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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
ATIVIDADE DE GRAMATICAL 

 
1ª AULA 

 
 

                             Terra, Nosso Lar 
 A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, é viva como uma 

comunidade de vida incomparável. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente 
e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade 
de recuperação da comunidade de vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de 
uma biosfera saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, 
solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma 
preocupação comum de todos os povos. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um 
dever sagrado. 
 Disponível em:  
 
Questão 1 – Os adjetivos “exigente” e “incerta” caracterizam: 
 a) a humanidade 
 b) a Terra  
c) a existência 
 d) uma aventura 
 
 Questão 2 – Em todas as alternativas, os termos grifados funcionam como adjetivos, exceto em: 
 a) “[...] é viva como uma comunidade de vida incomparável. ” 
 b) “[...] as condições essenciais para a evolução da vida. ”  
c) “[...] dependem da preservação de uma biosfera saudável [...]”  
d) “A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. ” 
 
 Questão 3 – Sublinhe os adjetivos que compõem as frases a seguir: 
 a) “[...] com todos seus sistemas ecológicos [...]”  
 
  b) “[...] uma rica variedade de plantas e animais [...]” 
 
 c) “[...] solos férteis, águas puras e ar limpo. ” 
 
 d) “O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum de todos [...]” 
 
  4 – “A humanidade é parte de um vasto universo em evolução.”. Qual é a forma do adjetivo 
destacado no grau superlativo absoluto sintético?  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 5 – Na passagem “A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. ”, o 
adjetivo sublinhado nesse trecho qualifica:  
 
__________________________________________________________________________________    
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
                                                              
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 

1ª aula 
 
 
Artigo de opinião 
O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor apresenta seu ponto 
de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. 

 

                                            Aprendendo o Brasil 
 
  Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão, o tempo todo, 
surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria 
dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, de 
envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. 
  Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de 
oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado 
disso, imagine-se o quanto seria importante, para nós mesmos, podermos reconhecer essa 
diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, 
dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular.  

Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e 
integração de um povo: pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar as 
especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais. Sem falar 
numa intensificação da consciência ecológica: todo turismo bem planejado não apenas expõe as 
riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. 
  Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos 
para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. 

                                                                                                                                                              
(Abelardo Junqueira) 

 
                                             2ª aula 
- Leitura 
-Trabalhando com o dicionário. 
a) Procure o significado das palavras desconhecidas do texto. 
Envergadura 
Infraestrutura 
Empreendido 
Autoconsciência 
Intensificação 
 
                                       3ª aula 
 
 1 – Identifique o gênero do texto lido: 
 (   ) crônica 
 (   ) reportagem 
 (   ) artigo de opinião  
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 2 – O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem: 
 (   ) “Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil [...]” 
 (   ) “[...] imagine-se o quanto seria importante, para nós mesmos, podermos reconhecer [ 
 (   ) “[...] capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração.”  
 
3 – Na parte “É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento 
turístico eficaz e sensato [...]”, o autor do texto:  
(   ) expõe uma opinião. 
(   ) emite um alerta. 
(   ) faz uma comparação. 
 
 4 – O trecho “[...] o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer 
conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. ” Consiste: 
(   ) na tese defendida pelo autor ao longo do texto.  
(   ) no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto. 
(   ) no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto.  
 
                                     4ª aula 
 
1 – Em “[...] a pluralidade dos nossos costumes [...]”, o pronome “nossos” exprime: 
(   ) lugar 
(   ) posse 
(   ) te 
 
 2 – Em “Sem falar numa intensificação da consciência ecológica: todo turismo bem planejado [...]”, 
os dois-pontos introduzem: 
 
(   ) uma conclusão sobre a expressão “consciência ecológica”. 
(   ) uma explicação sobre a expressão “consciência ecológica”. 
(   ) um comentário avaliativo sobre a expressão “consciência ecológica”. 
 
 3 – No segmento “[...] mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. ”, o termo “las” retoma:  
 
(   ) “diferentes regiões” 
(   ) “as especificidades dos modos de viver” 
(   ) “as riquezas naturais” 
 
  4 – Levando-se em consideração a ideia presente no texto, assinale a conjunção que se encaixaria 
na lacuna indicada no fragmento a seguir: 
“O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo, 
________ pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências [...]” 
 
(   ) pois  
(   ) por isso 
(   ) contudo 
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Nome: 

 

Regimes Totalitários 
Texto 1 
“Entre 1905 e 1921, a Santa Rússia Imperial Tzarista transformou-se em União Soviética, o que foi 
consagrado juridicamente, em 1922, com a aprovação de uma primeira Constituição da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Como na Revolução Francesa, em fins do século XVIII e 
começos do século XIX, as revoluções russas que levaram à fundação da URSS modificaram a face 
do mundo. Para muitos, deram início ao século XX. Seja qual for nossa opinião a respeito, é inegável 
que imprimiram sua marca em um século que só terminou com o desaparecimento dos resultados 
criados por elas.” 
Ao lado, a família real à época da Revolução Russa: o czar (ou tzar) Nicolau II e suas filhas e filho. 
Com a definitiva fase da revolução, em outubro de 1917, foram executados porque considerados 
inimigos do povo russo. A Rússia virara uma república socialista e, posteriormente, foi formada a  RSS, 
um novo país formado por várias repúblicas socialistas 
 
Texto 2 
Outro ponto em que me lembro das narrativas do meu pai: quando ele esteve no campo de 
concentração, foi chamado para um exame médico. As pessoas tinham que se apresentar 
humildemente, e tinham que dizer o seu nome com o prefixo: “Judeu” fulano de tal. Quer dizer, a 
palavra “judeu” tinha que ser dita diante do médico nazista que iria fazer o exame, e quem não 
dissesse esta palavra possivelmente levaria um castigo corporal. Lembro que meu pai disse que ao 
ser chamado para um evento dessa natureza, como um exame médico, tinha que se perfilar como um 
soldado na frente das pessoas que estavam lá e era obrigado a dizer o nome dele: “Jude Joseph 
Homburger” (“Judeu Joseph Homburger”). Essa era, portanto, a identificação que o indivíduo era 
obrigado a fazer diante daqueles algozes no campo de concentração. 
A minha lembrança também é de que o meu pai falava nos presos comunistas no campo de 
concentração de Dachau. O fato de haver prisioneiros homossexuais, não lembro de ter sido falado 
pelo meu pai; isso eu sei pela história, pelas leituras, e pelo que ouvi depois. Meu pai falava 
principalmente dos comunistas que estavam presos. (...) 
Mas o principal, o que quero relatar em seguida, é a consequência imediata dessa Prisão do meu pai 
que, antes, não cogitava em absoluto de abandonar a Alemanha. A ideia de sair da Alemanha só teve 
lugar após ele ter sido preso. E se eu nesse momento estou aqui fazendo este relato, aos 65 anos de 
idade, em 1995, isto é fruto daquele fato. Se não, não teríamos sobrevivido. 
Os fascismos são um fenômeno político caracterizado pela defesa de um governo autoritário, de um 
nacionalismo radical, da antidemocracia e do anticomunismo, a crença de uma “pureza racial”, a 
perseguição e aniquilação dos grupos sociais considerados “diferentes” (“inimigos”, “impuros”) e a 
necessidade de um líder incontestável que represente e guie a nação. Alguns desses grupos e partidos 
fascistas conseguiram chegar ao poder nas décadas de 1920,1930 e 1940. Os casos principais foram, 
naquela época, a Itália de Benito Mussolini e a Alemanha de Adolf Hitler 
 
Texto 3 
Acima, à esquerda, foto do portão principal do Estádio Olímpico de Berlim. À direita, pódio de 
premiação de prova de atletismo na Olimpíada de Berlim, em 1936. No lugar mais alto, o atleta 
estadunidense Jesse Owen. Próximos a ele, atletas, autoridades e público realizavam a saudação 
nazista. Desde de 1933, a Alemanha era governada pelo líder nazista (o nazismo pode ser entendido 
como a manifestação dos fascismos na Alemanha) 
Adolf Hitler, também presente no Estádio Olímpico de Berlim, quando da vitória de Jesse Owen. 
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O governo de Hitler quis usar as Olimpíadas de Berlim (1936), capital da Alemanha, para tentar mostrar 
ao mundo o poder do seu governo, das ideias nazistas (fascistas) e da “pureza racial” alemã (“raça 
ariana”, branca). Porém, o grande destaque foi um atleta estrangeiro (dos Estados Unidos) e negro: 
Jesse Owen, vencedor de quatro medalhas de ouro. 
 

1 - Complete: 

a) Evento ocorrido entre 1914 e 1918 que influenciou diretamente o desenrolar da Revolução Russa. 

b) Partido ______________________: liderou a Revolução Russa de outubro de 1917. 

c) Vladimir Ilyich Ulianov, principal líder da Revolução Russa de outubro de 1917, era mais conhecido 

como _____________________________ 

d) O Exército __________________________ foi formado para defender, na guerra civil (1918-1921), 

a Revolução Socialista. Seu líder era Leon Trotsky. 

 

2 - O texto 02 é um relato de uma sobrevivente das atrocidades realizadas pelo nazismo na Alemanha. 

De acordo com o texto, quais grupos, dentre outros, eram perseguidos pelo nazismo (e fascismos em 

geral)? 

 

 

 

 

 

 

3 - Qual foi a saída relatada, no texto 02, para se escapar das atrocidades nazistas? 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Por que as vitórias de Jesse Owen, relatadas no texto 03, foram consideradas negativas para Hitler 

e o nazismo (e os fascismos em geral)? 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

  
 
 
 
CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 (Com base nas habilidades do currículo paulista e as atividades anteriores) 
 

AULA 1 

 

1) Assinale V (verdadeiro) F (falso): 
 

(    )  A Europa pode ser regionalizada em Ocidente e Oriente. 

(    ) A Europa Ocidental compreende os países de economia desenvolvida e altamente industrializada. 

(    )  A Europa Oriental agrupa os países com economia menos desenvolvida, representado sobretudo, 

por nações ex - socialistas. 

(  )  A globalização e os processos migratórios têm contribuído, na atualidade, para diminuir as 

diferenças e integrar as culturas entre povos de todo o mundo. 

 

2)  

Porção Eurásia Europa Península Ásia 

  
 Complete as lacunas com as palavras acima: 
  
 Do ponto de vista físico, a ________ oeste da grande massa continental chamada 
____________ (_________ e _________), conhecida como ___________, é na verdade, uma grande 
____________ (ponta da terra emersa cercada de água por todos os lados exceto um, que a une ao 
continente). 
 
 

3) Com base na resposta da atividade 2: qual é a razão da definição de “Eurásia”? 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

4) Assinale a alternativa correta. 
Historicamente, eles representam obstáculos físicos para maior integração entre os povos do 
Leste e do oeste da Eurásia. São eles: 
 
a) Montes Urais, o mar Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso. 
b) Montes Urais, o Rio Sena e a Cordilheira do Cáucaso. 
c) Montes Urais, o mar Negro e Cáspio e a Cordilheira do Andes. 
d) Montes Urais, o mar Negro e Cáspio e o Rio Danúbio. 

 
 

GEOGRAFIA PROFESSORA 

SANDRA SOBRAL 

4º ROTEIRO 12ª ATIVIDADE 9 ANOS 
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5) Relacione a coluna 1 com a coluna 2: 
Europa física. 

   
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AULA 2   Representação cartográfica.  
 
Relaciono o número do mapa a sua descrição ao lado: 
1    

 
2 
 

4 
3 

a) Relevo 

b) Planalto 

c) Cadeias de Montanhas 

d) Hidrografia 

e) Planícies e depressões 

(   ) baixas altitudes: a maioria do território tem altitude 

inferiores a 200 m; possui cadeia de montanhas 4 mil m 

(Alpes) e 5 mil m (Cáucaso). 

(     ) Norte e Centro do continente Desgastados pela erosão: 

baixas altitudes ou planas (mesetas). 

(   ) Centro Sul formação mais recente: altitudes elevada 

formação por tectonismo sul. 

(    )  Servem com vias de transporte, com grande volume 

de águas. 

(    ) Sedimentares, rios navegáveis Leste e centro da 

Europa. 

(   ) Projeção de Albers. É uma projeção 

cônica para representação dos 

hemisférios. 

(   ) Projeção de Miller. É uma projeção 

equivalente cilíndrica conservando as 

áreas. 

(   )  Uma projeção conforme cilíndrica – 

meridianos representados por segmentos 

de reta paralelos e não há deformação dos 

ângulos em torno de quaisquer pontos. 

Projeção de Mercator 

(   ) Projeção cilíndrica equidistante 

meridiana. Os meridianos e os paralelos 

são igualmente espaçados. Era muito 

empregado na navegação marítima, mas 

foi substituída pela projeção de Mercator. 

     

   4 

  4  
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AULA 3 
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Observe a imagem acima. 

 Agora, responda: 
a) Em sua opinião, qual foi a intenção do autor ao produzir a imagem acima? 

 
 
 
 
 
 
 

b) Como é possível relacionar essas imagens com o mundo atual? 
 
 

 
   

 

 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

As ligações químicas são as interações que ocorrem entre átomos para se tornarem uma 

molécula ou substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: covalentes, 

metálicas e iônicas. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se 

eletronicamente. Esse processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para 

alcançar estabilidade, precisa ter em sua camada de valência oito elétrons. 

Nesse 4º roteiro estaremos dando continuidade ao estudo sobre Ligação Química, e, 

portanto, o tema será: Ligação Covalente 

 

 LIGAÇÃO   COVALENTE 
 

Também chamada de ligação molecular, as ligações covalentes são ligações em que ocorre o 

compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a Teoria do 

Octeto; diferentemente das ligações iônicas em que há perda ou ganho de elétrons.   Além 

disso, pares eletrônicos é o nome 

dado aos elétrons cedidos por cada 

um dos núcleos, figurando o 

compartilhamento dos elétrons das 

ligações covalentes. 

 

Exemplo: H2O: H - O - H (molécula 

de água) formada por dois átomos 

de hidrogênio e um de oxigênio. 

Cada traço corresponde a um par de 

elétrons compartilhado formando 
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uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação.    

 

Outros exemplos de substâncias formadas por ligações covalentes são: 

 Gás oxigênio, O2 

 Sacarose (açúcar de mesa), C12H22O11 

 Ácido clorídrico, HCl 

As ligações covalentes podem ser classificadas em polares ou apolares. No caso da água temos 

uma ligação covalente polar, pois os átomos que compõem a molécula apresentam diferentes 

eletronegatividades. Já o oxigênio (O2) apresenta uma ligação covalente apolar, pois é formado 

por átomos de um único elemento químico e, por isso, não apresenta diferença de 

eletronegatividade. 

 

 Ligação Covalente Dativa 

Também chamada de ligação coordenada, ocorre quando um dos átomos apresenta seu octeto 

completo, ou seja, oito elétrons na última camada e o outro, para completar sua estabilidade 

eletrônica, necessita adquirir mais dois elétrons. 

Esse tipo de ligação é representada por uma seta e um exemplo é o composto dióxido de 

enxofre SO2: O = S → O. 

Isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre com um dos oxigênios para 

atingir sua estabilidade eletrônica e, além disso, o enxofre doa um par de seus elétrons para o 

outro oxigênio para que ele fique com oito elétrons na sua camada de valência. 

 Ligação Metálica 

É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos e bons 

condutores térmico e elétrico. Para tanto, 

alguns metais perdem elétrons da sua 

última camada chamados de "elétrons 

livres" formando assim, os cátions. 

A partir disso, os elétrons liberados na 

ligação metálica formam uma "nuvem 

eletrônica", também chamada de "mar de 

elétrons" que produz uma força fazendo com 

que os átomos do metal permaneçam unidos. 

Exemplos de metais: Ouro (Au), Cobre (Cu), 

Prata (Ag), Ferro (Fe), Níquel (Ni), Alumínio (Al), Chumbo (Pb), Zinco (Zn), entre outros. 

Os metais apresentam estado físico sólido em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, 

o único metal líquido nessas condições. As substâncias metálicas são boas condutoras de calor 

e eletricidade e, além disso, apresentam um brilho característico. 

Saiba mais sobre as Ligações Químicas assistindo as vídeo aulas nos links: 

https://youtu.be/s6X4aKFBWqg                 (8min37seg) 

https://youtu.be/2Vj1T0dJbTI                       

https://youtu.be/QC_Mskmdajs                   (5min) 

https://youtu.be/JIjNmP-U4PE                     (4min) 

 

*** IMPORTANTE:  

https://youtu.be/s6X4aKFBWqg
https://youtu.be/2Vj1T0dJbTI
https://youtu.be/QC_Mskmdajs
https://youtu.be/JIjNmP-U4PE
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Vivemos num momento de Pandemia, isto é, o mundo está sofrendo com uma doença altamente 

transmissível que é a COVID 19. Essa patologia é causada pelo Coronavírus, um vírus que ataca 

principalmente as células dos pulmões.  

Os vírus são organismos que não possuem célula (acelulares), sendo sua estrutura formada 

basicamente por proteínas e ácido nucleico (moléculas). Não se esqueça que ao falarmos em 

moléculas estamos adentrando o conhecimento das ligações químicas. 

A melhor maneira de se combater o vírus é através da prevenção com o uso das vacinas, e, 

considerando o fato de que os vírus são constituídos em sua estrutura por moléculas, para o 

desenvolvimento de vacinas será muito importante a compreensão e aplicação de conceitos e 

tecnologia desenvolvidos na Ciências (Química e Biológica) como por exemplo os que estão 

relacionados com as Ligações e reações químicas.  

No próximo roteiro estaremos compreendendo melhor a Pandemia e a importância das Vacinas. 

 ATIVIDADES SOBRE LIGAÇÃO QUÍMICA 

Questão 1 

Segundo a Regra do Octeto, para adquirir a estabilidade apresentada por um gás nobre, o átomo 

de um elemento químico cujo número atômico é 17 deve: 

a) ganhar 2 elétrons 

b) perder 2 elétrons 

c) ganhar 1 elétron 

d) perder 1 elétron 

 

Questão 2 

Uma das principais características dos metais é a alta capacidade de conduzir calor e 

eletricidade, que pode ser explicada pela: 

a) existência de mais elétrons que prótons 

b) existência de elétrons livres 

c) existência de mais de um tipo de ligação química 

d) existência de diferentes prótons livres 

e)existência e elétrons estáticos  

 

Questão 3 

Ao se transformar em íon estável, um átomo de magnésio (Z = 12) e um átomo de oxigênio (Z 

= 8), respectivamente:  

a) ganha e perde 1 elétron.  

b) ganha e perde 2 elétrons.  

c) ganha e perde 3 elétrons.  

d) perde e ganha 1 elétron.  

e) perde e ganha 2 elétrons. 

Não deixe de assistir os vídeos!   Bom estudo! 
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TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 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:  
Equação do 2° grau , Fórmula de Bhaskara: https://youtu.be/PkjLwUangbk 
Equação do 2° grau, Bhaskara, Estudo das raízes: https://youtu.be/nxHsvuSrKEQ 

 
AULA 2 

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES 
 DO 2° GRAU COMPLETAS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver uma equação significa determinar todas as suas soluções. 
 

FÓRMULA GERAL DA RESOLUÇÃO (FÓRMULA DE BHASKARA) 
 

Um dos métodos mais conhecidos para resolver uma equação do 2º grau é conhecido 
como Método de Bhaskara ou Fórmula de Bhaskara, que é um método resolutivo cujo 
nome homenageia o grande matemático grego que a demonstrou.  Essa fórmula nada mais 
é que do que um método para encontrar as raízes reais de uma equação do 2º grau fazendo 
uso apenas de seus coeficientes.  Vale lembrar que o coeficiente é o número que 
multiplica uma incógnita em uma equação.  

Para utilizar a fórmula de Bhaskara é necessário lembrar que toda equação do 2º grau 
deve estar escrita na forma geral ax2 + bx + c = 0. 

 

https://youtu.be/PkjLwUangbk
https://youtu.be/nxHsvuSrKEQ
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AULA 3 

FÓRMULA DE BHASKARA 
 
 
 
                        
 
 

Essa fórmula, também é conhecida como fórmula geral da equação do 2º grau, pois 
permite encontrar as raízes de qualquer equação do 2º grau, completa ou incompleta. 

O número b² - 4·a·c chama-se discriminante da equação e é representado pela letra 
grega ∆ (delta). 

 
Então: 

 
 

 
A fórmula fica: 
 
 

 
 

 

O valor de ∆ determina o número de raízes de uma 
equação. 

Veja que: 
 

                         
 

Vamos então para o passo-a-passo de como encontrar as raízes de uma equação do 2º 
grau completa: 

 

Exemplo:  x2 - 4x + 3 = 0  
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Outros exemplos: Resolver as equações do 2º grau em ℝ (Conjunto dos números Reais). 

 

a) 3x2 + 2x - 1 = 0 

 Encontre os valores dos coeficientes a, b 

e c. 

a = 3 
b = 2 
c = -1 

 Substitua esses valores na fórmula               

∆ = b2 - 4·a·c 

∆ = 22 – 4 ·3·(-1) 
∆ = 4 + 12 
∆ = 16 

 Substitua os valores na fórmula x = 
− 𝒃 ±√∆

𝟐·𝒂
 

x = 
− 2±√16

2·3
 

x = 
−2 ±4

6
    → x = 

−2+4

6
  → x = 

2

6
  → x = 

𝟏

𝟑
 

                ↘ x = 
−2−4

6
  → x = 

−6

6
   → x = -1 

S = { 
𝟏

𝟑
 , -1} 

 

b) x2 - 4x + 4 = 0 

 
a = 1          b = -4      c = 4 
 
∆ = b2 - 4·a·c 
∆ = (-4)2 – 4 · 1 · 4 
∆ = 16 – 16 
∆ = 0  
 

x = 
− 𝒃 ±√∆

𝟐·𝒂
 

x = 
− ( −4)±√0

2·1
    

x =
4  ± 0

2
    → x = 

4+0

2
  → x = 

4

2
  → x = 2 

                ↘   x = 
4−0

2
  → x = 

4

2
  → x = 2 

S = {2} 
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c) 3x2 – 2x + 4 = 0             

a = 3         b = - 2         c = 4 

∆ = b2 - 4·a·c 
∆ = (-2)2 - 4·3·4 
∆= 4 – 48 
∆ = -44 
 

x = 
− 𝒃 ±√∆

𝟐·𝒂
 

x = 
−(−2)±√−44

2∙3
 

x = 
2 ±√−44

6
     ∉ ℝ   (O valor de x não pertence ao conjunto dos números Reais, 

porque √−44 não representa um número real). 
 
S = {   }     ou   S  = ∅ 

           ↘                     ↓ 

         “Conjunto vazio” 

 
AULA 4 

EXERCÍCIOS 
 

1) Considere: y2 – 4y = - 6 + 3y 

Escreva essa equação na forma geral e responda às seguintes questões: 
a) Forma geral: _______________________ 

b) Qual é a incógnita? __________ 

c) Qual é o grau da equação? _________ 

d) Qual é o termo independente? __________ 

e) O número 6 é uma solução? _____________ 

f) O número -1 é uma solução? ______________ 

 

2) Determine o número de raízes reais em cada equação, sem resolvê-las. 

DICA: Calcule o valor de ∆ (lembre-se que se ∆ > 0, a equação possui duas raízes reais distintas; ∆ < 
0, a equação tem duas raízes reais iguais e se ∆ = 0, a equação não possui raízes reais). 

Exemplo: 5x2 - 6 x + 1 = 0      a = 5        b = - 6        c = 1 

                ∆ = b2 - 4·a·c 

                ∆ = (- 6)2 – 4 · 5 · 1 

                ∆ = 36 - 20 

                ∆ = 16 → como o valor de ∆ > o então a equação tem duas raízes reais distintas 

a) x2 + 7x + 5 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 4x2 + x – 1 = 0 

 

c) x2 – 10 x + 25 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

d) x2 + x + 1 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 9x2 – 42x + 49 = 0 

 

f) x2 – 3x + 3 = 0 

 

 

 

AULA 5 
 

IMPORTANTE: OS EXERCÍCIOS 3 e 4 DEVEM SER FEITOS EM FOLHA AVULSA PARA 
ENTREGAR. 

3) Resolva as equações do 2° grau. Quando necessário, escreva a equação na forma geral 

antes de resolvê-las. 

a) x2 – 4x + 3 = 0 

 
b) 15x2 + 13 – 2x = 0 

 
c) 2x2 – 9x + 4 = 0 

 
d) -20 = - x – x2                      →      x2 + x – 20 = 0      Agora é só calcular! 

 
e) 7x2 = - x – 1 

 
f)  9y² – 12y + 4 = 0 
 
g)   x ( x + 2 ) = 2 ( x + 6 )       →       *Use a propriedade distributiva 
 
h)  (x – 1 ) · ( x – 8 ) = - 34 

 

4) Testes – Assinalar com um X a alternativa correta: 

I) Quantas raízes reais tem a equação 2x2 – 2x + 1 = 0? 

a.(     ) 0               b.(     ) 1                c.(     ) 2            d.(     ) 3 
 
II) As raízes da equação 4x2 – 16 = 0 são: 

a.(     )  0 e 2                        c.(     ) 2 e -2                
b.(     ) 0 e – 4                      d.(     )  – 2 e -2  
 
III) As raízes da equação 2x2 – 10 – 8x = 0 

a.(     ) 1 , 5                       c.(     ) -1 , 5  
b.(     ) 2 , 3                       d.(     ) -1 , -5 
 
IV) As soluções da equação ( x + 3) · ( 2x – 4 ) = 0 são: 

a.(     ) 2 e 3                           c.(     ) -3 e 4 
b.(     ) 3 e 4                           d.(     ) -3 e 2 
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GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

 
     ORIENTAÇÕES: 

 TODOS os exercícios devem conter os cálculos utilizados para se obter a resposta.  
Esses cálculos podem estar em uma folha avulsa ou na folha de atividades. Caso o 
espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a 
folha de atividades, mas não esqueça de entregar a folha com as resoluções. 

 
DICAS DE VÍDEO-AULAS: 
Teorema de Tales e os triângulos: https://youtu.be/MJYaN_pVGBQ 
Teorema de Tales nos triângulos: https://youtu.be/RrjIjtnRE18 
 

AULA 1  
 

TEOREMA DE TALES 
 NOS TRIÂNGULOS 

 

 

 

 

 

Traçamos pelo vértice A uma reta r paralela ao lado 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos um feixe de paralelas, e pelo teorema de Tales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MJYaN_pVGBQ
https://youtu.be/RrjIjtnRE18
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Exemplos:  

a) Calcular o valor de x, sabendo que 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ // 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  : 

 

2

𝑥
  = 

3

6
  ⇒  3 · x = 2 · 6 ⇒ 3x = 12 ⇒ x = 

12

3
  ⇒ x = 4           

 

 

 

 

 

b) No triângulo abaixo, 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ //𝑃𝑄̅̅ ̅̅ .  Descubra o valor da medida representada pela letra x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 2 
 

EXERCÍCIOS  
 

1) Calcule o valor de x, sabendo que 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ // 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ .  

a)                                               b)                                    c)  
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2) Na figura 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ //𝐵𝐶̅̅ ̅̅ .  Então, o valor de x é: 

   a.(     ) 2 

 

   b.(     ) 7 

 

   c.(     )  
7

2
 

 

   d.(     ) 
2

7
 

 

 

3) Na figura abaixo 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  // 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ . Qual é o valor de x? 

 

     a.(     ) 5 

     b.(     ) 6 

     c.(     ) 7 

     d.(     ) 8 

 

 

 

 

 

4) Uma estátua projeta uma sombra de 8 m no mesmo instante que seu pedestal projeta 

uma sombra de 3,2 m. Se o pedestal possui 2 m de altura, qual a altura da estátua? 

 

a.(     ) 20 metros 

b.(     ) 15 metros 

c.(     ) 10 metros 

d.(     ) 5 metros 

 

 

 

 

 

5) Na figura 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  // 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  . Então, o valor de x é: 

 

a.(     ) 4 

b.(     ) 6  

c.(     ) 14 

d.(     )  9 
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6) No triângulo abaixo 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  // 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ .  Assim, podemos afirmar: 

 

a.(     ) 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  = 10 

b.(     ) 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  = 6 

c.(     ) 𝐴𝑄̅̅ ̅̅  = 10 

d.(     ) 𝐴𝑄̅̅ ̅̅  = 5  

 
     

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

12ª ATIVIDADE – Educação Física 

                                                         
Esportes de precisão 

 Os esportes de precisão são aqueles nos quais o resultado da ação motora tem como objetivo 
atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais 
importante nesses esportes. Exemplos: bocha, croquet, curling, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro 
esportivo, esgrima etc. Esportes de precisão são também aqueles que têm como foco a precisão do 
atleta, a sua eficiência. Dessa forma, esses esportes dependem quase que exclusivamente da 
capacidade do praticante. 
 
Analisando as imagens abaixo você perceberá claramente as características destes esportes: 

 
Figura 1 Bocha                     Figura 2 Curling                        Figura 3 Tiro Esportivo 

                              
Figura 4 Golfe                Figura 5 Tiro com arco                    Figura6 Dardo 
Para saber mais  
Histórico das modalidades 
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Golfe 
 A palavra golfe tem origem do inglês golf, que por sua vez provém do alemão kolbe, 
significando taco. Considerado um esporte de elite por muitas pessoas, sua real origem é bastante 
discutida, sendo que a mais aceita é a sua criação pelos escoceses que já o praticavam por volta de 
1400 – Escócia. 
BOLICHE   
 Século XII: Surgiu na Inglaterra um jogo de boliche na grama, que tinha por objetivo colocar a 
bola o mais perto possível do alvo, porém sem derrubá-lo. Século XIX: A versão com 10 pinos (“ten 
pin bowling”) dispostos na forma triangular, foi criada nos Estados Unidos, e depois, no século XX se 
expandiu para o mundo. 
 SINUCA 
  Na verdade, a história da sinuca começou na Índia, em 1875, em um período de chuva, mas 
o jogo já era praticado de diferentes formas desde o século XV. Esta data aponta o início do snooker 
que conhecemos hoje, nessa época o jogo ainda era na grama e jogado com o “massa”, haste com 
ponteiro em forma de espátula. 
                                                                             Fonte: PRÁTICAS CORPORAIS Educação Física 
Editora Moderna  
                                                                                                                  Google: Histórico das 
modalidades 
                                                                                       
 
 Atividades  

 
Com base nos textos acima, responda as seguintes questões: 

 
1- Qual é o objetivo dos esportes de precisão? 

 
A- Atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. 

B- Chutar a bola pelo campo. 

C- Jogar em equipe. 

D- Nadar numa piscina olímpica. 

 
2- Assinale a alternativa correta referente às modalidades pertencentes à categoria de esportes 
de precisão: 
 

A- Jiu -Jitsu, Boliche, Basquete, Futsal, Croqué, Esgrima e Handebol. 

B- Golfe, Voleibol, Sinuca, Capoeira, Natação, e Curling. 

C- Golfe, Boliche, Sinuca, Tiro, Esgrima e Curling. 

D- Pólo aquático, Boliche, Atletismo, Tiro, Croqué, Esgrima e Ciclismo. 

 
3- Por que o voleibol e o atletismo não são considerados esportes de precisão? 

 
 A - Porque utilizamos bola durante esses jogos. 

     B - Porque não têm como objetivo alcançar um alvo com um objeto. 
     C- Porque os jogadores correm muitos nessas categorias. 
     D- Porque são realizados em espaços abertos. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 
4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
NOME__________________________________________________________ ANO____Nº___ 

 
1ª Aula Ações Corporais  

       A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção poética, 
ou seja, um jeito de criar de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. 
     Para começar a falar em dança, precisamos voltar nossa atenção para a qualidade do movimento 
humano. Quando nos referimos à qualidade, estamos falando das características, do modo como o 
movimento acontece. Esses movimentos podem ser rápidos, lentos, pesados, fortes, livres ou 
precisos. Nosso corpo possui as chamadas funções mecânicas – dobrar, esticar, torcer – mesmo 
sentados, nós dobramos esticamos, ainda que muito pouco, 
     As ações corporais como, correr, rolar, rodar, balançar etc. podem ser acrescidas de ações 
contrastantes ex. correr-parar; crescer-diminuir; aparecer-sumir e ações complementares; 
desmanchar-derreter-ruir. Esses movimentos corporais podem ser transformados em dança, por meio 
de seus elementos: o tempo, o espaço, o peso, e a fluência. 
     O dançarino e coreógrafo húngaro Rudolf Laban (1879-1958), foi um incansável pesquisador do 
movimento e estabeleceu alguns parâmetros de ações que podem ser realizadas pelo corpo e nomeou 
de fatores do movimento. São eles:  
Fluência diz respeito ao controle do movimento ex. controlado, restrito, cortado Espaço como nos 
movimentamos no espaço ex. direto, multifocado, flexível.    Peso diz respeito da força empregada na 
ação leve ou firme.                         
Tempo relaciona-se à velocidade e a duração se um gesto súbito como um susto, ou sustentado como 
uma espreguiçada.  

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 
1ºQuais são os fatores do movimento e quem os nomeou? _________________________________ 

 

 
2º Assinale V para verdadeiro e F para falso  
(   ) Rudolf Laban morreu em 1980 
(   ) Quem pesquisou os fatores do movimento foi Ivaldo Bertazzo 
(   ) as ações corporais podem ser contrastantes e complementares 
(   ) um movimento cotidiano pode se transformar em dança 
(   ) o corpo pode se movimentar no espaço de maneira multifocada 
 
3º A dança é uma ________ artística, para _____ nessa linguagem é importante ter __________ 
poética, ou seja, um jeito de criar de se __________ criado para expressar uma sensação, uma ideia. 
Assinale a alternativa que completa a frase corretamente 
(   ) atividade, escrever, vontade, comunicar 
(   ) linguagem, falar, intenção, movimentar 
(   ) linguagem, criar, intenção, movimentar  
(   ) atividade, criar, intenção, movimentar 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ª aula Tipos de dança: a dança e as danças 
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      A dança não é só dançar, pode-se escrever sobre dança, fazer figurino, propor sequências de 
movimentos ou coreografias, sugerir iluminação; a dança, é parte desse conjunto para apreciação e 
entendimento.  
     Há danças com narrativas bem lineares, com clara semelhança à linguagem verbal; umas buscam 
manter-se fiel ao verbal (porém ela não é uma mímica do verbal, é uma criação), outras, apesar da 
história, buscam outros significados na própria movimentação, no figurino. 
     Cada dança tem sua proposta. Como reconhecer ou praticar a dança étnica, dança de rua, o balé 
romântico, a dança moderna, a dança contemporânea? Como olhar para esta imensa diversidade?  
Para isso o importante é ter conhecimento das características artísticas para analisá-las. 
     Ainda nos resta os ideais do balé romântico: a heroína triste, sobre-humana, capaz de morrer ou 
enlouquecer por amor, “apague-se a realidade que a arte é fuga para um mundo encantado”. No balé 
romântico preserva-se uma hierarquia de reis e rainhas, príncipes, ao manter o corpo de baile, 
primeiros bailarinos, estrelas etc. 
     A dança moderna veio ao encontro de mudanças que já estavam acontecendo. Sem fadas ou 
bosques encantados. O tema e os personagens principais eram o homem moderno com seus conflitos, 
sociais e políticos mostrados por meio da dança, causando estranhamento. Os bailarinos agora de 
pés descalços, movimentando o tronco de um modo flexível, usam o solo sentando-se ou ajoelhando, 
o que não é usado no balé clássico. 
     A dança contemporânea, é esta que temos assistido, não há um modo definido de fazê-la. Existem 
tantas quantos forem seus criadores. Não existe hierarquia, o melhor corpo, todos são solistas, usam 
várias mídias TV, DVD, múltiplas sonoridades, improvisação, deslocamento do centro do palco, 
emprego de técnicas de danças populares, yoga, esporte, pesquisa de linguagem. 
 

 
Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

 
1º Sem ser na função de intérprete cite três possibilidades de se trabalhar com 
dança___________________________________________________________________________ 
 
2º Qual o requisito necessário para se reconhecer uma modalidade de dança? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3ª Quais eram os temas tratados na dança moderna? _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4ºCite cinco características da dança contemporânea:______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5º A hierarquia do balé romântico era baseada na Corte, essa afirmativa é: 
 
                            (   ) Verdadeira            (   ) Falsa 
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INGLÊS – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
 
Leia o texto para responder as questões de 1 a 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 1 - The genre of the text is: 
a) news. 
b) advertising. 
c) instruction manual. 
d) reporting. 
 
Questão 2 - The purpose of the text is: 
a) sell a product. 
b) present a prescription. 
c) announce an idea. 
d) narrate an event. 
 
Questão 3 - O público-alvo do texto são: 
a) children. 
b) young people. 
c) women. 
d) elderly people. 
  
Questão 4 - What does the text announce the creation of? 
a) A social networking group. 
b) A WhatsApp profile. 
c) A special phone. 
d) A Facebook account. 
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Questão 5 - Segundo o cartaz, que tipos de vídeos serão divulgados no grupo? 
a) Vídeos sobre motivação. 
b) Vídeos sobre o Coronavírus.  
c) Vídeos sobre atividade física. 
d) Vídeos sobre culinária. 
 
Questão 6 - Por que foi criado o “Solidarity WhatsApp”? 
a) Para as pessoas não saírem de casa. 
b) Para as pessoas não se sentirem sozinhas. 
c) Para as famílias sentirem-se protegidas. 
d) Para combater o isolamento social.  
Questão 7 - The group will disclose: 
a) food. 
b) audios. 
c) songs. 
d) content. 
 
Questão 8 - O trecho do texto que faz um convite ao leitor é: 
a) “Solidarity WhatsApp” 
b) “it will be disseminated” 
c) “Come join this group as well!” 
d) “Contact of the Cultural for the Elderly” 
 
Questão 9 - O órgão responsável pela divulgação do texto é: 
a) Secretaria de Educação. 
b) Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. 
c) Secretaria de Saúde e de Cidadania. 
d) Secretaria de Ação Social. 
 
Questão 10 - Segundo o cartaz, serão divulgados no grupo dicas sobre: 
a) qualidade de vida. 
b) prevenção da Covid-19. 
c) tipos de filmes. 
d) boa alimentação. 
 
 

 
 


