
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: Conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas (especialmente o se o cosseno 

e a tangente), sabendo construir seus gráficos e aplicá-las em diversos contextos; Saber usar de modo sistemático as 

funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo as funções de 1º e de 2º graus, seno, cosseno, 

tangente, exponencial e logarítmica, com suas propriedades características. 

Conteúdo: Funções Trigonométricas. 

Atividades a serem realizadas: 

1) Em relação ao gráfico cartesiano da função y = 2 cosx no intervalo [0, 2π] é correto afirmar que: 

(A) corta o eixo das abscissas em 4 pontos.  
(B) é sempre crescente.  
(C) sua imagem é o conjunto {y ∈ R | –2 ≤ y ≤ 2}.  

(D) tem valor mínimo para x = 
𝜋

2
 

 

2) Esboce o gráfico de f(x) = 1 + 2 sen(x). 

 

3) O gráfico abaixo representa a variação no comprimento de uma mola, começando pelo momento em que está com 

seu comprimento mínimo, 40 cm, até que seu comprimento total atinja 60 cm. 

 

Determine seu período, amplitude e imagem. 
 

4) Uma empresa produz diariamente x dezenas de certo tipo de um produto. Sabe-se que o custo de produção em 

milhares de reais é dado por C(x) = 2 – cos (𝑥 .
𝜋

6
), e o valor de venda em milhares de reais por V(x) = 3√2 . sen (𝑥 .

𝜋

12
), 

0 ≤ x ≤ 6. 

O lucro em reais, obtido na produção de 3 dezenas de peças é de:  

(A) 1000.  
(B) 2000.  
(C) 3000.  
(D) 5000. 
 

Data de entrega: 17/08/2021 - Entrega das atividades por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para 

identificação) preferencialmente para o e-mail reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  

Bom Trabalho! 

mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Física  Série: 2ª A/B/C 

Professor Márcio Semana: 09/08 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidades: Estimar medidas de temperatura 

Conteúdo: Termometria  

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

Trabalharemos a habilidade “Estimar medidas de temperatura” que os alunos não alcançaram no 2º bimestre. Durante 

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

Questões Propostas: 

1) Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o 

português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit (°F). A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 

°F e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o 

forno para não errar a receita? 

 

2) Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? 

 

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 INTESIVOS) 

 
Disciplina Biologia Série: 2ª A, B, C 

Professor Neide Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: Prever resultados de cruzamentos genéticos baseados nas leis de Mendel.   

Conteúdo: Mecanismo de variabilidade genética e hereditária 

Atividades a serem realizadas:  

1)Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que um indivíduo portador apresenta uma 

deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma moça que produz melanina 

normalmente, porém que possui mãe albina, qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino? 

a) 100% 

b) 75% 

c) 50% 

d) 0% 

  

2) Em cobaias (porquinhos-da-índia), pelo curto dominam pelo longo. Qual é o resultado (genótipos e fenótipos) do 

cruzamento entre um macho de pelo curto heterozigoto e uma fêmea de pelo longo? 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 

Disciplina Química Série: 2ªs A, B, C  

Professor Mª Cristina Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidades: Relacionar o número atômico com o número de prótons, e o número de massa com o número de prótons 

e nêutrons. 

 

Conteúdo: Energia de ligação das transformações químicas: 

 

Atividades a serem realizadas: 

1. Em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a: 

a) 25 

b) 40 

c) 65 

d) 105 

e) nda. 

 

2. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons do íon X+3, sabendo que seu número de massa e número 

atômico são, respectivamente, 51 e 23. 

 

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

                                                                                                                        

                                                                                                                          Aula Dada… 

                                                                                                                           Aula Estudada!!! 
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