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3º ROTEIRO DE ABRIL ou 7ª 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 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1ª AULA 

PRONOME é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo.  

PRONOMES PESSOAIS são aqueles que representam as pessoas do discurso.  

                              Quadro explicativo  
 

Pessoa do 
discurso  

CASO RETO  CASO OBLÍQUO 

1ª pessoa do 
singular  

eu  me, mim, comigo 

2ª pessoa do 
singular  

tu  te, ti, contigo 

3ª pessoa do 
singular  

ele, ela  o, a, lhe, se, si, consigo 

1ª pessoa do 
plural  

nós  nos, conosco 

2ª pessoa do 
plural  

vós  vos, convosco 

3ª pessoa do 
plural  

eles, elas  os, as, lhes, se, si, consigo 

 

O pronome pessoal é do caso reto quando tem função de sujeito              
 na frase. O pronome  pessoal é do caso oblíquo quando desempenha função de complemento, 
portanto seria o  objeto da oração.  

Exemplo: Eu não sei essa matéria, mas ele irá me ajudar.  

 Sujeito Sujeito  

 O livro caiu no chão. Pegue – o para mim.  
Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2:  

2 e 3aula 

TRÊS IDADES  
A vez primeira que te vi, Era eu menino e tu menina. Sorrias tanto.... Havia em ti Graça de 
instinto, airosa e fina. Eras pequenas, eras franzina...  

QUESTÃO 01  

Quando te vi segunda vez,  
Já eras moça, e com que encanto. A adolescência em ti se fez! Flor e botão.... Sorrias tanto... E o 
teu sorriso foi meu pranto...  Manuel Bandeira 
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O pronome que se refere ao menino do texto é:  

a) te b) eu c) tu d) ti  
 

QUESTÃO 02  

Assinale a única alternativa em que o pronome destacado não está em função de objeto 
no verso: a) Era eu menino e tu menina.   

b) Quando te vi segunda vez...  
c) A adolescência em ti se fez!  
d) E o teu sorriso foi meu pranto...  

Leia a piada e com base nela responda às questões 3,4 e 5.  
 Resposta Certa  

A professora vira para a classe e pergunta:  
- Joãozinho, me diga um pronome pessoal do caso reto?  
- Eu não professora, pergunta para a turma do fundão! – Responde Joãozinho, apontando 
pro Zezinho. - Nós não sabemos professora, pergunte para elas! – Apontando para as 
amigas Aninha e Lúcia. - Se tu não sabeis ficais calados! – Responderam as meninas.  
 
QUESTÃO 03  
Os pronomes pessoais empregados nesse texto são do caso:  

a) obliquo. b) reto. c) tratamento. d) oblíquo e reto.  

QUESTÃO 04  
Os pronomes retos empregados nesse texto são:  
a) eu, tu, elas, nós.  
b) eu, tu, ele, nós.  
c) eu, tu, vós, nós.  
d) eu, eles, nós.  

QUESTÃO 05  

Na frase: “Se tu não sabeis ficais calados.” O pronome correto seria:  
a) nós b) vós c) elas d) eles.  

QUESTÃO 06  
Marque a opção que possui apenas pronomes pessoais do caso reto:  

a) me, nós, eles.  
b) os, lhes, eu.  
c) convosco, vós, elas.  
d) eu, tu, eles.  

QUESTÃO 07  
As palavras me, mim, comigo são pronomes pessoais do caso oblíquo, que 
estão: a) na 2ª pessoa do singular  
b) na 2ª pessoa do plural.  
c) na 1ª pessoa do singular.  
d) na 1ª pessoa do plural.  
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QUESTÃO 08  
Assinale a alternativa em que o emprego dos pronomes eu ou mim, nas frases abaixo, 
respectivamente, está corretamente empregado:  

Traga o jornal para ____ ler. / Arranjei um emprego para ____. / Para ____, você é 

especial. a) mim, eu, mim b) eu, mim, mim c) eu, eu, mim d) mim, eu, eu   

QUESTÃO 09  
Substituindo na frase: “Pedi a vocês para trazerem o livro de português. ”, o termo 
destacado por um pronome oblíquo, a alternativa correta, seria:  

a) lhe b) os c) lhes d) eles   

QUESTÃO 10  
Na oração “Devolveu a ele todos os documentos”. Analisando sintaticamente o termo 
destacado, nesta oração, é correto afirmar que sua função é:  

a) sujeito b) objeto c) pronome reto d) pronome oblíquo 

 
 

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

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
                                                          

1ª AULA 
 

O gênero textual carta aberta tem como objetivo principal transmitir informações, reivindicar 
ou conscientizar sobre assuntos de interesse coletivo. Tem caráter argumentativo, busca convencer 
o leitor de suas ideias. 
  
 Carta à Comunidade Trespassense! 
 
 Não somos heróis!! 
 Não estamos imunes!!  
Estamos na linha de frente porque escolhemos essa profissão – e nos orgulhamos dessa escolha. 
Não queremos aplausos, apenas queremos ser reconhecidos pelo papel que desempenhamos, 
afinal, somos nós que saímos de nossos lares diariamente e deixamos a nossa família para cuidar 
da sua! Se muitos de nós adoecermos, quem irá cuidar de você e da sua família???? Sem 
profissionais da saúde, NÃO HÁ SAÚDE! É indiscutível que o isolamento social está surtindo efeitos 
em nossa cidade, pois decorridos 45 dias do início da pandemia no Brasil ainda não temos nenhum 
caso confirmado. Isso não significa, porém, que não haja circulação local do vírus. Por isso a real 
IMPORTÂNCIA DE CONTINUAR EM CASA, pois todos somos potenciais agentes transmissores 
desse vírus. Nesse contexto, ressaltamos a necessidade da adesão maciça ao ISOLAMENTO 
SOCIAL, além da adoção de medidas individuais de prevenção: higienização das mãos, uso de 
máscara, ambientes ventilados, evitar aglomeração de pessoas, evitar viajar entre cidades/estados, 
dentre outras. Três Passos possui cerca de 24 mil habitantes. Se 10% tiverem a COVID-19, serão 
2.400 infectados. Se 5% necessitarem de cuidados especiais, serão 120 pessoas, mas Três Passos 
possui apenas 10 leitos de UTI para atender uma região com mais de 145 mil habitantes, não só aos 
trespassenses. Por isso nosso apelo: 
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FIQUEM EM CASA 
 PARA EVITAR O COLAPSO DA SAÚDE PÚBLICA DE NOSSO MUNICÍPIO. FIQUE EM CASA 
POR NÓS, ESTAMOS AQUI POR VOCÊS!! 
 ASSINADO: Todos os profissionais da Saúde da Prefeitura Municipal de Três Passos 
                  Fonte: http://www.trespassos-rs.com.br/?p=noticia2093-16-1.html 
                                    
   Leitura do texto 
   Trabalhando com o dicionário 
   Procuro no dicionário as palavras desconhecidas: 
   - indiscutível 
   - potenciais 
   - adesão 
                                        

2ª AULA 
                    INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 
1- Qual é a finalidade do texto? ____________________________________________________ 

 
2- Onde podemos encontrar textos do gênero textual carta aberta? 

 (A) Em locais públicos. 
 (B) Em jornais. 
 (C) Em sites. 
  (D) Todas as alternativas anteriores. 
 

3- Qual é o principal assunto tratado no texto? 
____________________________________________________________  
 
 
 
4- A quem é destinado o texto? 
____________________________________________________________ 
 
 5- Leia as afirmações e marque corretamente: 
Possui a função de alertar, persuadir, protestar e mobilizar a sociedade sobre assuntos de interesse 
comum. 
 II- Está ligada ao direito que cada cidadão tem de se manifestar diante de questões que causam 
inquietação. 
 III- Não existem regras para a realização de uma carta aberta, nem maneira adequada e correta de 
utilizar este gênero. Sobre o gênero textual carta aberta, quais afirmações são verdadeiras?  
(A) I e III. 
 (B) I e II. 
 (C) II e III. 
 (D) I, II e III. 
 
 6- Na carta, é utilizada sempre a primeira pessoa do plural (nós). Escreva a intenção dos 
responsáveis pela carta com a utilização do “nós”. 
_____________________________________________________________ 
 
 
 7- No trecho “Se muitos de nós adoecermos”, a quem se refere o termo “nós”? 

_______________________________________________________________ 
 
                                                

 
 
 

http://www.trespassos-rs.com.br/?p=noticia2093-16-1.html
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3ª AULA e 4ª AULA 

 
 8- Que argumento é utilizado para convencer a população a permanecer em casa? Responda de 
acordo com o texto. _____________________________________________________________  
 
9- Leia os trechos e marque o que os termos sublinhados exprimem respectivamente: 
 I-“Sem profissionais da saúde, NÃO HÁ SAÚDE!” 
 II-“FIQUE EM CASA POR NÓS, ESTAMOS AQUI POR VOCÊS!! 
 (A) ausência- negação- lugar 
 (B) assunto- companhia- tempo 
 (C) companhia- negação- lugar 
 (D) ausência- dúvida- lugar  
 
10- No trecho “Estamos na linha de frente porque escolhemos essa profissão – e nos orgulhamos 
dessa escolha.”, o termo “porque” pode ser substituído, sem prejuízo ao contexto, por... 
(A) Pois    (B) ou        (C) e      (D) mas 

 
11- No trecho “Por isso a real IMPORTÂNCIA DE CONTINUAR EM CASA”, a expressão “por isso” 

estabelece ideia de... 
 (A) negação. 
 (B) conclusão. 
 (C) explicação 
 (D) concessão. 
                                         
  12- Qual é a função dos pontos de interrogação no quinto parágrafo? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
  13- Quais são as vantagens do isolamento social, segundo o texto?  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

RÚSSIA PÓS REVOLUÇÃO 

 
Com medo de que o socialismo russo pudesse influenciar outros países, as potências capitalistas 

procuraram isolar a União Soviética, numa política conhecida como “cordão sanitário”, que consistia 
em embargos de comércio. Para contornar a situação, Lênin implementa a NEP (Nova Política 
Econômica), uma série de medidas para estimular a economia. Ele obteve êxito e houve grande 
avanço na indústria, comércio e agricultura.  

Em 1922 é fundada a União Soviética, fruto da junção de 15 repúblicas com governo e 
economia centralizados na Rússia. Após Lênin falecer, em 1924, Joseph Stálin assume a liderança do 
Partido Comunista e passa a atuar com mão de ferro. Seu governo é marcado por um forte 
crescimento econômico e investimentos na indústria, levando a União Soviética a se tornar uma 
potência mundial. 

Apesar dos avanços econômicos, o regime de Stálin foi marcado por medidas repressivas contra 
os opositores. A falta de liberdade refletia um governo totalitário, com base em um partido único e 
centralizado. Durante o período, vários opositores foram mandados para os gulags, campos de 
trabalho forçado localizados em regiões geográficas isoladas, como a Sibéria. Estima-se que mais de 
cinco milhões de pessoas foram vítimas do stalinismo. 
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A Guerra Fria 

 
Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a viver uma nova divisão de poder. Era o 

nascimento da Guerra Fria, época marcada pela tensão permanente entre duas superpotências: a 
União Soviética (comunista) e os Estados Unidos (capitalista). 

As superpotências passaram a ser inimigas e dividiram o mundo em dois blocos, tendo como 
pano de fundo o conflito ideológico entre capitalismo e comunismo.  Mas a luta não seria combatida 
numa guerra comum. Ele aconteceria na esfera social, econômica e política. 

A União Soviética e os Estados Unidos passaram a disputar zonas de influência e buscavam 
estabelecer alianças com o maior número possível de países. Por possuírem a tecnologia das bombas 
atômicas, as superpotências limitavam as ações militares, ao mesmo tempo em que estimulavam uma 
corrida armamentista e tecnológica.   

Em 1961 foi criado o muro de Berlim, que estabelecia a divisão da Alemanha em duas partes: 
Oriental e Ocidental. A área foi apelidada de “Cortina de Ferro” e dividia simbolicamente os países 
europeus sob a influência das duas superpotências.  Moscou exercia o seu poder no leste europeu e 
os Estados Unidos nos países ocidentais. 

 
O colapso da União Soviética 
 
Na década de 1980, Mikhail Gorbachev, líder soviético, buscou reformar a União com a 

introdução das políticas glasnost e perestroika. Ele buscava estimular a economia e realizar uma maior 
abertura política. No entanto, as reformas levaram ao surgimento de movimentos nacionalistas e 
separatistas. 

A queda do muro de Berlim, em 1989, simbolizou o fim da Guerra Fria e do regime socialista na 
Alemanha Oriental. Na época, muitos opositores declararam que o “sonho tinha acabado” e que esse 
seria o ponto final do socialismo como alternativa de poder. Gradualmente, todos os países da Europa 
Oriental abandonaram o regime comunista e passaram a adotar a economia de mercado. 

Gorbachev renuncia em 1991, num processo que dá início ao desmantelamento da União 
Soviética. O colapso da URSS levou à criação da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), 
formada pela Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, 
Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Logo depois, quase todas as repúblicas se 
tornaram independentes e adotaram a economia de mercado.  

A Constituição de 1993 declara a Rússia uma República Democrática Federativa, com o Estado 
dividido nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Apesar disso, alguns cientistas políticos não 
consideram o país uma democracia plena, baseados em critérios como restrições à liberdade de 
manifestação, falsificação de eleições e a existência de poucos partidos de oposição. 
 
RESPONDA 
 
1 - Por que as grandes potências capitalistas isolaram a URSS? 

2 - O que foi NEP? 

3 – O que aconteceu na Rússia entre os anos de 1922 e 1924? 

4 – Com a morte de Lênin, quem assumiu o governo no país? 

5 – Descreva o governo de Joseph Stalin e a repressão. 
6 – Defina a Guerra Fria. 
7 – O que houve na União Soviética em 1980? 

8 – A queda do muro de Berlim simbolizou o fim da Guerra Fria. Quais as mudanças que ocorreram 
em países da Europa Oriental? 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Dicas: antes de realizar as tarefas leia os textos; recorra a escrita dos textos no seu caderno pois isso 

o ajudará a melhor concentração e interpretação do mesmo. Procure um local onde esteja você e uma 
música tranquila, pois um lado do seu cérebro estará ativamente focado na tarefa e o outro lado do 
cérebro escutando uma música tranquila não prestará atenção no que se passa ao seu entorno. Vou 
contar um segredinho...eu faço isso e garanto... dá certo. FOCO, CORAGEM E FÉ. Bons estudos!!!! 
DÚVIDAS NO GRUPO WHATSAPP E TAMBÉM NAS NOSSAS AULA AS QUARTAS-FEIRAS NO 
MEET.  

 
(EF09GE06). Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do Sistema 
Colonial implantado pelas potências europeias e analisar as consequências políticas, econômicas, 
sociais, culturais e ambientais para diferentes países 
Unidade temática: Conexões e escalas.  
Objeto de conhecimento: Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização. 

AULA 1 
O QUE É UMA ORDEM MUNDIAL? 

 Uma ordem geopolítica mundial é correlação de forças no plano internacional, ou seja, o 
equilíbrio de poder entre Estados nacionais. Entre 1945 e 1991, o mundo estava dividido entre o bloco 
socialista – liberado pela União Soviética – e o bloco capitalista – sob liderança dos Estados Unidos. 
Com o fim da União Soviética, em 1991, estudiosos, governantes e a imprensa em geral passaram a 
se referir a uma nova ordem mundial, o sistema mundial pós-Guerra Fria. Para entender esse arranjo, 
é preciso saber que, atualmente, existem no mundo cerca de 200 países, além de uma série de 
territórios que são colônias ou protetorados, remanescentes dos processos de neocolonialismo e do 
imperialismo ocorridos entre o fim do século XIX e o início do século XX. Cada Estado nacional tem 
sua soberania, isto é, o poder supremo sobre o território. Na pratica, porém, nenhum país é 
autossuficiente: todos precisam importar e exportar produtos e serviços; as ações de cada Estado 
podem gerar consequências nos demais. Muitos atos praticados por um Estado podem gerar 
consequências aos demais. Como exemplo, explosões de bombas nucleares, grandes queimadas 
florestais ou instalação de muitas indústrias poluidoras afetam não apenas o próprio território, mas os 
países vizinhos também. Além disso, o Estados são bastante diferentes uns dos outros. Alguns 
bastante populosos, outros menos; alguns extensos e contam com abundância de recursos; alguns 
apresentam grande poderio militar e outros são militarmente frágeis. Há uma hierarquia de Estados, 
com alguns muito poderosos, chamados de grandes potências mundiais. É essa hierarquia, que 
alinha os Estados frágeis com os mais fortes, que constitui a ordem mundial. Uma ordem mundial 

é sempre dinâmica. Exemplos dessas mudanças que vão modificando a ordem mundial são 
economias que crescem mais do que outras, maior modernização militar de um pais ou de uma região; 
mudanças tecnológicas que afetam o equilíbrio de poder, etc. Uma ordem geopolítica mundial, 
portanto, é uma situação, sempre provisória, de configuração do poder em termos internacionais, no 
nível das relações econômicas, diplomáticas e militares entre os países. Normalmente, define-se uma 
ordem mundial pela presença de umas mais grandes potências mundiais, daí se falar em ordem uni 
ou monopolar quando há duas; e em ordem bipolar quando há duas; e em ordem multipolar quando 
são várias. 
DO MUNDO MULTIPOLAR AO BIPOLAR – No início do século XX, antes das duas guerras mundiais, 
havia uma ordem mundial multipolar. Isso significa que havia no mundo várias grandes potencias: 
Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia, que disputavam a hegemonia internacional. 
Pode-se dizer que existia um equilíbrio entre elas, pois nenhuma era forte o bastante par impor-se às 
demais A partir de 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, essa ordem mundial multipolar 
desmoronou por completo. Os impérios coloniais das potencias europeias pouco a pouco ruíram, com 
a consequente descolonização das nações africanas e asiáticas. Os países europeus, principalmente 
a Alemanha, França e Reino Unido, sofreram perdas enormes com a guerra.  
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O Japão também ficou arrasada em 1945, pois foi o único país a sentir os efeitos da recém-inventada 
bomba atômica, lançada pelos Estados Unidos. Com o fim da guerra, os Estados Unidos e a antiga 
União Soviética despontaram como os grandes vencedores, e assim surgiu a ordem mundial bipolar. 

A atividade industrial dos Estados Unidos desenvolveu-se e o dólar estadunidense passou a ser a 
moeda mais usada no comercio internacional, em substituição à libra esterlina, moeda inglesa. A União 
Soviética, por sua vez, saiu fortalecida, apesar de ter sofrido violentas perdas com a guerra: o exército 
soviético, o mais poderoso do mundo naquela época, ocupava quase metade do continente europeu, 
na parte leste. A União Soviética foi o país que mais perdeu soldados na guerra, mas, em 
contrapartida, foi o que mais ganhou território. A bipolaridade ou ordem bipolar, portanto, significou 
um mundo dominado por duas grandes potências mundiais com enorme poderio militar, representado, 
principalmente, pelo desenvolvimento de armamentos nucleares. Foi exatamente por esse motivo – o 
grande arsenal de armas atômicas – que esses dois países passaram a ser chamados de 
superpotências. 
Com isso, o mundo passou a ser dividido em dois BLOCOS político-militares: bloco ocidental ou 
capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista ou socialista, liderado pela 
União Soviética. Esses dois países, cada qual com seus aliados, passaram a exercer grande 
influência em todo o mundo. A tensão entre as duas nações originou o período conhecido com Guerra 
Fria. A Guerra Fia pode ser definida como uma grande 
rivalidade entre as duas superpotências, uma disputa hegemônica mundial. Não foi conflito militar 
direto, mas uma disputa econômica, política e até psicológica, na qual cada potência procurava 
mostrar a sua superioridade, na tentativa de conseguir aliados e ampliar a sua área de influência. 
Nunca foi uma situação rígida, com todos os países bem definidos de um lado ou de outro. Ao 
contrário, havia espaço para mudanças, e alguns países – como o Egito ou a Índia – durante esse 
período foram aliados ora dos Estados Unidos, ora da União Soviética. Também houve casos de 
mudança radical de posição, como aconteceu com Cuba, antes aliada dos Estados Unidos, a partir 
dos anos 1960, aliado da União Soviética.   
AULA 2 – ATIVIDADE 

 
1) Explique o que foi a Guerra Fia. 
2) O que o mapa revela sobre as áreas de influência estadunidense e soviética na Europa e no 

resto do mundo, até 1991? 
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AULA 3    
Faça uma pesquisa sobre a dissolução da União Soviética, a corrida espacial e a 
corrida armamentista. Descreva resumidamente. 
 
REFERÊNCIAS: CURRICULO PAULISTA HABILIDADE ESSENCIAIS 
LIVRO DIDATICO TELARIS J.W. VESENTINI – VANIA VLACH 

 

 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA 
 

A matéria é formada pela reunião de partículas que se atraem mutuamente. É a intensidade 
dessas forças de atração que determina em que estado se apresentará a matéria: sólido, líquido ou 
gasoso. A matéria pode ganhar ou ceder calor, sofrendo mudança em seu estado físico. 
Mudanças de Estado 

Fusão: passagem do estado sólido para o líquido. 

Solidificação: passagem do estado líquido para o sólido. 

Vaporização: é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização pode ocorrer de 

três formas: evaporação, calefação e ebulição. 

Condensação: é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. A condensação de um gás 

para o estado líquido é denominada de liquefação. 

Sublimação: é passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. 

           Ponto de Fusão: é a temperatura constante na qual um sólido se transforma num líquido. Os 

pontos de fusão e solidificação ocorrem numa mesma temperatura. 

           Ponto de Ebulição: é a temperatura constante na qual um líquido passa para o estado gasoso. 

 

Fonte da imagem: https://www.sobiologia.com.br/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.sobiologia.com.br/
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Responda: 

1. Observe a tabela e responda. 
 

Material Temperatura 
de fusão 

Água          O °C 

Prata          960 °C 

Vidro         1.100 
°C 

Ferro         1.535 
°C 

a) Qual o estado físico do vidro a 1050 °C? 

b) Qual o estado físico do ferro e da prata a 1001ºC? 

c) A – 35ºC a água e o vidro se encontram em qual estado? 

d) Quais dos matérias acima se encontram no estado 

líquido a temperatura de 99ºC? 

 

2. Uma substância tem ponto de fusão de 10,5ºC e ponto de ebulição de 340ºC. Em que estado 
físico essa substância está quando a temperatura é de? 
 
A) 8ºC  _________________      B) 20ºC __________________     C) 360ºC _________________ 

 
 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

3ºROTEIRO 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 
AULA 1 
Conjunto dos Números Racionais: https://youtu.be/3LQ2Tnjimcc 
Conjunto dos Números Racionais: https://youtu.be/1JT_0FyzPzA 
 
AULA 2 

 
 

 
 
 
Conjunto dos números Naturais (N) 

Esse conjunto é formado somente por números que são iguais ou maiores que o zero.  
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...} 

 

 
Conjunto dos números Inteiros (Z) 

Os elementos desse conjunto são os números inteiros positivos e negativos.  
Z = {... -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 ...} 

 

 
 
 

https://youtu.be/3LQ2Tnjimcc
https://youtu.be/1JT_0FyzPzA
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Conjunto dos números Racionais (Q) 
Todo o número racional é do tipo 

𝒂

𝒃
, com a e b inteiros, sendo b ≠ 0. Fazem parte desse conjunto 

os números: naturais, inteiros positivos/negativos, decimais, frações e dízimas periódicas. Exemplos: 
Q = {... -3 ; ... ; -2,5 ; ... ; -1 ; ... ; 0 ;... ; +1/2;... ;  +1;...;  +1,88... ;... ;  +2 ...} 

 

 
 

Observe que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos 
números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos 

números naturais, ou seja N ⊂ Z ⊂ Q. 
 
( O símbolo ⊂ significa “está contido”) 
 

 
 
 
 
 

 
Números que podem ser escritos na forma de fração: 

1 – As próprias frações 

 

2 – Os números inteiros 

Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. O número 5 pode ser escrito como 
5

1
 ou 

como 
10

2
, por exemplo. O número -7 pode ser escrito como −

7

1
  ,como −

21

3
 , etc. 

 

3 – Decimais finitos 

Qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito 

na forma de fração. 

0,3 = 
3

10
                      1,59 = 

159

100
                - 0,001 = −

1

1000
             0,4 = 

4

10
 = 

2

5
 

 

4 – Dízimas periódicas 

Uma dízima periódica é um decimal infinito em que existe um período, ou seja, uma repetição de um 

ou mais algarismos na parte decimal.  

0,222... = 
2

9
                          1,3333... = 

12

9
                   0,454545... = 

45

99
 = 

15

33
 

(período: 2)                           (período: 3)                       (período: 45) 
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AULA 3 

 

COMO TRANSFORMAR UMA FRAÇÃO EM NÚMERO DECIMAL? 

 

Basta dividir o numerador da fração pelo denominador. 

Exemplos: 

 a) 
2

5
 = 0,4        

 b) 
35

3
  = 11,666...   

 c)   
8

100
  = 0,08 

 

 

 

TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO DECIMAL EXATO EM FRAÇÃO 

O numerador será o número decimal sem a 
vírgula e o denominador será uma potência de 
10, ou seja, será o algarismo 1 acompanhado 
da quantidade de zeros equivalente ao número 
de casas decimais do número decimal. 

 
  
 
 
 

 
Outros exemplos: 
 

(No exemplo “a”, a fração 
25

100
 foi simplificada por 25 e resultou na fração 

1

4
) 

 
 

 

 

TRANSFORMAÇÃO DE DÍZIMA PERÓDICA EM FRAÇÃO 

Vamos aprender a transformar as dízimas periódicas simples (quando o período aparece logo 
após a vírgula) em frações.  Quando o número decimal for menor que 1, ou seja, quando a parte antes 
da vírgula for zero, o numerador da fração será o número equivalente ao período. Quando o período 
for formado por apenas 1 algarismo, o denominador terá um número 9. Se for formado por 2 algarismo, 
terá dois números 9 e assim por diante. Essa fração encontrada é a fração que deu origem a dízima 
periódica e é chamada de FRAÇÃO GERATRIZ. 
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Obs.: Numa dízima periódica, o período pode ser representado com um traço horizontal sobre ele. 

Dessa forma não precisa mostrar a repetição do número seguido pelas reticências. 

 

 
 
Outros exemplos (Dízimas periódicas simples, maiores que 1) 
 

a) 1,222...  = 
1 + 0,222  = 

1 + 
2

9
  = 1 

2

9
  →  número misto 

                  
𝟏𝟏

𝟗
 

 

 
b) 3,4646... = 

3 + 
46

99
  = 3 

46

99
  = 

𝟑𝟒𝟑

𝟗𝟗
 

 
 
 
 
DICAS DE VÍDEO-AULAS 
AULA 4 
Transformação de fração em número decimal: https://youtu.be/ih98tccoCsM 
Transformação de número decimal em fração: https://youtu.be/X6MxNW9fM2M 
Transformação de dízima periódica simples em fração:  https://youtu.be/0hQJwzzsqww 
 

 
AULA 5 

EXERCÍCIOS 
 

1) Escreva os números abaixo na forma de fração irredutível: 
a) 0,07 =                            c) – 1,8 =                                    e) 0,001 = 

 
b) -1,02 =                           d) 0,81 =                                     f) 0,9 = 
 
 
 

2) Coloque cada número no diagrama de 

acordo com o conjunto ao qual ele 

pertence: 

 

0,3 -9   - 58 

−
1

2
 

 0 0,5 

 15 8

9
 

7,555... 

 
 

https://youtu.be/ih98tccoCsM
https://youtu.be/X6MxNW9fM2M
https://youtu.be/0hQJwzzsqww
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3) Efetue as divisões e classifique cada número racional em decimal exato ou dízima periódica:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Para cada uma das dízimas periódicas a seguir identifique o período: 
a) 0,25252525...         Período: ______ 

  
b) 2,3555...                 Período: ______ 

  
c) 1,77777...               Período: ______ 

 
d)  0,2111 ...                Período: ______ 
 
e) 12,0101...                Período: ______ 
 
f) 1,034034034...         Período: ______ 

 
5) A professora pediu que cada aluno sorteasse uma fração. Qual desses alunos sorteou a fração 

equivalente ao número decimal 0,25? 
 

 
 

6) Relacione cada número racional com uma letra na reta numérica: 

(     ) 
2

5
         (     ) −

3

4
            (     ) 

5

2
            (     ) −

6

2
           (     ) 

6

5
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7) Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas abaixo: 
a) 0,111... =                                    c) 0,171717... =                     e) 2,444... = 

 
b) 3,555... =                                    d) 40,111... =                         f) 0,853853... =      

   

8) Qual dos números abaixo representa um número inteiro? 

a.(      )  - 1,8                    b.(       )  
1

3
                     c.(       ) −

3

10
            d.(       ) √36 

 
9) Qual dos números abaixo não representa um número natural? 

a.(      )  0                        b.(       ) √100                  c.(       ) 
10

5
               d.(       ) -18 

 

10)  O número fracionário 
16

5
 representa: 

a.(     ) 13,2                       b.(      ) 3,2                    c.(       ) -3,2                     d.(      ) 16,5 
          

 

 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

3ºROTEIRO 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. 
 

AULA 1 - DICA DE VÍDEO-AULA 

Plano cartesiano – Sistema de coordenadas – Localização de pontos:https://youtu.be/p4gF1odbeek 
 

 

PLANO CARTESIANO - REVISÃO 

 

O plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês, René Descartes.  O 
sistema é constituído de dois eixos (duas retas), x e y, sendo perpendiculares entre si, ou seja, os 

eixos se cruzam formando um ângulo reto (ângulo de 90°). 
Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos 

no espaço. 
 

O eixo x (horizontal) é chamado de eixo das abscissas e o eixo y 
(vertical) é chamado de eixo das ordenadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/p4gF1odbeek
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CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COORDENADAS 
CARTESIANAS 

 
Para construir um plano cartesiano devemos traçar 

duas retas perpendiculares entre si. 
É importante notar que no plano cartesiano os números 

podem ser positivos ou negativos. Ou seja, os números 
positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do 
eixo (x ou y). Já os números negativos, vão para a esquerda 
ou para baixo. 

O ponto onde as retas se cruzam é o ponto de origem, 
o par ordenado (0,0).   

QUADRANTE  

O sistema cartesiano é dividido em quatro 
partes; com a intersecção dessas linhas temos os 
quadrantes no sentido anti-horário. 

 

 

 

 

 

LOCALIZANDO UM PONTO NO PLANO CARTESIANO 

A localização de um ponto no plano cartesiano formado pelo par ordenado (x,y), deve ser feita 

da seguinte maneira: 
I) Localizar o valor para x no eixo das abscissas; 
II) Localizar o valor para y no eixo das ordenadas; 
III) O ponto é onde o par ordenado (x,y) se encontra. 

 
 
 
 
 
 

 
Exemplos: 
a) Localizar no plano cartesiano o ponto formado pelo par ordenado (6,4) 
 

                                                                                         O par ordenado do 

                                                                                         ponto A é (6,4)  
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a) Localizar no plano cartesiano os pontos formados pelos pares ordenados       (-3,1) , (3,-2) , (2,3) 

 

AULA 2 

EXERCÍCIOS 

1) No plano cartesiano abaixo, encontre os pontos A (1,1), B (3,4), C (8,4) e D (10,1). Depois ligue o 
ponto A ao ponto B; o ponto B ao ponto C; o ponto C ao ponto D e o ponto D ao ponto A. 
Responda:  

a) Qual foi o polígono formado? ________________________ 
b) Em qual quadrante esse polígono está localizado? ___________________ 
 

 

 
 
 



19 

 

2) Descubra o par ordenado que corresponde aos pontos A, B, C, D e E e complete. 

 

Resposta: A ( ___ , ___ )  ; B ( ___ , ___ ) ; C ( ___ , ___ ) ; D ( ___ , ___ ) ; E ( ___ , ___ )   

 

 

3) Construa um plano cartesiano e marque os pontos: A(2,-2) ; B(6,-2) ; C(6,-4) ; D(4,-7) ; E(2,-4).  Em 
seguida ligue o ponto A ao ponto B; B  ao C; C ao D; D ao E e E ao A.     Responda: 

a) Em qual quadrante está localizado o polígono? ________________ 
b) Qual o nome do polígono formado? ____________________ 
c) O polígono é regular? ________________ 

 

 

 

 

4) Quais são as coordenadas dos vértices do trapézio ABCD, logo abaixo? 
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5) Carlos fez um mapa da sua escola utilizando o plano cartesiano e marcou o ponto exato em que 

cada local estava. 

                                                                                   A coordenada que representa a    

                                                                                    secretaria é: 

a) (     )   (4,1) 

b) (     )   (3,2) 

c) (     )   (5,3) 

d) (     )   (5,4) 

 

 

 

 

6) Lílian fez o gráfico da localização de alguns lugares do clube que ela frequenta nos finais de 

semana. Em qual coordenada se localiza a piscina? 

                                       

a) (     )  (5,3) 

b) (     )  (2,1) 

c) (     )  (3,5) 

d) (     )  ( 2,3) 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Exercícios (circuito) – aula 1 e 2. 

 
Nessa semana, vou pedir para vocês se exercitarem, com um circuito bem básico. Vocês vão 

usar o espaço que tiver em casa, chamem os pais para praticarem junto, deixa o cachorro brincar se 
quiser, é um momento de fazer uma atividade física e descontrair. Logo abaixo, vocês vão acompanhar 
as figuras, com o que fizemos em casa. Então não tem desculpa, vamos se mexer!  

Material utilizado: vassoura, rodo, almofada (pode ser substituído por balde, cadeira, entre 
outros) e um colchão (pode ser um colchonete, panos no chão para não ter contato direto com o piso, 
algo que o deixe confortável) 
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Obs: Realize no mínimo 2 vezes na semana, deixar o corpo ativo é sempre bom. 
Figura1: Faça um alongamento, conte até 10, bem devagar cada movimento, siga uma ordem, 

comece pela parte superior e finalize com a parte inferior do corpo. Segue um exemplo abaixo. 
 

 
 
 

Circuito: comece saltando os obstáculos (vassouras) com as pernas unidas, siga fazendo zigue 
zague entre as almofadas, continue correndo levemente em volta da mesa, cadeira, entre outros ou 
em linha reta e faça abdominais no colchão (conte até 10 devagar, lembre-se de apoiar os braços 
corretamente, não é o pescoço que tem que ser trabalhado e sim o abdome). 

Repita essa sequência de forma moderada, dentro do seu limite. 
Para finalizar, inspire erguendo os braços devagar, e depois desça os braços levemente 

soltando o ar para relaxar. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1º Aula Tempo em música 

     O ritmo, em música, é o elemento ligado à organização dos sons em um intervalo de tempo. Ou 
seja, um pequeno espaço de tempo que pode ser preenchido de diferentes maneiras com sons. Por 
exemplo podem ser usados poucos sons, mas que tenham duração suficiente para preencher esse 
intervalo ou que sejam pontuados por pausas. Ou muitos sons, porém de pouca duração. O que daria 
a impressão de maior velocidade. Ou ainda a mistura de sons curtos e longos. Isso é o que chamamos 
de compasso, as pulsações dentro de cada compasso são chamadas de tempos. Os compassos mais 
utilizados são: os de dois tempos, chamados compassos binários; de três tempos, ternário e de quatro 
tempos, quaternário. 
     Em um pentagrama os compassos são marcados por uma barra vertical
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Atividade 

1º Crie 3 compassos (de 4 tempos) com figuras rítmicas diferente 
  
 
 
 
 
 

2 Aula Atividades 

1 º Nomeie as seguintes figuras rítmicas 

_______________ ________________ _______________ 

_________________ ______________ ______________ 
2º Coloque uma figura que represente a soma das figuras dadas.  Ex 

 + =  
 

+ =_________ + =________ 
 

 
3º Ligue a figura ao nome e a pausa correspondente       

                                           Fusa                                                                     

                                    Mínima                                                     

                                          Colcheia                                                   
4º Complete a escala musical a partir da nota dada  
EX. 

DO 
     

FA 

SI 
      

LA 
 

FA 
    

SOL 
   

LA 
  

 FA 
      

MI SI 
     

RE 
  

SI 
 

MI 
 

DO 
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INGLÊS – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Aula 1 – Reading 

 

 
1) Answer the questions: 

a) What is “impulse- buying”? 

b) Does the girl approve of her friend´s behavior? 

c) What about you; are you a “impulsive-buying” or not? 

Aula 2 – Will x Going to 

Assista ao vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=W7aednRYJ28 

 
1) Copie ou imprima e cole o quadro acima em seu caderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7aednRYJ28

