
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS) 

Disciplina MATEMÁTICA Série: 1ª C e D 

Professor Maria Aparecida Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: (EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da 

Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de 

variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais; (EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em 

tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e 

expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º 

grau.  

Conteúdo: Aplicações das Funções Polinomiais do 1º Grau - Variações de Grandezas e Taxas de Variação. 

Atividades a serem realizadas: 

1) O salário mensal de um vendedor é de R$ 750,00 fixos mais 2,5% sobre o valor total em reais, das vendas que ele 

efetuar durante o mês. Em um mês em que suas vendas totalizarem x reais, o salário do vendedor será dado pela 

expressão: 

a) 750 + 2,5x           b) 750 + 0,25x              c) 750,25x          d) 750 . (0,25x)              e) 750 + 0,025x 

 

2) Um vendedor de sorvetes recebe como salário uma quantia fixa de R$ 400,00 mais R$ 0,50 por sorvete vendido. 

a) Escreva a expressão que traduz o salário mensal deste vendedor em função dos sorvetes vendidos.  
b) Se ele vender 480 sorvetes, qual será seu salário? 
 

3) Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente: 

a) y = 4x + 6                       b) f(x) = – x + 10                                    c) y = – 2x 
 
4) (Enem Digital 2020) O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Todos os produtos 
de isopor são 100% recicláveis, assim como os plásticos em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor, 
em tonelada, que foi reciclada no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da quantidade de 
isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano de 2009 até 2013 e, a partir daí, a quantidade total 
reciclada anualmente permaneça inalterada por um período de 10 anos. 

 
Qual é a quantidade prevista para reciclagem de isopor, em tonelada, para o ano de 2020? 

  a) 21 840                    b) 21 600                  c) 13 440                     d) 13 200                       e) 9 800 

 
Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail  maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Data de entrega: 16/08/2021 

 

mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br


 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Física  Série: 1ª A/B/C/D 

Professor Márcio Semana: 09/08 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: (EF09CI01*) Investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas 

transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. 

Conteúdo: Mudança de estado física da matéria    

Atividade a ser realizada: Este roteiro tem por objetivo desenvolver a “Semana de Estudos Intensivos” (SEI). 

Trabalharemos o conteúdo: mudança de estado física da matéria, que não alcançaram no 2º bimestre. Durante a 

aula faremos resolução dos exercícios que estão abaixo, para fixação.  

Questões Propostas: 

1) O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 °C e o ponto de ebulição é de 2 450 °C. Baseado nisso, qual será o estado 

físico do ferro nas seguintes temperaturas: 

a) 25 °C 

b) 130 °C 

c) 1 459 °C 

d) 2 235 °C 

e) 3 002 °C 

 

2) Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar 

do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de: 

a) Solidificação. 

b) Condensação. 

c) Fusão. 

d) Sublimação. 

e) Evaporação. 

 

3) (Facimpa – MG) Observe: 

I – Uma pedra de naftalina deixada no armário; 

II – Uma vasilha de água deixada no freezer; 

III- Uma vasilha de água deixada no fogo; 

IV – O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido; 

 

Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: 

a) I. Sublimação; II. Solidificação; III. Evaporação; IV. Fusão. 

b) I. Sublimação; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação. 

c) I. Fusão; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação. 

d) I. Evaporação; II. Solidificação; III. Fusão; IV. Sublimação. 

e) I. Evaporação; II. Sublimação; III. Fusão; IV. Solidificação. 

 

 

Data de entrega: 16 de agosto, preferencialmente para o e-mail arv.labfisica@gmail.com 

Bom Trabalho! 
 

 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS) 

Disciplina Biologia Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Neide Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidades: (EM13CNT106) -Avaliar, com ou sem o uso de dispositivo e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis 

soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia, 

considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características 

geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. 

Conteúdo: Fontes de energia. 

Atividades a serem realizadas:  

1) (ENEM-2010) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior 

de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água 

para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a 

incidência solar é alta o ano todo.  A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma 

de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a 

causar o menor impacto ambiental? 

a) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 

b) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície aproveitar a energia solar que chega 

à superfície do local. 

c)Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. 

d)Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 

 

2) As usinas hidrelétricas são amplamente utilizadas no território brasileiro, sendo consideradas fontes energéticas 

renováveis, já que utilizam da água para gerar energia. A principal desvantagens das usinas hidrelétricas está atrelada 

ao: 

a) Abrangente impacto ambiental gerado por meio da sua instalação. 

b) Pequeno custo para a instalação das turbinas geradoras de energia. 

c)Processo de emissão de poluentes nas águas dos reservatórios. 

d)Uso de combustíveis fósseis para o seu funcionamento. 

 

Data de entrega: 16/08/2021 - Entrega das atividades por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para 

identificação) preferencialmente para o e-mail pro.neidemartins@gmail.com  

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 

Disciplina Química Série: 1ªs A, B, C, D 

Professor Mª Cristina Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidades: (EM13CNT306) – Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das 

Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos Química 29 de 

segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e 

aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos. 

 

Conteúdo: COMBUSTÍVEIS QUE MOVEM O MUNDO: Conservação de Massa: quantidade de matéria - relações entre 

massas, mol e número de partículas. 

 

Atividades a serem realizadas: 

1. Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta 

seu número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. 

a) 26 e 24 

b) 28 e 50 

c) 28 e 22 

d) 19 e 40 

e) 26 e 20 

 

2. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo 14X29. 

 

 

 

Data de entrega: 16/08/2021, preferencialmente, para o e-mail arv.labquimica@gmail.com  

                                                                                                                  

              Aula Dada… 

                                                                                                                           Aula Estudada!!! 
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