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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

4º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 9º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
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DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 
 

Atividades domiciliares para familiares e estudantes:  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/ 

 

 
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem 

tiver a possibilidade faça uso do dicionário e da internet. 

 

TEXTO I: Leia o texto a seguir, de Eduardo Galeano, e responda as questões de 1 a 4 

História clínica 

Informou que sofria de taquicardia toda vez que o via, mesmo que fosse de longe. 

Declarou que suas glândulas salivares secavam quando ele a olhava, mesmo que fosse 

por acaso. 

Admitiu uma hipersecreção das glândulas sudoríparas toda vez que ele falava com ela, 

mesmo que fosse apenas por cortesia. 

Reconheceu que padecia de graves desequilíbrios de pressão sanguínea quando ele a 

roçava, mesmo que fosse por engano. 

Confessou que por ele padecia de tonturas, que sua visão se enevoava, que seus joelhos 

afrouxavam. Que nos dias não conseguia parar de dizer bobagens e que nas noites não 

conseguia dormir. 

- Foi há muito tempo, doutor – disse. Eu nunca mais senti nada disso. 

O médico ergueu as sobrancelhas. 

- Nunca mais sentiu nada disso? 

E diagnosticou: 

- Seu caso é grave. 

                                                           (Bocas do Tempo, 2010.p.15) 

QUESTÃO 01  

 A personagem procura o médico em razão de: 

a) Falta de salivação e de suor. 

b) Reações físicas em contato com o médico que o consultava. 

c) Ausência de certas reações físicas e psicológicas. 

d) Constantes reações físicas e psicológicas. 

QUESTÃO 02  

Do ponto de vista do texto, o diagnóstico médico é: 

a) Irônico, pois a ausência dos sintomas indicava perda do impulso vital para o amor.  

b) Correto, pois todo ser humano deve ter algum incômodo. 

c) Incorreto, pois o alívio físico é indicador de saúde. 

d) Contraditório, pois os sintomas desapareceram. 
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QUESTÃO 03  

Em todo o contexto do texto o personagem apresenta uma relação ao ser amado de: 

a) Dar um basta nessa relação. 

b) Esgotar as sensações de uma pessoa 

amada. 

c) Mostrar um amor incondicional. 

d) Apresentar o grau de sensibilidade ao ser 

amado. 

QUESTÃO 04  

Entre os trechos retirados do trecho do texto, assinale aquele em que o termo destacado se 
refere ao ser amado. 

a) ‘’[...] a olhava [...]’’ 

b) ‘’[...] falava com ela [...]’’ 

c) ‘’[...] que sua visão [...]’’ 

d) ‘’[...] que o via [...]’’ 

 
Observe a tirinha de Charlie Brown para responder as questões de 5 a 7 

 

Disponível em: http://www.telaquente.com.br/site/index.php.  

QUESTÃO 05  

A afirmação de Charlie Brown no último quadrinho demonstra: 

a) o seu compromisso com o amigo. 

b) a sua insatisfação com os programas 

televisivos. 

c) a incoerência de sua atitude. 

d) a sua alegria em escrever para o amigo. 

QUESTÃO 06  

No terceiro quadrinho, a expressão “A partir de agora” introduz uma mudança de 

comportamento do garoto. Assinale a alternativa que indica essa mudança: 

 

a) Continuara a assistir a tv, mas se lembrará dos amigos. 

b) Usara seu tempo de forma mais produtiva, lendo livros e escrevendo. 

c) A tv será sua única companhia durante o dia. 

d) Não irá perder tempo lendo livros e escrevendo cartas. 

 
QUESTÃO 07  

Pode-se perceber que Charlie Brown se contradiz em relação a sua opinião no terceiro quadro e 
a sua atitude final. Explique essa afirmação. 

http://www.telaquente.com.br/site/index.php


6 
 

Você provavelmente já estudou os textos narrativos, sendo assim, já leu e ouviu algum conto. 

Seja um conto fantástico, de suspense, popular... 

Vamos relembrar um pouco sobre esse gênero. 

O conto é uma narrativa curta, escrita em prosa(parágrafos). Sua estrutura é a mesma dos 

textos narrativos: Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. 

Sei que dessa estrutura o que mais lhe causa dúvida é o CLÍMAX, então vamos relembrar: 

O clímax – Trata-se do momento culminante da narrativa, aquele de maior tensão, no qual o 

conflito atinge seu ponto máximo. ( a novela sempre termina do clímax) 

É composto por alguns elementos essências: 

Enredo. É definido como a sequência das ações que compõe a história. É o enredo que 

traz movimento para o gênero narrativo 

Espaço. Local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, rua, parque, praça, etc.  

Tempo. Pode ser cronológico ou psicológico 

Foco Narrativo. Diz respeito ao tipo de narrador, se é em primeira pessoa ou terceira pessoa 

(narrador, personagem, observador ou elíptico)   

Personagens. Os seres que vivenciam a história, geralmente no conto há poucos personagens. 

Diálogo. É uma parte muito importante, pois eles desenvolvem os conflitos da trama, 

basicamente o diálogo está relacionado com os tipos de discurso: direto, indireto e indireto – 

livre. 

Você pode ampliar seu conhecimento realizando uma pesquisa ou consultando seu material dos 

anos anteriores ou sites: https://www.todamateria.com.br/conto/  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ucjv4LT8CSg  

 

Vamos rever o gênero Conto: 

Agora leia o texto para responder as questões de 8 a 10. 

TEXTO II. O Grande Assalto 

 
        Avenida Santo Amaro. Às 13 h.Um homem malvestido para em frente a uma concessionária 
de automóveis fechada e nota as bolas promocionais amarradas à porta. 
        Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em 
frente a uma concessionária. 
        O suspeito está malvestido e descalço. 
        Uma senhora sentada no banco do ônibus que para na avenida para pegar passageiros 
comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo todo sujo parado em frente a 
uma loja de automóveis. 

https://www.todamateria.com.br/conto/
https://www.youtube.com/watch?v=Ucjv4LT8CSg
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        Um senhor passa por um homem todo sujo, segura a carteira e começa a andar apressado. 
Logo que nota a viatura estacionada mais à frente, se sente seguro, amenizando os passos. 
      Um jovem tenta desviar de trás do ônibus parado, os policias que ele vê logo à frente lhe 
trazem desconforto, pois seu carro está repleto de drogas que serão comercializadas na 
faculdade onde estuda. 
        O homem malvestido resolve agir, dá três passos à frente, levanta as mãos e agarra duas 
bolas promocionais; faz a conta rapidamente e se sente realizado, quando pensa que ao vender 
as bolas comprará algo para beber. Uma moça alertada pela senhora ao seu lado no ônibus, 
chama a atenção de vários passageiros para o homem que, segundo ela, é um mendigo, e diz 
alto que ele acabou de roubar algo na concessionária. 
        Um jovem com o carro cheio de drogas para vender na sua faculdade nota o homem 
correndo com duas bolas e dá ré no carro ao ver os policiais vindo em sua direção.  
        Um policial alcança o homem malvestido e bate com o cabo do revólver em sua cabeça 
várias vezes; o homem tido como mendigo pelos passageiros de um ônibus em frente cai e as 
bolas rolam pelo asfalto. 
        Um motorista que dirige na mesma linha há oito anos tenta ficar com o ônibus parado para 
ver os policiais darem chutes e socos em um homem malvestido que está caído na calçada, mas 
o trânsito está livre e ele avança passando por cima e estourando duas bolas promocionais. 

                         (  FERRÉZ, Ninguém é inocente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.) 

 

QUESTÃO 08  

 
Qual o tema abordado neste conto, em outras palavras, sobre o que o texto fala? 
 
QUESTÃO 09 

 
Identifique no texto: 

a) Enredo 

b) Espaço 

c) Tempo 

d) Personagem 

e) Conflito inicial 

f) Desfecho 

 
QUESTÃO 10  

O foco narrativo está em: 

 (  ) 1ª pessoa                 (  ) 3ª pessoa. 

Justifique sua resposta com um trecho retirado do texto. 

 

Leia um trecho da reportagem a seguir para responder às questões de 11 a 13 

Texto III - Coronavírus: como os jovens podem driblar a ansiedade durante a pandemia 

Psicóloga alerta pais para cuidados com seus filhos adolescentes, que podem ficar 

deprimidos com o afastamento da escola e dos amigos 

Se controlar a ansiedade se tornou desafio no contexto de incertezas e inseguranças da 

pandemia do novo coronavírus, imagina como está a cabeça de um adolescente? Além dos 
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efeitos do turbilhão hormonal e emocional comum da faixa etária, eles mudaram as relações 

familiares. O que é, para um jovem, entre 12 e 17 anos, sair da escola? 

 Ver o objetivo bem marcado de um Enem sumir do mapa sem um preparo específico? 

Como é não poder encontrar com os amigos? — A psicologia divide o desenvolvimento humano 

em etapas. Nas duas primeiras, a pessoa ora se percebe como indivíduo, ora como parte de uma 

família. O “terceiro campo” é o social, quando a pessoa para de se voltar apenas para o pai, a 

mãe e os irmãos e se relaciona com o mundo, com o trabalho, os amigos. A adolescência é o 

momento de entrada neste terceiro campo, quando ela deixa de ser criança. E a juventude se vê 

privada, neste momento, desta vivência em grupo, “da galera” — afirma Érika Lopes, que diz que 

pais devem ficar atentos a mudanças de comportamento dos filhos para perceber se eles estão 

mais fechados ou melancólicos. — A adolescência já é, desde antes da Covid-19, uma etapa 

onde se registram altos índices de crises de ansiedade, depressão e suicídio. E a situação atual 

pode ser um complicador na saúde mental dos jovens — diz a psicóloga(...) 

(https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/coronavirus-como-os-jovens-podem-driblar-

ansiedade-durante-pandemia-24364145) 
QUESTÃO 11  

 
Por que neste período de pandemia a tendência em alguns adolescentes é ficar mais ansioso? 
 
QUESTÃO 12  

 
O que você fazia antes da pandemia e hoje não pode fazer devido as regras de isolamento 
social? 
 
QUESTÃO 13  

 
No texto a psicóloga divide o comportamento do adolescente em três partes, cite as três etapas. 
 
 
Agora leia um outro trecho da mesma reportagem para às questões 14 e 15. 
 
TEXTO III Como lidar com a ansiedade durante a quarentena? 

  

 Faça atividades físicas. Vários aplicativos e academias têm oferecido virtualmente aulas e 

séries de exercícios funcionais que podem ser praticados em casa. 

 As inseguranças sobre o futuro e a situação financeira podem estar deixando os adultos 

altamente estressados e o ambiente mais propenso a conflitos. Isso pode afetar você também 

de algum modo. Veja se há algo a fazer que esteja a seu alcance e engaje-se. 

 Aceite, também, o que não tem como mudar. Isso diminuirá a sua ansiedade. 

 Converse com seus pais e procure saber como estão e se precisam de alguma ajuda, como, 

por exemplo, no uso das ferramentas tecnológicas ou outras coisas em que você tenha 
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habilidade. Cuide também das tarefas domésticas, que é de responsabilidade de todos que 

vivem na casa e não só dos adultos. 

 Faça uma faxina nas suas coisas e separe o que usa do que não usa mais, como, por 

exemplo, brinquedos e livros infantis. Reserve para doação. 

 Há pesquisas indicando um aumento do número de violência doméstica, física e sexual, neste 

período. Alguns canais de ajuda para essa situação estão abertos. Caso não tenha clareza se 

o que vive é uma situação de abuso, procure um profissional de saúde. 

 Caso esteja se sentindo deprimido, sem vontade de viver ou pensando em suicídio, disque 

100 ou procure ajuda de uma pessoa em que confia ou profissional de saúde.  

 (https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/coronavirus-como-os-jovens-podem-driblar-

ansiedade-durante-pandemia-24364145) 

 
QUESTÃO 14  

 Qual a finalidade do texto III. 
 

a) Instruir e orientar. 

b) Narrar um fato da vida dos 

adolescentes. 

c) Ensinar com base em uma história 

d) Mostrar um fato ocorrido. 

 
QUESTÃO 15  

 
Para a psicóloga a adolescência já é, desde antes do Covid-19, uma etapa onde se registram 

altos índice de crises de ansiedade, depressão, e suicídio, mas para piorar neste período de 

pandemia o adolescente pode ser vítima de uma forte carga de ansiedade. Então cite cinco dicas 

de atividades saudáveis que o adolescente pode praticar no período da pandemia.  

 
 

 

 

PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL:  

Agora é a sua vez, vamos produzir!! 
Iremos unir o seu conhecimento sobre o gênero conto e os textos II e III para elabora sua 
produção, lembre-se de ser criativo e usar sua imaginação, pois o gênero em questão lhe 
permite. 
Leia com atenção o enredo e mãos a obra...  

 
ENREDO: Ana, uma garota de 14 anos ,  mora em um pequeno apartamento no centro de São 
Paulo com seus pais e seus quatro irmãos mais novos e precisa ter muita criatividade para 
enfrentar o estresse , a ansiedade e todos os conflitos que passará confinada com sua família por 
conta da pandemia que está acontecendo no mundo...  

NOTA: É HORA DE CONTAR HISTÓRIAS.... 

“Quem conta um conto aumenta um ponto”. O conto é um texto curto que pertence ao gênero 

narrativo onde você terá que dominar a atenção dos leitores com uma introdução...conflitos 

...clímax e desfecho da história dando ações aos personagens com emoções, imagine os 

detalhes das emoções dos personagens envolvidos, o ambiente usando a linguagem formal. 
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Com base no enredo acima produza um conto narrativo, ou seja, uma história envolvendo os 
personagens aos conflitos de ansiedade que o período da pandemia está trazendo aos 
adolescentes.   
Instruções. 

- Seu texto final deverá ser escrito à caneta. (Faça um rascunho em seu caderno antes). 

- Desenvolva seu texto em prosa: não redija um poema. 

- O texto com até 10 (dez) linhas escritas será considerado texto em branco. 

- O texto deve ter, no máximo, 20 (vinte) linhas. 

-Coloque um título a sua produção. 

__________________________________________________________________ 
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GRAMÁTICA 
Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem 
tiver a possibilidade faça uso do dicionário e da internet. 

 

Leia atentamente os quadros explicativos, copie em seu caderno de gramática e, se achar 

necessário, realize uma pesquisa sobre os temas para ampliar seu conhecimento.  

NOTA: PARA RELEMBRAR. 

 Até aqui vimos o que é frase, oração e período, vimos que os períodos são classificados em simples 

e composto. No período composto as orações são classificadas em coordenadas e subordinadas 

.Aprendemos que o verbo tem uma função essencial dentro das orações, pois será ele que ira 

determinar cada uma delas dentro do período . Observe  

Período Simples - possui apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. 

Exemplos: 

 Já chegamos. 
 Hoje está muito quente! 
 Preciso do e-mail urgentemente! 
 Adoro filmes de terror 
 Dão-se aulas de ballet. 

“Podemos observar que há APENAS UM VERBO nas orações em que o período é simples”. 

 

Período Composto - apresenta duas ou mais orações. 

Exemplos: 

 Conversamos quando eu voltar. 
 É sua obrigação explicar o que aconteceu. 
 Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. 
 Ele foi embora, mas voltou rapidamente. 
 Eu queria ter ido à festa se não estivesse doente. 

“Podemos observar que há VÁRIOS VERBOS nas orações em que o período é composto”. O 

número de orações depende do número de verbos presentes num enunciado. 

CUIDADO, pois as locuções verbais são contadas como um único verbo (dois ou mais verbos 

representando uma única ação).  

Para isso, vamos recordar o que é Locução Verbal. 

LOCUÇÃO VERBAL é uma expressão verbal composta por dois verbos, um verbo auxiliar e 

um verbo principal, juntos eles expressam uma única ação  

 Verbo  principal  é aquele  que expressa a ideia principal da frase. 

 Verbo  auxiliar é  aquele auxilia uma das formas nominais (infinitivo, particípio e 

gerúndio), constituindo uma locução verbal, em que só  ele  é  conjugado                                                    

 

Dica:  a locução “vou encaminhar” utilizou dois verbos para um único sentido, tem o valor de um 

único verbo:            ENCAMINHAREI.  

...Encaminharei sua ligação para o setor indicado.                 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://cursoenemgratuito.com.br/locucao-verbal/&psig=AOvVaw3Ie0apRgnuvhCc0Jb6Et5x&ust=1592565444868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDd2OKei-oCFQAAAAAdAAAAABAx
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Agora é sua vez, vamos treinar. 

Observe com atenção a tirinha para responder as questões de 1 a 3.  

 

QUESTÃO 01  

No segundo quadrinho foi utilizado uma locução verbal, identifique e reescreva a frase 

substituindo essa locução por um único verbo. 

 

QUESTÃO 02 

Na fala do segundo quadrinho temos: 

a) um período simples 

b) um período composto 

c) um período simples e e um composto 

d) uma oração absoluta 

 
QUESTÃO 03 

Grife as locuções verbais e reescreva a frase utilizando um único verbo sem perder o seu sentido. 

Ex: vou dormir = dormirei / ia jogar = jogaria. 
 

a) Eu vou sair hoje.___________________________________________ 

b) Ele vai comprar mais livros.___________________________________ 

c) Nós vamos caminhar amanhã._________________________________ 

d) Ninguém poderá sair antes do término da sessão. _________________ 

 

QUESTÃO 04 

Classifique as orações em  

I – Período Simples II – Período Composto 

 Grife os verbos das orações! 
 

a) Mário é um bom economista. (____) 

b) Paula trabalhara como assistente em uma empresa. (____) 

c) O cãozinho foi vacinado ontem. (____) 

d) Cláudio foi visitar sua sogra e deu-lhe um porta-joias. (____) 

e) Meus funcionários do escritório pediram demissão ontem à tarde, por isso, estou chateado. 

Gostava deles... (____) 

f) Quero que limpe tudo e vá embora em seguida. (____) 
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QUESTÃO 05 

Leia o trecho a seguir com atenção. 

 

“Quem possuir uma flor, verá sua beleza murchando, mas quem apenas olhar uma flor num 

campo, vai permanecer para sempre com ela”. 

 

a) Esse período pode ser classificado em simples ou composto? Comprove sua resposta? 

 

b) Você identificou alguma locução verbal? Qual? 

 
QUESTÃO 06 

Identifique os advérbios nas frases abaixo 

a) Ontem fui à casa do João.  

b) Ela andou apressadamente para casa. 

c) Aqui, cuidamos de nossos animais. 

d) Hoje corri bastante. 

e) Certamente você estudou. 

 

QUESTÃO 07 

 

Analise as orações expostas e procure construir períodos compostos por coordenação 

utilizando-se de conectivos apropriados. Atenha-se para as alterações que se fizerem 

necessárias: 

a) Não me esforcei muito. Obtive um bom resultado. 

b)  Precisamos nos apressar. O voo já está quase partindo. 

c)  Não comparecemos à estreia do filme. Estávamos trabalhando. 

d) Estamos em casa. Queríamos estar na escola 

 

QUESTÃO 08 

 

           

 

Com base na explicação do quadro acima, coloque os adjetivos  no feminino e depois acrescente 

o sufixo –mente como no exemplo abaixo: 

                           

Muitos advérbios terminados em -mente derivam de adjetivos na forma feminina. Alguns 

desses adjetivos são acentuados, mas quando recebem o sufixo -mente e se transformam em 

advérbios, perdem o acento. 

público - pública – publicamente 

 

 

NOTA: Advérbio é toda palavra invariável 

que acompanha o verbo, o adjetivo ou 

outro advérbio, modificando o seu sentido 

Exemplo: Cheguei cedo. 

 Esse carro é muito bom. Ele estava muito 

bem. 

NOTA: Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, 

parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas 

conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Sendo 

assim, consulte a tabela das conjunções que aprendeu no 8º ano. 
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a) esperto - ________________________ - _______________________ 

b) ativo  - __________________________ - _______________________ 

c) poderoso - _______________________ - _______________________ 

d) calmo - _________________________  - _______________________ 

e) rápido - _________________________  - _______________________ 

f) trágico - _________________________  - _______________________ 

g) bondoso - _______________________  - _______________________  

h) honesto - ________________________ - _______________________ 

i) cômico -  _________________________ - _______________________ 

j) irônico - __________________________ - _______________________ 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

 

Leia com atenção o quadro explicativo. Seguindo o exemplo do quadro acima, assinale a 

alternativa que substitui corretamente a oração substantiva pelo substantivo correspondente: 

 

I- É necessário que todos participem. 

a) É necessária a união de todos. 

b) É necessária a colaboração de todos. 

c) É necessária a participação de todos. 

d) É necessária a ajuda. 

II- É importante que eles estudem. 

a) É importante o esforço deles. 

b) É importante o estudo deles. 

c) É importante o exercício deles. 

d) É importante o aprendizado deles. 

QUESTÃO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Recordando: 

Orações subordinadas substantivas são as que exercem a função de um substantivo (têm o valor 

de um substantivo, equivalem a um substantivo). 

Observe a frase. 

  Todos exigem que você compareça.          /     É importante que eles se unam. 

                             (or. subord subst.)                                  (or. subord.subst.) 

  Todos exigem o seu comparecimento.       /      É importante a união deles. 

                                        (substantivo)                             (substantivo) 

 

NOTA: Oração subordinada adjetiva é a que equivale a um adjetivo. 

Observe a frase. 

O ser humano que mente é desprezível.  mentiroso 

    que mente é uma oração subordinada adjetiva. 
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Assinale a alternativa que substitui corretamente a oração subordinada adjetiva grifada pelo 

adjetivo correspondente. Observe o exemplo citado no quadro acima: 
 

   

I - O homem que trabalha merece uma boa noite de sono. 

 

a) trabalhoso        b) trabalhado          c) trabalhador           d) trabalhista 

 

   

II - O aluno que estuda tem boas notas.  

 

   a) estudioso                 b) estudado        c) estudantil            d) estudo 

 

 

 

Recordando e aprendendo mais! 

Nos anos anteriores você aprendeu um pouco sobre as figuras de linguagem: metáfora, 

antítese, pleonasmo, onomatopeia, prosopopeia, metonímia, hipérbole, eufemismo entre outras. 

Você se lembra? Caso não esteja recordando, estude novamente, consulte em seu caderno do 

ano anterior, livros didáticos ou na internet. 

 

QUESTÃO 11 

Assinale as opções que contenham hipérboles? 

a) Chorei milhões de vezes. 

b) Quase morri de rir. 

c) Todos choraram na despedida. 

d) Nasceu do ventre e veio ao mundo. 

QUESTÃO 12 

 

 

Reescreva as frases de forma que elimine o pleonasmo (redundância). 

 

a) Ganhei grátis o passaporte para o parque. 

b) Temos um elo de ligação entre nós. 

c) Precisamos aprender a conviver juntos. 

 

 

 

 

 

 

Hipérbole é uma figura literária 

que exagera engrandecendo ou 

diminuindo a verdade 

Pleonasmo é uma redundância (repetição), um excesso de expressão. 

Ex.: Comi cocada de coco. (Cocada só pode ser de coco).     

       Comi cocada. 
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Agora aprenderemos sobre as FIGURAS DA SINTAXE (figuras de construção). Leia com 

atenção e anote o quadro explicativo em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 

 

Identifique as figuras de sintaxe presentes nas orações abaixo. 

 

I - Andei por todo o parque. 

 

a) polissíndeto      b) zeugma          c) pleonasmo              d) elipse 

 

II - A mim, ninguém me engana. 

 

a) elipse.                     b) zeugma          c) pleonasmo              d) polissíndeto 

 

III - As crianças falavam e cantavam e riam felizes. 

 

a) polissíndeto              b) elipse             c) zeugma                   d) pleonasmo 

 

 

Leia a tirinha. 

 
 

NOTA: As figuras de construção são aquelas que interferem na estrutura gramatical da 

frase. Veja abaixo algumas das principais figuras de construção. Sintaxe é a parte da 

gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de 

concordância, de subordinação e de ordem. 

 Elipse: A elipse é a omissão de uma palavra considerada de fácil identificação no 
contexto. 
Exemplo: Estávamos felizes com o resultado dos exames. (Neste caso, a conjugação do 

verbo “estávamos”, propõe o termo oculto “nós”.) 

 Zeugma: A zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. 

Exemplo: Fabiana comeu maçã, eu (comi) pera. 

 Pleonasmo: Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar 
o significado. 
       Exemplo: A noite escura da Amazônia. (Note que a noite já pressupõe escuridão.) 

 Polissíndeto: O polissíndeto é o uso repetido de conectivos. 

      Exemplo: Dolores brigava, e gritava, e falava. 
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QUESTÃO 14 

 

 A figura de linguagem que ocorre na frase do primeiro quadrinho é: 

 

a) zeugma              b) pleonasmo                c) polissíndeto                  d) elipse 

 

TEORIA DA MATEMÁTICA 

EQUAÇÕES DO 2º GRAU 

 

EXERCÍCIOS 

1) Determine os valores dos coeficientes a, b e c destas equações: 

 

a) 5x2 – 7x – 3 = 0 

a =       b =       c = 

 

b) x2 – 4x + 2 = 0 

a =       b =       c = 

 

c) x2 – x – 1 = 0 

a =       b =       c = 

 

d) 2x2 + 7x + 8 = 0 

a =       b =       c = 

 

e) 5x
2 
 - 13x – 10 = 0 

a =       b =       c = 
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EQUAÇÕES DO 2º GRAU INCOMPLETAS 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

2) Dado os valores dos coeficientes a, b  e c, determine as equações do 2º grau com 

incógnita x: 

 

 

 

a) a = 1; b = - 6; c = 5. 

b) a = 3; b = 7; c = 8. 

c) a = 5; b = 10; c = 0. 

d) a = 3; b = 0; c = - 75. 

e) a = 8; b = 0; c = 0. 

f) a = 1; b = - 3; c = 4. 

g) a = 7; b = 1; c = - 15. 

 

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU COMPLETAS EM R 

 

 

 

 

 

 



19 
 

EXERCÍCIOS 

3) Determine as raízes das equações do 2º grau abaixo: 

a) x2 + 10x + 25= 0 

a = __                           ∆= b2 – 4ac                                          x = - b ± √∆ 
b = __                       2a 
c = __  
 
 
b) x2 - 6x + 8 = 0 

a = __                        ∆= b2 – 4ac                                           x = - b ± √∆ 
b = __                 2a 
c = __ 
 
 
c) x2 - 4x + 3 = 0 

a = __                       ∆= b2 – 4ac                                          x = - b ± √∆ 
b = __                   2a 
c = __  
 
 
d) x2 - 8x + 7 = 0 

a = __                               ∆= b2 – 4ac                                        x = - b ± √∆ 
b = __                         2a 
c = __  
 
 

DISCUSSÃO QUANTO ÀS RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

4) Calcule apenas o ∆ e responda se a equação admite: duas raízes reais e diferentes; duas 

raízes reais e iguais ou não admite nenhuma raiz real: 

a) x
2
 – 5x + 1 = 0  

b) x2 + 6x + 8 = 0  

c) x2 – 3x + 4 = 0 

d) x
2
 - 16x + 64 = 0 

e) 5x2 + x + 3 = 0 

f) f) x2 – 3x = 0 

g) 4x
2
 – 16 = 0 

h) h) x2 + 5 = 0 
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SITUAÇÕES-PROBLEMA ENVOLVENDO EQUAÇÕES DO 2º GRAU 

EXEMPLOS: 

1) A soma do quadrado de um número com ele próprio é 90. Calcule esse número. 

RESOLUÇÃO:  

Representamos um número por x, e por x2, o seu quadrado.  

Temos então a equação:  X2 + X = 90     

EQUAÇÃO NA FORMA GERAL:     X2  + X – 90 = 0 

a= 1    b= 1        c= - 90 
  
 
 
∆= b2 – 4ac                                                  

𝛥 = 12 − 4 ⋅ 1 ⋅ (−90)  
 𝛥 = 1 + 360                             
𝛥 = 361   
 
 

X
I
 =

−1+19

2
 = 

18

2
 = 9                   e             X

II
 =

−1−19

2
 = 

−20

2
 = -10 

 
Neste caso, os números 9 e – 10, nos satisfazem, pois:  

92+9= 81+9= 90    e    (-10)2 -10= 100-10 = 90 
 

Resposta: Os números são 9 e -10. 
 
 
2) Um terreno retangular de área 875m² tem o comprimento excedendo em 10 metros a largura. 

Calcule as dimensões desse terreno. 

RESOLUÇÃO: 

Representamos um número por x + 10 o comprimento, e por x a largura. Temos então a 

equação:  x.(x + 10) = 875         

                                           x2  + 10x =875    

EQUAÇÃO NA FORMA GERAL:     X2 +10 X - 875=0 
 

a=1    b=10        c= - 875 
 
∆= b2 – 4ac                                                  

𝛥 = 102 − 4 ⋅ 1 ⋅ (−875)  
 𝛥 = 100 + 3500                             
𝛥 = 3600   
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X
I
 =

−10+60

2
 = 

50

2
 = 25             e            X

II
 =

−10−60

2
 = 

−70

2
 = -35 

 
Neste caso, o número negativo, – 35, não serve (pois não temos medidas de terreno 

representadas por valores negativos). Então temos: 

 

X= 25                  Comprimento 35m e largura 25m 

                        x+10=                            Área =35.25 

                     25+10=35                            A=875m2 

 
 

Resposta: As dimensões do terreno são 25 m por 35m. 
 

 
EXERCÍCIOS 

 

5) O quadrado de um número diminuído do seu dobro é igual a 15. Qual é esse número? 

Equação: ____________________ 

a = __            ∆= b2 – 4ac                                      x = - b ± √∆ 

b = __ 2a 

c = __  

 

6) Perguntando sobre sua idade, Juliana respondeu: O quadrado de minha idade menos o seu 

quíntuplo é igual a 104. Qual é a idade de Juliana? 

 Equação: ____________________ 

a = __            ∆= b2 – 4ac                                     x = - b ± √∆ 

b = __ 2a 

c = __  

 

7) Se do quadrado de um número subtrairmos 6, o resto será 30. Qual é esse número? 

Equação: ____________________ 

a = __            ∆= b2 – 4ac                                      x = - b ± √∆ 

b = __    2a 

c = __  



22 
 

8) “Perguntado sobre sua idade, João, para demonstrar seus conhecimentos matemáticos, 

respondeu”: “ O quadrado de minha idade menos o quíntuplo dela é igual a 50”. Qual é a idade de 

João? 

                                Equação: ____________________ 

a = __            ∆= b2 – 4ac                                   x = - b ± √∆ 

b = __ 2a 

c = __  

 

9) O quadrado de um número diminuído de 15 é igual ao seu dobro. Calcule esse número. 

                                Equação: ____________________ 

a = __            ∆= b2 – 4ac                                     x = - b ± √∆ 

b = __ 2a 

c = __  

 

10) Calcule um número inteiro tal que três vezes o quadrado desse número menos o dobro desse 

número seja igual a 40. 

                                Equação: ____________________ 

a = __            ∆= b2 – 4ac                                 x = - b ± √∆ 

b = __ 2a 

c = __  

 

11) A soma do quadrado de um número com o seu triplo é igual a 7 vezes esse número. Calcule 

esse número. 

                                Equação: ____________________ 

a = __            ∆= b2 – 4ac                                 x = - b ± √∆ 

b = __ 2a 

c = __  
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RELAÇÕES ENTRE COEFICIENTES E RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO 
DO 2º GRAU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

12) Determine a soma S e o produto P das raízes das equações: 

a) x2 – 6x + 8 = 0 

b) 5x2 + 10x – 20 = 0 

c) 3x2 – 6x – 10 = 0 

d) 7x2  + 14x – 21 = 0 

e) x2 – 3x = 0 

f) x2 + 7x = 0 

g) x2 – 9 = 0 

h) 5x2 + 7x = 0 

i) 9x2 – 18x = 0 

j) 6x2 = 0 

k) 3x2 + 5x – 7 = 0 

l) 8x2 – 3x – 16 = 0 

 

FORMANDO UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU A PARTIR DE SUAS RAÍZES 
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EXERCÍCIOS 

13) Compor as equações do 2º grau (com a = 1) que têm por raízes: 

a) 5 e 2 

b) 1 e 1 

c) 2 e 0 

d) 0 e – 3 

e) 5 e – 5 

f) 0 e 0 

g) 3 e 5 

h) – 2 e – 5 

i) 8 e – 3 

j) – 2 e – 3 

k) 0 e – 1 

l) 4 e – 5 

  

14)  Agora é sua vez, usando o método de SOMA e PRODUTO encontre as raízes das equações 

abaixo: 

a) x² - 4x  + 3 = 0 

b) 2x² - 10x = 0 

c) x² - 7x + 10 = 0 

d) 2x² - 10x – 12 = 0 

 

15) Determine a soma e o produto das raízes da equação 5x² - 10x - 30 = 0.   

(  ) S = 2 e P = -6 

(  ) S = 3 e P = - 7 

(  ) S = 4 e P = - 8 

(  ) S = 5 e P = - 9 

 

16) Determine a soma e o produto das raízes da equação x² - 13x + 42 = 0.      

(  ) S = 10 e P = 39 

(  ) S = 11 e P = 40 

(  ) S = 12 e P = 41 

(  ) S = 13 e P = 42 

 

17) A soma de dois números é 19, e o produto, 88. Esses números são raízes de qual equação? 

a) x² + 88x – 19 = 0 

b) x² - 88x + 19 = 0 

c) x² + 19x + 88 = 0 

d) x² - 19x + 88 = 0 

 

18) Dois números reais têm soma 7 e produto 6. Quais são eles? 

__+__=7 __x__=6   

 

19)  André disse que as raízes da equação 2𝑥2 + 3𝑥 − 2 = 0 têm soma -3 e produto -2. Ele está 

correto em sua afirmação? 

 

20) Aplicando a propriedade distributiva à igualdade (x-3)(x-5)=0 obteremos uma equação do 2º 

grau. Utilizando soma e produto encontre as soluções dessa equação. 
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GEOMETRIA  

Circunferência e Círculo 

Consideremos uma abertura do compasso tal que a distância entre a ponta grafite e a ponta seca 

(alfinete) seja de 5 cm. Ao fixar a ponta seca em um ponto C da folha do caderno e desenhar uma 

linha com a ponta grafite, fazendo-a girar uma volta completa em torno do ponto C, temos que 

essa linha será chamada de circunferência de centro C e raio 5 cm. A região interna dessa linha é 

chamada de círculo.  

 

 

O tamanho da circunferência ou o tamanho do círculo está diretamente relacionado ao tamanho 

do raio, ou seja, quanto maior o raio maior será a circunferência ou o círculo. 

Diâmetro – é um segmento de reta que tem seus extremos na circunferência e passa pelo centro 

da circunferência. O diâmetro de qualquer circunferência mede 2r, isto é, duas vezes o tamanho 

do raio. 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: numa circunferência que possui o diâmetro de 10 cm, o seu raio mede 5 cm. 

d = 10 cm          r = ?                                   2.r= 10 

d = 2.r                                                                     r = 
10

2
 

10 = 2.r ou 2.r = 10                                               r = 5 cm 
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EXERCÍCIOS 

1) Qual é o diâmetro da circunferência maior? 

 

 

 

 

 

 

2) Relacione os itens da 1° coluna com os itens da 2° coluna. 

 

a) Diâmetro mede 14 m (  ) Raio mede 1,25 cm 

b) Diâmetro mede 25 dm (  ) Diâmetro mede 9 dm 

c) Diâmetro mede 40 m (  ) Diâmetro mede 24 cm 

d) Diâmetro mede 2,5 cm (  ) Raio mede 7 m 

e) Raio mede 3 m (  ) Diâmetro mede 12,5 dm 

f) Raio mede 12 cm (  ) Diâmetro mede 6 m 

g) Raio mede 4,5 dm (  ) Raio mede 20 m 

 

 

Circunferência 

 

O comprimento da circunferência é calculado através da fórmula    

C = 2.π.r.(lê-se – circunferência é igual a duas vezes pi (π) vezes o raio) Na fórmula, temos que: 

 

C = comprimento da circunferência; 

π = é o número irracional pi, vamos adotar seu valor aproximado igual a 3,14; 

r = medida do raio. 

 

Por exemplo, vamos determinar o comprimento da circunferência com raio igual a 5 cm. 

C = ? C = 2 . π . r 

r = 5 cm C = 2 . 3,14 . 5 

π = 3,14 C = 6,28 . 5 

 C = 31,4 cm 
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EXERCÍCIOS 

3) Determine o comprimento da circunferência que possui: 

a) raio de 6 m                                          d)  diâmetro de 4 km. 

b) raio de 10 cm                                      e)  diâmetro de 7 dm 

c) raio de 100 mm                                   f)  raio de 1,5 m 

 

4) (Saresp) O diâmetro das rodas de um caminhão é de 80 cm. Supondo π = 3, calcule a 

distância, em metros, que o caminhão percorre a cada volta da roda, sem derrapar. 

 

5) Um automóvel percorreu uma distância de 6,28 km. Quantas voltas girou cada pneu, sabendo 

que eles têm 0,5 m de raio? (Adote: π = 3,14) 

 

Círculo 

 

É a região interna (área) da circunferência e é calculado através da fórmula         Acir = π . r² 

(lê-se – a área do círculo é igual a pi (π)vezes o raio ao quadrado). Na fórmula, temos que: 

 

Acir = área do círculo; 

π = é o número irracional pi, vamos adotar seu valor aproximado igual a 3,14; 

r = medida do raio. 

Por exemplo, vamos determinar a área do círculo com raio igual a 4 cm. 

Acir = ? Acir = π . r² 

π = 3,14 Acir = 3,14.4² 

r = 4 cm Acir = 3,14 . 16 

 Acir = 50,24 cm²  

 

EXERCÍCIOS 

 

6) Calcule a área do círculo que possui: 

a) raio de 2 m                                               d)  diâmetro de 9 dm 

b) raio de 10 cm                                           e)  diâmetro de 8 km 

c) raio de 5 mm                                             f)  raio de 1,25 dm 

 

7)  O círculo central de um campo de futebol tem 9 m de raio. Logo a área desse círculo é? 

 

8) Calcule quantas pessoas cabem, aproximadamente, em uma praça circular de     20 m de 

raio, considerando 5 pessoas por metro quadrado. 
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9) Sabendo que o raio da circunferência maior mede 15 metros e o raio da circunferência menor 

mede 10 metros, podemos  afirmar que a área mais escura é, em m²?  (adote π = 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

a) 75  b) 125   c) 225   d) 375   e) 675 

 

O TRIÂNGULO RETÂNGULO E O TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Sabemos que um triângulo é retângulo quando tem um ângulo interno reto (ou seja, igual a  90º). 

Há vários elementos em um triângulo retângulo, mas no momento vamos estudar aqueles que 

são necessários para a compreensão das ideias de Pitágoras. 

 

 

Demonstração do Teorema de Pitágoras de formas diferentes. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=k7TEOIyiR0c 

https://www.youtube.com/watch?v=zzhhndiZyw4 

https://www.youtube.com/watch?v=DJDWfAaewLQ
https://www.youtube.com/watch?v=k7TEOIyiR0c
https://www.youtube.com/watch?v=zzhhndiZyw4
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Observe que neste triângulo retângulo os elementos estão nomeados: c é a hipotenusa e a e b 

são os catetos. 

 

Enquanto que no triângulo retângulo abaixo a hipotenusa é o a, e os catetos são o b e c. 

 

CONCLUSÃO DO QUADRO: se 25 = 25 então é um triângulo retângulo. 

Na maioria dos livros a fórmula usada é esta: a
2
= b

2
 + c

2
, mas é melhor você saber a fórmula da 

seguinte forma abaixo, assim se os símbolos forem diferentes ou mudarem de lugar você não vai 

errar. 

(Hipotenusa)2= (Cateto)2 + (Cateto)2 

Onde a hipotenusa é o lado que fica oposta ao ângulo de 90º (ângulo reto, ou seja, o lado maior 

do triângulo). 

Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90º. 

Há dois casos algébricos , o primeiro caso é quando quero achar a hipotenusa. 

Exemplo 1: Calcule o valo de x no seguinte triângulo retângulo: 
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Resolução pelo Teorema de Pitágoras: 

(Hipotenusa)2 = (cateto)2 + (cateto)2 

x 2 =  62 + 82 

x 2 = 36 + 64 

x 2 = 100     → (operação inversa da potenciação é a radiciação) 

x = ± √100    → (só usamos o valor positivo por se tratar de medida) 

x = 10 cm 

O segundo caso é quando queremos achar um dos catetos. 

Exemplo 2: Calcule o valor de x no seguinte triângulo retângulo: 

 

 

 

 

 

Resolução pelo Teorema de Pitágoras: 

(Hipotenusa)2 = (cateto)2 + (cateto)2 

152 = x2 + 122 

225 = x2 + 144    → (observe a igualdade) 

X2 = 225 – 144 

X2 = 81    → (potenciação para radiciação) 

X = ± √81   → (somente o valor positivo por se tratar de medida) 

X = 9 cm 

 

EXERCÍCIOS 

10) Para cada triângulo retângulo representado a seguir, indique os catetos e a hipotenusa. 
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11) Sem realizar medições de ângulos, determine em quais dos itens a seguir a figura representa 

um triângulo retângulo.  

 

 

 

 

 

12)  Calcule x nos triângulos retângulos abaixo: 

 

 
 

13) Determine x e y no triângulo retângulo abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

Para você verificar se é um triângulo retângulo basta substituir os números na fórmula, 

(Hipotenusa)2 = (Cateto)2 + (Cateto)2 e observar se a igualdade é verdadeira. 
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PROBLEMAS ENVOLVENDO O TEOREMA DE PITÁGORAS 

Para resolver um problema com o Teorema de Pitágoras basta você conseguir visualizar o 

triângulo retângulo e seus elementos e aplicar a fórmula:  

(Hipotenusa)2 = (Cateto)2 + (Cateto)2 

 

EXERCÍCIOS 

 

14) Um avião percorreu a distância de 5000 metros na posição inclinada, e em relação ao solo, 

percorreu 3000 metros. Determine a altura do avião. Observe o desenho. 

 

 

15) Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um muro. A base da escada 

está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro.  

 

 

 

 

 

16) Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas 

perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios.   

 

 

17) Uma piscina olímpica tem formato retangular e possui 25 metros de largura e 50 metros de 

comprimento. Qual é a distância percorrida por um nadador que a atravessa diagonalmente? 
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18)  Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o 

comprimento total do corrimão é igual a: 

a) 1,9m          b) 2,1m          c) 2,0m          d)1,8m          e) 2,2m 

 

19) Observe o esquema a seguir. Determine o comprimento da rampa em metros. 

 

20) Quantos metros de fio são necessários para “puxar luz” de um poste de 12 m de altura até a 

caixa de luz que está ao lado da casa e a 16 m da base do poste? 

 

21) Durante um incêndio, em um edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada 

magirus de 40 m para atingir a janela do apartamento sinistrado. A escada estava colocada a 1 m 

do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 24 m do edifício. Qual é a altura do 

apartamento sinistrado em relação ao chão? 
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22) Um quadrado tem 5 cm de lado. Determine a medida da sua diagonal. 

 

23)  A diagonal de um quadrado mede 11√2 cm. Nessas condições, determine a medida do lado 

e o perímetro desse quadrado. 

 

CIÊNCIAS 

Unidade 4 páginas 86 à 95 

A classificação das substâncias 

É possível classificar as substâncias de acordo com seu comportamento químico, ou seja, 

como ela se transforma quimicamente, ou com base em sua composição, isto é, considerando os 

átomos que constituem e como são ligados uns aos outros. A composição e o comportamento 

químico de uma substância estão relacionados entre si.  

Substâncias orgânicas e inorgânicas 

 Ao longo dos anos, os cientistas foram descobrindo inúmeras substâncias e passaram a 

estudar suas propriedades e possíveis utilizações. Mas, como a quantidade de substâncias 

descobertas foi aumentando cada vez mais, os químicos decidiram dividi-las em grupos para que 

seu estudo se tornasse mais fácil e organizado. Assim, uma classificação fundamental das 

substâncias químicas é que elas podem ser inorgânicas ou orgânicas. Essa classificação surgiu 

na metade do século XVIII e dizia o seguinte: 

 

Segundo esse conceito, o termo “orgânico” era usado porque essas substâncias só eram 

produzidas por “organismos vivos”. Isso se baseava na teoria da força vital, que dizia que dentro 

das células dos organismos vivos havia uma espécie de força que era necessária para produzir 

as substâncias orgânicas, tais como carboidratos, amidos, açúcares, proteínas etc. Era dito ainda 

que o ser humano jamais conseguiriareproduzir em laboratório essa força vital.Porém, essa teoria 

caiu por terra quando Friedrich Wöhler (1800-1882) conseguiu produzir pela primeira vez em 

laboratório a ureia, que é um composto orgânico. 

Com isso, o conceito de substâncias inorgânicas e orgânicas mudou e, atualmente, temos a 

seguinte definição: 
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Com isso, surgiram dois ramos importantes de estudo da Química, a Química Inorgânica e a 

Química Orgânica, que também são subdivididas em outros grupos. Veja 

 

 

 

 

 

 

Texto disponível em: https://alunosonline.uol.com.br/quimica/substancias-inorganicas-organicas.html.  

Acesso em 17 Jun. 2020. 

1) É correto classificar substâncias orgânicas em substâncias que são de origem mineral, e 

substâncias orgânicas as que são de origem vegetal e animal? Explique com base na teoria 

da força vital 

2) A respeito da química orgânica, temos exemplo de alguns grupos citados no quadro acima 

nas quais as substâncias são encontradas facilmente em nosso dia a dia bem como suas 

aplicações nas indústrias. Por exemplo dentro do grupo dos aldeídos podemos encontrar o 

metanal que é uma substância utilizada na produção de celulose (é a partir dela que o papel é 

fabricado). Escolha mais três grupos da química orgânica e descreva suas aplicações.  

 

ÁCIDOS E BASES 
 
Ácidos 

Ácidos e bases são dois grupos químicos relacionados entre si. Eles têm vários usos na 
indústria e estão muito presentes no nosso cotidiano. 

Alguns ácidos são encontrados nos alimentos. O ácido acético está no vinagre; o ácido 
lático, no leite; e o ácido cítrico, nas frutas cítricas, no abacaxi e no tomate. Ácidos geralmente 
têm gosto azedo. Também é possível encontrar ácidos nos animais. O estômago produz um 
ácido que ajuda a quebrar os alimentos. 

Alguns ácidos são tão fortes que conseguem corroer, ou decompor, metais. Não se deve 
jamais encostar neles nem os colocar na boca. O ácido sulfúrico, usado para fazer fertilizantes, 
tinturas e medicamentos, é um exemplo. Ele também é usado em certas baterias de automóvel.  
 
Classificação e nomenclatura dos ácidos 

 Hidrácidos: não possuem oxigênio na molécula e levam a terminação -ídrico. Exemplos: HF 
(ácido fluorídrico), HCl (ácido clorídrico), H2S (ácido sulfídrico), HI (ácido iodídrico). 

 Oxiácidos: possuem oxigênio na molécula e levam a terminação -ico. Exemplos: HNO3 (ácido 
nítrico), H2SO4 (ácido sulfúrico), H3PO4 (ácido fosfórico). Quando as moléculas dos ácidos 
desses mesmos elementos possuem menor número de átomos de oxigênio, levam a 
terminação -oso. Exemplos: HNO2 (ácido nitroso), H2SO3 (ácido sulfuroso), H3PO3 (ácido 
fosforoso). 

https://alunosonline.uol.com.br/quimica/substancias-inorganicas-organicas.html
https://escola.britannica.com.br/artigo/vinagre/482809
https://escola.britannica.com.br/artigo/leite/574478
https://escola.britannica.com.br/artigo/frutas-c%C3%ADtricas/480987
https://escola.britannica.com.br/artigo/abacaxi/482219
https://escola.britannica.com.br/artigo/tomate/482690
https://escola.britannica.com.br/artigo/est%C3%B4mago/482585
https://escola.britannica.com.br/artigo/metal/481888
https://escola.britannica.com.br/artigo/autom%C3%B3vel/480711
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Bases 
As bases são escorregadias na água. Algumas são usadas em alimentos ou 

medicamentos. Em geral, têm gosto amargo. Exemplos de bases são a soda cáustica e o leite de 
magnésia. Muitas bases são usadas na indústria. Elas são extremamente fortes e também jamais 
devem ser tocadas nem colocadas na boca. O hidróxido de sódio, ou soda cáustica, é capaz de 
corroer tecidos vegetais e a pele de animais. Apesar de perigoso, é também bastante útil, pois, 
nas quantidades adequadas, entra na fabricação de sabão, papel e fibras artificiais. Quando se 
combina uma base com água, o resultado é uma solução básica ou alcalina. 

 
Classificação e nomenclatura das bases 

Acrescenta-se às palavras hidróxido de o nome do cátion que originou a base. Exemplos: 
NaOH (hidróxido de sódio), NH4OH (hidróxido de amônio), Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio), Al(OH)3 
(hidróxido de alumínio), Mg(OH)2 (hidróxido de magnésio). 

 
Reação química entre ácidos e bases 

Quando ácidos e bases se combinam, produzem água e compostos chamados sais, que 
são compostos neutros. Os sais, como o nome indica, têm gosto salgado. Eles não possuem 
nenhuma das propriedades características dos ácidos nem das bases.  

 
Exemplo: HCl – NaOH  NaCl + H2O 
 
O ácido clorídrico (HCl) reage com o hidróxido de sódio (NaOH) formando cloreto de sódio (NaCl) 
e água (H2O). 
 
ATIVIDADES 
 
1) Escreva o nome dos ácidos a seguir: 

 
a) H2S b) HCl c) HF d) H2S e) HNO3 

 
2) Dê o nome das seguintes bases: 

 
a) KOH b) NaOH c) Ca(OH)2 d) NH4OH e) Fe(OH)3 

 
3) A formação de hidróxido de alumínio, resultante da reação de um sal desse metal com uma 

base, pode ser representada por: 
 
a) Al+ + OH-   Al(OH) 

b) Al2+ + 2OH-  Al(OH)2 

c) Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 

d) Al4+ + 4OH-  Al(OH)4 

e) Al5+ + 5OH-  Al(OH)5 

 
4) São citados diversos compostos abaixo entre ácidos e bases. Agrupe, nas respectivas 

colunas, os ácidos e as bases: Fe(OH)3, H2S, Bi(OH)3, HMnO4, LiOH, H2CO3, Ni(OH)2, 
H3PO3, HBr e FrOH.  

 

ÁCIDOS BASES 

  

  

  

  

  

https://escola.britannica.com.br/artigo/papel/482157
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5) A soda cáustica, NaOH , pode ser considerada como: 
 

a) um ácido. 
b) uma base.  

c) um ácido-base. 
d) Um óxido.  

e) um hidreto. 
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Óxidos 

As Funções dos óxidos 

Os óxido são compostos bivalentes (formados por dois elementos) em que o elemento 

mais eletronegativo é o oxigênio. Isso significa que os óxidos não podem conter o elemento flúor, 
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pois ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Desse modo, compostos tais como OF2 e O2F2 não 

são considerados óxidos, mas sim fluoretos de oxigênio. 

Um óxido iônico é formado pela união do oxigênio com um metal, já em um óxido 
molecular, o oxigênio junta-se à um não metal. 

Alguns exemplos de óxidos são: a ferrugem (óxido de ferro III), a água oxigenada (peróxido de 
hidrogênio), o cal (óxido de cálcio) e gás carbônico (dióxido de carbono). 

A partir disso, em função do comportamento de determinados óxidos, eles são classificados em: 

Óxidos Ácidos (ametal + oxigênio) 

Óxidos Básicos (metal + oxigênio) 

Óxidos Neutros (ametal + oxigênio) 

Óxidos Anfóteros (anidridos ou óxidos básicos) 

Óxidos Mistos (óxido + óxido) 

Peróxidos (oxigênio + oxigênio) 

  

 
Classificação dos Óxidos  
 
Óxidos Ácidos (Anidridos) 
Formados por ametais, os óxidos ácidos possuem caráter covalente, sendo que na presença de 
água esses compostos produzem ácidos e, por outro lado, na presença de bases formam sal e 
água. 

Exemplos: 
CO2 (dióxido de carbono ou gás carbônico) 
SO2 (dióxido de enxofre) 
 
Óxidos Básicos 
Formados por metais, os óxidos básicos possuem caráter iônico e ao reagirem com os ácidos 
formam sal e água. 
 
Exemplos: 
Na2O (óxido de sódio) 
CaO (óxido de cálcio) 
 
Óxidos Neutros 
Formados por ametais, os óxidos neutros, chamados também de “óxidos inertes”, possuem 
caráter covalente e recebem esse nome porque não reagem na presença de água, ácidos ou 
bases. 

Exemplos: 
N2O (óxido nitroso) 
CO (monóxido de carbono) 
 
Óxidos Anfóteros 
Nesse caso, os óxidos apresentam uma peculiaridade, ora comportam-se como anidridos (óxidos 
ácidos), ora como óxidos básicos. 

Em outras palavras, esses compostos na presença de um ácido se comportam como óxidos 
básicos e, por outro lado, na presença de uma base, reagem como óxidos ácidos. 

https://www.todamateria.com.br/acidos/
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-e-principais-tipos-de-sais/
https://www.todamateria.com.br/bases/
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Exemplos: 
 
Al2O3 (óxido de alumínio) 
ZnO (óxido de zinco) 
 
Óxidos Mistos 
Nesse caso, os óxidos mistos, duplos ou salinos, são derivados da combinação de dois óxidos. 

Exemplos: 
Fe3O4 (tetraóxido de triferro ou pedra ímã) 
Pb3O4 (tetraóxido de trichumbo) 
 
Peróxidos 
São formados, em maior parte, pelo hidrogênio, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. 

Os peróxidos são substâncias compostas por dois átomos de oxigênio que se ligam entre si e, por 
isso, possuem em sua fórmula o grupo (O2)

2-. 

Exemplos: 
 
H2O2 (peróxido de hidrogênio ou água oxigenada) 
Na2O2 (peróxido de sódio) 
 
Exemplos de Óxidos 
 

CO monóxido de carbono 

CO2 dióxido de carbono 

H2O água ou óxido de hidrogênio 

Cl2O7 heptóxido de dicloro 

Na2O óxido de sódio 

Li2O óxido de lítio 

CaO óxido de cálcio 

BaO óxido de bário 

FeO óxido de ferro II ou óxido ferroso 

Fe2O3 óxido de ferro III ou óxido férrico 

ZnO óxido de zinco 

Al2O3 óxido de alumínio 

MnO2 dióxido de manganês 

TiO2 dióxido de titânio 

SnO2 dióxido de estanho 

NO2 dióxido de nitrogênio 

Nb2O5 óxido de nióbio V 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/oxigenio/
https://www.todamateria.com.br/monoxido-de-carbono/
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-dioxido-de-carbono/
https://www.todamateria.com.br/agua/
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Atividades 

1- Relacione a coluna da esquerda com a da direita, de acordo com o óxido e sua classificação: 

1. Óxido duplo                               
2. Óxido básico                              
3. Óxido anfótero                           
4. Óxido neutro                              
5. Peróxido                                     
6. Óxido ácido                                

(    ) Al2O3 - óxido de alumínio 
(    ) NO - óxido de nitrogênio 
(    ) Cl2O - óxido de cloro 
(    ) H2O2 - peróxido de hidrogênio 
(    ) Mn3O4 - óxido de manganês 
(    ) BaO2 - óxido de bário 

 
2 - Dentre os óxidos abaixo, qual deles reage com base formando sal e água, ou seja, que pode 
ser classificado como óxido ácido? 

a) MgO b) K2O c) Na2O d) SO2 e) H2O2 

3- Das alternativas abaixo, qual apresenta somente óxidos de caráter neutro? 

a) CO, CO2, NO e N2O5 

b) NO, N2O e SO3 

c) CO, NO e N2O 

d) CO, NO e SO3 

e) Na2O, CaO e BaO 

 
4 - As indústrias de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica (SiO2) para 
conferir o estado vítreo. Utilizam, ainda, com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da 
sílica, os fundentes Na2O, K2O e Li2O. A escolha dos óxidos de sódio, potássio e lítio para reagir 
com a sílica e dar origem a um produto vítreo de menor ponto de fusão deve-se ao fato de esses 
óxidos manifestarem caráter: 

a) básico 

b) neutro 

c) ácido 

d) misto 

e) anfótero 

5 - Dados os seguintes óxidos: 

I. CO2 

II. CaO 

III. Na2O 

IV. SO2 

V. SrO 

Assinale a opção que representa corretamente os óxidos ácidos e os óxidos básicos: 

Óxido ácidos                     Óxidos básicos 

a) I                                    II, III, IV e V 

b) I e IV                             II, III e V 

c) I, II e V                          III e IV 

d) II, III e V                        I e IV 

e) .............                        I, II, III, IV, e V 

 
Indicadores ácido - base 

Um indicador ácido-base é, em geral, uma substância orgânica que apresenta a propriedade de 
alterar a sua coloração conforme o pH do meio, ou seja, apresenta uma coloração A em meio 
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ácido e uma coloração B em meio básico. Pode também ser chamado de indicador de 
neutralização, indicador ácido - básico ou ainda indicador de pH. 

Os indicadores podem ser sintéticos, como, por exemplo, o azul de bromotimol, o vermelho de 
metila e o mais comum dentre eles, a fenolftaleína, como podem também serem obtidos 
naturalmente, como no caso da utilização do repolho roxo e das pétalas de rosas de coloração 
intensa. 

O pH, ou Potencial de Hidrogênio, é a escala que mede o grau de acidez ou alcalinidade de uma 
substância, podendo variar de 0 a 14. ... Quanto menor o pH de uma substância, maior a 
concentração de íons H+ e menor a concentração de íons OH-. 

Escala de Ph 

 

1. O que são indicadores ácido-base? 

2. Quais são os indicadores ácido-base mais conhecidos? 

3. O que significa pH? 

 

HISTÓRIA 

A REVOLUÇÃO RUSSA E SEUS IMPACTOS HISTÓRICOS 

A Revolução Russa (1917-1928) foi constituída de uma série de eventos responsáveis por 

derrubar a monarquia que comandava o Império Russo até então e criar a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o primeiro país socialista do mundo. Essa 

revolução não é importante apenas na história da Rússia, pois trata-se de um período que 

impactou todo o andamento do século XX. Que tal entender mais sobre esse momento? 

O QUE ACONTECEU ANTES DA REVOLUÇÃO RUSSA? 

É comum que revoluções sejam antecedidas por períodos de grande insatisfação popular e 

isso não foi diferente com a Revolução Russa. Os principais fatores que levaram o povo a 

derrubar o governo foram os seguintes: 

about:blank
about:blank
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Persistência do absolutismo 

Antes da Revolução Russa, cuja concretização foi em 1917, o sistema político que organizava o 

país desde o século XVI era o czarismo. Tratava-se de uma forma de absolutismo, no qual o 

czar (imperador) concentrava em suas mãos todos os poderes. 

Ao czar estavam submetidas todas as classes sociais, desde os servos até a nobreza – 

conhecida como boiardos – e a Igreja Católica Ortodoxa. Esses dois últimos grupos eram 

considerados mais livres do que os servos, mas mesmo assim tinham suas liberdades 

controladas pelo Império. A Ochrana – polícia política – vigiava e controlava a educação e os 

tribunais; no país também  não existia liberdade de imprensa. Já os camponeses viviam em 

extrema miséria e ainda pagavam altos impostos para manter o sistema czarista. 

Pobreza e miséria 

No século XIX a Rússia, juntamente com Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria, era 

um dos principais países da Europa. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial 

e viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava 

sendo uma economia agrícola.  O Império Russo a era conhecido como o “Gigante dos Pés de 

Barro”, uma vez que sob o sistema feudalista – organização política-social na qual servos 

trabalhavam para donos de terra, os quais geralmente tinham laços com a nobreza –, os 

senhores feudais não tinham interesse em modernizar as plantações ou investir em indústrias,. 

Quando a Rússia foi derrotada na Guerra da Criméia (1854-1856) por conta dos problemas 

sociais e econômicos que enfrentava, o czar Alexandre II instituiu algumas mudanças. Em 1861 

houve a abolição da servidão, junto com a ocupação de novas terras, vendidas aos camponeses. 

Isso permitiu o país a aumentar sua produção e tornar-se um exportador de grãos. Com as 

medidas, também houve um crescimento populacional que acabou aprofundando os problemas 

sociais na Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção 

agrícola insuficiente para alimentar a população gerou fome e revoltas. 

Buscando contornar a situação, o czar passou a estimular a industrialização, financiada por 

investimentos estrangeiros. Com a instalação de indústrias na Rússia, cresceu a migração no 

país. Tanto estrangeiros quanto pessoas de outras regiões russas mudaram-se para as novas 

cidades industriais, como Moscou e Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas 

décadas do século XIX o Império Russo finalmente se modernizou. Contudo, o absolutismo e as 

precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde os operários recebiam 

salários muito baixos. 

A política antes da Revolução Russa 

Como a industrialização foi feita com capital inglês e francês, majoritariamente, naquele momento 

a Rússia não viu surgir uma burguesia local que pudesse alterar a dinâmica política do país. Em 

contrapartida, os operários – que ainda formavam um grupo pequeno – passaram a se organizar 

cada vez mais. Os operários, que recebiam influência de ideias vindas da Europa Ocidental e 

mantinham contato com os camponeses, formaram grupos de oposição ao czarismo. Mesmo 

os partidos políticos sendo proibidos, vários existiam clandestinamente. O Partido Operário 

Social-Democrata Russo (POSDR), inspirado nos ideais marxistas e liderado por Plekhanov e 

Lenin, era o mais famoso deles. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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As divergências ideológicas dentro do partido fizeram surgir dois grupos essenciais na Revolução 

Russa: 

 Mencheviques: palavra russa para “minoria” do POSDR, liderados por Plekhanov, acreditava 

que era possível chegar ao poder de maneira pacífica, como por meio de eleições. Apesar de 

defender a implantação do socialismo na Rússia, os mencheviques acreditavam que a 

transição para esse tipo de governo deveria ser gradual e feita por reformas políticas e 

econômicas. 

 Bolcheviques: a “maioria”, os bolcheviques eram liderados por Lenin e defendiam a 

necessidade de uma revolução armada para tirar o czar do poder. Os bolcheviques também 

pretendiam instalar o socialismo no país, mas de maneira imediata. 

Entendeu as divergências entre os dois grupos? Guarde essa informação porque mais a frente 

ela será necessária! 

Domingo Sangrento 

Em 1904, a Rússia entrou em conflito com o Japão pelos territórios da China e da Manchúria. Em 

1905, a Guerra Russo-Japonesa acabava com a derrota russa e a oposição ao czar ganhou 

força. Descontente com a desorganização da economia gerada pelo conflito e humilhados pela 

derrota, o povo iniciou a Revolução de 1905. O movimento não tinha liderança ou objetivos 

claros, mas um de seus episódios marcou a história do país: o Domingo Sangrento. 

Pintura de Ivan Vladimirov: Domingo Sangrento. Disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/domingo-sangrento/>. 

Nesse dia, um protesto pacífico organizado pelo padre Gregori Gapone, que tinha como 

finalidade entregar um abaixo assinado com uma série de exigências ao czar, foi violentamente 

repreendido. O czar Nicolau II ordenou sua guarda, que abriu fogo contra os manifestantes e 

deixou centenas de mortos. 

A tragédia fortaleceu a oposição de vários setores da sociedade ao czar. Operários, camponeses 

e soldados formaram conselhos chamados de sovietes, já a burguesia que nascia no país 

pressionou o czar para que um Parlamento fosse criado. A fim de acalmar os ânimos, o líder 

russo promulgou uma Constituição e convocou eleições para a Duma (Parlamento). Dessa forma, 

a Rússia passava a ser uma monarquia constitucional, na qual o czar continuava concentrando 

grande parte do poder e o Parlamento tinha suas ações limitadas. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Com essas medidas o czar conseguiu conter as revoltas e entre 1907 e 1914 o país viveu certa 

tranquilidade. 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

Em 1914, após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria declarou guerra à 

Sérvia. O czar Nicolau II partiu em defesa dos aliados sérvios e logo lutava com a Tríplice Entente 

na Primeira Guerra Mundial. Os gastos com o conflito aprofundaram a pobreza no país e 

prejudicaram a Rússia nos campos de batalha, pois até mesmo com falta de munição as forças 

russas sofriam. 

ESTOURA A REVOLUÇÃO RUSSA 

A crise socioeconômica e a insatisfação do povo foi, então, o estopim para uma série de 

acontecimentos que formariam a Revolução Russa. 

Revolução de Fevereiro de 1917 

Em fevereiro de 1917, uma marcha pelo dia das mulheres transformou-se em um protesto geral, 

no qual o povo invadiu o palácio e forçou o czar a renunciar. Assim, começava a Revolução 

Russa. Esse primeiro episódio, em específico, ficou conhecido como Revolução de Fevereiro e 

levou os mencheviques – grupo moderado, apoiado pela burguesia russa – ao poder. 

Após o acontecimento, também conhecido como Revolução Menchevique, um governo 

de caráter liberal foi instalado na Rússia – a República de Duma. Na liderança do governo 

estava o príncipe Lvov, que manteve a Rússia na Primeira Guerra mesmo sofrendo sucessivas 

derrotas. Seu fracasso levou à substituição de Lvov por um socialista moderado (menchevique), 

Alexander Kerensky, que também não retirou a Rússia da guerra. 

O governo de Kerensky adotou algumas medidas que agradaram à burguesia, como a anistia 

para presos políticos, redução da jornada de trabalho para oito horas e a liberdade de imprensa. 

Entretanto, os mencheviques não atenderam às reivindicações dos camponeses – por terras – e 

nem dos operários – por melhores salários. 

Com os russos ainda lutando a Primeira Guerra e a pobreza agravando-se no país, a oposição 

bolchevique se fortaleceu. Leon Trotsky, que liderava o soviete de Petrogrado, organizou 

a Guarda Vermelha – composta por operários bolcheviques. Lenin, que estava exilado na 

Finlândia, voltou à Rússia clandestinamente e também passou a organizar os sovietes. Para 

Lenin, os operários deveriam tomar o poder por meio da revolução. 

Com lemas simples como “pão, paz e terra”, “todo o poder aos sovietes” e promessas de 

reforma agrária, os bolcheviques recrutavam mais operários e camponeses para sua causa. 

Revolução de Outubro de 1917 

Após meses de organização, os bolcheviques – apoiados pelo povo – derrubaram a República da 

Duma e instalaram o Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin. Começava, 

assim, a nova fase da Revolução Russa. 

A partir desse episódio, conhecido como Revolução de Outubro ou Revolução Bolchevique, 

iniciaram-se mudanças no sistema econômico russo. Terras da Igreja, nobreza e burguesia foram 

desapropriadas e concedidas aos camponeses, às indústrias passaram a ser controladas pelos 
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operários e os bancos foram estatizados. Essas ações eram guiadas pela ideia marxista de que 

sem propriedade não existiriam exploradores (proprietários) e explorados (trabalhadores). 

Em março de 1918 a Rússia finalmente assinava um tratado de paz com a Alemanha e deixava a 

Primeira Guerra Mundial, aceitando entregar a Polônia, Ucrânia e Finlândia aos alemães. Além 

disso, os bolcheviques também instituíram o unipartidarismo no país – ou seja, apenas o Partido 

Comunista Russo (antigo POSDR) era permitido. 

Ao proibir demais partidos políticos e perseguir qualquer outro tipo de oposição, o governo 

mostrava-se crescentemente autoritário e afastava-se dos ideais de igualdade e liberdade. 

Guerra Civil na Rússia (1918-1921) 

Claro que os mencheviques não ficaram satisfeitos em perder o comando da Rússia e se aliaram 

aos aristocratas (a antiga família real). Assim, apoiados pelo Reino Unido, França, Japão e 

Estados Unidos – países que tinham investido capital na Rússia e/ou temiam que uma 

onda socialista se espalhasse em direção ao Ocidente –, os mencheviques reagiram. O Exército 

Branco (mencheviques) então entrou em confronto direto com o Exército Vermelho (bolchevique – 

antiga Guarda Vermelha) e, em 1918, o país mergulhou em uma guerra civil. 

Como não recebiam financiamento externo, os bolcheviques implantaram uma política econômica 

chamada de “comunismo de guerra” para conseguirem combater o Exército Branco. Assim, o 

governo confiscou toda a produção russa para destiná-la à guerra e perseguiu a oposição, 

considerada “anti-revolucionária”. 

Em 1921 o Exército Vermelho derrotou seus inimigos e “salvou” a Revolução Russa, mas teve 

que pagar um alto preço: a paralisação quase completa da economia por conta do comunismo 

de guerra. Tentando reverter os efeitos do comunismo de guerra, Lenin estabeleceu a Nova 

Política Econômica (NEP), uma série de medidas capitalistas temporárias. Assim, o governo 

autorizou a entrada de capital estrangeiro no país para que o “terreno” fosse preparado para a 

instalação do socialismo. 

Mesmo conferindo algumas liberdades econômicas ao povo – como permissão para criação de 

empresas privadas e comércio em pequena escala –, o Estado mantinha-se extremamente 

presente. A NEP deu resultados, alimentando o crescimento industrial e agrícola na Rússia, mas 

também aprofundou a desigualdade social. 

SURGE A UNIÃO SOVIÉTICA 

Ao mesmo tempo em que acontecia a Revolução Russa, outro país nas proximidades revoltava-

se contra seu governante: a Ucrânia. Em 1918, iniciou-se a Revolução Ucraniana, que buscava 

instalar um sistema anarquista no país. O Partido Comunista Russo, temendo avanços dessa 

revolução para dentro de seu território, anexou a Ucrânia em 1921. Nascia assim a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou apenas URSS. A Revolução Russa só foi acabar em 1928, 

quando Stálin chegou ao poder e passou a ampliar a União Soviética, anexando mais e mais 

territórios. Esse regime é conhecido como stalinismo. (Texto extraído do site: 

<https://www.politize.com.br/revolucao-russa-entenda/>). 

STALINISMO 

Precisamente, o termo stalinismo faz referência ao período em que Joseph Stalin ocupou o 

poder na URSS. Tal período se inicia ao final da década de 1920 – com a ascensão de Stalin ao 
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posto de líder máximo do Partido Comunista soviético – e começa a se dissolver em 1953, ano de 

sua morte. Em termos teóricos, não há nada de muito original no pensamento stalinista. Sendo 

assim, não podemos dizer que se trata de uma teoria ou corrente política, mas especificamente 

de um regime totalitarista dos mais autoritários da história.  

Como um regime político totalitário que é, o stalinismo se caracteriza pela presença de um 

partido único, cujo comando é exercido de forma ditatorial pelo seu dirigente e líder. Os 

processos de tomada de decisão são centralizados e o Estado passa a deter controle sobre todas 

as esferas da vida social e individual, dirigindo a produção econômica e monitorando as criações 

artísticas, científicas, culturais e intelectuais. O stalinismo também foi marcado pela presença de 

um policiamento ostensivo e a montagem de um dos maiores sistemas de espionagem da história 

– comandado pela famosa KGB. A perseguição aos opositores do regime foi brutal e justificado 

como necessário para a proteção do curso que a suposta revolução comunista deveria tomar.   

Os meios de comunicação foram censurados e as religiões perseguidas. A propaganda cumpria 

um papel importante e se fundamentava no nacionalismo e no culto à personalidade de Stalin 

(que tomou dimensões bizarras nos últimos anos do regime, culminado em construções de 

estátuas e monumentos de tamanhos grotescos com a figura do líder). 

A primeira fase do stalinismo foi denominada como a “revolução a partir de cima” e visava 

acelerar o processo de desenvolvimento industrial do país (Planos Quinquenais – Os planos 

econômicos eram elaborados para vigorar de cinco em cinco anos – Foi dada prioridade total 

para a indústria de base e setores de infra-estrutura). Essa fase foi marcada pela estatização da 

economia e pela centralização autoritária do poder. A partir de meados da década de 1930, após 

um período de crescimento econômico – acompanhado pela melhoria na qualidade de vida de 

boa parte da população soviética – esperava-se que Stalin desacelerasse sua forma ditatorial de 

governar. No entanto, seguiu-se o “grande terror”, período acompanhado pelo endurecimento da 

perseguição de opositores, incluindo mesmo as pessoas que haviam cumprido um papel central 

na revolução bolchevique. Opositores ou críticos ao governo eram acusados de traidores, eram 

deportados, mandados para campos de trabalho forçado ou assassinados. O stalinismo teve essa 

característica particular de perseguir mesmo os administradores, militares e cientistas que 

ocupavam cargos importantes dentro do regime, mas que apresentavam críticas a ele. 

Durante muitos anos, os crimes do stalinismo permaneceram encobertados. Em parte, esse fato 

se explica pelos avanços sociais conquistados no período. Entretanto, o que acobertou o 

stalinismo foi principalmente seu engajamento na luta contra o fascismo. O papel do exército e do 

povo soviético no combate aos regimes fascistas foi fundamental e, em alguns momentos, 

solitário, não contando com o apoio de nenhuma outra nação. Entretanto, com o fim da Segunda 

Guerra e a derrota dos fascistas, o stalinismo expandiu seu território para além das fronteiras 

soviéticas e não cessou em seus ataques autoritários. (Texto extraído do site: 

<https://www.infoescola.com/politica/stalinismo/>). 

CURIOSIDADES 

A bandeira nacional da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) possuía formato retangular e fundo na cor 

vermelha (o vermelho é a cor da luta dos trabalhadores). No canto 

superior esquerdo havia o desenho de um martelo e uma foice, 

cruzados, na cor amarela (simbolizavam a união entre os 

camponeses de operários). Sobre a foice e o martelo havia uma 

estrela vermelha de cinco pontas com a borda (contorno) em 
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amarelo (a estrela de cinco pontas representava a internacionalismo proletário ou seja, a idéia de 

que os trabalhadores do mundo inteiro deveriam se unir para destruir o capitalismo. (SHIMITH, 

Mario Furley. Nova História Crítica. 1 ed. São Paulo: Nova Geração,1999, p.  67). 

Agora responda 

1) Por que o Império Russo ficou conhecido como o “Gigante dos Pés de Barro”? 

2) O que defendiam os bolcheviques? 

3) o que defendiam os mencheviques? 

4) O que eram os sovietes? 

5) O que foi o Domingo Sangrento? 

6) O governo Kerenski (mencheviques) realizou medidas que beneficiou somente um grupo da 

população russa. Qual era esse grupo? E quais grupos não foram beneficiados por tais medidas? 

7) Analise a Charge: 

 

Charge: Latuff. Disponível em:< https://www.brasildefato.com.br/2019/03/08/8-de-marco-nasceu-com-luta-por-pao-e-paz>. 

O lema dos revolucionários liderados por Lenin era: “PAZ, PÃO E TERRA”. O que ele revela 

sobre as reivindicações dos revoltosos?  

8) A partir do episódio, conhecido como Revolução de Outubro ou Revolução Bolchevique, 

iniciaram-se mudanças no sistema econômico russo. Discorra sobre essas mudanças. 

9) Como o Exército Vermelho conseguiu vencer o Exército Branco na Guerra Civil na Rússia 

(1918-1921)?  

10) Caracterize resumidamente o que foi o regime político stalinista. (Diga se foi democrático, se 

havia liberdade para criticar o governo, quantos partidos existiam, se havia algum grupo 

privilegiado que mantinha o poder).  
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CRISE DE 1929 

1- Leia o texto e observe o mapa abaixo, sobre a crise de 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quem é o autor do texto? Em que livro esse texto foi publicado? 

b) A imagem mostra um mapa mental. É uma boa maneira de organizar os estudos. Qual o 

assunto principal desse mapa? Em quantos outros tópicos ele se desdobra? Quais os nomes 

desses outros tópicos? 

c) Uma das causas da Crise de 1929 apontadas no mapa mental é o liberalismo econômico, no 

qual o mercado se autorregula, ou seja, o governo não interfere na economia. Busque no texto 

informações que corroborem essa afirmação. 

d) De acordo com o texto, qual é o papel do historiador? 

e) O mundo está passando por uma pandemia causada pelo novo coronavírus, chamado Sars-

Cov-2. Como medida de prevenção, todos os serviços não essenciais foram fechados. Muitos 

economistas preveem uma grande crise mundial em função dessa pandemia e das medidas 

necessárias para sua contenção. Com base no que você aprendeu sobre a crise de 1929, que 

consequências uma grande crise econômica mundial pode ter? 
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GEOGRAFIA 

OS TIGRES ASIÁTICOS 

É um grupo de quatro países que possuem esse nome por causa da agressividade administrativa 

que assim obtiveram grande e rápido crescimento econômico industrial, que estava inteiramente 

ligado às questões da economia do Japão. 

Esses países são a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura. Os Tigres Asiáticos 

apresentam uma elevada industrialização, com setores de ponta, alta renda per capita, 

distribuição de renda, bem como um baixo índice de analfabetismo, entre outras características. 

Origem do crescimento econômico dos Tigres Asiáticos. 

Esse crescimento aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, período esse em que o Japão 

estava com a economia destruída e passava por uma reestruturação financeira contando com o 

investimento dos Estados Unidos da América para conseguir se reerguer. 

Esse empréstimo foi denominado de Plano Colombo e tinha o objetivo de influenciar os países 

próximos à União Soviética a se aliar ao capitalismo e impedir a expansão do socialismo. 

Os países classificados como Tigres Asiáticos, bem como o Japão, obtiveram um grande 

crescimento após esse investimento, no qual aproveitaram o dinheiro para investir em educação, 

fazendo assim com que a mão de obra fosse qualificada. 

Assim que o Japão se reestruturou economicamente, ele passou a investir fortemente nos países 

que formam os Tigres Asiáticos, pois como sabemos o território do Japão é pequeno, e com tal 

investimento passou a fazer parte da produção nestes países, desta forma aumentou a produção 

e consequentemente o lucro com as exportações. 

A economia dos Tigres Asiáticos se baseava na industrialização de produtos de baixo custo para 

exportação, assim atingindo maior mercado consumidor. O baixo custo era possível graças a mão 

de obra barata (péssimas condições trabalhistas e ambientais) e ao barateamento de impostos. 

Com tal crescimento econômico os Estados Unidos passaram a investir em educação e 

tecnologia nesses países, principalmente na Coréia do Sul, passando a produzir não somente os 

eletrônicos baratos mas também novas inovações tecnológicas de qualidade. 

Com tal investimento, os Tigres Asiáticos passaram a desenvolver suas próprias indústrias 

nacionais, temos como exemplo marcas sul coreanas como LG, Samsung e Hyundai. Já que os 

Tigres Asiáticos estavam se especializando cada vez mais em alta tecnologia, ficou para os 

Novos Tigres Asiáticos a função de vender eletrônicos baratos.                                        

ATIVIDADES 

1. Cingapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul são países que nos últimos anos têm mostrado 

forte crescimento econômico caracterizado por uma economia aberta e com grande parte da 

produção destinada à exportação. Esses países são conhecidos como: 

a) os quatro grandes. 

b) os leões orientais. 

c) os quatro gigantes. 

d) tigres asiáticos. 

e) templos de consumo. 
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2. Por apresentarem quais características Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura 

receberam a denominação Tigres Asiáticos? 

 

3. A arrancada industrial dos Tigres Asiáticos, pós-Segunda Guerra Mundial, coincide com a 

implantação da Guerra Fria no mundo bipolarizado da época. Esse fato só foi possível em virtude: 

a) da ajuda financeira recebida na época do tesouro japonês, que sempre defendeu seus 

interesses econômicos na região. 

b) da poupança interna desses países que, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, já 

controlavam suas importações, estimulando as exportações de bens de consumo duráveis. 

c) da ajuda financeira norte-americana, por meio do Plano Colombo, uma forma de instalar o 

cordão sanitário na região. 

d) da ajuda financeira soviética, que visava ampliar sua área de influência por toda a região. 

e) da ajuda financeira mútua entre os países do bloco, que trocavam entre si matérias primas, 

tecnologias e uma intensa abertura do mercado consumidor de toda a região.                                               

 

4. Os “velhos tigres asiáticos”, entre os quais se destaca a Coreia do Sul, apresentaram uma 

situação bastante original: de simples montadores para exportação passaram a desenvolver 

tecnologia e, hoje, destacam-se como áreas de industrialização avançada. Pode-se apontar como 

um dos fatores responsáveis por essa transformação: 

a) as abundantes jazidas de minérios e combustíveis fósseis. 

b) a presença de sindicatos fortes e combativos. 

c) os investimentos maciços em educação e em pesquisas tecnológicas. 

d) o forte crescimento vegetativo que criou um grande mercado consumidor. 

e) a presença de Estados democráticos que exaltam a participação popular. 

 

5. Com base nos conhecimentos acerca dos países denominados “Tigres Asiáticos”, considere as 

afirmativas a seguir. 

I. A denominação “Tigres Asiáticos” refere-se ao modo agressivo com que estes países 

protegeram suas economias dos investimentos estrangeiros. 

II. Os Tigres Asiáticos fecharam as relações econômicas exteriores e optaram por nacionalizar os 

meios de produção de bens e serviços. 

III. O modelo econômico adotado pelos Tigres Asiáticos é essencialmente exportador, com uma 

política de baixos impostos, investimentos em tecnologia e educação. 

IV. Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan têm em comum o acelerado desenvolvimento 

econômico, industrial e tecnológico apresentado a partir de 1970. 
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Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.                                                                                                               

 

6. Apesar das críticas, nos últimos tempos, alguns países superaram o subdesenvolvimento. São 

os NIC (Newly Industrialized Countries), também conhecidos como "Tigres Asiáticos". São eles:                                                                                                                                                

a) Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Taiwan.                                                                      

b) Hong Kong, Taiwan, China e Coreia do Sul. 

c) Taiwan, Cambodja, Coreia e China. 

d) China, Coreia, Hong Kong e Cingapura. 

e) Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura.                                                                           

 

7. Explique o que foi o PLANO COLOMBO e como ele ajudou os Tigres Asiáticos. 

 

8. De acordo com o texto, no que se baseava a economia dos Tigres Asiáticos? 

 

9. Após o desenvolvimento econômico dos Tigres Asiáticos, os Estados Unidos investiu bastante 

em tecnologia e educação, dessa forma os Tigres Asiáticos desenvolveram suas próprias 

indústrias nacionais que fazem sucesso em todo mundo. Cite algumas marcas conhecidas Sul 

Coreanas.  

 

10. Assim que os Tigres Asiáticos começaram a investir em inovações tecnológicas, outro grupo 

forte nasceu para fazer a função de fabricar eletrônicos de baixo custo, como esse grupo ficou 

denominado? 

 

OS NOVOS TIGRES ASIÁTICOS 

A partir dos anos 90, surgiram outros países com rápido crescimento econômico, Malásia, 

Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia. 

Eles se industrializaram a partir da entrada de Transnacionais, que foram atraídas para lá com as 

propostas de carga tributária baixa (redução de impostos), somadas as leis trabalhistas ruins, que 
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permite salários baixos, exploração de trabalho infantil, e leis ambientais que deixam a desejar, 

assim barateando o custo de produção e aumentando a margem de lucro. 

A diferença entre os Tigres Asiáticos tradicionais e os Novos Tigres Asiáticos é que o segundo 

grupo não desenvolveu grandes indústrias nacionais, pois o forte deles são as indústrias 

transnacionais. 

Os incentivos fiscais dados pelos governos desses países explicaram a chegada dos grandes 

conglomerados às economias dessas nações. Em curto prazo, os Novos Tigres preservaram um 

PNB acima de 5% ao ano, combateram o analfabetismo em ritmo acelerado e a população 

experimentou quedas significativas em suas taxas de crescimento vegetativo. 

A principal característica dos Novos Tigres Asiáticos é o amplo recebimento de investimentos 

estrangeiros, principalmente por meio da atuação das empresas multinacionais e também de 

fábricas de peças ou até maquiladoras (montadoras). As principais fábricas que se instalaram no 

território dos Novos Tigres são dos setores têxteis, alimentícios, de calçados, de brinquedos e 

também de materiais e produtos eletroeletrônicos. 

ATIVIDADES 

1. Os Novos Tigres Asiáticos são países subdesenvolvidos que recentemente, em razão de 

investimentos estrangeiros, têm atingido altos níveis de industrialização. Os países que formam 

esse grupo são:                                                                                                                                       

a) Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura. 

b) Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. 

c) Indonésia, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas e Cingapura. 

d) Malásia, Tailândia, Hong Kong, Cingapura e Vietnã. 

e) Brasil, México, Malásia, Vietnã e Hong Kong.                                                                                                 

 

2. Explique a diferença entre os modelos de industrialização dos Tigres Asiáticos e dos Novos 

Tigres Asiáticos. 

  

3. A principal característica do desenvolvimento industrial dos Novos Tigres Asiáticos é: 

a) Presença de empresas nacionais, que se desenvolveram a partir das políticas públicas de 

incentivo à industrialização promovidas pelos governos desses países. 

b) Presença de empresas estatais, que representam cerca de 85% das indústrias desses países. 

c) Presença de Multinacionais e Empresas maquiladoras, que se desenvolveram a partir de 

capitais estrangeiros. 

d) Forte dependência econômica em relação aos Tigres Asiáticos; por isso, o nome Novos Tigres.           
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4. Com base no texto responda, os países pertencentes aos Novos Tigres Asiáticos tinham uma 

estratégia para atrair as transnacionais. Escreva abaixo qual era essa estratégia.  

 

5. As principais indústrias que se instalaram nos Novos Tigres Asiáticos foram: 

a) Têxteis, alimentícias, de calçados, brinquedos e eletrônicas. 

b) Naval, petroquímica, construção civil e têxteis. 

c) Alimentícias, automobilísticas, eletrônicas, madeireiras e siderúrgicas. 

d) Mecânica, cosméticos, farmacêuticas, petroquímicas e construção civil.                                                         

 

6. Faça uma pequena pesquisa para responder o que são transnacionais e dê alguns exemplos.  

 

7. Os países dos Novos Tigres Asiáticos cresceram economicamente muito rápido, cite algumas 

melhorias que estes países obtiveram graças às essas transnacionais em seus países.  

 

8. Para oferecer mão de obra barata, as leis trabalhistas desses países são bem ruins. De que 

forma os trabalhadores sofrem com isso?  

 

ORIENTE MÉDIO 

PALESTINA: ISRAEL X ÁRABES 

A região que compreende o Oriente Médio está localizada na porção oeste do continente asiático, 

conhecida como Ásia ocidental. 

Possui extensão territorial de mais de 6,8 

milhões de quilômetros quadrados, com 

população estimada de 260 milhões de 

habitantes, sendo que mais da metade é de 

origem árabe A parcela restante é 

composta por outros grupos étnicos como 

judeus (Israel), turcos (Turquia), curdos 

(Irã), paquistanêses (Catar) e bengaleses 

(Omã).. É composta por 15 países: 

Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrain, 

Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, 

Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, 

Omã, Síria, Turquia. 
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ATIVIDADES 

1- Qual grupo étnico predomina na composição da população iraniana? 

2 - Dos países citados acima, quais são os três maiores produtores de petróleo do Oriente Médio: 

3 - A chamada Ásia Ocidental constitui importante área de encontro de três continentes: Quais 

são? 

Clima 

O clima do Oriente Médio é árido e semiárido, o que proporciona o predomínio de uma paisagem 

vegetal marcada pela presença de espécies xerófilas (nas áreas de clima árido), ou de estepes e 

pradarias (nas áreas de clima semiárido). Apenas pequenas faixas de terra, na porção litorânea, 

apresentam climas um pouco mais úmidos, onde há presença de formações vegetais arbustivas. 

 

Deserto da Arábia 

4 - Apresente as características do clima do Oriente Médio. 

Atividades Econômicas 

O petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Nessa 

região está localizada a maior concentração mundial dessa fonte energética (aproximadamente 

65% de todo o petróleo mundial). Essa grande quantidade de petróleo, aliada a fatores 

econômicos e políticos, criou as condições para a formação, em 1960, de um dos mais 

importantes cartéis do mundo atual, a (OPEP) Organização dos Países Exportadores de Petróleo. 

5 - O texto acima fala da criação de cartéis. O que isso significa?                                             

Outra atividade econômica importante no Oriente Médio é a agropecuária. Por ser realizada 

dominantemente de forma tradicional, com uso de pouca tecnologia e mecanização, essa 

atividade incorpora cerca de 40% da população economicamente ativa. O predomínio de climas 

áridos e semiáridos na região é bastante prejudicial para o desenvolvimento dessa atividade 

econômica. 
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A sede das plantas que nascem no deserto árabe é satisfeita por água que data da última era do 

gelo. Em um passado mais temperado, há cerca de 20.000 anos, essa água fóssil formou 

aquíferos. 

6 - A economia do Oriente Médio sofre influência direta do clima, solo e topografia do terreno. 

Quais as principais atividades econômicas praticadas na região? 

7- A prática da agricultura irrigada com a técnica utilizada no Oriente Médio é possível a qualquer 

país do mundo? Justifique:  

https://www.comprerural.com/arabia-saudita-mostra-que-nao-existe-limites-para-agricultura/ 

 

A atividade industrial no Oriente Médio apresenta pouca expressividade. Nos países petrolíferos, 

há a existência de refinarias e petroquímicas. Outras indústrias se relacionam aos setores mais 

tradicionais, como o têxtil e o alimentício. 

A economia dos países que compõem o Oriente Médio está vinculada diretamente com a 

extração e o refino do petróleo. Dentre os países 

do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo são 

Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes 

Unidos, Catar e Bahrain. 

 

 

 

O turismo é outra atividade que vem apresentando importância para alguns países do Oriente 

Médio, a exemplo de Israel e Turquia (que recebem cerca de 2,5 milhões de turistas por ano). 

Um dos pontos turísticos mais procurados é a cidade de Dubai, capital da Arábia Saudita. 

 

https://www.google.com/search?q=economia+petrolifera+no+oriente+m%C3%A9dio&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR796BR796&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FFKInkcIM8npDM:,qrxiFqQe9C6ZmM,_&vet=1&usg=AI4_-kQ45z6TSjcSrKduzn3Ar1t_6manJQ&sa=X&ved=2ahUKEwjVvqzck4fqAhUDK7kGHWfGAz4Q9QEwAHoECAUQAw#imgrc=FFKInkcIM8npDM:


57 
 

Dubai- capital dos Emirados Árabes Unidos. 

8 - Como você explicaria o fato de que, embora as maiores reservas de petróleo do planeta 

estejam no oriente médio, os países apresentam baixo desenvolvimento socioeconômicos? 

9 - A América Latina também é uma grande produtora de petróleo. Você saberia dizer em qual 

país da América Latina existe esta produção? 

Religiões 

No Oriente Médio, aproximadamente 238 milhões de pessoas cerca de 92% da população são 

muçulmanas. A maioria pertence às seitas sunita e xiita (sugeridas logo após a morte do profeta 

Maomé, em 632 d.C.). Há grupos menores de mulçumanos, como os drusos e os alauitas. 

Os muçulmanos devem seguir as escrituras divulgadas por Maomé, reunidas no livro sagrado 

chamado Corão. O cumprimento dos desejos 

de Deus é a base se sua fé. Uma de suas 

obrigações é “promover o bem e reprimir o 

mal”. A chamada “guerra santa” ou jihad 

representa o esforço do muçulmano para 

seguir o caminho indicado por Deus. 

A região abriga ainda cerca de 13 milhões de 

cristãos, muitos de igrejas árabes, como a 

copta ou a maronita, que estão entre as mais 

antigas do cristianismo. Além disso, também 

vivem no Oriente Médio cerca de 6 milhões 

de judeus, quase todos em Israel. 

10 - De que forma a diversidade étnica encontrada no Oriente Médio está relacionada aos muitos 

conflitos que ocorrem nesta região? 

Conflitos 

A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores 

contribuem para isso, entre eles: a sua própria história; origem dos conflitos entre árabes, 

israelenses e palestinos. 

As fronteiras das novas nações, definidas de acordo com 

interesses europeus, não consideraram a história e as 

tradições locais, consequentemente vários conflitos ocorreram 

e continuam ocorrendo no Oriente Médio. 

Os novos Estados árabes – Iraque, Kuwait, Síria, Líbano, 

Jordânia – brigaram por recursos naturais e território. O 

conflito mais grave ocorreu na Palestina, para onde, até o fim 

da Segunda Guerra, havia migrado meio milhão de judeus.  

Quando foi criado o Estado de Israel, cinco países árabes 

atacaram, na primeira das seis guerras entre árabes e 

israelenses. 
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https://www.educabras.com/vestibular/materia/geografia/continentes_e_paises/a                                                                                                                                            

11 - Quais são os principais motivos da elevada taxa de mortalidade infantil verificada no Oriente 

Médio? 

Palestina: conflitos entre árabes e israelenses 

Os cartógrafos medievais situavam Jerusalém no centro do mundo e, para muita gente, a Cidade 

Velha continua a ser assim considerada. Para os Judeus, o Muro das Lamentações, parte do 

Segundo Templo, é o local mais sagrado de todos. Acima dele está o Domo da Rocha, o terceiro 

local mais importante no islamismo, de onde Maomé subiu aos céus. A poucos quarteirões dali, a 

Igreja do Santo Sepulcro assinala o local tradicional da crucificação, do enterro e da ressurreição 

de Jesus. Israel reivindica a cidade como sua capital eterna; já os palestinos a querem como 

capital de seu Estado. 

O conflito Árabe-Israelense é um longo conflito na região do Oriente Médio, que ocorre desde o 

final do século XIX, com a reivindicação de direitos sobre a área da Palestina por parte de judeus 

e árabes. Este conflito resultou no início de, ao menos, cinco grandes guerras, um número 

significativo de conflitos armados e duas Intifadas (levantamentos populares).  

 

muro entre Israel e Cisjordânia.                                                   Refugiados Sírios 

 

12 - Analise as duas imagens e faça uma pequena dissertação sobre a dualidade riqueza pobreza 

no mundo atual. 

Histórico do conflito Árabe-Israelense 

A criação do Estado de Israel, como dito, ocorreu em 1948, mas o processo de formação das 

comunidades judaicas na região da Palestina remonta às últimas décadas do século XIX, quando 

foi criado o movimento sionista. O sionismo, ou movimento sionista, foi criado por intelectuais 

judeus no início da década de 1890 e tinha por objetivo principal o combate 

ao antissemitismo (aversão ao povo judeu que se espalhou pelo mundo após a dissolução dos 

https://www.educabras.com/vestibular/materia/geografia/continentes_e_paises/a
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/questao-palestina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/sionismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/anti-semitismo.htm
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antigos reinos judeus na Idade Antiga), que subsistia na Europa desde a Idade Média e que havia 

se intensificado no século XIX. 

Sionistas, como Theodor Herzl (1860-1904), pregavam o retorno dos judeus para sua região de 

origem, a Palestina (a “terra prometida”), a fim de formarem lá um Estado moderno. Um Estado 

constituído trar-lhes-ia, além de legitimidade política, meios próprios para o exercício básico de 

soberania e cidadania, como defesa militar e garantia de direitos fundamentais. 

Os judeus foram expulsos da Palestina pelos romanos no século I da Era Cristã e, durante 

séculos, sonharam com o retorno à “Terra Prometida”. O Império Romano dominou essa área e, 

ao eliminar várias rebeliões judaicas, destruiu o templo judaico em Jerusalém, matou uma grande 

quantidade de judeus e forçou outros a deixarem a sua terra – êxodo denominado diáspora. 

Nessa ocasião, o Império Romano mudou o nome da região de Terra de Israel para Palestina. 

Alguns judeus permaneceram na região, outros só retornaram nos séculos XIX e XX. No século 

VII, a Palestina foi invadida pelos árabes muçulmanos. 

13 - De acordo com o texto, o conflito entre israelitas(judeus) e palestinos (Árabes muçulmanos) 

provocam centenas de mortes todo ano. Ambos reivindicam o mesmo território. Na sua opinião 

como este conflito poderia ser resolvido? 

14 - Analisando o histórico do conflito, quem de fato você considera que é a nação que detém o 

direito ao território? Explique 

15 - A questão religiosa é um dos fatores que fundaram as zonas de instabilidade no Oriente 

Médio. A cidade de Jerusalém é considerada sagrada para três diferentes religiões, quais são? 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/oriente-medio.htm 

https://www.estudopratico.com.br/o-conflito-arabe-israelense/ 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 – alongamento 

O que é o alongamento? 

O alongamento são exercícios físicos que visam à preservação e o aperfeiçoamento do grau de 

flexibilidade muscular, a prática do mesmo favorece o estiramento das fibras musculares, 

contribuindo para que o seu comprimento aumente. Isso ocorre devido o aumento da temperatura 

dos músculos, quanto mais se alonga um determinado músculo maior será o fluxo da articulação 

controlada por ele e melhor será a sua flexibilidade. 

Quais os benefícios do alongamento 

São inúmeros os benefícios do alongamento, tanto para os atletas como para os sedentários, 

desde que seja feito corretamente e de preferência com a supervisão de um profissional da área. 

Suas vantagens são: 

● Proporciona o bem estar físico e mental do praticante; 

● Estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo; 

● Reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares; 

● Restringe os riscos de disfunções da coluna; 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/oriente-medio.htm
https://www.estudopratico.com.br/o-conflito-arabe-israelense/
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● Melhora a postura; 

● Diminui a tensão muscular; 

● Ameniza cólicas menstruais em atletas; 

● Suaviza a irritabilidade muscular; 

● Estimula o cérebro a liberar a serotonina, o hormônio do bem estar; 

● Diminui a incidência de cãibras. 

 

Como deve ser feito o alongamento 

É essencial a prática de alongamento constante, de preferência todos os dias. É importante 

ressaltar que você não pode sentir dor ao alongar-se e deve fazê-lo de forma correta, com calma, 

relaxado, inspirando pelo nariz e expirando pela boca 

Como havia dito, deve ser feito de preferência supervisionado por um profissional da área. Cada 

posição de alongamento deve ser feita de 15 a 45 segundos.  

O nosso corpo para se movimentar tem uma espécie de máquina para impulsioná-lo, essa 

“máquina” são nossos músculos, ou seja, ele transforma a energia em movimento. Usamos os 

músculos em toda nossa locomoção, atividade, pensamento, comunicação e linguagem falada, 

escrita ou corporal. 

Algumas das contribuições do tecido muscular é que nosso organismo funcione de forma 

harmônica, as áreas que eles mais atuam são na movimentação e na força. Segue um exemplo 

de alongamento e a demonstração dos músculos envolvido no exercício.  

Responda:  

 

1 - Agora que você já sabe tudo sobre o alongamento e a sua importância para a saúde dos 

músculos e para uma postura mais alinhada, tenho certeza que ele vai fazer parte de sua rotina 

de exercícios físicos. Pesquise pelo menos 5 alongamentos que podem beneficiar a sua saúde e 

descreva  cada um deles. (Posição do corpo, membros e músculos envolvidos). 

2 – Quais são as sensações do “seu” corpo ao realizar as atividades de alongamento? Relacione 

os benefícios que podemos adquirir com a prática do alongamento. 
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Atividade 2 - Drogas e anabolizantes 

As drogas são substâncias que, quando consumidas, provocam mudanças no corpo, ou seja, 

proporcionam algum tipo de alteração das funções de um ou mais órgãos, ou tem um efeito tóxico 

(de envenenamento). 

A intensidade, a importância e a gravidade de tais efeitos vão depender do tipo de substância e 

da quantidade consumida. As drogas podem ser introduzidas no corpo por inalação, via oral, 

injetável e retal, sendo classificadas em três grupos:  

Depressoras, estimulantes e perturbadoras. 

Diante dos fatos acima, surge um Debate: Pode ou não pode? 

Quando se fala em drogas, geralmente só consideramos aquelas que são ilegais, porém, existem 

diversas substâncias cujo consumo é permitido. Existem as drogas lícitas e ilícitas: 

Drogas Lícitas: São aquelas que têm o consumo permitido por lei, como as bebidas alcoólicas, 

os cigarros e os remédios. 

Drogas Ilícitas: São aquelas que têm a comercialização e o consumo proibido por lei, como a 

maconha, a cocaína, entre outros. 

Obs: Tanto as drogas lícitas como as ilícitas tem efeitos e conseqüências no organismo, pois tudo 

usado de forma exagerada (errada) pode causar danos a saúde, no caso dos medicamentos o 

chamado efeito colateral. 

  

Anabolizantes 

  

São substâncias similares ao hormônio masculino (testosterona). Atualmente os anabolizantes 

são conhecidos como “bombas” e são proibidos pelo COI (Comitê Olímpico Internacional). 
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Sua proibição acontece por causar danos a saúde e por ser utilizado de forma ilegal para obter 

resultados mais rápidos como aumento de massa muscular, utilizados por atletas amadores e em 

alguns casos os ditos “profissionais”. 

Clinicamente os médicos utilizam os anabolizantes no tratamento de pessoas que tem deficiência 

na produção ou que não produzem esse hormônio (tratamento). 

No primeiro momento a impressão estética que a droga causa, agrada os olhos de alguns, pois a 

um inchaço, o aumento da massa muscular e uma capacidade de força muito rápida, porém, com 

o passar do tempo o vicio da droga começa a mostrar o seguinte quadro: 

. Câncer no fígado 

. Aumento do colesterol. 

. Infertilidade. 

. Insônia. 

. Pode gerar dependência. 

. Provocar lesões. 

. Infarto, entre outros. 

Nos Homens: Chama a atenção o câncer de próstata e impotência sexual. 

Nas mulheres: A voz fica mais grossa e os seios tendem a diminuir. 

O que é Doping? 

Doping é o uso de drogas ou de métodos específicos que visam aumentar o desempenho de um 

atleta durante uma competição. 

A palavra "doping" é de origem inglesa, significa injeção ilícita de uma droga estimulante aplicada 

no animal de corrida ou individuo a fim de assegurar-lhe a vitória. 

O doping é proibido nos esportes porque, além de prejudicar a saúde, trata-se de uma 

conduta antiética do atleta ao proporcionar uma vantagem competitiva desleal em relação 

aos outros atletas. 
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O controle de dopagem é feito através do exame antidoping que consiste na recolha de uma 

amostra de urina do atleta imediatamente após o fim de uma competição. Também é frequente a 

realização de exames surpresa nos atletas. 

As substâncias proibidas são agrupadas nas seguintes categorias: 

Estimulantes: reduzem a fadiga e aumentam a adrenalina. 

Narcóticos: diminuem a sensação de dor. 

Esteróides: anabólicos: aumentam a força muscular. 

Diuréticos: usadas para controlar o peso e também para mascarar o doping. 

Betabloqueadores: diminuem a pressão arterial do atleta. São usados em competições de tiro e 

arco e flecha para manter estáveis as mãos do atleta. 

Hormônios peptídeos e análogos: aumentam o volume e a potência dos músculos. 

Outro método proibido é o doping sanguíneo, uma transfusão em que o sangue do atleta é 

injetado nele mesmo, para aumentar o oxigênio nos tecidos. É antiético, pois nesse caso, não há 

igualdade de condições entre os atletas. 

Por isso, existe a necessidade de difundir entre os esportistas o comportamento íntegro, honesto 

e principalmente, despertar a consciência tanto dos atletas como de pessoas comuns sobre o 

risco de utilizar esses elementos e as consequências negativas para a saúde dos mesmos. 

Ganhar uma medalha pode ser positivo pra alguns, mas a integridade moral, física e psíquica 

nunca será justa nem no ponto de vista da saúde, nem no caráter de quem a usou. 

Pesquisa: 

1) Defina o que é efeito colateral. 

 

2) Por que os anabolizantes são proibidos nas competições e quais os efeitos negativos na 

utilização dos mesmos. 

 

ARTE 
DANÇA 

          A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da 

música. No Antigo Egito já se realizavam as chamadas danças astro-teológicas em homenagem a 

Osíris. Na Grécia, a dança era frequentemente vinculada aos jogos, em especial aos olímpicos.  

          A dança caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos 

(coreografia) ou improvisados (dança livre). Na maior parte dos casos, a dança, com passos 

ritmados ao som e compasso de música e envolve a expressão de sentimentos potenciados por 

ela. 

          A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento ou 

cerimônia. Atualmente, a dança manifesta-se nas ruas, em eventos como vídeo-clips ou em 

qualquer outro ambiente em que for contextualizado o propósito artístico. 
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          No dia 29 de abril comemora-se o Dia Internacional da Dança. 

HISTÓRIA DA DANÇA 

          O surgimento da dança, se deu ainda na Pré-História, quando os homens batiam os pés no 

chão. Com o passar do tempo, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que seriam 

capazes de criar outros ritmos, conciliando os passos com as mãos, através das palmas. 

          A história da dança cênica apresenta uma mudança de significação dos propósitos 

artísticos através do tempo. 

          Com o Balé Clássico, as narrativas e ambientes ilusórios é que guiavam a cena. Com as 

transformações sociais da época moderna, começou-se a questionar certos virtuosismos 

presentes no balé e começaram a aparecer diferentes movimentos de Dança Moderna. É 

importante notar que nesse momento, o contexto social inferia muito nas realizações artísticas, 

fazendo com que então a Dança Moderna Americana acabasse por se tornar bem diferente da 

Dança Moderna Europeia, mesmo que tendo alguns elementos em comum. 

          A dança contemporânea como nova manifestação artística, sofrendo influências tanto de 

todos os movimentos passados, como das novas possibilidades tecnológicas (vídeo, instalações). 

Foi essa técnica muito influenciada pelas novas condições sociais individualismo crescente, 

urbanização, propagação e importâncias da mídia, fazendo surgir novas propostas de arte, 

provocando também fusões com outras áreas artísticas como o teatro por exemplo. 

FOLIAS BRASILEIRAS 

          As folias que conhecemos hoje são tradições muito antigas, passadas de geração em 

geração, e que se transformam ao longo do tempo: as heranças portuguesas, por exemplo, 

estabelecidas desde o período colonial, tiveram influência das culturas indígenas e africanas e 

também de outros povos que migravam para o Brasil. 

          Essa diversidade de influências é importante para compreender que cada região brasileira 

realiza seus festejos de um jeito diferente, conforme a cultura local. 
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          Com o passar do tempo, ritmos musicais e danças afro-brasileiras, como o samba e o 

frevo, foram incorporados ao entrudo, que foi se transformando e dando origem às festividades do 

Carnaval brasileiro que conhecemos hoje, nas diferentes formas em que se comemora essa festa 

em cada localidade brasileira. 

          No Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, são comuns os grandes desfiles 

carnavalescos em que escolas de samba disputam anualmente o título de melhor desfile. Em 

menores proporções, estados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do 

Sul, entre outros, também valorizam a cultura dos desfiles de carnaval. 

 

 

CICLO JUNINO 

          A tradição de realizar festas durante o mês de junho também tem origem na Europa, na 

comemoração do solstício de verão do hemisfério Norte, que exalta a fertilidade da terra e a 

expectativa pelas colheitas que virão. 

          Aos poucos, essas celebrações foram incorporadas às tradições religiosas cristãs. No 

Brasil, essa tradição manteve-se no mês de junho (quando, no hemisfério sul, ocorre o solstício 

de inverno), quando são homenageados Santo Antônio, São João e São Pedro. Esses festejos 

costumam ocorrer em quermesses, com muita comida, música e dança, além de procissões em 

homenagem a esses santos católicos. 

          Os ritmos musicais regionais e as danças afro-brasileiras também foram incorporados aos 

festejos juninos. Por isso, no Brasil essas festas são diferentes de uma região para outra. 

          Na região Sudeste, por exemplo, predominam os sons da sanfona e da viola, e os 

participantes, com roupas e chapéus caipiras, dançam a típica quadrilha, cujo enredo se inspira 

em um casamento na roça. 



66 
 

 

          No Nordeste, as cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, 

reúnem milhares de pessoas todos os anos e competem pelo título de maior festa de São João 

do Brasil, com o forró como ritmo predominante das festas. 

 

 

Leia os textos atentamente, observe as imagens e responda as seguintes questões: 

1 – A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade. Quais são as outras duas 

artes? 

2-Complete a frase de acordo com o texto: 

A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de __________________ ou 

cerimônia. Atualmente, a dança manifesta-se nas ________, em _____________ como vídeo-

clips ou em qualquer  outro______________ em que for contextualizado o _____________ 

artístico. 
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3- Marque a alternativa correta. Com o Balé Clássico, os elementos que guiavam a cena são: 

a) (   ) o figurino e o cenário 

b) (   ) a plateia e o camarim 

c) (   ) as narrativas e ambientes ilusórios 

d) (   ) todas estão corretas 

4 – As folias brasileiras que conhecemos hoje tiveram influência de quais culturas? 

5- De acordo com as imagens do texto, faça uma obra de arte sobre uma delas. Desenhe e pinte 

figura e fundo. 

CONSCIÊNCIA CORPORAL 

     A consciência corporal nos permite conhecer as possibilidades e as limitações de nosso corpo. 

Mesmo quando estamos parados, nosso corpo está em funcionamento, pois os órgãos continuam 

trabalhando, o coração, os pulmões etc. 

     O esqueleto é o suporte do corpo humano. É por causa dos ossos e das articulações que 

podemos nos manter em pé e realizar movimentos como: correr erguer os braços, dançar etc. 

     Entre a pele e o esqueleto termos, entre outros elementos os músculos que são responsáveis 

pelos movimentos voluntários (abraçar, sentar-se, rolar etc.), e involuntários (o batimento do 

coração, o funcionamento do sistema urinário etc. 

ATIVIDADES 

1 - Procure um lugar em que possa se deitar e de barriga para cima respire algumas vezes 

profundamente e procure relaxar. Pense e responda: quais partes de seu corpo continuam 

funcionando mesmo contra sua vontade? (de uma pesquisada nos livros a beleza do corpo 

humano) 

2 - Agora procure sentir os dedos dos pés, o tornozelo, a perna, os joelhos, até chegar na cabeça. 

Escreva como você se sente? 

3 - Mentalmente de comandos como: levantar a perna, dobrar ou esticar uma parte do corpo e 

responda; o que possibilita essa movimentação? 

FATORES DO MOVIMENTO 

A movimentação do corpo pode ocupar três áreas espaciais, alta (saltos), média (andando 

agachando, correndo) e baixa quando usamos o chão (rolando). São quatro os fatores do 

movimento segundo Rudolf Laban: fluência, espaço, peso e tempo. 

a) fluência – se o movimento suave ou brusco  

b) espaço – define as direções que o corpo se movimenta focado, rodopiando, pontuando  

c) peso – o movimento pode ser para baixo pesado como um elefante ou leve como uma formiga 

ou um pássaro 

d) tempo – o movimento pode ser rápido agitado ou lento e sustentado 
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ATIVIDADES 

1 - Qual a importância de termos uma consciência corporal? 

2 - Que suporte é usado na dança? 

3 - Que parte do nosso corpo nos permite dobrar, correr?  

4 - Os músculos são responsáveis por quais movimentos? De exemplos 

5 - O corpo em movimento pode ocupar três níveis quais são eles? 

6 - De acordo com o texto quais são os fatores do movimento? 

PESQUISA 

Faça uma pesquisa sobre dança Moderna e sobre Butô. Depois da pesquisa responda; 

1 - “A guerra pensada no corpo”. Esse título tem alguma relação com as danças? O que? 

2 - Quais são as características da dança moderna e o que ela busca integrar? 

3 - O que mais chamou sua atenção no estilo de dança butô? 

AÇÕES CORPORAIS 

Quando alguém dança, escolhe movimentos a serem feitos, e também de como passar de 

um movimento a outro. Essa transição precisa ser bem calculada, pois a passagem de um 

movimento a outro sempre pode expressar emoções sentimentos e ideias. 

Os oito movimentos básicos são: torcer, chicotear, empurrar, socar, flutuar, pontuar, 

deslizar e sacudir. 

Além dessas oito ações existe as ações complementares; ex. desmanchar, derreter, ruir – 

fugir, correr, sair – agradar envolver, acariciar; e as ações contrastantes; correr, parar – crescer, 

diminuir, - aparecer, sumir. 

ATIVIDADES 

1 - Experimente as seguintes sequências: 

Obs. Convide alguém da família pra te acompanhar. Depois responda qual sequência foi mais 

difícil?  

a) Correr, parar, tremer, girar, pular e cair;  

b) Socar, flutuar, tremer e cair 

 

2 - Com todas as informações dadas caminhe e procure perceber seu corpo, seu ritmo, as 

maravilhas do movimento. 

3 - Se desejar monte outras sequências experimente  

DANÇA-TEATRO 

A dança-teatro, é um dos frutos da dança moderna. Nasceu com o intuito de emocionar e 

de fazer uma obra crítica. É uma forma de dançar que incorpora: movimentos do cotidiano, do 

teatro, da música, textos poéticos e dramáticos que são declamados pelos bailarinos. 
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Pina Bausch foi uma coreografa alemã que, descobriu alguns códigos de composição em 

dança relacionados com a representação teatral e se tornou uma das criadoras da chamada 

dança-teatro. Essas descobertas marcaram uma mudança nos conceitos de personagens e 

intérpretes. 

SOMOS TODOS DANÇARINOS? 

Diferentes gerações têm diferentes habilidades, os corpos dos mais velhos aprenderam 

outros usos especializados para seus corpos. Contudo, há danças possíveis para todas as idades 

e para todos os corpos.  

Os festivais de dança nos possibilitam conhecer os mais diversos grupos e estilos de 

dança, onde não só bailarinos (pessoas que tiveram a formação em balé ou dança clássica), mas 

também dançarinos (aqueles que tem ou não uma formação e que misturam várias técnicas). 

Existem muitas possibilidades de se trabalhar com dança, seja dançando, coreografando, 

dirigindo, criando figurino, cenários, trilha sonora, iluminação enfim. Temos corpo nos 

movemos?!!!!! Somos todos dançarinos.     

ATIVIDADE: Use sua criatividade crie uma coreografia, desenhe figurino, escolha uma música 

um tema e faça uma apresentação pra sua família, se possível grave com o auxílio de um celular 

e mostre para seu professor no retorno as aulas. 

 

 

INGLÊS 

GENERAL REVIEW (REVISÃO GERAL) - GRAMMAR 

Questão 1   

Altere as frases abaixo do modo afirmativo para o negativo. Atente-se ao tempo verbal de cada 
frase!  

a) They live in Brooklyn. ____________________________________________________ 

b) There are twelve months in a year.__________________________________________ 

c) The plane arrived at tem o’clock.____________________________________________ 

d) It is six o’clock now.______________________________________________________ 

e) He went to Chicago by plane. ______________________________________________ 

f) The two boys are in Mr. Smith’s office.________________________________________ 

g) The book cost five dollars._________________________________________________ 

h) They live in Mexico now___________________________________________________ 

i) They lived in France for ten years. ___________________________________________ 

j) He got up a five o’clock this morning._________________________________________ 

k) They sat in the park for two hours.___________________________________________ 

l) She speaks English very well.______________________________________________ 

m) The class begins at nine o’clock.___________________________________________ 

n) She drinks tem cups of coffee every day._____________________________________ 

o) They began to work in June._______________________________________________ 
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Questão 2  

Altere as frases acima para o modo interrogativo. 

a)_________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________ 

d)_________________________________________________________________ 

e)_________________________________________________________________ 

f)__________________________________________________________________ 

g)__________________________________________________________________ 

h)_________________________________________________________________ 

i)__________________________________________________________________ 

j)_________________________________________________________________ 

k)__________________________________________________________________ 

l)__________________________________________________________________ 

m)________________________________________________________________ 

n)__________________________________________________________________ 

o)__________________________________________________________________ 

 

Questão 3 

Mude as questões acima, para questões que começam com WH question.  

 What = O que / Qual (coisas) 

 Which = Qual (escolhas) 

 Where = Onde (lugares) 

 When = Quando (tempo) 

 Why = Por quê (razão / perguntas) 

 Who = Quem (pessoas) 

 How = Como (maneira) 
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a)______________________________________________________________ 

b)______________________________________________________________ 

c)______________________________________________________________ 

d)_____________________________________________________________ 

e)______________________________________________________________ 

f)_______________________________________________________________ 

g)______________________________________________________________ 

h)________________________________________________________________ 

i)__________________________________________________________________ 

j)__________________________________________________________________ 

k)__________________________________________________________________ 

l)________________________________________________________________ 

m)________________________________________________________________ 

n)__________________________________________________________________ 

o)__________________________________________________________________ 

 

 

Questão 4 

Pesquise os 7 erros no texto em inglês sobre como se proteger do coronavírus. 

 Hoje vamos aprender – em inglês – um pouco mais sobre o que podemos fazer para reduzir 

os riscos de nos infectarmos com o coronavírus. Se você já sabe o que fazer, leia para aprender 

vocabulário em inglês. Se ainda não sabe direito o que fazer, é hora de se informar, e pode 

começar com estas dicas – de inglês e de saúde pública. 

Destacamos 7 erros de ortografia no artigo do “The New York Times”. O que você deve fazer é 

simplesmente pesquisar como se escreve a palavra destacada em negrito e sublinhada, 

corretamente. 

 
 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/ingles
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How to Prepare for the Coronavirus 
 
Coronavirus cases continued to be confirmed in the United States. By following some 

basic steps, you can help reduce your risk, and do your part to protect others, if your 

community is affected. 

(By The New York Yimes) 
 
Here’s what you can do: 
 

 Keep your hands, clean, and keep your distance from sick people; 

 Unles you are already infected, face masks won’t help you; 

 Stock up on home supplyes, medicine and resources; 

 Prepare your Family, and comunicate your plan; 

 With your children, keep calm and carry on – and get the flu shot; 

 About to go on vacation? Consider your destination and how you feel about risk; 

 Take a deep breathe when thinking about the stock Market. 

 
The coronavirus continues to spread in Asia, Europe and the Middlle East, with more than 70 

cases and two deaths confirmed in the United States (up to March 2nd).  

While the Food and Drug Administration announced this weekend that testing in the United 
States would be greatly expanded, healthy experts have been warning that the virus spread in the 
country is inevitable. That means it’s time to prepare your home and family in case your 
community is affected. 

Most important: Do not panic. While the outbreak is a serious public health concern, the 
majority of those who contract the coronavirus do not become seriouslly ill, and only a small 
percentage require intensive care. 

By following some basic steps, you can help reduce your risk and do your part to protect 
others.  

PRONOMES RELATIVOS 

           Os pronomes relativos são: “that, who, whom, which e whose”. Eles se referem a 

termos citados anteriormente e devem ser usados sempre para se introduzir uma oração 

subordinada a uma oração principal. 

          Cada pronome possui sua função diferenciada, por exemplo: 

 That (que): relativo a pessoas, animais e coisas. 

          He is the man that saved the planet. (Ele é o homem que salvou o planeta). 

 

 Which (que, o qual, os quais, a qual, as quais): relativo a coisas e animais. 

         This is the bus which I take to go home. (Este é o ônibus que eu pego para ir para   casa). 

 

 Who e Whom (que ou quem): relativo a pessoas. 

         The woman whom you called is my cousin. (A mulher a quem você ligou é minha prima). 
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   There is a man outside who wants to see you. (Há um homem lá fora que quer falar com você). 

 Whose (cujo, cuja, cujos, cujas): relativo à posse, é usado para pessoas e animais. 

 

        That is the girl whose brother was making some magic tricks at the party last Saturday. 

(Aquela é a garota cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica na festa sábado). 

 

Fique atento: 

Apesar de ser possível utilizar os pronomes relativos “that e whom” para se referir a pessoas, o 

pronome “whom” pode vir antecedido de uma preposição, porém isso não é uma regra. A 

melhor maneira de diferenciá-los é lembrando que who age como sujeito e whom como objeto. 

                 The boy about whom you were talking is my brother.  

                (O garoto sobre quem você estava falando, é meu irmão). 

 

Questão 5 

Assinale a alternativa correta: 

 Go and find the driver ________ arrived here yesterday. 
 

a) he   b) what c) who d) whom e) whose 

 

 He is the man ____________ sings very well. 
 
a) whom b) who c) how d) what e) which 

 

 That’s the fireman _________ son suffered an accident this afternoon. 
 

a) which b) whose c) who d) whom e) when 

 

Questão 6  

Marque a opção que completa corretamente as sentenças abaixo: 

The car, __________ was a taxi, exploded. 

Mrs Jack, __________ I like very much, is my teacher. 

My brother, __________ phone you just heard, is a doctor. 

a) Which, whom, whose.             

b) Which, who, who. 

c) That, who, who 

d) Which, that, which. 

e) That, who, which    
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Questão 7  

Marque a frase que está escrita incorretamente: 

a) The person who phoned me last night is my teacher. 

b) The car which hit me was red. 

c) The student whose phone just rang should stand up. 

d) The police are looking for the car which driver was masked. 

e) The person that I phoned last night is my teacher. 

 

Questão 8 

Observe a tirinha e faça o que se pede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A palavra Did presente no texto representa uma pergunta: 

  (    ) no futuro           (     ) no presente    (       ) no passado 

 

 

b) Retire o verbo existente no texto e traduza. 

 

 

c) Explique o humor da tirinha. Escreva em português. 
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Questão 9 

Em relação à tirinha abaixo é correto afirmar que: 

 

 

 

 

 

a) A professora foi convidada pelos pais do aluno para uma visita em seu lar. 

b) Apesar de a escola não ter fechado durante a pandemia, a professora contraiu o vírus. 

c) A professora indagou o aluno se ele manteve os estudos enquanto ela ficou ausente. 

d) A professora afirmou que o mundo estava um caos, enquanto esteve internada. 

 

Questão 10 

Não é possível afirmar na tirinha acima: 

a) A professora permaneceu em quarentena, sobretudo por ter contraído a doença. 

b) A professora ainda não se curou da doença. 

c) A professora lamenta o fechamento das ruas. 

d) A professora julga que o ato da mãe do aluno em convidá-la à sua casa, se tratou de um ato 

nobre.  


