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2º ROTEIRO DE ABRIL ou 6ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 9º ANO _____ 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

 

9º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS  CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1ª AULA 
 

Atividade sobre o uso dos verbos em diversos contextos de comunicação  
Escolha a alternativa correta para preencher os espaços com verbos no modo indicativo: 
 
 1. Eu sempre..................os filmes que desejo ver. 
 - escolhia  
- escolhi 
 - escolhera 
 - escolho 
 
 2. Se todos estudarem mais, .................de ano mais fácil. 
 - passassem  
 - passaremos 
  - passaríamos  
  - passemos 
 
 3. Ainda que alguns me convidem para ir à festa, .................em casa. 
 - permaneço 
 - permaneci  
 - permanecerei  
 - permanecia 
 

2ª AULA 

 
 4. Quando me ligares, não ...................de atendê-lo. 
 - deixará  
- deixarás  
- deixaria 
 - deixarei 
 
 5. Jean e eu.....................o computador se tivesses pedido. 
 - emprestaria 
 - emprestaríamos  
 - emprestaremos 
 - emprestamos 
 
  6. Ela sempre .................os livros que desejava ver. 
 - escolhia 
 - escolhi 
 - escolhera 
 - escolho  
 
7. Talvez nós ....................de ano mais fácil. Assim esperamos! 
 - passassem 
 - passaremos 
 - passaríamos  
 - passemos  
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3ª AULA 

 
8. Com certeza, nós...........................de ano com muito esforço ano passado. 
 - passassem 
 - passaremos  
 - passamos  
 - passemos 
 
 9. Acredito que nós faríamos tudo que.............................. para sermos        aprovados. 
 - pudéssemos  
- pudesse  
- poderemos  
- poderia  
 
10. É provável que eu.....................aprovado este ano. 
 - fui 
 - serei  
- seja  
- seremos 
 
 QUESTÃO-DESAFIO. Crie frases com os sentidos abaixo do verbo “falar”: 
 
PRESENTE: ______________________________________________________________________ 
 
PASSADO: _______________________________________________________________________ 
  
FUTURO:________________________________________________________________________ 

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

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
                    

1ª AULA 
 

Foram beber na frente da conveniência após toque de recolher e acabaram detidos. 
                      Eles já tinham sido orientados e continuaram no local 

Na noite de terça-feira (24), três rapazes e uma jovem, com idades entre 21 e 23 anos, foram 
detidos por desrespeitarem o toque de recolher em Jardim, município distante 239 quilômetros de 
Campo Grande. Eles estavam na frente de uma conveniência, ouvindo música e ingerindo bebidas 
alcoólicas. 

Segundo a Polícia Militar, fiscais do isolamento sanitário de prevenção ao Covid-19 informaram 
que quatro pessoas estavam aglomeradas na frente da conveniência, bebendo e ouvindo som alto. 
Eles chegaram a avisar sobre o toque de recolher e também sobre a orientação de evitar 
aglomerações. Mesmo assim, após as 22 horas o grupo permanecia no local. 
  Em Jardim o toque de recolher acontece às 22 horas. Os policiais foram até o local e 
conduziram os quatro envolvidos para a delegacia do município, onde eles foram autuados por 
infração de medida sanitária preventiva. 

                                                Fonte: jornal eletrônico Midiamax 25/03/2020 
 Toque de recolher: 13 comércios são fechados na Capital 
                           Reincidentes podem ter alvará cassado 
  Com o suporte de um drone, os guardas civis metropolitanos foram as ruas de Campo Grande 
nesta terça-feira (24). O toque de recolher fechou 13 estabelecimentos comerciais que estavam 
funcionando após as 22 horas e abordaram 26 pessoas, orientados a voltar pra casa. 
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O secretário Municipal de Segurança Pública, Valério Azambuja, gradativamente vem 
crescendo a adesão ao toque de recolher. Ele alerta que a partir de agora, vencida esta primeira fase 
de caráter educativo, os comerciantes que insistirem em desrespeitar o toque de recolher (entre 22 
horas e às 5 horas do dia seguinte), poderão ser alvo de medidas mais duras, com a possibilidade até 
mesmo de cassação dos alvarás de funcionamento dos seus estabelecimentos. 
  Já os transeuntes flagrantes nas ruas após às 22 horas, poderão ser encaminhados para a 
Delegacia.  

Nesta terça, a GCM atendeu 8 denúncias de desrespeito ao toque de recolher, fez rondas nas 
sete regiões urbanas de Campo Grande. 
 

                                           Fonte: jornal eletrônico Topmídia News 25/03/2020 
                                        

2ª AULA 

 
 1) Analisando as manchetes das notícias, descreva as semelhanças entre elas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2) Você é a favor ou contra as medidas que foram adotadas para combater o novo coronavírus? 
Justifique sua resposta.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3) Conforme a leitura realizada, descreva o fato central de ambas as notícias, isto é, o que elas 
abordam.   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4) Reescreva o trecho grifado na segunda notícia corrigindo o desvio de acentuação, conforme 

regras de uso da crase. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 1) Baseado na leitura das notícias anteriores, faça uma entrevista com seus familiares buscando 
saber a opinião deles sobre o toque de recolher imposto em Campo Grande devido ao novo 
coronavírus. Para isso, responda às seguintes questões:  
 
a) Quantas pessoas você entrevistou? 
________________________________________________________________________________  
 
b) Quantas são contra e quantas são a favor. 
________________________________________________________________________________  
 
c) Baseado nessa entrevista, calcule e informe a porcentagem de pessoas, em sua casa, contra e a 
favor ao toque de recolher. 
 
 ____% a favor.                                                   ____% contra. 
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3ª AULA 

 3) Leia o decreto e responda às questões 1, 2 e 3.    
 
        DECRETO n. 14.211, DE 21 DE MARÇO DE 2020 
 

Determina toque de recolher em todo o território do município de Campo Grande, para 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19 e dá outras providências. 
  MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições conferidas nos incisos II e VI, do art. 67 da Lei Orgânica do 
Município. 

Considerando a Portaria MS n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de 
Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus; 

Considerando que a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas 
para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de importância internacional;  
Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal 
reconheceu a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 
n. 101, de 4 de maio de 2000;  

Considerando a notória e crescente escala nacional, estadual e municipal dos índices de 
infestação do coronavírus – COVID-19; 
  Considerando a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal n. 14.195, de 18 de 
março 6 de 2020, para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus – COVID-19; 
Considerando a necessidade de tomada de medidas urgentes e mais severas para conter a circulação 
e aglomeração de pessoas, DECRETA: 
  Art. 1º Fica determinado toque de recolher a partir do dia 21 de março a 5 de abril de 2020, das 
22:00 até as 05:00 horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território 
do Município de Campo Grande, ficando terminantemente proibido a circulação de pessoas, exceto a 
circulação quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se 
a necessidade ou urgência. Parágrafo único. A locomoção no horário em que vigorar o toque de 
recolher deverá ser realizada pelo indivíduo, preferencialmente, de maneira individual, sem 
acompanhante. 
  Art. 2º Poderá ocorrer apreensão de veículos e condução forçada de pessoas pelas autoridades 
municipais, em decorrência do descumprimento do disposto no caput deste artigo.  

Art. 3º Em razão do toque de recolher fica terminantemente proibida a circulação e permanência 
de pessoas nos parques, praças públicas municipais, ruas e logradouros, objetivando evitar contatos 
e aglomerações, no período estipulado no caput do art. 1º deste Decreto. 
  Art. 4º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, a Secretaria Especial 
de Segurança e Defesa Social em conjunto com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana e de Saúde, são competentes para apurar as eventuais práticas de infrações administrativas 
previstas no ordenamento jurídico municipal, bem como no artigo 10 da Lei Federal n. 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, além dos crimes previstos nos artigos 267, 268 e 330 do Código Penal. 
  Parágrafo único. Fica delegado, em caráter excepcional e pelo prazo constante no caput do art. 
1º deste  

Decreto, à Guarda Civil Metropolitana os poderes de fiscalização pertencentes a fiscalização 
da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
                                               CAMPO GRANDE-MS, 21 DE MARÇO DE 2020. 

 
 1) Tendo em vista o gênero textual lido, isto é, “Decreto”, identifique e escreva abaixo os itens 

(tópicos) que compõem o texto, ex.: data, local, etc.: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2) Quais são as principais ações previstas pelo decreto e qual o objetivo central delas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3) Tendo em vista as medidas impostas pelo decreto, dê sua opinião sobre a eficácia delas para o 

combate ao novo coronavírus. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4ª AULA 

 
4)  Produza um texto argumentativo (artigo de opinião) de 15 a 25 linhas, com título, trazendo pontos 
de vista contra e a favor à quarentena imposta pelo novo coronavírus. É necessário que se pesquise 
em sites de notícias locais e nacionais, e que se leia textos de especialistas para emitir sua opinião 
sobre essa situação. Pode-se usar citações dos autores, desde que se dê o devido crédito. 

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Aula 1: Leitura de texto 

A Revolução Russa de 1917 

 

Principais características da Rússia Pré-Revolução de 1917: 
- No aspecto político, o governo era exercido pelo czar Nicolau II, da família Romanov. O regime 
político ainda era a Monarquia Absolutista, que concentrava o poder monarca. 
- Grande atraso industrial. A agricultura ainda era a base da economia, no séc. XX. 
- Proprietários rurais exploravam o trabalho dos camponeses, que viviam em situação de extrema 
pobreza. Algumas características do feudalismo ainda existiam na Rússia. 
- Nas grandes cidades russas (Petrogrado, Kiev, Odessa e Moscou), as indústrias eram atrasadas e 
havia grande exploração dos operários. Fato, que aproximou o proletariado da ideologia marxista, que 
estava ganhando cada vez mais força política. 
- Presença de partidos políticos de esquerda (ligados ao ideal comunista), que existiam na ilegalidade 
e faziam oposição ao sistema czarista de Nicolau II. 
- Havia forte repressão do regime czarista a qualquer tipo de oposição política ao governo. Censura, 
exílios, prisões de opositores e muito violência eram recursos usados pelas forças policiais imperiais 
russas. 
- Grande desigualdade social. Pequena parcela da sociedade, composta por grandes industriais, 
banqueiros e membros da nobreza, concentrava quase toda riqueza do país. 80% da população russa 
vivia com rendimentos extremamente baixos. 
- Ocorrência de muitas manifestações e protestos sociais de rua, contra a situação econômica, política 
e social. Muitas dessas manifestações foram reprimidas violentamente pelo regime czarista. Para 
complicar ainda mais a situação, muitos soldados russos começaram a participar desses movimentos. 
- A monarquia czarista estava enfraquecida no aspecto político em função, principalmente, da perda 
do apoio popular. 
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Principais causas: 

- A Rússia entrou no século XX com uma economia baseada quase exclusivamente na produção 
agrícola. Havia elevado índice de pobreza e miséria na zona rural da Rússia. A condição de vida dos 
camponeses (mujiques) era precária. Havia forte concentração das terras nas mãos dos boiardos 
(aristocracia rural russa). 
- Regime absolutista (czarismo) comandado pelo Czar Nicolau II, que governava de forma autoritária 
e violenta contra qualquer tipo de oposição ou reivindicação. 
- Baixos salários recebidos pelos trabalhadores urbanos, gerando insatisfação popular nas grandes 
cidades russas. 
- Repressão violenta, pelas forças imperiais, à manifestação popular ocorrida em janeiro de 1905. A 
manifestação contou com cerca de 100 mil pessoas e reivindicava, principalmente, melhores 
condições de vida, liberdade religiosa, reforma agrária, direitos sociais e fim da censura. Cerca de 3 
mil manifestantes morreram no evento, que ficou conhecido como “Domingo Sangrento”. 
- Entrada da Rússia na 1ª Guerra Mundial, apresentando significativo fracasso em função do 
despreparo bélico e atraso tecnológico. Milhares de soldados russos foram para os campos de batalha 
sem as mínimas condições necessárias. 
- Atraso na área industrial em relação às outras potências econômicas europeias. 
- Presença de elevada injustiça social e concentração de renda. Pequena parte da população (nobreza 
aristocrática) concentrava a maior parte da riqueza na Rússia. 
- Estilo de vida luxuoso dos nobres russos em contraste com a extrema pobreza de grande parte da 
população. A maioria dos pobres pagavam altos impostos para a manutenção da vida luxuosa dos 
ricos nobres. 
- Crise econômica na Rússia desde o início do século XX, aumentando a insatisfação popular com o 
regime czarista. 
- Crescimento e fortalecimento do Partido Operário Social Democrático, que possuía ideais 
revolucionários e marxistas, entre os integrantes do grupo bolchevique, liderado por Lênin. Grupo que 
liderou o processo da Revolução Russa de 1917. 
  
Os sovietes: Na década de 1910, teve início a formação dos sovietes (organização de trabalhadores 

russos) sob a liderança de Lênin. Nos sovietes eram debatidas, discutidas e votadas as ações 
políticas, que deveriam ser seguidas pelos revolucionários. Foi assim que os bolcheviques começaram 
a preparar a revolução socialista na Rússia e a queda da monarquia. 
 

Principais partidos políticos na época da Revolução Russa: 
1- Partido Bolchevique (Partido Comunista de Toda a Rússia): Nome do partido que teve origem 
com a dissidência de integrantes do Partido Operário Socialdemocrata Russo. Foi liderado por Lênin 
e o responsável por assumir o comando da Rússia após o processo revolucionário. Após 1918, mudou 
de nome para Partido Comunista da União Soviética. 
 
2 - Partido Operário Socialdemocrata Russo: Foi fundado em 1898. Embora com o nome de 

socialdemocrata, defendia ideias do marxismo. Na época da revolução Russa se dividiu em dois outros 
partidos: Bolchevique (mais revolucionário) e Menchevique (mais moderado e reformista). 
  
3 - Partido Menchevique: Dissidente do Partido Operário Socialdemocrata Russo. Surgiu em 1903 

sob a liderança de Martov. Durante o Governo Provisório Russo (após a abdicação de Nicolau II), teve 
o comando do governo. Os mencheviques eram socialistas, porém defendiam transformações e 
reformas políticas ao invés de rupturas radicais e revolucionárias. Portanto eram mais moderados do 
que os bolcheviques. 
  
Partido Constitucional Democrata: Existiu antes da Revolução de 1917. Era composto por 

burgueses e defendiam ideias do liberalismo. Tiveram importância na revolução de 1905. Seus 
integrantes eram chamados de kadets. 
  
 

https://www.suapesquisa.com/russa/bolcheviques.htm
https://www.suapesquisa.com/biografias/lenin.htm
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A Rússia na Primeira Guerra Mundial: Faltavam alimentos na Rússia czarista, empregos para os 

trabalhadores, salários dignos e democracia. Mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia na Grande 
Guerra. Os gastos com o conflito, os prejuízos e a ineficiência militar russa nas batalhas, fizeram 
aumentar muito a insatisfação popular com o governo. A entrada e participação da Rússia no conflito 
foi preponderante para o aumento da vontade popular por uma revolução, que fosse capaz de mudar 
totalmente o quadro político e econômico no país. 
Greves, manifestações e a queda da monarquia: As greves de trabalhadores urbanos e rurais 

espalharam-se pelo território russo. Ocorreram motins dentro do próprio exército russo. As 
manifestações populares reivindicavam por democracia, empregos, melhores salários e o fim da 
monarquia czarista. Em 1917, o governo de Nicolau II foi retirado do poder e Kerensky assumiu 
(menchevique) provisoriamente. 
  
Como foi a Revolução Russa de outubro de 1917: Com Kerensky no poder, pouca coisa havia 

mudado na Rússia. Os bolcheviques, liderados por Lênin, organizaram uma nova revolução, que 
ocorreu em outubro de 1917. Prometendo paz, terra, pão, liberdade e trabalho, Lênin assumiu o 
governo da Rússia e implantou o socialismo. As terras foram redistribuídas para os trabalhadores do 
campo, os bancos foram nacionalizados e as fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. 
Muitos integrantes da monarquia, foram perseguidos e condenados à morte pelos revolucionários. 
Lênin também retirou seu país da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918. Foi instalado o partido 
único no país: o PC (Partido Comunista). 
  
Governo Provisório: Após a abdicação do czar Nicolau II, em 15 de marco de 1917, formou-se na 
Rússia um governo provisório. O governo passou para as mãos de Alexander Kerensky, político social 
democrata. Os políticos do governo provisório não conseguiram resolver a crise e a instabilidade 
política. Nas ruas das grandes cidades ocorriam muitas manifestações, principalmente organizadas 
por operários socialistas. Uma das medidas que enfraqueceu o governo de Kerensky foi a retirada da 
Rússia da Primeira Guerra Mundial, que foi desaprovada por muitos russos. Outro problema 
enfrentado pelo governo provisório de Kerensky foram as ações dos sovietes (associações de 
operários, camponeses e militares) para tomar o poder. A pressão fez com que o governo provisório 
concedesse anistia a presos políticos e exilados. Os bolcheviques (grupo mais radical com ideais 
marxistas), liderados por Lênin e Trotsky, organizaram um congresso em que defenderam: “Paz, terra 
e pão” e “Todo poder aos sovietes”.  
Em 6 de novembro de 1917, os bolcheviques tomaram a cidade de Petrogrado. Kerensky fugiu e assim 
chegou ao fim o curto e tumultuado governo provisório.  Na sequência, os sovietes russos se reuniram 
e passaram o poder ao Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lênin. 
  
A formação da URSS e as principais consequências da revolução: Após a revolução, foi 
implantada a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Seguiu-se um período de grande 
crescimento econômico, principalmente após a NEP (Nova Política Econômica). A URSS tornou-se 
uma grande potência econômica e militar. Mais tarde, rivalizou com os Estados Unidos na 
chamada Guerra Fria. 
Após a revolução, a situação da população geral e dos trabalhadores pouco mudou no que diz respeito 
à democracia. O Partido Comunista reprimiu qualquer manifestação considerada contrária aos 
princípios socialistas. A falta de democracia imperou na URSS. Milhares de opositores foram 
perseguidos, presos e assassinados pelo governo bolchevique. O regime totalitário soviético atuou até 
mesmo no campo da fé. O Estado Soviético agiu para enfraquecer o cristianismo e outras religiões, 
incentivando o ateísmo (nas escolas, meios de comunicação, locais de trabalho, etc.) e proibindo as 
religiões. O pensamento de Marx de que "a religião é o ópio do povo" foi seguido à risca pelo governo 
socialista soviético.  
 Com a morte de Lenin em 1924, iniciou uma disputa pela sucessão entre Trotsky e Josef Stalin, que 
venceu. Iniciando no país uma ditadura.                                                                                               
Os líderes da União Soviética durante o regime socialista: 

- Vladimir Lenin (8 de novembro de 1917 a 21 de janeiro de 1924). 
- Josef Stalin (3 de abril de 1922 a 5 de março de 1953). 
- Nikita Khrushchov (7 de setembro de 1953 a 14 de outubro de 1964). 
 

https://www.suapesquisa.com/russa/mencheviques.htm
https://www.suapesquisa.com/russa/kerensky.htm
https://www.suapesquisa.com/geografia/socialismo/
https://www.suapesquisa.com/russa/kerensky.htm
https://www.suapesquisa.com/russa/bolcheviques.htm
https://www.suapesquisa.com/biografias/lenin.htm
https://www.suapesquisa.com/quemfoi/leon_trotsky.htm
https://www.suapesquisa.com/respostas_historia/nep.htm
https://www.suapesquisa.com/guerrafria/
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- Leonid Brejnev (14 de outubro de 1964 a 10 de novembro de 1982). 
- Iúri Andopov (12 de novembro de 1982 a 9 de fevereiro de 1984). 
- Konstantin Chernenko (13 de fevereiro de 1984 a 10 de março de 1985). 
- Mikhail Gorbachev (11 de março de 1985 a 24 de agosto de 1991). 
 
Aula 2: Compreensão e interpretação de texto. 
 
Aula 3:  Atividades. 
 
1 – Qual era a situação político-econômica da Rússia antes da revolução socialista? 

 
2 – Que fato ficou conhecido como domingo sangrento? 

 
3 -  O que defendiam os membros do Partido Operário Social Democrático Russo?  
 
4 – Qual é o significado de NEP? Que mudanças ocorreram na época? 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
OBS: SE PRECISAR RESPONDA EM OUTRA FOLHA COLOCANDO O NÚMERO DA 

ATIVIDADE. Sempre faça pesquisa para melhor seu conhecimento. 
 
TESTE SEUS CONHECIMENTOS 
 
AULA 1 
 
1.Cite pelo menos 4 países exportadores de produtos industrializados? 
2. Por que a Rússia é muito forte na geopolítica?  
3. Comente sobre a relação da Rússia e Ucrânia. 
4. O que a transição do socialismo para o capitalismo provocou na Rússia?  
5. A economia da Rússia depende do gás natural e do petróleo, explique porque isso é perigoso.  
6. O que constitui um grande foco de instabilidade política e social na CEI?  
7. A Rússia é enorme, e tem seu território em dois continentes, quais são eles?  
8. O que tem provocado conflitos étnicos na Rússia? 
9. Por qual motivo o governo Russo não quer deixar a Rússia se separar?  
10.Quais são as cidades mais importantes da Rússia?  
11. Quais são as principais atividades econômicas da Rússia:  
a)  . Na agricultura b). Na pecuária c). No extrativismo mineral d). No setor industrial 
 

AULA 2 –  
 
Considere o texto abaixo: 

 EUROPA PREOCUPADA COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS O clima de uma região é 
influenciado por um conjunto de fatores, como a latitude (distância em relação ao equador), a altitude, 
o relevo, a proximidade a mares e oceanos, entre outros. A interferência das atividades humanas 
também é importante. Uma região desmatada ou com grande quantidade de construções tem o seu 
clima local. Apesar disso, as classificações tradicionais não consideram este tipo de ação antrópica. 
A maior parte da Europa está situada na zona temperada, em que os climas predominantes são: - 
temperado oceânico (mais úmido); - temperado continental (mais seco); - clima mediterrâneo (com 
verão seco e inverno úmido). Existem também áreas de climas mais frios, nas latitudes maiores. 
Ondas de calor cada vez mais intensas provocam mortes e doenças entre as pessoas mais idosas e 
com saúde frágil. Degelo das geleiras, com a provável desaparição, até o ano 2050, de 75% das neves  
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atualmente existentes nos Alpes suíços. Esses são alguns dos efeitos negativos das mudanças 
climáticas mundiais que já se observam na Europa ou estão previstos para as próximas décadas, à 
medida que aumenta a temperatura global, segundo o novo informe que elaboramos na Agência 
Europeia do Meio Ambiente (AEMA). Tudo indica que a maior parte do aquecimento global dos últimos 
50 anos foi provocada por atividades humanas, particularmente pelas emissões de gases de efeito 
estufa. As mudanças climáticas, porém, poderiam vir a ter certos efeitos positivos. É o caso da 
agricultura na maior parte do norte da Europa e da porção central: estas regiões se beneficiariam, 
potencialmente, de um aumento limitado da temperatura. Pesquisadores verificaram que a estação 
anual de crescimento das plantas, incluídos os cultivos agrícolas, aumentou numa média de 10 dias 
entre 1962 e 2002 e as previsões são de que esse fenômeno continuará nos próximos anos.  
Agora responda: Adaptado de http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=862 1. 
 
Segundo o texto, que fatores naturais podem modificar os climas de um lugar.  

 
1.  De acordo com o texto, somente fatores naturais podem modificar o clima? Explique isso.  
2)  Em que zona climática está a maioria do continente europeu?  
3)  As mudanças climáticas só trarão efeitos negativos para a Europa? Explique 
 
AULA 3 
 
1). Responda às questões propostas: 

 a) Como provavelmente surgiu a palavra “mapa”? 
 b). Qual é a finalidade da projeção cartográfica?  
 c) Como as representações do espaço geográfico e do tempo histórico são indicativos da hegemonia       
europeia?  
 d) . Especifique qual é a principal distorção representada nos territórios na projeção de Mercator.  
 e). As projeções cartográficas foram desenvolvidas para atender a um dos maiores desafios da 
cartografia, que é representar a Terra em um plano. É possível representar a superfície terrestre em 
um plano reproduzindo fielmente todas as suas características? Justifique sua resposta.  
 f). Explique o eurocentrismo com base nos referenciais da Cartografia. 
 
OBSERVAÇÃO: DÚVIDAS PODERÃO SER TIRADA NO GRUPO DE WHATSAPP OU NO 
ENCONTRO VIA MEET COM DATA JÁ DISPONIBILIZADA NO GRUPO. 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Modelos atômicos  

  

No estudo das Ciências, a elaboração de teorias e modelos auxilia na compreensão dos 

fenômenos que nos cercam. De maneira simplificada, podemos dizer que uma teoria é um conjunto 

de leis estabelecidas e aceitas pela comunidade científica que procura explicar o que está sendo 

observado. Já os modelos são uma representação parcial de objetos ou fenômenos que podem 

auxiliar a compreensão e a construção de uma teoria.  

  Até o momento, para explicar a matéria e algumas de suas propriedades, usa-se o modelo de 

partículas. Partícula é um termo geralmente utilizado para designar qualquer pequena porção de 

matéria, como um grão de areia, mas, em Ciência, quando falamos em modelo de partículas, 

estamos nos referindo a um mundo invisível a olho nu, ou seja, às menores partículas que formam a 
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matéria. O questionamento a respeito do que constitui a matéria é muito antigo. Uma das primeiras 

explicações de que se tem registro para essa questão foi dada por filósofos gregos, há mais de 

2.300 anos.  

  Segundo eles, a matéria era constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis, 

chamadas átomos, palavra de origem grega que significa indivisível. Desde então, muitos cientistas 

pesquisam e procuram explicar a estrutura dos átomos.  

Os modelos atômicos não são definitivos, pois, com o desenvolvimento da Ciência, novos 

resultados experimentais têm sido empregados no aperfeiçoamento da representação dos átomos. 

Como veremos a seguir  

 

 

 

Atividades 

 

1-A evolução dos modelos atômicos contribuiu para a construção do conhecimento sobre a estrutura 

atômica. Por que, ao longo da história da Ciência, foram propostos modelos diferentes para explicar 

o átomo?  
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2-Leia abaixo as propostas de modelos atômicos apresentadas por diferentes cientistas. Depois, 
associe as propostas às representadas com suas figuras  
  

I- Modelo de Dalton: partículas indivisíveis.  

II- Modelo de Thomson: esfera positiva com cargas negativas.  

III- Modelo de Rutherford: um núcleo de carga positiva com elétrons de carga negativa 

orbitando ao seu redor.  

IV- Modelo de Rutherford-Bohr: um núcleo com partículas positivas e partículas neutras, com 

elétrons distribuídos em níveis energéticos orbitando ao redor do núcleo.  
  

A)    B)    

C)    D)    

  

                                                                                                                    

 3- De acordo com os primeiros modelos atômicos, assinale a alternativa que se refere ao modelo 

proposto por John Dalton.  

a) Para Dalton, os átomos apresentam estrutura interna de carga positiva e pequenas partículas de 

carga negativa ao seu redor.  

b) Seu modelo atômico propõe a existência de uma eletrosfera ao redor de um núcleo atômico de 

carga positiva.  

c) Seu modelo propõe que os elétrons orbitam o núcleo positivo dos átomos em níveis de energia 

bem-definidos.  

d) Para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis.  
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TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
TEORIA DA MATEMÁTICA – 9° ANO -  2° ROTEIRO – ABRIL/2021  

 
ORIENTAÇÕES: 

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

AULA 1 - DICAS DE VÍDEO-AULAS 

Racionalização de denominadores:   https://youtu.be/cvLaDKWbQEc 

Racionalização de denominadores:   https://youtu.be/f7NxA_ZCu_U 

Racionalização de denominadores:   https://youtu.be/9CfzJ-LWytM 

 

AULA 2 

RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES 
 

Racionalizar significa “tornar racional”.  

O conjunto dos números reais ℝ apresenta números que podem ser representados por frações cujo 

denominador é um número irracional assim como 
𝟏

√𝟑
. O processo consiste em multiplicar o numerador 

e o denominador pelo radical do denominador (parte de baixo da fração) quando for raiz quadrada. 
Este radical é chamado de fator racionalizante.  

1º caso: O denominador é um radical de índice 2.  

Exemplo 1: 

Esse procedimento é conhecido como racionalização do denominador, em outras palavras, esse 
procedimento consiste em transformar um denominador irracional em um número racional, 
porém sem alterar o valor numérico de uma fração.  

 

Exemplo 2: Nesse exemplo o fator racionalizante é  √10  . 
 

 
 
 
 

Exemplo 3: No próximo exemplo o fator racionalizante é √2  . 

 

 

 

https://youtu.be/cvLaDKWbQEc
https://youtu.be/f7NxA_ZCu_U
https://youtu.be/9CfzJ-LWytM
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2º caso: O denominador é um radical de índice diferente de 2. 
 
Neste caso, é necessário multiplicar o numerador e o denominador da fração por um termo 

conveniente, para que desapareça o radical que se encontra no denominador. 

Exemplo 1: O fator racionalizante é √723
 

                 
3

√7
3   = 

3 · √723

√7
3

  ·  √723   = 
3 √723

√733   =  
3 √723

7
 = 

3 √49
3

7
 

 
 

Exemplo 2: O fator racionalizante é √346
 . 

 

                 
2

√326  = 
2 · √346

√326
 ·  √346   = 

2 √346

√366   = 
2 √346

3
 = 

2 √816

3
 

 

DICA: 

 

 

 

 

AULA 3  

EXERCÍCIOS 

1) Racionalize o denominador de cada uma das seguintes expressões: 

a) 
2

√10
  =                                                               

  

b) 
√5

√2
  =                                                                

 

c) 
6

√6
  =    

 

d)  
20

2√5
  =  

 

e)  
9

√3
 =                                                           

 

f)  
2√5

5√2
  =  
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2) Racionalize o denominador de cada expressão a seguir: 

a) 
1

√635   =  

 

b) 
2

√279   =  

 

c) 
4

√324   =  

 

d) 
20

√10811   =  

 

e) 
1− √3

√3
  =  

 

f) 
3+ √2

√2
  = 

 
AULA 4 

 

3) Após a racionalização do denominador da fração 
5

√5
  ela será igual a:  

 

a.(     ) 5                    b.(     ) √5                 c.(     ) 5√5                 d.(     ) 1 
 

4) O fator racionalizante da expressão 
1

2 √103   é:  

 

a.(     ) √10               b.(     ) √10
3

               c.(     ) √1023
               d.(    ) √1033

 
 

5)    Qual é a expressão equivalente a 
3√7

√5
 ? 

 

a.(     ) 
3√5

√7
                 b.(     ) 

3√35

5
                c.(     ) 

3√35

√5
                  d.(     ) 

105

√5
 

 
 

6) √10  é fator racionalizante de qual das expressões abaixo? 
 

a.(     ) 
3

√10
                 b.(     ) 

8

√105                 c.(     ) 
√2

10
                      d.(     ) 

3

√100
 

 
7) O valor da área da figura abaixo é: 

 
                                                   a.(     ) 50 

             b.(     ) 10 

             c.(     ) 2√5 

             d.(     ) 2√10 
 
  

 
    AULA 5 – Discussão e correção das atividades (Google Meet; Whatsapp) 
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GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
GEOMETRIA – 9° ANO – 2° ROTEIRO – ABRIL  

     ORIENTAÇÃO: 

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

esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

AULA 1 - DICA DE VÍDEO-AULA 
     Volume do cilindro: https://youtu.be/FI41-Yzla04 
 

VOLUME DO CILINDRO 
 
O cilindro é uma figura geométrica formada por duas bases circulares e área lateral que liga esses 
dois círculos. 

 
 
O volume do cilindro é calculado pela multiplicação entre a área da base e 
a altura. Como a base é um círculo, utilizamos a fórmula da área de um 
círculo vezes a altura desse cilindro.  
 
 
 
 
 

Como calcular o volume do cilindro? 
 
Todo cilindro apresenta base na forma circular de raio r e altura h. Por isso, o seu volume é a 
multiplicação entre a área da base e altura.  
Essa área da base é a mesma do círculo, já que a estrutura do cilindro também é circular. Ela é dada 
por: 
 

 
 
 
       r = raio da base  

       𝝅 (pi)  = aproximadamente 3,14 
       H = altura 
 

 

 

 

Exemplo 1:Calcule o volume do cilindro a seguir (use π = 3,14): 

V = 𝜋 · r2 · h 
V = 3,14 · 42 · 5 
V = 3,14 · 16 · 5 
V = 50,24 · 5 
V = 251,2 cm3 
 

 

Exemplo 2: 

Um caminhão de transporte de combustível possui um reservatório no formato de um cilindro conforme 
a imagem a seguir: 

https://youtu.be/FI41-Yzla04
https://escolakids.uol.com.br/matematica/area-circulo.htm
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Ao analisar o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio desse 
reservatório é igual a 2 metros e a altura é de 5 metros. Calcule quantos 
litros de combustível esse caminhão consegue transportar. (Use π = 3.) 

 Lembre-se de que em 1 m³ cabem 1000 litros. 

 

 
 

V = 𝜋 · r2 · h                                  
V = 3· 22 · 5 
V = 3· 4 · 5 
V = 12 · 5 
V = 60 m3                                             Se 1m3 = 1000 L, então 60m3 = 60 000L 
 
 

AULA 2 (Explicação e correção de exercícios será feita via Google Meet e Whatsapp) 

EXERCÍCIOS 
 

1) Determine o volume de um cilindro cuja altura mede 10 cm e o diâmetro da base mede 6 

cm. (Utilize π = 3,14). 
 

2)  Um tambor cilíndrico tem uma base de 60 cm de diâmetro e a altura de 100 cm. Calcule o 

volume desse tambor. Utilize o valor de 3,14 para o π. 

 
3) Um clube adquiriu 2 tanques de água com formato cilíndrico. Sabe-se que ambos os 

tanques medem 6 m de altura. A base do primeiro tem 6 m de diâmetro e o segundo tem 

2 m de raio. Qual é o volume dos dois tanques juntos? Utilize π = 3. 

 
4) O volume de um cilindro reto é 75 cm3. O raio da base desse cilindro mede 5 cm. Qual é a 

medida de sua altura. Utilize π = 3 

 
5) Um reservatório em formato cilíndrico possui diâmetro da base igual a 12 m e sua altura é 

de 20 m. Qual é o valor do volume desse reservatório em litros? (Use π = 3 ) 
a.(     ) 1.724.000 L         b.(     ) 2.160.000 L         c.(     ) 1.116.000 L         d.(     )  947.000 L 
 

6) Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, 
como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? (considere π= 3,14). 

                   a.(     ) 125,6 m3              b.(     )  115,6 m3 

c.(     )  100,6 m3                   d.(     )  75,6 m3 

 

 

7) Um cilindro possui volume igual a 7850 cm3 e seu diâmetro mede 10 centímetros. Qual é a 
medida da altura desse cilindro? (Considere π = 3,14). 

a.(     ) 50 cm                b.(     ) 100 cm                c.(     ) 120 cm                 d.(     ) 150 cm 

 
 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-cilindro.htm
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Revisão do 1º bimestre 
1- Qual a pontuação mínima a ser atingida nos quatro primeiros sets no voleibol. 

A) 18 pontos 

B) 20 pontos 

C) 23 pontos 

D) 25 pontos 

 
 
2- É correto dizer que: 

A) Educação Física é uma disciplina que visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção da 

saúde do corpo. 

B) Educação Física visa uma alimentação exagerada e fora de controle. 

C) Educação Física proporciona o sedentarismo. 

D) Educação física promove a obesidade e o aumento do colesterol. 

 
3- Drogas lícitas tem o consumo permitido por lei. Diante da afirmação acima, assinale a 

alternativa correspondente a um exemplo desse tipo de droga. 

A) Cocaína. 

B) Suco de laranja. 

C) Remédio. 

D) Pãozinho de queijo. 

 
4- Assinale a alternativa incorreta. 

A) No voleibol são usados alguns fundamentos como: saque, manchete, etc.. 

B) O doping é permitido nos esportes, por que faz bem á saúde. 

C) Anabolizantes são substâncias similares ao hormônio masculino. 

D) A ginástica de academia proporciona também um momento de lazer e integração social. 

  

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1º Aula Instrumentos musicais 
     Istrumento musical é um objeto ou aparelho construido ou adaptado para produzir sons musicais. 
São considerados sons musicais aqueles que podemos manipular algum dos parâmetros sonoros. 
Como já vimos anteriormente os parâmetros sonoros são: altura, duração, intensidade e timbre. 
     Existem diferenças entre os instrumentos musicais que podem ser: acústicos, elétricos e 
eletrônicos. 
     Instrumentos musicais acústicos: são todos os instrumentos que não utilizam meios elétricos ou 

eletrônicos para produzir som, esse instrumentos costumam ter um som mais limpo e suave. Exemplo 
atabaques, xilofone, flauta, violão, saxofone, etc 
     Instrumentos musicais elétricos: são construidos para serem intencionalmente eletrificados, 
com captadores embutidos que amplificam os sons produzidos. Exemplo: baixo, guitarra, piano 

etc 
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     Instrumentos musicais eletrônicos utilizam  energia elétrica, circuítos eletrõnicos e 
sintetizadores digitais para produzir e modificar sons. O sampler é um equipamento muito usados 
eletronicamente. Consegue armazenar sons na memória e reproduzi-los posteriormente, um a um ou 
de forma conjunta.   
     As versões elétricas de instrumentos acústicos que são utilizados em apresentações tem um som 
mais estridente devendo ser corrigido eletronicamente. Exemplo violão, violino, piano  

Atividades 

Responda 
1º Com o instrumento que você criou é possível produzir um som longo?Por que? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2º Um grupo musical gravou um CD usando: guitarra, piano, violão elétricos e deu o nome de Acustico. 

Este título está  ____________________________________________________________________ 

 
3º Desenhe um instrumento e identifique se é acústico e elétrico. 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

Aula 2 Notação Musical      

 

     Notação  musical convencional é um sistema de escrita que representa graficamente uma obra 

musical. Na notação convencional utilizam-se um conjunto de símbolos (figuras ritmicas) que 

representam sons, silêncio e regras de interpretação, escritos numa pauta de cinco linhas, também 

chamados de pentagrama. As notas musicais são sete: Dó, Ré, Mi,Fá. Sol, Lá,Si e ficam assim 

distribuidas: 

 Podendo se repetir em linhas acima (mais agudas) e 
abaixo (mais graves), chamada linhas suplementares. 

 
Figuras e valores 

     
 A figura ritmica é formada de até três partes: Colchete, Haste e Cabeça. 
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     Figuras ritmicas estão relacionadas ao parâmetro das durações, cada figura representa uma 
relação proporcional no tempo veja o quadro a seguir 
 

 
 

Claves 
As claves (chaves) indicam qual a posição de uma das notas e todas as outras são lidas tendo a nota 

da clave como referencia, são três as claves:    
  

 
Aula 3 Atividades 

1º Coloque as notas  Mi, Sol, Lá, Si e Dó no pentagrama na ordem crescente como aparece           

                ________________________________ 
                ________________________________ 
                ________________________________ 
                ________________________________ 
                ________________________________ 
                 

 2º Escreva a figura ritmica correspondente a  seguinte nomeação 

a) Semibreve ____________ b) Seminima __________________ 

 
c) Colcheia______________ d) Mínima ____________________ 

 
3º Quantas e quais são as notas musicais?_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4º Qual o nome da única figura ritmica que não possui haste________________ 

 
Aula 4 Notação não convencional 

 
     Na notação musical não convencional ou Partituras criativas – as formas de notação são livres , 
não sendo obrigatorio seguir as regras da notação convencional. Da mesma forma que a partitura 
convencional,  sua função é orientar o interprete na execução da composição 
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Atividade 

 
1º Crie uma partitura não convencional usando diferentes sons e pausa. OBS não esqueça de colocar 
a legenda como no modelo acima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

 

 
 

Aula 1 – Let’s discuss 
1) Com auxílio do dicionário de Inglês/Português ou tradutor on-line, traduza o texto 

argumentativo acima. 

 
 

Aula 2 – Writting 
In a debate everyone has the chance to express his or her opinion without being interrupted. The 
following expressions may help you to express your ideias in English: 
I agree 
I totally agree with 
I think that 
I disagree 
I consider both 
In my opinion 
Agora é sua vez de dar opinião sobre o texto acima. E aí? Crianças passam muito tempo na 
internet ou não? Formule seus argumentos em Inglês. 

 
 


