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1º ROTEIRO DE ABRIL ou 5ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 9º ANO _____ 
 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar as 
atividades na escola (do jeito que achar melhor); 
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

 Classes gramaticais 
 

Como o avião voa? 

          O básico é vencer duas forças que grudam o “bichão” à terra. A primeira é a resistência do ar 
contra o avião ou qualquer objeto em movimento. Para superá-la, os aviões usam hélices, turbinas ou 
foguetes para conseguir um impulso maior que a resistência. A segunda é o próprio peso da aeronave. 
Nesse caso, é preciso criar uma força mais poderosa que o peso para empurrar o avião para cima ─ o 
empuxo. Fácil? Nem tanto, se a gente lembrar um princípio da física traduzido pelo inglês Isaac Newton: 
toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mas com sentido contrário. Ou seja, sempre que os 
primeiros inventores forçavam o avião para cima (empuxo), a resposta era uma força igualzinha para 
baixo (peso). E o avião não voava. A solução apareceu em outro princípio da física, enunciado pelo suíço 
Daniel Bernoulli: quando a velocidade da passagem do ar por uma superfície aumenta, a pressão diminui. 
Aí, os engenheiros desenharam asas de modo que o ar passasse mais rápido na parte de cima e mais 
devagar na parte de baixo. Com isso, a pressão na parte de cima da asa fica menor, e na parte de baixo 
fica maior, certo? Essa diferença de pressão “suga” a asa para cima, gerando um empuxo suficiente para 
fazer o avião levantar. No ar, pás móveis ajudam a controlar os movimentos laterais e de subida e 

descida. 

(Adaptado de http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/como-o-aviao-voa/) 

Classifique qual a classe gramatical das palavras no texto: 
 

1)-básico-(linha1) _______________________________________ 

2)-em-(linha2) __________________________________________ 

3)-usam-(linha3) ________________________________________ 

4)-A-(linha4)____________________________________________  

5)-para-(linha5) _________________________________________ 

6)-lembrar-(linha6)_______________________________________  

7)-reação-(linha7)________________________________________  

8)-primeiros-(linha8)______________________________________  

9)-era-(linha9)___________________________________________  

10)- solução- (linha 10)____________________________________  

  

Em relação a essa frase do texto, responda às questões: 

“No ar, pás móveis ajudam a controlar os movimentos laterais (…). ” 

1.Quantos substantivos têm nessa frase? 
 

a) 1 substantivo 
b) 2 substantivos 

c) 3 substantivos 
d) 4 substantivos 
e) 5 substantivos 

 



3 

 

 2. Quantos verbos têm nessa frase? 

a) 1 verbo 
b) 2 verbos 
c) 3 verbos 

d) 4 verbos 
e) 5 verbos 

  

3. Quantos adjetivos têm nessa frase?  
  

a) 1 adjetivo 
b) 2 adjetivos 
c) 3 adjetivos 

d) 4 adjetivos 
e) 5 adjetivos 

  

4. Qual alternativa traz a palavra e sua classificação correta? 
a) ar – numeral 
b) pás – adjetivo 
c) ajudam – substantivo 
d) a – preposição 
e) os – verbo 

  

5. QUESTÃO-DESAFIO – Escolha uma palavra do texto e faça sua classificação: 

________________________________________________________________________________ 

 
LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
                   GERAÇÃO DO CELULAR                                         

                                                   Inaê Soares 

            O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros, tem 
ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas 
estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou 
outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no 

trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real. 

            As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular 
em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os 
amigos. Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de 
relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando 
e isso preocupa. 

            Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as 
pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes 
sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é 

a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia”, “por favor”, são raros. 
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            Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do 
mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em 
família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações 

que fortalecerão o relacionamento e o amor. 

                         Da Silva, Inaê Soares. Escola João Moreira Barroso.  

                               Setembro de 2017 (Adaptado). Professor Maurício Araújo 

1) Qual o assunto do artigo de opinião? 

 ________________________________________________________________________________ 

2) Qual a finalidade do texto? 

 ________________________________________________________________________________ 

3) Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação 

aos aplicativos de relacionamento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4) Há uma opinião da autora em: 

a) (    ) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros…” 

b) (    )  “… especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas.” 

c) (  )  “Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de 
relacionamentos…” 

d) (   )  “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as 

pessoas…” 

  

5) No trecho: “…e sim, ficam vidrados o dia inteiro…”, a expressão grifada significa que os usuários 

a) (    ) passam muito tempo no celular. 

b) (    ) ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão. 

c) (    ) podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. 

d) (    ) são obrigados a usarem o celular. 

 

 6) A tese que a autora Inaê Soares defende está em: 

a) (     ) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e 

sim, ficam vidrados o dia inteiro…” 

b) (     ) “As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular 
em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros…” 
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c) (     ) “As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real.” 

d) (     ) “… ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho.” 

  

7) No trecho: “Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações…”  a palavra 

em  destaque revela circunstância de 

a) (     ) modo. 

b) (     ) tempo. 

c) (     ) lugar. 

d) (     ) intensidade. 

  

8) “A comunicação que prevalece é a virtual” – com essa afirmação a autora reforça a ideia de que 

a) (     ) com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo. 

b) (     ) a comunicação real (olho-no-olho) está se tornando mais frequente. 

c) (     ) todos os dias as pessoas estão comprando mais celular. 

d) (     ) a comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente. 

  

9) No trecho: “…e isso preocupa. ”, o termo em destaque se refere 

a) (     ) aos adultos que chegam do trabalho e já vão para o celular. 

b) (     ) aos idosos que aderiram à nova tecnologia. 

c) (     ) à mudança da cultura da população. 

d) (    ) às últimas atualizações  dos aplicativos de relacionamento. 

  

10) Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo 

celular? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Imperialismo 

Quando o assunto é Imperialismo, alguns aspectos devem sempre ser analisados em conjunto. Os 

principais são: Nacionalismo, Neocolonialismo e junção entre o Capitalismo financeiro e o Capitalismo 
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industrial. Esses aspectos resumem o panorama político, econômico e cultural de um período que vai 

desde a década de 1870 até o ano de 1914, ano em que teve início a Primeira Guerra Mundial. 

O termo “Imperialismo” sugere, obviamente, uma “Era de Impérios”; em grande parte trata-se disso 

mesmo. Mas, conceitualmente falando, o Imperialismo do século XIX consistiu num tipo de política 

expansionista das principais nações europeias, que tinha por objetivo a busca de mercado 

consumidor, de mão de obra barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias. 

Esse fenômeno de expansão dos países europeus teve início a partir do momento em que, após 

as Revoluções Burguesas dos séculos XVII e XVIII e da formação das nações modernas na Europa 

(como Alemanha, Itália e França), houve um intenso processo de industrialização desses países. A 

industrialização gerou, por conseguinte, uma forte concorrência entre as nações, que passaram a 

disputar territórios e estabelecer as suas fronteiras com exércitos modernizados e uma sofisticada 

diplomacia. Esse processo acentuou gradualmente o caráter nacionalista dos países europeus. 

Ao mesmo tempo, a industrialização também exigia uma integração econômica nunca antes vista. 

O capital gerado pela indústria, isto é, toda a riqueza do processo de produção – desde maquinários 

até produtos para consumo –, precisava de crédito e de sustentação financeira. Os setores do capital 

financeiro (bancos e bolsas de valores) passaram a se integrar com o setor das indústrias, criando 

assim maneiras de estruturar a complexidade da economia mundial integrada. 

E, assim como nos séculos XV, XVI e XVII, nos quais nações europeias como Portugal e Espanha 

promoveram a colonização do continente americano (e dessas colônias extraíram matérias-primas e 

nelas desenvolveram sistemas de organização política e administrativa), as nações imperialistas 

industrializadas do século XIX promoveram a colonização de regiões da África, da Ásia e da Oceania. 

O processo de expansão para essas regiões foi marcado por várias tensões e guerras. A África, 

por exemplo, teve seu território divido nesta época entre as nações europeias, num evento 

denominado Conferência de Berlim, ocorrido em novembro de 1884. Essa divisão caracterizou-se pela 

completa arbitrariedade, tribos africanas inteiras foram desagregadas com a divisão, enquanto que 

algumas se mesclaram com outras que eram suas rivais históricas. A Inglaterra, nessa época, ficou 

conhecida como o grande Império “onde o Sol não se põe”, exatamente por conta de sua vasta 

expansão, que integrava grandes países, como a Índia e a Austrália. 

O Imperialismo chegou ao seu ponto de saturação no início do século XX, quando as tensões 

nacionalistas se tornaram mais veementes. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) é fruto direto 

dessa saturação. 

 

EXERCÍCIOS 

 

1- “A colonização portuguesa e espanhola do século XVI havia se limitado quase que 

exclusivamente à América. No século XIX, porém, a necessidade de expansão dos mercados 

consumidores de produtos manufaturados e de controle sobre as regiões fornecedoras de matéria-

prima deu início a nova corrida colonial, empreendida principalmente pelas potências industriais da 

Europa.”  (Piletti, Nelson / Arruda, José Jobson de A. Toda a História: História Geral e História do 

Brasil. Ed. Ática – São Paulo, 2006.p, 298.) 

Explique a diferença fundamental entre o colonialismo europeu exercido no século XVI e o 

neocolonialismo exercido no século XIX. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2- A expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo, e o domínio dos 

países europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Sobre o resultado da junção 

desses dois fenômenos – o imperialismo e o colonialismo – na África e na Ásia, é correto afirmar que: 

(a) O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem de seu atraso 

secular, possibilitando-lhes o acesso ao progresso. 

(b) A segunda Revolução Industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão 

associados ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos, no final 

do século XIX. 

(c) Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas 

construíram a imagem de que eram o modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo. 

  

 

3- Sobre a dominação imperialista no continente africano, o historiador Héctor Bruit fez a seguinte 

análise:  

 

A África foi, provavelmente, o continente que mais sofreu com a devastadora ação do imperialismo, 

talvez porque fosse o mais débil ou, ao contrário, como aconteceu em algumas áreas, a resistência 

que opôs significou um esmagamento maior. Em todo o caso, foi o único continente a ser dividido sem 

que se respeitasse a unidade linguística e cultural de seus povos. 

BRUIT, Héctor. O imperialismo. 20. ed. São Paulo: Atual, 1994. p. 15. 

 

a) Identifique no texto dois prováveis motivos, de acordo com o historiador, para a África ter sido o 

continente mais devastado pelo imperialismo. 

 

b) Pelo texto, é possível concluir que a “partilha” da África pelas nações europeias respeitou as culturas 

e tradições dos povos que ali viviam? Justifique sua resposta citando um trecho. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4- Pesquise: O que significou a “Paz Armada” (Ocorreu antes da 1ª Guerra Mundial) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Habilidade do Currículo Paulista:  
(EF09GE14B). Analisar projeções cartográficas, anamorfoses geográficas e mapas temáticos 
relacionados às questões sociais, ambientais, econômicas, culturais, políticas de diferentes regiões 
do mundo. 
Unidade temática: Formas de representação e pensamento espacial. 
Objeto de conhecimento: Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de 
representação para analisar informações geográficas. 
PROJEÇÕES 

Diferentes projeções cartográficas foram desenvolvidas para permitir a representação da 
esfericidade terrestre num plano (mapas e cartas), cada uma priorizando determinado aspecto da 
representação (dimensão, forma, entre outros). É importante ressaltar que não existe uma projeção 
cartográfica livre de deformações, devido à impossibilidade de se representar uma superfície esférica 
em uma superfície plana sem que ocorram extensões e/ou contrações. As projeções cartográficas são 
classificadas principalmente quanto à superfície de projeção e as propriedades. 

Projeção azimutal equidistante  
             Vista do Polo Norte 

 Corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada 
sobre um plano tocante. O ponto tocante ao plano normalmente representa ou o polo norte ou o polo 
sul. Nessa projeção, os paralelos e meridianos são projetados formando círculos concêntricos. Essa 
projeção pode ser de três tipos: polar, equatorial e obliquo. É normalmente utilizada para representar 
áreas menores. 
Projeção de Robinson da Terra. 

A Projeção de Robinson foi proposta em 1961 pelo geógrafo e cartógrafo Arthur H. Robinson. Ela 

corresponde a uma projeção afilática e pseudocilibdrica apesar de não possuir nenhuma superfície e 
de projeção, suas características assemelham-se à projeção cilíndrica. Nessa projeção, há alteração 
das formas e das áreas. A representação dos meridianos ocorre por meio de curvilíneas e os paralelos 
por linhas retas. A intenção dessa projeção é reproduzir as distorções angulares, o que gera uma 
distorção mínima das áreas continentais, sendo, portanto, considerada a projeção que melhor 
representa as massas da Terra. 
– Euro centrismo e projeções cartográficas 
Leia os textos 1, 2 e 3 e analise as imagens 5 e 6 e o quadro 1 a seguir 
Texto 1 
  A palavra “mapa”, de provável origem cartaginesa, significava “toalha de mesa”. Os 
navegadores e os negociantes, ao discutir sobre rotas, caminhos, localidades etc. em locais públicos, 
rabiscavam diretamente nas toalhas (mapas), surgindo, daí o documento gráfico. 
Texto 2 

 No século XV, com o início das grandes viagens marítimas, a cartografia era como meio de 
garantir a segurança dos viajantes e de representação das novas descobertas. Foi muito importante 
nessa época a “Escola de Sagres”, em Portugal, onde eram treinados os pilotos e cosmógrafos. Os 
navegantes costumavam carregar consigo anotações, onde eram registrados os rumos (direções) e 
as distâncias entre os portos visitados. A palavra cartografia tem origem na língua portuguesa, tendo 
sido registrada pela primeira vez em 1839 numa correspondência, indicando a ideia de um traçado de 
mapas e cartas. Hoje entendemos cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e 
convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta, apresentada através de mapas, cartas 
ou plantas. Não se pode esquecer, no entanto, que os mapas, como meios de representação, 
traduzem os interesses e objetivos de quem os propõe, podendo se aproximar ou se afastar da 
realidade representada. 
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Imagem 5      Imagem 6  

 
Texto 3 

Primeiramente e antes de tudo, há o triunfo da cartografia europeia na história científica e 
intelectual mundial. São os europeus que deram um nome à maioria dos continentes e oceanos, a 
muitos grandes rios e grandes lagos, bem como à maioria dos países. A Europa fixou a posição do 
mundo de tal forma que nós pensamos o continente europeu como situado acima da África, no 
cosmos, e não abaixo dela. Ela fixou o tempo do mundo de tal maneira que a hora universal se 
determina a partir do meridiano de Greenwich. Ela também nomeou os trópicos de Câncer e de 
Capricórnio. Além do mais, foram em geral os europeus que decidiram onde terminava um continente 
do planeta Terra e onde começava outro. No que concerne à África, eles decidiram que nosso 
continente acabava no mar Vermelho e não no Golfo Pérsico. Os europeus talvez não tenham 
inventado a palavra “África”, mas eles desempenharam um papel decisivo na aplicação desse termo 
à massa terrestre continental por nós hoje reconhecida sob essa denominação. 

 
QUADRO 1 
Projeção cilíndrica equidistante meridiana  
Os meridianos e os paralelos são igualmente espaçados. 
Era muito empregada na navegação marítima, mas foi substituída pela projeção de Mercator. 
Projeção cilíndrica            Projeção de Mercator 

----------------------   
Uma projeção conforme cilíndrica – meridianos representados 
por segmentos de reta paralelos e não há deformação dos 
ângulos em torno de quaisquer pontos.  
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Projeção de Miller. É uma projeção equivalente cilíndrica conservando as áreas. 

 
Projeção de Albers. É uma projeção cônica para representação dos hemisférios 
 

   
 
1). Depois, a partir das informações apresentadas, responda às questões propostas: 
 a) Como provavelmente surgiu a palavra “mapa”? 
 b). Qual é a finalidade da projeção cartográfica?  
 c). Explique com suas palavras o trecho grifado no texto 2.  
 d) Como as representações do espaço geográfico e do tempo histórico são indicativos da hegemonia       
europeia?  
2) . Analise as projeções cartográficas apresentadas no quadro 1. Depois, comente a intencionalidade 
e as características de cada uma delas.  
a) . Especifique qual é a principal distorção representada nos territórios na projeção de Mercator.  
b). As projeções cartográficas foram desenvolvidas para atender a um dos maiores desafios da 
cartografia, que é representar a Terra em um plano. É possível representar a superfície terrestre em 
um plano reproduzindo fielmente todas as suas características? Justifique sua resposta.  
c). Explique o euro centrismo com base nos referenciais da Cartografia. 
 
REFERENCIA: CURRÍCULO PAULISTA e documentos disponíveis na EFAPE. 
Atlas escolar – IBGE https://atlasescolar.ibge.gov.br/mapas-atlas/ mapas-do-Texto 1. Fonte: 
OLIVEIRA, Cêrio de. Curso de Cartografia Moderna. Rio de Janeiro: IBGE, 1988. 
p.31mundo/espaco-economico.html  

OBSERVAÇÃO: DÚVIDAS PODERÃO SER TIRADA NO GRUPO DE WHATSAPP OU NO 
ENCONTRO VIA MEET COM DATA JÁ DISPONIBILIZADA NO GRUPO. 
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CIÊNCIAS – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

 

MATÉRIA   E   ENERGIA 
               A Química é uma ciência que estuda a matéria, suas 
transformações 
                                     e a energia envolvida nesses processos.   
           

          Mas o que é química e qual é a definição de matéria e energia? 

  Química é uma   Ciência   Experimental   que    estuda   a     estrutura,   
                                  composição   e   transformação   da   matéria. 
 
                Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume (ocupa um lugar no espaço). A matéria pode 
ter dimensões limitadas, neste caso será um CORPO. Se o corpo possui finalidade específica, teremos 
então um OBJETO. Exemplos: ∙ A madeira, o vidro e o ferro são matérias. ∙ Um pedaço de madeira, 
um caco de vidro, uma barra de ferro são corpos. ∙ Uma cadeira de madeira, um copo de vidro, um 
balanço de ferro são objetos.   Com esse conceito podemos afirmar que o ar, os metais, a água, as 
árvores, os planetas, as estrelas e até você, são exemplos de matéria; mas os sentimentos, como 
amor, bondade, alegria, ciúmes, raiva e assim por diante, não podem ser considerados matéria.  
                 Toda matéria é feita de átomos, partículas muito, muito pequenas, microscópicas (podem 
ser observadas apenas com microscópios)!   
                 A matéria pode passar por transformações   físicas e químicas. As transformações físicas 
não alteram a composição da matéria. Um exemplo é quando amassamos o papel, ele continua 
sendo papel, apenas a sua forma mudou. Já as transformações químicas alteram a composição 
da matéria, ou seja, os átomos do material, que estavam ligados uns aos outros de uma forma, trocam 
de lugar e formam novas substâncias. É o que acontece quando queimamos o papel. 
                Para que essas transformações ocorram, é necessário que se ganhe ou se perca energia. 
                Explicar o que é energia não é fácil, mas geralmente ela é definida como a capacidade 
de produzir algum trabalho, movimento ou ação. 
                Existem vários tipos de energia. Um exemplo é quando recebemos energia na forma de 
calor do Sol, a chamada energia térmica. Esse calor está relacionado com o movimento das 
partículas que compõem os materiais. Essas partículas vibram e, quanto maior for a movimentação 
delas, maior será a sua temperatura. Quando dois corpos são colocados em contato, o que está mais 
“quente” (o que tem as moléculas vibrando mais rápido) transfere energia para o outro corpo que está 
mais “frio”. Essa energia transferida é chamada de calor. Para ocorrer a transformação física do gelo 
em água líquida, por exemplo, basta fornecer energia na forma de calor para o gelo, que é a matéria. 
              A energia nunca é criada, mas sim transformada.    Veja alguns exemplos de como isso 

ocorre na prática: 

● A energia química que existe nos componentes dentro de uma pilha é transformada 
em energia elétrica, que, por sua vez, é usada para ligar algum aparelho; 

● A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, que faz o carro andar; 
● A energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia que 

gera o trabalho que nosso corpo realiza nas atividades diárias e também o calor que aquece o 

nosso corpo. 
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  Acompanhe a seguir alguns exemplos de diversas formas de energia: 

 

Formas de energia: cinética,  potencial,  mecânica,  química,  elétrica,  magnética,  nuclear  e  térmica 

Assista as vídeo aulas nos link a seguir, eles podem ajudá-lo(a) a compreender melhor essa aula: 

Matéria e energia: https://youtu.be/w2lnGvI_2SI 

Mudança de estado físico da matéria: https://youtu.be/isPzCiQ0WEs 

                                                             https://youtu.be/NyVxeTPhOJE 

Fontes de energia: https://youtu.be/6DF3GpAfJOU 

Energia renovável:  https://youtu.be/qA2WkNZYeu0 

 

PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nela existem 
e servem para diferenciar os materiais. 
As propriedades podem ser classificadas em gerais e específicas que, por sua vez, se dividem em: 
químicas, físicas, organolépticas e funcionais. 
⮚ Propriedades Gerais da Matéria 

As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua 
constituição. 

Massa Corresponde à quantidade de matéria de um corpo. 

Volume Corresponde ao espaço ocupado pela matéria, em qualquer estado físico. 

Inércia 
Corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria: manter-se 
parado ou em movimento. 

Impenetrabilid
ade 

Não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo 
tempo. 

Divisibilidade A matéria poder ser dividida em diversas partes muito pequenas. 

Compressibili
dade 

Ocorre a redução do volume da matéria, mediante a aplicação de pressão. 

Elasticidade Há o regresso do volume da matéria após a força de compressão cessar. 

Indestrutibilid
ade 

Não se pode destruir ou criar a matéria, o que ocorre são transformações. 

Extensão É a capacidade de ocupar lugar no espaço. 

Descontinuida
de 

Existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. 

https://youtu.be/w2lnGvI_2SI
https://youtu.be/isPzCiQ0WEs
https://youtu.be/NyVxeTPhOJE
https://youtu.be/6DF3GpAfJOU
https://youtu.be/qA2WkNZYeu0
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Exemplo: Os gases podem ser comprimidos, como acontece com o ar no pneu de um carro. 

Para mais informações sobre as propriedades gerais, não deixe de ler: 
Lembre-se que matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa um lugar no espaço, e é formado 

por pequenas partículas (átomos e moléculas). 

Podemos citar como exemplo de matéria a madeira, o ferro e o vidro. Confira a seguir as 
propriedades que são comuns a todos eles. 

Massa 
É uma grandeza invariável que representa a quantidade de matéria presente em um corpo. 

Independentemente de onde esteja o material, sua massa sempre será a mesma. 

Vale lembrar que massa é diferente de peso, pois o peso é uma grandeza vetorial (possui 
módulo, direção e sentido), que resulta da multiplicação entre a massa de um corpo e a aceleração 
da gravidade exercida sobre ele. (Podemos dizer que o peso é relativo à ação da força da gravidade 
sobre a massa de um corpo, e, portanto a massa de um corpo na Terra, na Lua,..., no Sol, será a 
mesma, entretanto a gravidade não é a mesma e assim sendo, o peso muda de acordo com a força 
da gravidade agindo sobre esse corpo.) 

 
Como a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 10 m/s2, então um corpo com 

massa de 63,5 Kg possui peso de 635 N. 

✔ Propriedades Específicas da Matéria 

Ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas 

de determinada matéria. 

Essas características especificam e identificam com exclusividade algumas matérias, 

diferenciando-as das demais. 

o Propriedades Químicas 
As propriedades químicas são obtidas através de transformação/reação química. 

Combustí
vel 

Capacidade de reagir com oxigênio e liberar energia. 

Oxidante Capacidade de retirar elétrons de uma substância. 

Corrosivo 
Capacidade de danificar ou desgastar um material por meio de uma reação 
química. 

Explosivo 
Capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e 
calor em um curto espaço de tempo. 

Efervescê
ncia 

Capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. 

Fermentaç
ão 

Capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. 
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o Propriedades Físicas 

As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes à matéria. 

Ponto de fusão 
Temperatura em que a substância muda do estado sólido para o estado 
líquido. 

Ponto de 
ebulição 

Temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado 
gasoso. 

Densidade É a quantidade de matéria em determinado volume. 

Solubilidade 
Capacidade de uma substância se dissolver, ou não, em um determinado 
líquido. 

Condutividade 
elétrica 

Refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os em: 
condutores, semicondutores e isolantes. 

Maleabilidade Permite a moldagem de um material em finas lâminas. 

Magnetismo Propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. 

Ductibilidade Capacidade do material suportar a deformação sem se romper. 

Dureza Resistência de um material à deformações pela aplicação de uma força. 

Viscosidade Resistência de um fluido ao escoamento. 

Exemplo: Tanto um cubo de gelo flutua em um copo com água, quanto um iceberg flutua sobre o 
oceano devido a diferença de densidade. 

● Densidade é a concentração de matéria num determinado volume. 

              Matematicamente, essa grandeza é expressa por:                           ; onde  (d) é densidade 

Trata-se de uma propriedade específica que considera a razão entre a massa (m) e o volume 
(v) de       um material. 

Saiba mais no link: https://www.todamateria.com.br/densidade/ 

São propriedades especificas também, as Organolépticas (relacionadas a Cor; Sabor; Odor e 
Textura) e as Funcionais (Relacionadas aos Ácidos, Bases, Sais e Óxidos) 

 Saiba mais no link: https://www.todamateria.com.br/propriedades-da-materia/ 

             Vídeo aula sobre as propriedades da matéria: https://youtu.be/bPtyKrhZrUE 

Atividades: 

1) Marque com x o que é exemplo de matéria. 

(   ) Madeira. 
(   ) Ferro. 
(   ) Brilho. 

(   ) Pedra. 
(   ) Ar. 
(   ) Pensamento. 

(   ) Papel. 
(   ) Água. 

 

2) Associe a propriedade com a palavra correspondente. 
A) A quantidade de matéria de um corpo. 
B) Propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado de repouso ou movimento. 
C) Propriedade que possibilita a um corpo ocupar lugar no espaço. 
D) Dois corpos não podem ocupar, ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. 

 

https://www.todamateria.com.br/densidade/
https://www.todamateria.com.br/propriedades-da-materia/
https://youtu.be/bPtyKrhZrUE
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(   ) Volume. 
(   ) Impenetrabilidade. 

(   ) Massa. 
(   ) Inércia. 

 

3. Use M para matéria e E para energia:  

(   ) raios do Sol                      (   ) luz                         (   ) sal  
(   ) vidro                                 (   ) anel                       (   ) árvore 
(   ) areia                                 (   ) borboleta               (   ) calor 
(   ) diamante                          (   ) gelo                       (   ) água  
(   ) luar                                   (   ) vapor d’água         (   ) vento  
(   ) sombra de uma pessoa 

 

4. Observe a foto:  

 

 
 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

ORIENTAÇÕES: 

 Caso o espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a 
folha de atividades, mas não se esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS:      https://youtu.be/t9dDdVXQQjs 
                                                  https://youtu.be/HlEI4198hYE 

 

 
SIMPLIFICAÇÃO DE RADICAIS 

 
Muitas vezes, quando necessário, podemos escrever um radical de maneira simplificada, como, 

por exemplo, com um radicando menor. Observe:   

O que podemos considerar matéria e, o que podemos 

considerar energia. 

Organize suas respostas no quadro: 

MATÉRIA ENERGIA 

  

  

  

  

  

  

  

 

https://youtu.be/t9dDdVXQQjs
https://youtu.be/HlEI4198hYE
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Em alguns casos, o expoente do radicando é maior que o índice do radical. Procura-se, então, 
fazer transformações convenientes no radicando, como você pode ver nas expressões a seguir. 

 
 

 
 
 
 

Há situações, porém, em que temos necessidade de fazer uma fatoração do radicando antes 
de realizar a extração dos fatores. 

Acompanhe algumas dessas situações. 
 

1) Simplificar a expressão √75 .Fatorando o radicando 75, vamos encontrar 3 · 52. 
Daí, temos: 

√75 = √3 ⋅ 52 = √3 ⋅ √52 = 5 · √3  = 5√3 
 

2) Qual é a forma mais simples possível de escrita da expressão√162
3

 ? Fatorando o radicando 
162, vamos encontrar 2 · 34. Daí, temos: 
 

√162
3

 = √2
3

 · √343
 = √2 ·  33  · 3

3
  =  √2

3
 · √333

 · √3
3

  = 3 · √2 · 3 
3

  = 3 · √6
3

 = 3√6
3
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EXERCÍCIOS 
                                                               

1) Simplifique os radicais: 

𝑎) √98  = 

 

𝑏) √245 = 

 

𝑐) √24
3

  = 

 

𝑑) √27  = 

 

𝑒) √80
4

  = 

 

𝑓) √72 = 𝑔) √108
3

  = 

 

ℎ) √240  = 

 

 

2) Qual dos números é maior ? 

a.(     ) √100               b.(     ) √1000               c.(     ) 
1

0,1
               d.(     ) 

1

0,01
 

 
3) Certo (C) ou errado (E)? 

a. (     ) 5√7 = √25 · 7                               d.(     ) 2√5 = √20 

b. (     ) √3 · 4  = 2√3                                e.(     ) 2√2
3

  = √16
3

 

c. (     ) 2√10 = √20                                   f. (     ) √9 · 8  = 6√2 
 
 

4) Um reservatório em forma de cubo deve comportar 1728 m3 de água. Descubra a medida de 

sua aresta através da fatoração do número 1728. 

Lembre-se que a = √𝒗𝟑
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OPERAÇÕES COM RADICAIS 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 
Na expressão algébrica 5x + 9y + 2x + 4y, podemos somar os termos semelhantes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veja outros exemplos: 

1) Reduzir a um só termo a expressão 10 √3  + 5√3  - 11√3 +2√3.  Observe que √3 é fator comum a 
todos os termos. 

                   10 √3  + 5√3  - 11√3 + 2√3 = (10 + 5 – 11 + 2) √3  = 6√3 
 

2) Simplificar a expressão 6√5  - 2√7 - 5√5 + 3√7 

6√5  - 2√7 - 5√5 + 3√7 = 6√5 −  5√5 - 2√7 + 3√7 = 1√5  + 1√7 = √5  + √7 → forma mais simples de 
escrever a expressão . 

 
Há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização das operações de 
adição e subtração. 
 

Calcular o valor de √50 + √18 
Como 50 = 2 · 52 e 18 = 2 · 32, vamos, então, simplificar cada radical com a extração de 
fatores do radicando: 

√50 + √18 = √2 ·  52 + √2 ·  32 = 5√2 + 3√2  = 8√2 
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EXERCÍCIOS 
1) Responda:  
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Certo (C) ou errado (E): 

a. (     ) √9 - √4  = 1                                         c. (     ) √21  + √21  = √42 

b. (     )√36  + √64  = √100                              d. (     ) √10 + √10  = 2√10 
 

3)  Efetue: 

a) 5√7  +  3√7  =  ____________________       d) √5  - √5  - √5 = _________________________ 

b) 4√5  - 2√5  = ______________________      e) 5√2  - 3√2  + 2√2 =______________________ 

c) 2√9
3

 + 3√9
3

  = ______________________      f) 8√3  - 2√3 - 8√3+ √3  = ___________________ 
 
4)Efetue. (Não esqueça de simplificar os radicais antes de efetuar as operações: 

a) √3  + √27  = _______________________________________________________________ 

b) √75  - √12   = ______________________________________________________________ 

c) 7√2  + √50  = ______________________________________________________________ 

d) √12 - √75  + √3  = __________________________________________________________ 
 
5) Nas figuras, as medidas são dadas em cm.  Determine o perímetro de cada figura. 

a)                                                                    b)  

 
 
 
 
 
 
 

           Observe como é feita a multiplicação e divisão com radicais: 
a) Exemplo: Calcule a área do retângulo abaixo 

A = c · l = √6 ·√15 = √6 · 15   = √90 

                 A = √2 · 32 · 5  = 3√10 
 
 

b) 
√90
3

√15
3   +  4√6

3
  = √

90

15

3
  + 4√6

3
  = √6

3
  +  4√6

3
  = 5√6

3
 

c) 4√2  · 5√7  = 4 · 5 √2 · 7  = 20√14 

c) 40√6
3

  : 5√2
3

  = 40 : 5 √6 ∶ 2
3

  =  8√3
3

 

d) 
√96
3

√2
3  = √

96

2

3
  = √48

3
  = √23  · 2 · 3 

3
 = 2√6

3
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6) Efetue as multiplicações e simplifique o resultado se for possível: 

a) √10  · √3  = ______________________ e) √5  ·  √7  = _______________________ 

b) 7√2  · 4√3  = _____________________ f) 3√2
4

  · 9√5
4

  = ______________________ 

c) √5
3

  · 10√3
3

  = _____________________ g) √2  ·   √8   = ______________________ 

d) √8  ·  √6  = _______________________ h) √12  ·  √2  ·  √6  = _________________ 
 

7) Efetue e simplifique o resultado se for possível: 

a) √14 : √2  =  ______________________   e) 8√10  : √5  = _____________________ 

b) √20
3

  :  √5
3

 = ______________________   f) 20√20 : 5√2  = ____________________ 

c) 
√40
3

√5
3   = ___________________________   g) 

√30

√10
  = ___________________________ 

d) 
√490

√10
  = ___________________________  h) 

√8
5

√45  = ____________________________ 

 
8) Na figura abaixo, as medidas são dadas em centímetros. Calcule a área e o perímetro desse 

retângulo. 
 

                                                                              Perímetro: ____________________ 
                                                                              Área: ________________________ 
 
 
 
 

 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

ORIENTAÇÃO: 

 Resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a folha de atividades, mas não se 

esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS:      https://youtu.be/bCW2Cz5tM6Y 

                                                  https://youtu.be/Tl0f8zrLYFY 

 
 

VOLUME DO PARALELEPÍPEDO 
                                                   
O paralelepípedo é considerado um sólido geométrico, pois é formado por três dimensões 
(comprimento, largura e altura). Em razão dessa característica, possui volume, que é a quantidade 

de espaço que o corpo ocupa. O volume de um paralelepípedo é calculado através da multiplicação 
entre a área da base e a altura, ou para ser mais prático: comprimento x largura x altura, 
considerando sempre que as unidades de comprimento das dimensões sejam as mesmas.  

 
 
                                                   Volume = comprimento x largura x altura 
                                                     
                                                       V = c · l · a 
 

 
 

https://youtu.be/bCW2Cz5tM6Y
https://youtu.be/Tl0f8zrLYFY
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VOLUME DO CUBO 
 

O volume do cubo de aresta a é a multiplicação das três dimensões (comprimento, largura e altura). 

Como as três dimensões são iguais, o volume do cubo é: 
 
 
                                                                V = aresta x aresta x aresta 
                                           
                                                                 V = a · a · a   ou   V = a3 
 

 
 
 
OBS.: As unidades de medida de volume mais utilizadas são m3(metro cúbico), cm3 
(centímetro cúbico), dm3 (decímetro cúbico). 

 
Exemplo 1 
Um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as dimensões indicadas.   
Determine quantos litros de água são necessários para encher o aquário. 
 
                                                      V = comprimento x largura x altura 
                                                      V = 50 cm x 20 cm x 15 cm 
                                                       V = 15000 cm³ (centímetros cúbicos) 
 
 
 
Para descobrimos quantos litros de água cabe nesse aquário, precisamos conhecer algumas 
informações: 
 
 
 
 
 
 
Como 1 cm³ corresponde a 1 ml, então 15000 cm³ é igual a 15000 ml ou 15 litros. 
 
Exemplo 2 
Qual é o volume de um cubo com arestas medindo 4 cm? 
                    V = a3 
                    V = 43 = 64 cm3           Resposta: 64 cm3 
 

EXERCÍCIOS 
 

1) A piscina da casa de João possui as seguintes dimensões.  
 

                                                 a)  Qual é o volume dessa piscina? 
                
 

a)                                                  b) A piscina tem capacidade para quantos litros de água? 
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2) Uma barra de metal com 6.000cm3 de volume será derretida para produzir cubinhos com aresta 
de 5 cm. Se não houver perda de material neste processo, quantos cubos deste formato será 
possível produzir com a barra mencionada? 

 
 
 

3) Um aquário, que tem a forma de um cubo, possui 50 cm de aresta. Qual é seu volume em cm3? 
 
 
 

4) Uma transportadora vai enviar pacotes com caixas em formato de bloco retangular nas dimensões 
0,5 m x 0,6 m x 0,8 m.  

 
                                                            a)Qual é o volume de cada caixa?  
 

                                                  
                                                 b)Se cada pacote tiver 15 caixas, qual é o volume total de  
                                                    cada pacote? 
 
 

5) Qual é o sólido de maior volume: um cubo de aresta 4 m ou um paralelepípedo de dimensões 6 m, 
4 m e 2 m? Explique sua resposta com cálculos. 

 
 
 
6) Determinado cubo possui volume de 729 cm3. Cada face desse cubo possui área de: 
     a.(     ) 3 cm2          b.(     ) 9 cm2          c.(     ) 27 cm2          d.(     ) 81 cm2 

 

 

 

7) Uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo tem as seguintes medidas: 4m de 
comprimento, 3m de largura e 2 m de altura. A capacidade, em litros é: 
a.(     ) 12 000          b.(     ) 24 000          c.(     ) 19 400          d.(     ) 20 000 

 
8) Sabendo que um cubo da imagem possui o volume de 1 m3, qual o valor do volume total? 

 
a.(     ) 12 m3 
b.(     ) 11 m3 
c.(     ) 10 m3 
d.(     )  9 m3 

 
 
 
9) De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), qual é a unidade padrão de medidas de 

volume? 
     a.(     ) Metro quadrado (m2)                     c.(     ) Quilograma (kg) 
     b.(     ) Metro cúbico (m3)                          d.(     ) Segundo (s) 
 
 
10) Observe a sequência dos cubos empilhados... 
 
                                                                      a.(     ) 30 cubos 
                                                                      b.(     ) 64 cubos 
                                                                      c.(     ) 125 cubos 
                                                                      d.(     ) 216 cubos 
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11)  Calcule o volume das figuras abaixo e marque a alternativa que mostra a figura de maior volume. 
                  Fig.1                       Fig.2                                   Fig.3                    Fig.4                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        a.(     ) Figura 1           b.(     ) Figura 2        c.(     ) Figura 3        d.(     ) Figura 4 
 
 
12) Um prisma de base retangular possui a base com as seguintes medidas: Largura = 15 cm 

Comprimento = 12 cm e a altura desse prisma é de 8 cm. Calcule seu volume: 
 

 a.(     ) 1440 cm3          b.(     )2160 cm3          c.(     )720 cm3          d.(     ) 1800 cm3 

 

 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Um pouco da história da Ginástica 
 

A história da Ginástica confunde-se com a história da Educação Física, tendo se desenvolvido 
e sistematizado aos poucos. 

A prática da atividade física visando a melhora da capacidade física sempre esteve presente, 
embora as motivações fossem diferenciadas dependendo da época e do local. Em determinado 
momento, o que prevalecia era o pensamento higienista de melhora e aquisição da saúde: em outro 
momento, o objetivo era formar guerreiros e sua prática também se apresentava com fins 
educacionais; ou então, por meio da perfeição física (associada a uma crença ou ideologia), buscava-
se uma aproximação com o Divino, de uma maneira ou de outra, os benefícios para a saúde 
proporcionados pelo esforço físico sempre foram percebidos mesmo sem saber exatamente como 
ou até onde iriam. 

A medida que foram descobrindo os benefícios da atividade física sistematizada, esta foi 
evoluindo e também se segmentando, atendendo a diversos tipos de necessidade e preferências. Hoje 
a atividade física ou a ginástica (considerando toas as práticas físicas) é reconhecida cientificamente, 
deve ser praticada por todos e tem, entre outros objetivos, o intuito de recuperar o vigor físico perdido 
com a ociosidade da vida moderna. 

A ginástica de academia tem um papel importante na atual sociedade, tanto pelos seus 
benefícios à saúde corporal quanto pela sua função social, oferecendo aos usuários, além da 
grande variedade de opções para a prática física, um momento de lazer e integração social. 

Na década de 80, aconteceu uma grande disseminação das academias por todo o país. Foi 
quando elas começaram a se espalhar por todos os lugares com a promessa de trazer aos praticantes 
uma ótima forma física (corpos definidos e musculosos) e com um excelente condicionamento. Essa 
“febre das academias” foi impulsionada por grandes sucessos do cinema da época e pela busca 
daquele estereótipo corporal que copiava os “heróis” dos filmes de ação, como o Stallone e o 
Schwarzeneggher. 
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Durante a década de 80, muito se descobriu em relação aos benefícios da ginástica. Foi um 
período de “experimentação” em que os professores criaram muitas modalidades e passaram a se 
preparar mais, diminuindo os riscos de lesões, nesse período, surgiu a ginástica localizada e a 
hidroginástica, entre outras. 

As opções oferecidas pelas academias são muito variadas em seus estilos e objetivos. Elas 
também se modificam continuamente, está sempre aparecendo um tipo novo de ginástica, seus 
profissionais e praticantes estão sempre tentando inovar buscando atividades eficientes e 
empolgantes.  

Atualmente, além dos objetivos estéticos, o que leva as pessoas para as academias é a busca 
de um melhor condicionamento físico e a possibilidade de vencer determinados problemas de saúde. 
A preocupação com a saúde, ou seja, a consciência da importância do exercício físico e da sua correta 
execução para prevenir lesões já faz parte de uma parcela da população. Porém, um grande número 
de indivíduos ainda comete excessos por falta de conhecimento ou por receber informações erradas 
das pessoas leigas. Para outros, a atividade física ainda é inacessível por questões sociais e 
financeiras, enquanto muitos têm como único obstáculo a falta do hábito, ou melhor dizendo, a 
preguiça. 

Na próxima aula, daremos sequencia lembrando a importância da atividade física e suas 
modalidades. 

 
Atividade 

1) Por que a ginástica em academia tem um papel importante na sociedade atual? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2) O que leva as pessoas para a academia, além dos objetivos estéticos? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
 

Aula 1 Os primeiros luthiers 
     Quem é o luthier? Será um mestre que transforma materiais em instrumentos musicais? Que 
conhecimentos ele precisa ter?  
     Para construir instrumentos musicais, é preciso saber medidas, proporções, compreender a 
acústica, porque cada instrumento tem suas características. Ninguém sabe como ou quando as 
pessoas começaram a construir instrumentos. Os instrumentos podem ser construídos de muitas 
formas; há métodos ancestrais, artesanais, técnicos ou mesmo industriais. Os construtores de 
instrumentos são chamados luthiers. Originalmente luthier era só quem construía ou consertava 
alaúdes. Mais tarde, o termo foi empregado para quem lidava com instrumentos de corda em geral. 

 
Atividade 

1º Como os luthiers crie um instrumento e poste como tocá-lo. 
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Aula 2 Tambores sagrados 
 

     Tão antigo e arraigado em nossa história é o tambor! Quem sabe não teria sido ele o primeiro dos 
instrumentos musicais? Qual teria sido o significado de seus primeiros toques? 
     O toque percutiu na pele fazendo o ar vibrar em ondas que cortaram o espaço até onde o som se 
perdeu. Toque após toque, o tambor soou, em homenagem ao sagrado, em dias festivos de muita 
alegria e na marcação dos passos nos campos de batalha.  
     Desde os tempos longínquos, são os xamãs (líder religioso) que se dedicam a rituais religiosos. 
Creem que pela música, ecoada dos tambores podem estabelecer contatos com o mundo natural e 
espiritual. 
     Na África, os tambores soaram e ressoam sua relação com o sagrado. Os toques e o som do canto 
saudavam e permitiam o contato dos humanos com as forças da natureza, com os deuses e os 
antepassados, em cultos que ainda hoje são realizados. Também eram usados para comunicação a 
distância, as batidas eram um código, que poderia ser compreendido por quem escutasse e soubesse 
decifrá-lo. 
     O Japão agregou uma série de tambores à sua cultura sob o nome de taikô. Assim como os 
tambores chineses, coreanos, vietnamitas, tailandeses, entre outros do Sudeste Asiático. A história 
do taikô está ligada ao teatro, à dança e à religião. A palavra taikô pode se referir tanto aos 
instrumentos musicais quanto à apresentação com eles, 
     Após a Primeira Guerra Judaico-Romana (66 d.C-73 d.C), na Judeia, os rabinos (líderes religiosos) 
baniram a música instrumental das sinagogas (local de culto) em sinal de luto eterno, apenas a partir 
do século XVIII os judeus passaram a usar o órgão em sua liturgia. Os tambores, não regressaram. 
Por outro lado, muitas vertentes do Cristianismo, empregam seu descendente a bateria. 
     A tabla, instrumento formado por um par de tambores tocados com os dedos e as mãos, é parte 
constitutiva da música clássica indiana, considerada sagrada para os seguidores do Hinduísmo. 
     O Islamismo também é embalado pelo som dos tambores, as batidas somam-se ao canto, à poesia 
e à dança em busca de uma ligação de todos com Deus. 
     No Brasil o Candomblé e a Umbanda, religiões de matrizes africanas usam tambores 
principalmente atabaques como parte de sua relação com o sagrado. 
 

Aula 3 Atividades 
1º Pinte os instrumentos tratados no texto, desenhe ou nomeie os que não encontrar. 
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Aula 4 Atividade 

1º Assinale V para verdadeiro ou F para falso 
 
(   ) o som dos tambores eram usados na marcação dos passos em batalha 
(   ) a segunda guerra foi responsável pela música ser banida da igreja 
(   ) luthier é o nome para quem constrói instrumentos musicais 
(   ) taykondo é um instrumento japonês  
(   ) os atabaques fazem relação com o sagrado na Umbanda e no Candomblé 
 
Assinale a alternativa correta 
(   ) V,F,V,V,F 
(   ) F.F.V.F.V 
(   ) V,F,V,F,V 
(   ) V,V,V,F,V 
(   )V,V,V,V,V 
 

INGLÊS – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Questão 1 – De acordo com a tirinha, 
responda 

 
a) Qual é o auxiliar que representa o passado 
na primeira fala da mãe? 
_____________________________________.  
 
 

 
b) Retire os verbos regulares presentes na 
tirinha. 
 ____________________________________.  
c) Qual é a disciplina que o aluno deveria ter 
estudado? 
 ____________________________________  
d) Agora traduza o texto. 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

  

Questão 2- Agora nós vamos conhecer o passado dos verbos irregulares. São considerados verbos 
irregulares todos aqueles verbos que no past tense (tempo passado) ou past participle (passado 
particípio), não terminam em ed. É importante que você conheça as três formas, infinitivo, passado e 
particípio passado), pois vai ajudá-lo a falar com mais facilidade a língua inglesa. Sempre que 
precisar consulte a tabela dos verbos irregulares, pois vai ajudá-los a realizar as atividades. 
(https://www.wizard.com.br/idiomas/tabela-deverbos-irregulares-em-ingles/)  

https://www.wizard.com.br/idiomas/tabela-deverbos-irregulares-em-ingles/
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Questão 3- Complete as frases usando os verbos no passado. Use a tabela para melhor fixação dos 
verbos. Consulte os verbos na tabela do meio que é o simple past.  
a) I _________________ (to see) Mary yesterday.  
b) Paul and Betty ________________ (to go) to school in the morning.  
c) She _______________ (to speak) to me in English.  
d) John _________________ (to eat) a big sandwich. 
 e) Erika ________________ (to write) a long letter for her boyfriend.  
f) I ____________________ (to read) an interesting book.  
 
 
Questão 4 – De acordo com a tirinha responda: 

 

 
 a) Qual é o verbo encontrado na primeira 
fala? 
_____________________________________ 
b) Na segunda fala o cachorro nega ter comido 
a comida do amigo.  
Reescreva na forma afirmativa a segunda fala.  
_____________________________________
_____________________________________

 
Questão 5 - Qual das alternativas apresenta apenas verbos irregulares?  
a) sing- dance- eat- play  
b) eat- see – read – study  
c) drive – write – sing – swim 
 d) walk – be – see - take  
 
Questão 6 - Encontre no caça palavras os verbos no tempo passado. 
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 Questão 7 – Relacione as colunas.  
a) Where did you go yesterday?                      (      ) I ate it all because it was delicious  

b) When did you buy that dress?                     (      ) I came after midnight and went to bed.  

c) why did you eat all the cake alone?             (      ) I went a snack bar with my cousins.  

d) what did you think about the movie?           (      ) I thought I was really good.  

e) What time did you come home on Friday?  (      ) I bought it two years ago.  

 
Questão 8 – Assinale o odd verb.  
a) pay – lose – arrive – begin  
b) decide – dance – move – call  
c) buy – travel – teach – wear  
d) listen – want – stop – sleep 

 
 

 


