
CESM 
2° Ano do Ensino Médio

Querido Aluno,                                                                                                                                                                                                                 

Os exercícios deverão ser feitos na Semana do Carnaval e entregues aos professores, impreterivelmente, na Segunda-

feira, 02 de Março de 2020.                                                                                                                                                                                                                           

Os exercícios feitos corretamente valerão pontos somativos às notas bimestrais.                                                                                           

Tarefa 1 - Inglês

Sucesso entre as mais diversas faixas etárias, o aplicativo de vídeo curtos TikTok entrou para a lista da consultoria SensorTower 

dos mais baixados, mundialmente, no primeiro trimestre de 2019. Com mais de 500 milhões de usuários espalhados pelo globo 

terrestre, o aplicativo é uma das redes sociais mais utilizadas dos dois últimos anos. Desenvolvido pela empresa de tecnologia 

chinesa Bytedance, o aplicativo ganhou popularidade após ter sido combinado com o antigo Musical.ly. 
O TikTok passou a ter a função de gravar vídeos de 15 segundos, assim como acontece no Instagram Stories. O foco dos vídeos 
era dublagem sincronizada de músicas e, no TikTok, o usuários podem gravar tanto vídeos de humor como realizar dublagens. 

Desafios (Hashtag Challenges). 
Os usuários do TikTok respondem muito bem aos desafios. Geralmente, existem vários desafios a qualquer momento para os 
usuários do TikTok participarem. O tipo usual de desafio do TikTok envolve alguém definindo um desafio. 
Escolha o desafio e faça um curta divertido e animado usando os afeitos do aplicativo. Seu vídeo deverá ser entregue em cd com 
seu nome, tema e turma. Os melhores serão postados no Facebook e Instagram da escola com a  #CESMDesafioTikTok .

Tarefa 2 - Química e Física

Nos dias atuais, vários problemas sociais e tecnológicos assolam aqueles que se preocupam com o próprio futuro e o futuro de 

seus filhos e filhas. Sabemos que um desses problemas é a falta de recurso natural que é, atualmente, o que gera condições 

para a sobrevivência do ser humano, tais como aqueles provenientes do meio ambiente. Sabemos que a água pode ser um dos 

primeiros problemas de cunho ecológico que pode trazer problemas no futuro, devido a sua falta, pois é dela que o nosso país, 

por exemplo, faz uso para consumo e, também, para a produção de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas. Sabemos que há 

outras fontes de produção de energia, como a energia solar, através de instalação de painéis com células fotovoltaicas, energia 

eólica e até mesmo a energia produzida a partir das usinas termonucleares, mas sabemos dos custos altos e dos riscos que 

essas alternativas geram, podendo trazer ainda mais problemas para a sociedade.

Baseado nisso, é necessário conhecer bem aquilo que utilizamos dentro de nossas casas e entender os impactos de consumo 

que esses eletroeletrônicos causam, podendo assim atuar no sentido de autoconscientização, utilizando com responsabilidade 

para que tenhamos recursos disponíveis por muito mais tempo.

Análise do consumo de energia residencial

1 – Pedir aos pais ou responsáveis uma conta de energia elétrica, que seja recente, e analisar o consumo mensal em 

quilowatts (KW) e anote esse valor. Ele será utilizado no final do trabalho.

2 – Faça uma lista de todos os eletrodomésticos e eletrônicos utilizados em sua residência.

3 – Pesquise na internet o consumo em KW/H de cada equipamento. Se não encontrar o equipamento da mesma marca ou 

fabricante, pesquise por um equipamento similar, que o consumo é muito parecido.

4 – Crie uma planilha com as seguintes colunas, conforme modelo abaixo:

OBS: Faça sua planilha nessa ordem e adicione quantas linhas abaixo forem necessárias. 

1 – Ao final da listagem, faça a soma de todos os consumos totais, anote no final da planilha e anote, também o valor do consumo 

em KW que você viu na sua conta de energia. Os valores devem ser próximos, todavia, caso os valores sejam muito 

discrepantes, discuta porque acredita que isso pode ter acontecido em breves palavras.

Tarefa 3 - Literatura

Faça a leitura do livro ‘’O Príncipe’’, de Nicolau Maquiavel (livro de bolso).

Escreva os principais pontos do livro. Faça uma pequena resenha do título. Faça anotações pessoais sobre a leitura.

Os alunos deverão apresentar, através de conversa com a pedagoga e diretora o relato dessa importante obra. 

As apresentações iniciarão dia 02/03/2020 e seguirão por sorteio, um por um, na sala de Multimídia. 

Estudem. Se preparem para as apresentação oral. 

. 

Tarefa 4 - Matemática

Produza papel artesanal e reciclável (veja a receita na internet), e deixe o papel mais liso possível e logo após escreva o poema 

de João Cabral de Melo Neto: ‘’Os rios que eu encontro vão seguindo...’’

OBS: 
As tarefas serão recolhidas pelos respectivos professores e depois de avaliadas, serão 

pontuadas. A pontuação é para o 1° Bimestre. 
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