
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professora Carla Semana: 09 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: Compreender a história das equações, com o deslocamento das atenções das fórmulas para as análises 

qualitativas; Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. 

Conteúdo: Conjuntos dos números complexos.  

Atividades a serem realizadas: 

1) Vamos recordar? Realize as adições e subtrações com os números complexos: 

a) (5 – 2i) + (– 3 + 2i) 

b) (2 + 3i) – (-1 + 4i) 

c) (5 – 0,2i) + (-1 – 3i) 

d) (2 + 3i) – (1 + 2i) 

 

2) Chegou a hora das multiplicações, realize as operações a seguir: 

a) (2+3i) (1 – 4i) 

b) (4 + 3i) . (2 – 5i) 

c) (5 + i) . (2 - i) 

 
3) Represente os números complexos no plano de Argand Gauss. 
 
a) z = -1 + 4i 
b) z1 = 2i e z2= -3i 

 
 
4) Qual é o número complexo que está representado no plano a seguir? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com 

Data de entrega: 16 de agosto 

Bom Trabalho! 

mailto:clscarla7@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Física  Série: 3ª A/B/C 

Professor Márcio Semana: 09/08 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: Reconhecer e utilizar adequadamente símbolos, códigos e representações geométricas da linguagem 

científica no estudo de campos magnéticos e suas fontes. 

Conteúdo: Eletromagnetismo   

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

Trabalharemos o conteúdo Eletromagnetismo, que os alunos não alcançaram no 2º bimestre. Durante a aula faremos 

resolução dos exercícios que estão abaixo, para fixação.  

Questões Propostas: 

1) (Unesp) Um ímã em forma de barra, com seus polos Norte e Sul, é colocado sob uma superfície coberta com 

partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinhem segundo seu campo magnético. Se quatro pequenas 

bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a 

limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã. 

 

Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja 

representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético 

associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as 

configurações das agulhas das bússolas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-magnetismo.htm


 

2) Um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita, assinale a 

alternativa correta. 

a) O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. 

b) A força que o ímã exerce sobre a barra de ferro é maior que a força que o ferro exerce sobre o ímã. 

c) O ímã atrai a barra de ferro. 

d) A barra de ferro atrai o ímã. 

e) A força que a barra de ferro exerce sobre o ímã é maior que a força que o ímã exerce sobre a barra de ferro. 

 

3) Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa: 

a) O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra. 

b) O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. 

c) O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. 

d) O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos. 

e) O campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade de rotação do núcleo e da crosta terrestre. 

 

 

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: 3ª A, B, C 

Professor Neide Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: Construir e interpretar árvores filogenéticas. 

Conteúdo: Aspectos comparativos da evolução das plantas 

Atividades a serem realizadas:  

1- (UFU/2011) Observe a árvore filogenética. 

 

 

 

 

 

 

Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de: 

(A) baleia e pássaro. 
(B) bactéria e protozoário. 
(C) estrela-do-mar e ostra. 
(D) ostra e coral. 

 

2 - Marque com (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 

(A) (  ) A Filogenia considera relações de ancestralidade comum entre grupos.  

(B) (  ) Árvores filogenéticas são diagramas que representam relações de ancestralidade e descendências.  

(C) (  ) Lineu foi uma figura notória no que se diz respeito à adoção das filogenias para o estudo das espécies. 

(D) (  ) Nas árvores filogenéticas, as bifurcações representam o surgimento de uma nova espécie (ou grupo).  

 

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 INTENSIVOS) 

Disciplina Química Série: 3ªs A, B, C  

Professor Mª Cristina Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: Utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras (à 25°C). 

 

Conteúdo: Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e alcalinidade de águas naturais 

 

Atividades a serem realizadas: 

1. (PUC-MG) Considere duas soluções aquosas A e B de mesmo volume e de pH 3,0 e 5,0 

respectivamente. Analise as afirmações a seguir: 

I. A solução A é ácida. 

II. A solução B é básica. 

III. A mistura de A com B é ácida. 

 

São afirmativas CORRETAS: 

A) I e II apenas.  

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

2. (UFMG) Considere certa quantidade de água e suco de limão, misturados, contida em um copo. Analise estas três 

afirmativas concernentes a esse sistema: 

I. O sistema é ácido. 

II. O pH do sistema é maior que 7. 

III. No sistema, a concentração dos íons H+  é maior que a dos  OH–. 

 

A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que 

A) apenas as afirmativas I e II estão certas. 

B) apenas as afirmativas I e III estão certas. 

C) apenas as afirmativas II e III estão certas. 

D) as três afirmativas estão certas. 

 

 

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

 

                                                                                                                               Aula Dada… 

                                                                                                                           Aula Estudada!!! 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

