1º etapa. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UbrR7An5ZfY 
Exercícios 1-4, p. 304  GRAMÁTICA 
Exercícios 1-3, p. 308-309 GRAMÁTICA 
Tarefa: Exercícios de Aprendizagem 5-7, p. 112-115- LIVRO 2. 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática             

Professor(a): Filipe Duarte            Etapa : 1ª            Ano: 201 e 202  EM  Data: 15/06/2020 – 19/06/2020 

 

Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

17/06/2020 

 

Livro 2 – Frente B – Capitulo 2 

Combinatória: Permutações e Combinação 

Aula online Via Zoom 

Correção de Atividades: Propostos 11 a 25 

Permutação com elementos repetidos e permutações circulares. (Pag. 41 a 43) 

Atividades  pag. 43  (21 a 25) e pag. 44 (26 a 28) 

 

Dever : Atividades Propostos  26 a 35  (p/ dia 22/06) 

19/06/2020  

Livro 2 – Frente B – Capitulo 2 

Combinatória: Permutações e Combinação  

Correção de Atividades  

Combinações Completas. 

Atividades 29 a 33 pag. 45 

Dever: Atividades Seção Enem (1 a  5 ) 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Química             

Professor(a): Keila Magalhães Pereira           Etapa : 2ª            Ano: 2º  EM  Turma 201  Data:  08/06/20 à 12/06/20  

 

  
 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

08/06/2020 

2ª feira 

 

 

Livro 02 - Frente A - Capitulo 3:  

Correção de dever. 

 

 

• Aula interativa com a plataforma zoom. 
 

       Livro 02 - Frente A - Capitulo 3:  

Correção de deveres 

 

10/06/2020 

4ª feira 

 

 

 

Livro 02 - Frente A - Capitulo 3:  

Titulação 

 

• Aula interativa com a plataforma zoom. 

Livro 2 - Frente A – Cap. 3  

Pag. 16 até 18 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO/JUNHO         Disciplina: LITERATURA   
   
Professor(a): CÉLIS ÂNGELA            Ano: 2º Ano  EM 

 

  

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e 
ovelhas do seu pasto.   Salmos 100:3 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 
 

01/06/2020 

03/06/2020 

04/06/2020 

 

Livro 02-  CAPÍTULO 03  

PARNASIANISMO 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 
- Correção das atividades subjetivas (abertas) – 

Propostas. 

- Anotações no caderno. 

 

- Correção das atividades objetivas: Propostos e 

ENEM.  

 

08/06/2020 

10/06/2020 

11/06/2020 

(feriado) 

 

 

 

Livro 02-  CAPÍTULO 04 

SIMBOLISMO 

 
Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 
- Aula expositiva – Slides sobre o Simbolismo. 

 

- Resumo – Anotação no caderno. 

 

- Leitura e marcação no livro. Partes importantes. 

 

 

15/06/2020 

17/06/2020 

18/06/2020 

 

Livro 02-  CAPÍTULO 04 

SIMBOLISMO 

 
Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 
 - Vídeoaula (Meu Bernoulli – página 85) 

 

- Exercícios de Aprendizagem -  página 81 (01 a 

06) 

 

 

22/06/2020 

24/06/2020 

25/06/2020 

 

Livro 02-  CAPÍTULO 04 

SIMBOLISMO 

 
Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 
- Correção dos exercícios de Aprendizagem -  

página 81 (01 a 06) 

 
- Exercícios de Aprendizagem página 85 (do 07  ao 

10) 

 

- Correção das atividades propostas. 

 



 

29/06/2020 

 

Livro 02-  CAPÍTULO 04 

SIMBOLISMO 

 

 
Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 
- Atividades – Exercícios propostos e Seção Enem. 

 

- Correção e tira-dúvidas. 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO/JUNHO         Disciplina: REDAÇÃO    
   
Professor(a): CÉLIS ÂNGELA            Ano: 2º Ano  EM 

 

  

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e 
ovelhas do seu pasto.   Salmos 100:3 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 
 

01/06/2020 

03/06/2020 

04/06/2020 

 

Livro 02-  CAPÍTULO 03  

ESTRATÉGIAS 
ARGUMENTATIVAS 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 
- Projeto de texto – feito coletivamente.  

- Anotações no caderno.  

 

-Produção de texto no caderno (Modelo ENEM) – 

Vaidade demais na infância pode trazer danos à 

saúde.  

 

- Correção dos textos e tira-dúvidas. 

 

- Texto dissertativo no caderno: página 21 – O 

prolongamento da adolescência.  

 

08/06/2020 

10/06/2020 

 

11/06/2020 

(FERIADO) 

 

Livro 02-  CAPÍTULO 03  

ESTRATÉGIAS 
ARGUMENTATIVAS 

 
- Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 
- Correção dos textos oralmente.  

 

- Atividades: anotar dados relacionados aos 

seguintes temas: 

* Tema 1:  

 

15/06/2020 

17/06/2020 

18/06/2020 

 

  

 

22/06/2020 

24/06/2020 

25/06/2020 

  



 

29/06/2020   
 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Geografia             

Professor(a): Soraya Rodrigues            Etapa : 1ª            Ano: 2º  EM  Data:  17/06 à 19/06/2020 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

17/06/2020 
(201) 

18/06/2020 
(202) 

 

Livro 02 Frente A Capitulo 4: America II: Outros 
focos de tensão latino-americanos página 34 

 

 

CORREÇÃO dos Exercicios Propostos páginas 32 e 33 
Aula expositiva interativa com a plataforma zoom; 
Bplay sobre o Canal do Panamá 
Atividades página 37 

 

19/06/2020 

 

Livro 02 Frente A Capitulo 4: América II 

 

 

Aula expositiva interativa com a plataforma zoom; 
DEVER: Exercicios Propostos páginas 39 a 41 (justificar a resposta) 
 
 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Matemática             

Professor(a): Michele Lana Mourão Fernandes            Etapa : 2ª            Ano: 2º  EM  Data:  18/06/2020 

 

  
 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

 

18/06/2020 

 

 

Livro 02 Frente A Modulo 01: Transformações 
Trigonométricas 

 

CORREÇÃO DA ATIVIDADE Frente A capítulo 04 

Aula expositiva com a plataforma zoom; Explicação Equações 
Trigonométricas 
DEVER: Exercícios de aprendizagem página 24 (1 ao 11) 

  

 
 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
 
 
Natureza do Trabalho: Trabalho de Recuperação                                  Disciplina: Química  

Professor(a): Keila Magalhães  Etapa :1ª Valor:                 Ano: 2º ano Data: 17/06/2020  

 

Aluno(a): ___________________________________________ N°: ___________ 
� Leia com atenção o enunciado de cada questão. 
� Marque apenas uma alternativa em cada questão de múltipla escolha, sem rasuras. 
� Faça esta avaliação a tinta. Questões resolvidas a lápis não darão direito à revisão. 

 

1ª Parte 

 

Concentração Comum – g/L 

1.  Qual a concentração de uma solução contendo 40g de cloreto de sódio dissolvidos em 250 mL de 

solução? R:160 

2.   Uma solução foi preparada adicionando-se 40g de hidróxido de sódio em água suficiente para 

produzir 200 mL de solução. Calcule a concentração comum dessa solução. R:200 

     3.   Calcule a concentração comum de uma solução de nitrato de prata, sabendo que ela encerra 120g do 

sal em 600 cm
3
       de solução. R:200 

     4.   Determine a massa de ácido nítrico, em gramas,  necessária para a preparação de 150 mL de uma 

solução de              concentração 50g/L. R:7,5g 

     5.   (Faap-SP) Calcule a concentração, em g/L, de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contêm 30g 

de sal em       400 mL de solução. R:7,5 

     6.   (Mack-SP) Qual a concentração, em g/L, da solução obtida ao se dissolverem 4g de cloreto de sódio 

em 50 cm
3
 de      solução? R:80  

7.   São dissolvidos 24g de sacarose em água suficiente para 500mL de solução. Qual é a concentração 

comum dessa solução? R:48  

8.   Calcule a concentração comum de uma solução que apresenta volume de 800mL e contém 80g de 

soluto. R:100  

9.   (PUCCamp-SP) Evapora-se totalmente o solvente de 250 mL de uma solução aquosa de cloreto de 

magnésio de concentração 8,0g/L. Quantos gramas de soluto são obtidos? R:2  

10.   São dissolvidos 200g de cloreto de sódio em água suficiente para 2 litros de solução. qual é a 

concentração comum dessa solução? R:100  

11.   300g de açúcar foram adicionados a uma certa quantidade de água, obtendo-se uma solução 60g/L. 

Qual o volume dessa solução, em mL?  R:5000  

12.   A concentração comum de uma solução é de 20g/L. Determine o volume, em mL, dessa solução, 

sabendo que ela contém 75g de soluto. R:3750  

 



13.   (UFSM-RS) O derramamento de óleo nos cursos d’água forma uma película que dificulta a absorção 

de oxigênio, o que provoca a destruição de algas e plânctons, prejudicando a alimentação dos peixes. De 

acordo com alguns órgãos ambientais, o limite máximo de óleo na água é de 30mg/L. Com base nesse 

parâmetro, quantos gramas de óleo poderão estar presentes em 1m3 de água, sem comprometer o 

ecossistema? R:30  

14.   Determine a massa de NaOH, em gramas, dissolvido em água suficiente para 300mL de solução, 

cuja concentração comum é de 700g/L. R:210  

15.   Um frasco de laboratório contém 2,0 L de uma solução aquosa de NaCl. A massa do sal dissolvida 

na solução é de 120g. Que volume, em L, deve ser retirado da solução inicial para que se obtenham 30g 

de sal dissolvido?  R:0,5  

16.   (USJT-SP) O oxalato de cálcio é encontrado nas folhas de espinafre, nas sementes do tomate, e é um 

dos constituintes das pedras formadas nos rins (cálculo renal). Uma amostra (alíquota) de 25 cm3 de uma 

solução aquosa de oxalato de cálcio contém 0,2625g desse sal. Qual é a concentração comum de oxalato 

nessa solução? R:10,5   

Concentração Molar – mol/L 

17.   Quantos litros de solução de cloreto de sódio a 0,2M podem ser preparados a partir de 468g de 

cloreto de sódio? R: 40L  

18.   Qual a quantidade de soluto, em gramas, presente em 100mL de uma solução 1M de HCl? R: 3,65g  

19.   (UFRN) Qual a concentração  molar da glicose (C6H12O6) numa solução aquosa que contém 9g de 

soluto em 500mL de solução? R: 0,1M  

20.   Qual a concentração molar de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, sabendo-se que foram 

dissolvidos 49g do ácido em 2L de solução? R: 0,25M  

21.   (UFAC) Qual a molaridade de uma solução aquosa contendo 36,5g de ácido clorídrico (HCl) 

dissolvidos em água até completar 2L de solução? R:0,5M  

22.   Para preparar uma solução de concentração 0,2 mol/L, usando 15g de iodeto de sódio (NaI), qual 

deverá ser o volume dessa solução, em litros? R: 0,5L  

23.   Ao dissolver 5,85g de cloreto de sódio em água suficiente para 0,5L de solução, calcule a 

concentração molar dessa solução? R: 0,2M  

24.   No preparo de uma solução alvejante de tinturaria, 521,5g de hipoclorito de sódio (NaClO) são 

dissolvidos em água suficiente para 10L de solução. Qual é a concentração molar da solução obtida? R: 

0,7  

25.   (Vunesp-SP) Dissolveram-se 2,48g de tiossulfato de sódio penta-hidratado (Na2S2O3.5H2O) em água 

suficiente para se obter 100cm
3
 de solução. Qual a molaridade dessa solução? R: 0,1M  

26.   O rótulo de uma garrafa de água mineral, distribuída para consumo, informa que ela contém, 

principalmente, 696,35 mg/L de bicarbonato de sódio (NaHCO3), além de outros componentes. Qual a 

concentração molar de bicarbonato de sódio? R: 0,008M  

27.   (UFCE) Qual a molaridade de uma solução aquosa de etanol (C2H6O), de concentração igual a 

9,2g/L? R: 0,2M  



28.   Em um laboratório, tem-se um frasco com o seguinte rótulo: NaOH 5M. Que volume dessa solução, 

em mL, contém massa igual a 20g de NaOH? R: 100mL  

 

2ª Parte 

1) Prazeres, benefícios, malefícios, lucros cercam o mundo dos refrigerantes. Recentemente, um grande 
fabricante nacional anunciou que havia reduzido em 13 mil toneladas o uso de açúcar na fabricação de seus 
refrigerantes, mas não informou em quanto tempo isso ocorreu. O rótulo atual de um de seus refrigerantes 
informa que 200 mL do produto contêm 21 g de açúcar. Utilizando apenas o açúcar “economizado” pelo referido 
fabricante seria possível fabricar, aproximadamente, 

A) 124 milhões de litros de refrigerante. 

B) 2,60 bilhões de litros de refrigerante. 

C) 1 365 milhões de litros de refrigerante. 

D) 273 milhões de litros de refrigerante. 

2) Pacientes que necessitam de raio X do trato intestinal devem ingerir previamente uma suspensão de sulfato 
de bário (BaSO4). Esse procedimento permite que as paredes do intestino fiquem visíveis em uma radiografia, 
permitindo uma análise médica das suas condições. Considerando-se que, em 500 mL de solução, existem 46,6 
g de sal, pede-se: 

A) a concentração molar; 

 

B) a concentração em g/L. 

 

3) Os frascos utilizados no acondicionamento de soluções de ácido clorídrico comercial, também conhecido 
como ácido muriático, apresentam as seguintes informações em seus rótulos: solução 20% m/m (massa 
percentual); densidade = 1,10 g/mL; massa molar = 36,50 g/mol. Com base nessas informações, a concentração 
da solução comercial desse ácido será 

A) 7 mol/L. 

B) 6 mol/L 

C) 5 mol/L. 

D) 4 mol/L. 

E) 3 mol/L. 

 

 

4) Para combater a dengue, as secretarias de saúde recomendam que as pessoas reguem vasos de plantas 
com uma solução de água sanitária. Um litro de água sanitária contém 0,35 mol de hipoclorito de sódio (NaCℓO). 



A porcentagem em massa de hipoclorito de sódio na água sanitária, cuja densidade é 1,0 g/mL, é, 
aproximadamente, 

A) 35,0. 

B) 3,50. 

C) 26,1. 

D) 7,45. 

E) 2,61. 

5) O ácido sulfúrico é um dos principais componentes da solução de bateria dos automóveis,formando uma 
solução de concentração igual a 19,6% p/V.  A concentração, em mol.L–1, para essa solução é 

A) 0,1. 

B) 0,2. 

C) 1,0. 

D) 2,0. 

6) Certos medicamentos são preparados por meio de uma série de diluições. Assim, utilizando-se uma 
quantidade de água muito grande, os medicamentos obtidos apresentam concentrações muito pequenas. 

A unidade mais adequada para medir tais concentrações é denominada ppm: 

1 p.p.m. corresponde a 1 parte de soluto em 1 milhão de partes de solução 

Considere um medicamento preparado com a mistura de 1 g de um extrato vegetal e 100 kg de água pura. 

A concentração aproximada desse extrato vegetal no medicamento, em ppm, está indicada na seguinte 
alternativa: 

A) 0,01 

B) 0,10 

C) 1,00 

D) 10,00 

7) (FMU-FIAM-FAAM-SP) Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio (sal de cozinha). 

 
Diferentes soluções em exercícios sobre solubilidade e saturação 

Podemos afirmar que: 

a) a solução do frasco II é a mais concentrada que a solução do frasco I. 



b) a solução do frasco I possui maior concentração de íons dissolvidos. 

c) as soluções dos frascos I e II possuem igual concentração. 

d) se adicionarmos cloreto de sódio à solução I, sua concentração aumentará. 

e) se adicionarmos cloreto de sódio à solução II, sua concentração aumentará. 
 
8) Relacione as duas colunas abaixo, classificando o tipo de solução que será obtido ao adicionar a 100 g de 
água as massas dos solutos apresentadas na coluna II em temperatura de 20ºC. (Consulte a tabela de 
solubilidades): 
 
Coluna I: Coluna II: 
a) insaturada I- 50 g de NaCl. 
b) saturada II- 5,0 g de KCl. 
c) supersaturada III- 33,0 g de açúcar. 
d) saturada com corpo de chão IV- 0,15 g de hidróxido de cálcio. 
V- 36 g de NaCl. 
VI- 80 g de açúcar (a solução é aquecida até 100ºC e deixada esfriar até 20ºC) 
 

 
 
Valores de coeficientes de solubilidade de diferentes substâncias em 100 g de água a 20ºC 

 

 

 

 

 

"Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para 

sempre."(Salmo 125:1) 


