
 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

Disciplina Matemática Série: 1ª C, D 

Professor Maria Aparecida Semana: 04 a 08 de outubro 

Habilidade: (EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas 
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações 
funcionais entre duas variáveis. 
 
Conteúdo: Função Polinomial de 2º Grau 

 

Atividades a serem realizadas: Retomaremos o conceito de função polinomial de 2º Grau e suas respectivas 

representações numérica, algébrica e gráfica, e através de situações-problemas contextualizadas, identificaremos as 

interdependências entre suas grandezas envolvidas, sua representação no plano cartesiano, verificação de suas raízes, 

vértice e seus pontos de máximo e mínimo. Faremos em aula as seguintes atividades do Caderno Aprender Sempre, 

Volume 3: 

 

- Aulas 5 e 6 – Esboçando Gráficos de Funções Afim e Quadrática: 

Atividade 5, nas páginas 86 e 87; 

Atividade 6, na página 88. 

 

- Aulas 7 e 8 – Resolução de Problemas Utilizando o Significado de Funções: 

Atividade 5, nas páginas 91 e 92. 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno Aprender Sempre, Volume 3, ou no caderno de 

Matemática. Participação durante as aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
             ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

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

Professor MÁRCIO Semana: 04 a 08 de outubro 

Habilidade: Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-a às funções 
trigonométricas.  
 
Conteúdo: As Características das Ondas Eletromagnéticas 
 
Atividades a serem realizadas:  Caderno do aluno, Currículo em Ação, Volume 3, SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 - A 
CIÊNCIA DOS MATERIAIS, MOMENTO 2 – AS CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, Atividade 2.2 
Característica das radiações eletromagnéticas página 190 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro do roteiro no caderno. Participação durante as aulas. Entrega 
das atividades. 
 
 
Forma de Entrega: Registro do roteiro no caderno para verificação do professor.  
 
 
Data de entrega: 11 de outubro de 2021 
 

 
 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS) 
 

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

Professor Neide Semana: 04 a 08 de outubro 

 

Habilidade: (EF09MA07) Resolver situações-problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies 

diferentes, como velocidade e densidade demográfica. 

Conteúdo: Poluição (sonora e visual) e impactos nos sistemas fisiológicos. 

Atividade a ser realizada:  

1- Existem diversos tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais ao meio ambiente. Algumas poluições, no 

entanto, são lembradas, como é o caso da poluição desencadeada quando o volume de determinado som é superior 

àqueles considerados normais. Analise as alternativas abaixo e marque o nome desse tipo de poluição. 

A) térmica 

B) atmosférica 

C) visual 

D) sonora 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      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: 04 a 08 de outubro 

Habilidade: (EF09MA07) Resolver e elaborar situações-problema que envolva a razão entre duas grandezas de 
espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica.  
 

Material de Apoio: https://www.todamateria.com.br/exercicios-densidade/  

 

Conteúdo: Materiais (propriedades físico-químicas, estruturas, composições, características, toxicidade). Produção e 
aplicação (ferro-gusa, cobre, cal, alumínio, aço, soda cáustica, hipoclorito de sódio, polímeros, amônia). 
 

Atividade a ser realizada: 
 
(Enem/2009) O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna na qual os bens de consumo são 
produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que permitem checar a 
qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe 
adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 g/cm3 e 0,811 g/cm3. Em algumas 
bombas de combustível a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado 
abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa 
permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para três amostras de álcool combustível. 

 

A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que 
a) a densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 g/cm3. 
b) a amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. 
c) a bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura. 
d) a amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. 
e) o sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade entre 0,805 g/cm3 e 0,811 g/cm3. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação na aula e entrega do roteiro. 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail  arv.labquimica@gmail.com  , para alunos on-line E PRESENCIAL 

Data de entrega: 08/10/2021               

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-densidade/
mailto:arv.labquimica@gmail.com

