
ESCOLA ESTADUAL SANTOS FERRAZ

ATIVIDADE FINAL DE MATEMÁTICA 

NÚMEROS COMPLEXOS – 3º ANO

01. Dados  e , calcule:
A) C) 
B) D) 

02. Dados  e , calcule:

A) C)  

B) D) 

03.  O  ponto   é  chamado  de  afixo  do  número
. Dados  e , afixos dos núme-

ros   e  ,  respectivamente,  determine  em  que  qua-
drante se encontra o afixo do números:
A) C) 
B) D) 

04. O módulo de um número complexo   é o

número . Determine o módulo de:
A) C) 

B)  D) 

05. Calcule:
A) B) 

C) 

06. Sobre o conceito de números complexos, indique se
a afirmativa é verdadeira ou falsa.
A) Para todo número complexo , tem-se .
B) Para todo número complexo , tem-se .
C) Dado um número complexo  , seu conjugado é

.
D) Dado um número  se  é imaginá-
rio puro.
E) Dado um número  se  é um núme-
ro real.
Escreva aqui abaixo a sequência,  de baixo para cima,
obtida.

07. Resolva em  as equações.
A) E) 
B) F) 
C) G) 
D) H) 

08. Determine   para que o número  
seja imaginário puro.

09. Determine   para que o número  
seja um número real.
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