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1º ROTEIRO DE MAIO ou 9ª ATIVIDADE – MAIO/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; 

 Todos os professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos.  

 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); 

 ENTREGAR DO DIA 10/05/21 ATÉ 14/05/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

VOCÊ FICA NO ANONIMATO 

 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 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
  

                                            1ª AULA 
                                  
O segredo está nos dentes 
Isso mesmo! Os dentes dos jacarés guardam informações importantes. Os da espécie Candidodon 

itapecuruense, por exemplo, pareciam dentes molares de mamíferos, indicando um tipo de 

alimentação semelhante ao desse grupo. Os dentes do Caipirasuchus montealtensis, por sua vez, 

são únicos e indicam que o animal se alimentava de plantas. 

Já os crocodiliformes da família Baurusuchidae eram predadores vorazes – comiam tudo o que 

conseguiam caçar, provavelmente até dinossauros! Seus dentes eram recurvados e serrilhados, 

como os de um tiranossauro, e eles viviam principalmente no noroeste de São Paulo e no Triângulo 

Mineiro. 

“Revista Ciência Hoje das Crianças”. Edição 254. Disponível em: . (Fragmento). 

                                       

2ª e 3ª aula 

 1 – Identifique o trecho que contém um pronome demonstrativo: 

 (    ) “Isso mesmo!” 

 (    ) “Seus dentes eram recurvados e serrilhados [...]” 

 (    ) “[...] eles viviam principalmente no noroeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro.”  

 

2 – O pronome demonstrativo identificado acima: 

 (    ) retoma uma informação.  

 (    ) anuncia uma informação.  

 (    ) complementa uma informação.  

 

 3 – Aponte a passagem em que o termo grifado funciona como pronome demonstrativo: 

 (    ) “O segredo está nos dentes”.  

 (    ) “[...] indicam que o animal se alimentava de plantas.” 

 (    ) “[...] comiam tudo o que conseguiam caçar, provavelmente até dinossauros!” 

 

 4 – Na passagem apontada na questão anterior, o termo grifado é um pronome demonstrativo, pois 

equivale a: 

 (    ) “aquilo”. 

 (    ) “aquele”. 

 (    ) “aquela”. 
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5 – No segmento abaixo, há um vocábulo que é a contração de uma preposição com um pronome 

demonstrativo. Sublinhe-o: 

   “[...] indicando um tipo de alimentação semelhante ao desse grupo 

 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

                                  

18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à 
menina Araceli Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 
18 de maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças 
e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a 
sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual. 

Diariamente crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos diversos 
ambientes por eles frequentados. Dessa forma, a família, a sociedade e o poder público, devem ser 
envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração 
sexual, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do 
que é o abuso sexual. 

A violência sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em várias idades (incluindo bebês), e 
em todas as classes sociais, podendo ser de várias formas, como: 

 abuso sexual: a criança é utilizada por adulto, ou até um adolescente, para praticar algum 
ato de natureza sexual; 

 exploração sexual: usar crianças e adolescentes com propósito de troca ou de obter lucro 
financeiro ou de outra natureza em turismo sexual, tráfico, pornografia, ou também em rede 
de prostituição. 

Assim que for identificada a violência sexual, antes mesmo de conversar com a vítima, é importante 
entrar em contato com profissional que possa colaborar e dar o encaminhamento correto de acordo 
com o caso, conforme a Lei nº. 13.431/2017. 

Ressaltamos a importância do trabalho em rede, destacando os Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS), que são unidades públicas que funcionam como 
porta de entrada para o atendimento de pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus 
direitos violados. Salientamos que principalmente não culpabilizem a criança ou o adolescente e 
que, identifiquem quaisquer elementos e situações de risco que possam haver. 

Havendo alguma suspeita é possível fazer a denúncia por meio do canal Disque 100. A ligação é 
gratuita, funciona todos os dias da semana, por 24h, inclusive sábados, domingos e feriados. A 



5 

 

denúncia pode ser feita também na Polícia Militar, pelo número 190, ou Polícia Rodoviária Federal, 
pelo 191. O sigilo é garantido, e as ligações podem ser feitas por aparelhos fixos ou móvel.  

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

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
                    INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

                             1ª aula 

Projota- Ela Só Quer Paz-  

Ela é um filme de ação com vários finais 

Ela é política aplicada em conversas banais 

Se ela tiver muito a fim, seja perspicaz 

Ela nunca vai deixar claro, então entenda 

sinais 

 

É o paraíso, suas curvas são cartões postais 

Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem 

mais 

Ela é o barco mais bolado que aportou no seu 

cais 

As outras falam, falam, ela chega e faz 

 

Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais 

Ela dança, dança, dança demais 

Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais 

Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás 

 

Não quer cinco minutos no seu banco de trás 

Só quer um jeans rasgado e uns quarenta reais 

Ela é uma letra do Caetano com "flow" do Racionais 

Hoje pode até chover, porque ela só quer paz 

 

Hoje ela só quer paz 

Hoje ela só quer paz 

Hoje ela só quer paz 

Hoje ela só quer  

 

Notícias boas pra se ler nos jornais 

Amores reais, amizades leais 

Ela entende de flores, ama os animais 

Coisas simples pra ela são as coisas principais 

 

Sem cantada, ela prefere os originais 

Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais 

Ela não é as suas nega rapaz 

Pagar bebida é fácil, difícil é apresentar pros pais 

 

Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz 

https://www.vagalume.com.br/projota/
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Vai fazer você sentir inveja de outros casais 

E você vai ver que as outras eram todas iguais 

Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais 

 

Essa mina é uma daquelas fenomenais 

Vitamina, é proteína e sais minerais 

Ela é a vida, após a vida 

Despedida pros seus dias mais normais 

Pra que mais? 

 

Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais 

Ela dança, dança, dança demais 

Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais 

Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás 

 

Não quer cinco minutos no seu banco de trás 

Só quer um jeans rasgado e uns quarenta reais 

Ela é uma letra do Caetano com "flow" do Racionais 

Hoje pode até chover, porque ela só quer paz 

 

 

Hoje ela só quer paz 

Hoje ela só quer paz 

Hoje ela só quer paz 

                                                                   www.letra.mus.br 

 

                                      2ª aula 

1.Faça uma análise da música, em seguida, descreva a personagem principal citada.  Quais são 
seus sentimentos em relação ao amor e a amizade? Comente. 
 
2.E você procura o mesmo que essa personagem? Comente. 
 
3.Como você vê essa personagem. Você acha, que por ela não ter medo de arriscar, se torna 
uma pessoa fútil ou fácil? Você conhece alguém que possui essas mesmas qualidades? Comente. 
 
4.”... Amores reais, amizades leais...” Você acha que nos dias atuais isso é possível? Comente. 
 
5.Observe os versos a seguir... Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais..”E você acredita no 
amor? Comente. 
 
6. “...Essa mina é uma daquelas fenomenais 
Vitamina, é proteína e sais minerais 
Ela é a vida, após a vida 
Despedida pros seus dias mais normais 
Pra que mais?...”  
Explique  o que você entendeu com a leitura dessa estrofe. 
 
 
 
 
 
 

http://www.letra.mus.br/
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                              3ª e 4ª aula                  
7.Analise os versos a seguir e, descreva algumas característica e   rotina da personagem da 
música:”... “...Notícias boas pra se ler nos jornais 
Amores reais, amizades leais 
Ela entende de flores, ama os animais 
Coisas simples pra ela são as coisas principais?...” 
 
 
8.Faça uma análise do título da canção e explique o seu significado. A personagem quer paz de 
quê? Comente. 
 
 
9.Quanta estrofes constituem a canção? Quantos versos ? Tem rimas? Transcreva dois exemplos 
de rimas se houver. 
 
 
10.Que lições você depreende da música? Comente. 
 
 
11. AGORA É COM VOCÊS, qual é o seu estilo musical preferido? Quem conhece o intérprete da 
música? Quem já ouviu a canção? Qual é o tema da canção?  

 
HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

A Crise de 1929 

A Crise de 1929 foi uma grande crise econômica que atingiu os Estados Unidos e grande parte do 
mundo capitalista, na década de 1920. 

 

Também é conhecida, historicamente, como Quebra da Bolsa de Nova York ou Grande 
Depressão. Ocorreu no Entre Guerras, ou seja, no período que se estende do fim da Primeira 
Guerra Mundial, em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Ao fim da Primeira 
Guerra Mundial, os Estados Unidos obtiveram vantagens com a exportação de grande quantidade 
de produtos para a Europa, além de emprestar dinheiro aos países destruídos pela guerra. 
Tornaram-se, assim, o país mais rico e poderoso do mundo, atingindo o auge da prosperidade 
econômica na década de 1920. Esta prosperidade gerou a expressão American Way of Life, pois 
muitos queriam imitar o estilo de vida americano. No entanto, em 1929, não conseguiram contornar 
uma grave crise na economia que acabou tendo reflexos no mundo inteiro. 

Causas- Podemos destacar algumas causas principais que levaram os Estados Unidos a uma crise 
econômica: 
 A recuperação econômica dos países europeus após a guerra. Assim, estes países 
diminuíram drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados 
Unidos. 
 A diminuição das importações teve como reflexo a superprodução agrícola, principalmente 
de trigo, que não encontrava comprador, interna ou externamente. 
 Houve também diminuição do consumo, pois o poder aquisitivo da população não 
acompanhava o crescimento da indústria. As indústrias foram forçadas a diminuir a sua produção e 
demitir funcionários. 
Inspirado nas ideias liberais, nos Estados Unidos vigorava o livre mercado, ou seja, cada empresário 
fazia o que bem entendia, sem interferência do governo. 
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A Grande Depressão 
A crise acabou chegando ao mercado de ações. De 1920 a 1929, os americanos compraram ações 
de diversas empresas. Com a crise, os preços das ações na Bolsa de Nova York, um dos maiores 
centros capitalistas da época, despencaram, ocasionando a quebra. Isto ocorreu em 24 de outubro 
de 1929. Milhares de bancos, indústrias e empresas rurais foram à falência e milhões de norte-
americanos perderam o emprego. Os anos seguintes ficaram conhecidos como Grande Depressão. 
A quebra da bolsa afetou o mundo inteiro, pois a economia norte-americana era a alavanca do 
capitalismo mundial. Assim, as bolsas de Londres, Berlim e Tóquio também quebraram. 

Efeitos no Brasil 
A Crise de 1929 também afetou o Brasil, pois os Estados Unidos eram o maior comprador do café 
brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro 
caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e 
queimou toneladas de café. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal 
produto brasileiro da época. No entanto, este fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. 
Com a crise do café, muitos cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a 
indústria brasileira. Podemos dizer que a Crise de 1929 levou ao fim da República Velha no Brasil, 
que foi dominada durante muito tempo pelos cafeicultores. Consequentemente terminou, também, 
a Política do Café-com-Leite. 

O New Deal 
Em 1932, Franklin Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos e, para contornar a crise, 
elaborou um plano chamado New Deal. De acordo com este plano, o governo norte-americano 
passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas. Assim, diminuiu a inflação 
e evitou a formação de estoques. Outra medida foi a criação de um programa de obras públicas. O 
governo criou empresas estatais e construiu estradas, praças, escolas e aeroportos, melhorando a 
infraestrutura. Com isso, as fábricas voltaram a produzir e vender suas mercadorias. O desemprego 
diminuiu. O plano também criou leis que protegiam os trabalhadores e os desempregados. O plano 
foi tão bem-sucedido que, no início da década de 1940, a economia norte-americana já estava 
funcionando normalmente. 

 
Responda: 
 
1 - A chamada Crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no 
período do entreguerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal 
crise também é identificada com: 
a) a Guerra Franco-Prussiana. 
b) a quebra da Bolsa de Valores de São Paulo. 
c) a Guerra Civil Americana. 
d) a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. 
e) a Independência dos Estados Unidos. 
 
2 - No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a 
Grande Depressão, começou nos EUA e atingiu todos os países capitalistas. J. K. Galbraith, 
economista norte-americano, afirma que “à medida que o tempo passava tornava-se evidente que 
aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria 
destruição.” (Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts (org), História do Século XX.). 
A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características: 
 
a) o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta 
de investimentos em tecnologia. 
b) a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e 
o aumento dos salários. 
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c) a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos EUA 
e o aumento do número de empregos. 
d) a crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda 
da renda dos trabalhadores. 
e) o aumento do mercado externo, o mito do American way of life e a intervenção do 
Estado na economia. 
 
3 - Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a Crise de 1929, o governo dos 

Estados Unidos lançou o programa intitulado: 
a) Pacto de Varsóvia 
b) New Deal 
c) Acordo de 1931 
d) Projeto Manhattan 
e) Plano Marshall 
 
4 - Observe a imagem e depois responda a pergunta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
Na foto, aparece estampada no alto do cartaz a frase em inglês "O mais alto padrão de vida do 
mundo". Ainda no cartaz, em sua lateral, lemos os dizeres em inglês "Não há outro jeito melhor 
como o Jeito Americano". Na frente do cartaz observamos uma fila de desempregados nos Estados 
Unidos durante a Grande Depressão. 
 
a) Descreva como as pessoas aparecem representadas na imagem. 
b)Como podemos relacionar a imagem ao contexto da Grande Depressão? 
c) O “American way of life” representou o estilo de vida adotado nos Estados Unidos a partir na 
década de 1920, um comportamento pontuado pelo consumismo, promovido pela publicidade que 
criava a ideia de realização desses indivíduos, que atingiam um padrão de vida satisfatório. 
Sabendo disso, podemos identificar na imagem a representação dessa ideia? Explique sua 
resposta. 
 
5 - Leia o trecho a seguir e responda questão. 
 
A crise de 1929 e o Brasil 
Durante a Grande Depressão, os Estados Unidos reduziram tanto as exportações quantos as 
importações em cerca 70%; e mais: os estadunidenses praticamente interromperam as compras de 
produtos como açúcar, cobre, estanho, café, além de suspenderem os empréstimos externos. Com 
isso, o Brasil, que na época era um grande exportador de café (mais de 60% das nossas 
exportações) e tinha nos Estados Unidos o seu maior comprador, foi duramente atingido pela crise. 
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Nossos estoques de café aumentaram e os preços caíram violentamente, o que arruinou muitos 
cafeicultores, acarretando desemprego e carestia. 

BOULOS JUNIOR, História sociedade & cidadania, 2018. 

Glossário 
Carestia – escassez, carência, falta. 
 
Explique de que forma os efeitos da Grande Depressão foram sentidos no Brasil. 
 
 
6- Explique em linhas gerais o que foi o “New Deal” (“Novo Acordo”) e as principais medidas 
adotadas pelo programa. 
 
 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

  (EF09GE08). Analisar transformações territoriais, considerando o 
movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na 
Oceania e relacionar com as implicações sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais em 
diferentes países. 
Unidade temática: Conexões e escalas.  
Objeto de conhecimento: Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização. 
 
AULA 1 
 

Os conceitos de globalização, mundialização 
 
A globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista, e pode ser definida como o 
processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais, acarretando maior integração e 
intensificação entre os países e as pessoas. Ela está presente nas nossas rotinas e exerce grande 
influência em diversos aspectos do nosso cotidiano. Ou seja, ela diz respeito a como os países 
interagem e aproximam pessoas, e, ao mesmo tempo, interligam-se ao mundo. Através deste 
processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam informações, realizam transações 
financeiras e comerciais, e designam muitas coisas ao mesmo tempo. 
O conceito de mundialização é muito utilizado como sinônimo do conceito de globalização, porém, 
apesar de seus eixos de conexão, não podemos entender esses dois processos como iguais. 
Dreifuss (1996), Ortiz (1994) e inúmeros outros estudiosos diferenciam o conceito de mundialização 
de globalização, pois se referem a ele como um processo que envolve a esfera cultural, sendo 
marcantes nesse conceito os fatores associados aos modos de vida. Assim, ao tratarmos do 
conceito de mundialização, estamos falando sobre a incorporação e assimilação de hábitos e 
costumes de outros lugares do mundo, que acarretam mudanças em nosso modo de vida. 
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/diferencas-entre-
internacionalizacao-mundializacao-e-globalizacao/ 

Conceitualizando 
 

Território> Área do espaço geográfico delimitada por fronteiras e administrada pelo Estado; 
Espaço definido e delimitado a partir de relações de poder. 
 

https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/diferencas-entre-internacionalizacao-mundializacao-e-globalizacao/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/diferencas-entre-internacionalizacao-mundializacao-e-globalizacao/
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Território – para refletir [...]Dentro desse espaço delimitado, diversas relações de poder podem 
configurar a presença de outras territorialidades, tornando mais complexa a ideia de fronteira e 
também de território. [...]”. “Referência: SILVA, M. L. TOURINHO, H. L. Z. Território, territorialidade 
e fronteira: o problema dos limites municipais e seus desdobramentos em Belém/PA. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana, 2017 jan./abr., 9(1), 96-109 (CC BY). Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/urbe/v9n1/2175-3369-urbe-2175-3369009001AO09.pdf>. Acesso em 2 
de julho de 2020. 
 
 

OCEANIA> antes da chegada dos colonizadores, a Austrália era ocupada por povos nativos que 
ficaram conhecidos como aborígenes. Estima-se que havia aproximadamente um milhão de 
habitantes que falavam cerca de 250 línguas. Com a chegada do colonizador europeu, começou 
um processo genocídio. Em 2016, os descendentes desses povos somavam 649 mil pessoas. A 
Oceania foi colonizada tardiamente pelos britânicos, em comparação à colonização da América, 
África e Ásia. Sua exploração começou somente a partir de 1770, quando o navegador inglês James 
Cook e sua tripulação aportaram no território que viria a se batizado de Austrália. Esse continente 
é constituído por territórios sob controle de Estados Unidos, Reino Unido e França e onze Estados 
independentes, cujas áreas somadas ocupam 8,5 milhões de km² (5,7% das terras emersas, o que 
equivale à área do Brasil). Desse total, a Austrália ocupa, sozinha, 7,7 milhões de km², ou seja, o 
país abrange 90% das terras emersas da Oceania e constitui sua única porção continental. Os 
outros 10% compõem-se de diversas ilhas espalhadas pela imensidão do Oceano Pacífico. As duas 
maiores são Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné (país que ocupa a metade oriental da ilha da Nova 
Guiné; a metade ocidental é território da Indonésia e, por isso, é considerada parte da Ásia). As 
outras ilhas são parte dos territórios dos países independentes ou integram protetorados 
estadunidenses, britânicos e franceses. As ilhas da Oceania costumam ser agrupadas em três 
conjuntos: Micronésia, Melanésia e Polinésia. As ilhas e os atóis da Micronésia e da Polinésia são 
pontos estratégicos importantes do Oceano Pacífico. Além de sedear bases militares, alguns foram 
utilizados durante anos para testes nucleares dos Estados Unidos (atol de Bikini) e da França (atol 
de Moururoa). 
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AULA 2    

Sociedade e economia da Oceania 

Com exceção da Antártica, a Oceania é o continente menos populoso e menos densamente 
povoado. Segundo a ONU, em 2017 abrigava somente 40,7 milhões de habitantes (pouco menos 
do que a população do estado de São Paulo), o que correspondia a 0,5% da população mundial, e 
sua densidade demográfica é apenas 5 habitantes por km². Dessa população, como vimos 60% 
encontram-se na Austrália, que tem 24,5 milhões de habitantes (pouco mais do que a região 
metropolitana de São Paulo) e apresenta baixíssima densidade demográfica (3hab/km²). A 
população australiana está distribuída de forma muito desigual no território. As maiores 
concentrações humanas estão no litoral, a leste e a sudeste, onde o clima é temperado e tropical. 
Essa região é mais favorável à prática da agropecuária e abriga grandes cidades, como Sydney, 
Melbourne e Brisbane. Em 2018, segundo a ONU, 86% da população australiana era urbana. No 
interior do país a densidade demográfica é baixa, devido principalmente à aridez do clima.  A maioria 
dos habitantes da Austrália é descendente de europeus, principalmente os britânicos (56% da 
população). Atualmente, o país é muito procurado por imigrantes. Em 2016, de acordo com dados 
do governo, 28,5% de sua população tinha nascido no exterior. Os inglese continuam sendo o maior 
grupo dos recém-chegados, com 15% do total, mas aumentou muito o número de imigrantes vindos 
da Ásia, com destaque para chineses (8,3%) e indianos (7,4%). Os nativos correspondem a apenas 
2,8% da população total. Dos nativos australianos, o maior grupo étnico é o de aborígenes. O 
restante é composto de um grupo étnico chamado povo das ilhas do estreito de Torres, que tem 
origem melanésia. Os aborígenes têm pele negra, como os povos Africanos subsaariana. Como 
eles também sofrem discriminação e racismo ao longo da história. Durante muito tempo, ser 
classificado de aborígine na Austrália era considerado depreciativo. Nas últimas décadas, muitos 
nativos migraram para as cidades, rompendo com sua cultura original e buscando integrar-se ao 
modo de vida herdado dos europeus.  
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 Mapa das populações aborígenes Distribuição original 

   

  

 

 
 
 
 
 
AULA 3                 
ATIVIDADE 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão.  
Os aborígenes australianos... 

 
 Desde o meu primeiro contato com a Austrália, em uma conferência em Camberra [...] nos 
idos de 2007, ouvi falar nos aborígenes. O diretor da conferencia, no início da sua fala de abertura 
do evento, deu as boas0vindas aos participantes à terra que um dia pertenceu a uma nação 
aborígine, e reconheceu que eles são os donos originais daquela terra. 

Fonte: Australian Indiginous Peoples map, de Paul K, por 

flickr (CC BY 2.0). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/bibliodyssey/2788585237/i

n/photostream/>. Acesso em 2 julho de 2020. 

Reportagem Arqueólogos na Austrália descobrem 
que aborígenes chegaram há mais tempo que o 
imaginado. TV Brasil, 2017.  
 

Uluru, helicopter view, cropped, de Corey Leopold, 
por Wikimedia Commons (CC BY 2.0). Disponível 
em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uluru,_
helicopter_view,_cropped.jpg> Acesso em 9 de 
julho de 2020. 
Disponível em: 
<https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-
brasil/2017/07/arqueologos-na-australia-
descobrem-que-aborigenes-chegaram-ha-mais-
tempo-que>. Acesso em 9 de julho de 2020. 
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 Isto é algo comum na Austrália na abertura de eventos, onde quer que seja, desde pequenas 
cerimonias em uma escola, até grandes congressos\; o ‘acknowledgment’ [reconhecimento] dos 
verdadeiros ‘donos’ da terra onde estamos nos reunindo. [...] 
 A questão aborígine aqui é muito delicada e séria. O roteiro, repleto de colonizadores 
europeus, é conhecido dos brasileiros: liderados pelo capitão James Cook (o Cabral deles), os 
ingleses chegam na Austrália em 1770 e começam a colonizá-la; mas os aborígines já estavam 
aqui...há pelo menos 40 000 anos... Enfim, dizimados, expulsos das terras, guerreando e sendo 
mortos pelos ingleses, os aborígines australianos (que se dividem em dezenas de nações pelo país) 
foram resistindo como puderam... Entre 1900 a 1972, durante a política oficial conhecida como 
“Austrália Branca” (White Austrália), cerca de 30 000 crianças aborígines foram ‘removidas’ [sic] de 
suas famílias pela igreja e por agências governamentais para serem criadas por famílias brancas... 
Elas são conhecidas hoje em dia como as “gerações roubadas” e o primeiro ministro australiano (à 
época Kevin Rudd), em 2008, emitiu um pedido de desculpas oficial, direto do Parlamento 
australiano. 
 Por aí pode-se inferir o quanto a questão aborígine seja delicada por aqui – uma questão 
muito séria em termos de direitos humanos. Há diversas agências governamentais e projetos 
educativos visando incluir crianças e jovens aborígenes em escolas, programas educativos, 
ESPORTIVOS, ETC. [...] Todas as universidades possuem departamentos de saúde das 
populações indígenas, cujos índices estão abaixo das medias nacionais. Há políticas 
compensatórias para admissão de aborígines em empregos públicos, universidades e outras. 
Estuda-se a história, os costumes e a sociedade aborígines desde os primeiros anos da 
escolarização por aqui. [...] 
LNIJNIK, Jorge Dorfman. Os aborígenes australianos...e os guaranis kaiovas. Centro Esportivo 
Virtual, 26 out.  2012. Disponível http://cev.org.br/biblioteca/os-aborignes-australianose-os-
guaranis-kaiovas Acessado em: 6 out. 2018. 
 

1) De acordo com o texto, de que maneira os direitos da população aborígine são respeitados 
na Austrália? Você reconhece no Brasil ações como descritas no texto, em relação à 
população indígena? Explique sua resposta. 

 
2) PESQUISE 

 
 
Sobre um dos mais belos patrimônios naturais do mundo: a Grande Barreira de Corais da 
Austrália. Observe o roteiro. 
 
I- Responda o que são os corais, como se formam e qual a sua importância para o 

ecossistema marinho. 
 

II- Aponte as ações humanas que ameaçam os corais. 
 

 
III- Desenhe o território australiano, destacando a localização da grande barreira 

coralínea. 
 

IV- Ilustre com duas fotos. Uma que retrate a beleza do arquipélago, outra que retrate 
possíveis ameaças. 

 
 

3) Descreva as transformações territoriais – Austrália no 1º momento e no 2º momento. 
 
 

 

 

http://cev.org.br/biblioteca/os-aborignes-australianose-os-guaranis-kaiovas
http://cev.org.br/biblioteca/os-aborignes-australianose-os-guaranis-kaiovas


15 

 

 

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 

Livro didático> Geografia Geral e do Brasil 1ª edição SP/2015 Eustáquio de Sene/ João Carlos 
Moreira 

Livro didático> Vontade de Saber Neiva Camargo Torrezini 1ª edição SP/ 2018 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Nesse roteiro, antes de iniciar propondo estudo e exercícios sobre a distribuição 

eletrônica, para reforçar o que vimos até aqui e preparar esse roteiro, sugerimos que vocês 

assistam a vídeo aula no link:  

Assista a vídeo aula no link: https://youtu.be/9TRvYo5K1iU     (9min 23seg) 

 Distribuição Eletrônica 
A distribuição eletrônica refere-se ao modo em que os 

elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia que 

ficam ao redor do núcleo do átomo. Por exemplo, abaixo temos os 

elétrons do berílio. Ele possui 4 elétrons no total, distribuídos em 

duas camadas eletrônicas.                                             Átomo de berílio 

Distribuição eletrônica em camadas 

Após terem surgido vários modelos 

atômicos, o modelo de Bohr sugeriu a organização da eletrosfera em 

órbitas. 

Os elétrons se organizam e distribuem-se pelas camadas eletrônicas, 

estando uns mais próximos do núcleo e outros mais distantes. 

 Quanto mais distantes do núcleo, mais energia têm os elétrons 

Então, surgiram as 7 camadas 

eletrônicas (K, L, M, N, O, P e 

Q), as quais são representadas 

pelas linhas horizontais 

numeradas de 1 a 7 na tabela 

periódica. Os elementos que 

constam nas mesmas linhas 

apresentam o mesmo número 

máximo de elétrons e também os 

mesmos níveis de energia. 

Com isso, é possível observar 

que os elétrons encontram-se  

https://youtu.be/9TRvYo5K1iU
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em níveis e sub-níveis de energia. Assim, cada um possui uma determinada quantidade de 

energia.  

A camada de valência é a última camada eletrônica, 

ou seja, a camada mais externa do átomo. Segundo 

a Regra do Octeto, os átomos possuem a tendência 

de se estabilizarem e ficarem neutros. 

Isso acontece quando eles apresentam a mesma 

quantidade de prótons e nêutrons, com oito elétrons na 

última camada eletrônica.  

 

 

 

 Em resumo, podemos dizer que os átomos atingem a estabilidade quando estão dom 8 elétrons na sua 

última camada, exceto o Hélio que é estável naturalmente com 2 elétrons na sua última camada. 

 Posteriormente, surgiram os subníveis de energia, representados 

pelas letras minúsculas s, p, d, f. Cada subnível suporta um número 

máximo de elétrons: 

 Diagrama de Pauling 
O químico estadunidense Linus Carl Pauling (1901-1994) estudou as 

estruturas atômicas e elaborou um esquema até hoje utilizado. 

Pauling descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia 

em ordem crescente, usando para tanto o sentido diagonal. O esquema ficou conhecido 

como o Diagrama de Pauling. 

Diagrama de Linus Pauling 

Ordem crescente: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

 Observe que o número indicado à frente do subnível de energia corresponde ao nível de energia. 

Por exemplo, em 1s2: 

 s indica o subnível energético 

 1 indica o primeiro nível, localizado na camada K 

 expoente 2 indica o número de elétrons existentes nesse subnível 

 

 

 

 
Nível de 
Energia 

 
Camada 
Eletrônica 

 
Nº Máximo 
de Elétrons 

1° K 2 

2° L 8 

3° M 18 

4° N 32 

5° O 32 

6° P 18 

7° Q 8 

Subníveis 
Número 
máximo de 
elétrons 

s 2 

p 6 

d 10 

f 14 

https://www.todamateria.com.br/camada-de-valencia/
https://www.todamateria.com.br/regra-do-octeto/
https://www.todamateria.com.br/diagrama-de-pauling/
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 Como fazer a distribuição eletrônica? 
 Para entender melhor o processo de distribuição eletrônica, observe abaixo o exercício 

resolvido. 

 1. Faça a distribuição eletrônica do elemento Ferro (Fe) que apresenta número atômico 

26 (Z = 26): 

 Ao aplicar o Diagrama de Linus Pauling, percorre-se as diagonais no sentido indicado 

no modelo. Preenche-se os subníveis de energia com os números máximos de elétrons 

por camada eletrônica, até completar os 26 elétrons do elemento. 

 Para fazer a distribuição, esteja atento ao número total de elétrons em cada subnível e 

nas respectivas camadas eletrônicas: 

 K - s2 

L - 2s2 2p6 

M - 3s2 3p6 3d10 

N - 4s2 

 Observe que não foi necessário fazer a distribuição eletrônica em todas as camadas, visto 

que o número atômico do Ferro é 26. 

 Assim, a distribuição eletrônica desse elemento é representada da seguinte maneira: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. A soma dos números expoentes totalizam 26, ou seja, o 

número total de elétrons presentes no átomo de Ferro. 

 Se a distribuição eletrônica for indicada por camadas representa-se da seguinte maneira: 

K = 2; L = 8; M = 14; N = 2. 

 

Aproveite para testar os seus conhecimentos em Exercícios de 

distribuição eletrônica. 

Na tabela periódica, isso é mostrado da seguinte forma: 

Distribuição eletrônica do ferro na tabela periódica 

Assista a vídeo aula com exemplo de distribuição eletrônica por 

Nível:  

https://youtu.be/tH3KyHxqoT8      (3 min)  

https://youtu.be/dtDzxaBKmOE     (23 min) 

 

Assista a vídeo aula com exemplo de distribuição eletrônica por subnível: 

https://youtu.be/qNBV4Fmvdc4      (27 min) 

https://youtu.be/ASh6fNRHIWM     (12min31seg) 

 

ATIVIDADES: 

 

A distribuição eletrônica é a forma como os elementos químicos são ordenados considerando 

o número de elétrons que eles possuem e a sua proximidade do núcleo atômico. 

 

Esse é um importante conteúdo do estudo da Química.  

Teste os seus conhecimentos sobre o assunto resolvendo as questões abaixo: 

 

 

https://www.todamateria.com.br/tabela-periodica/
https://youtu.be/tH3KyHxqoT8
https://youtu.be/dtDzxaBKmOE
https://youtu.be/qNBV4Fmvdc4%20%20%20%20%20%20(27
https://youtu.be/ASh6fNRHIWM
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Questão 1 

 

Uma distribuição eletrônica possível para um elemento X, que pertence à mesma família do 

elemento bromo, cujo número atômico é igual a 35, é: 

a) 1s2, 2s2, 2p5 

b) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 

c) 1s2, 2s2, 2p2 

d) 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 

e) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5          

 

Questão 2 

 

O ferro é um elemento químico de número atômico 26. Na distribuição eletrônica do átomo de 

ferro no estado fundamental, qual o subnível mais energético e o subnível mais externo, 

respectivamente? 

a) 4s2 e 4s2 

b) 3d6 e 4s2 

c) 3p6 e 4s2 

d) 3d6 e 3p6          

Questão 3 

O número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio (Z = 20), no estado 

fundamental, é 

a) 1 

b) 2 

c) 6 

d) 8 

e) 10          

 

Questão 6 

Faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos: 

a) 12Mg 

b) 35Br 

                

 

Bom estudo! 
 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
TEORIA DA MATEMÁTICA – 9° ANO - 1° ROTEIRO – 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. 
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AULA 1 e AULA 2 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO 
 
1) Relacione as colunas: 
 
(A) Todo número diferente de zero, elevado ao expoente zero (0).        (     ) resultado negativo 
(B) Todo número diferente de zero, elevada ao expoente um (1).          (     ) é o próprio número 
(C) Base é um número racional, e o expoente é um número negativo.  (     ) é um   
(D) Base negativa e o expoente par.                                                       (     ) resultado zero 
(E) Base negativa e o expoente ímpar.                                                   (     ) resultado positivo 
(F) Base zero e qualquer número no expoente.                                      (     ) invertemos a base e  
                                                                                                             trocamos o sinal do expoente 
 
 
2) Observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é: 

 
 
 
 
 

 
 

3) O número irracional √7 está compreendido entre os números: 
     a.(     ) 2 e 3             b.(     ) 13 e 15             c.(     ) 3 e 4             d.(     ) 6 e 8 
 

4) José, com uma calculadora, determinou o valor de √50 e obteve como resultado 7,0710678... 
Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica. É, 
portanto, um número: 
a.(     )  irracional         b.(     ) racional          c.(     ) natural          d.(     ) inteiro  

 
5)  Apenas um dos quatro números que se seguem é um número inteiro. Qual? 

a.(     ) √116                b.(     ) √−16        c.(     ) - 
18

3
             d.(     )  1,6 

 
6)  Qual é a única afirmação falsa? 

a.(     ) Todo número natural é inteiro 
b.(     ) Todo número inteiro é racional 
c.(     ) Existe número racional que não é real 
d.(     ) Nenhum número inteiro é irracional 

 
7) Entre os números seguintes, aquele que é um número inteiro quadrado perfeito é: 

a.(     ) 512               b.(     ) 1125              c.(     ) 404            d.(     ) 1225 
 
 
8) Qual dos resultados a seguir é solução da potência 10– 6? 

a.(     ) 0,01                  b.(     ) 0,001               c.(     ) 0,0001             d.(     ) 0,000001 
 

 
AULA 3 e AULA 4 

 
9) A respeito das propriedades de potências, qual das seguintes alternativas está correta? 

 
a.(     ) No produto entre duas potências de mesmo expoente, conserva-se a base e somam-se 
os expoentes. 

  a.(     ) 0,9         c.(     ) 0,88       
  b.(     ) 0,54       d.(     ) 0,55      
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     b.(   )Na divisão entre potências de mesma base, conserva-se a base e subtraem-se os 
expoentes.  
     c.(     ) Em uma potência de expoente negativo, inverte-se a base e mantém o sinal do expoente. 
     d.(     ) Em uma potência de potência, conserva-se a base e somam-se os expoentes. 
 

10) Qual é o respectivo valor das expressões  √𝟒𝟗   - √𝟏𝟐𝟓
𝟑

   e  √𝟑𝟐
𝟓

  x √𝟐𝟏𝟔
𝟑

: 
a.(     ) 2 e 12                b.(     ) 3 e 12               c.(     ) 6 e 24                d.(     )12 e 6 

 
11) Dado as figuras abaixo, o lado do quadrado e a aresta do cubo são respectivamente: 

                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 

 
 
12) A massa do átomo de hidrogênio que é igual a; 0,00000000000000000000000166g. 
     Qual é a representação desse valor em notação científica? 
     a.(     ) 16,6 · 10-23                    c.(     ) 1,66 · 1024 
     b.(     ) 16,6 · 1023                     d.(     ) 1,66 · 10-24 

 
13) Das alternativas a seguir, qual é a melhor aproximação da raiz cúbica de 864? 

     a.(     ) 23√4
3

          b.(     ) 6√4
3

          c.(     ) 10√4
3

          d.(     ) 20√4
3

 
 

14) Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente em seu trato 
digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como: 

     a.(     ) 105          b.(     ) 108          c.(     ) 1011           d.(     ) 1014 
 

15) O piso de uma sala quadrada de um dentista quadrada 256 mosaicos quadrados. Quantos 
mosaicos há em cada lado do piso? 

 
a.(     ) 16 mosaicos 
b.(     ) 12 mosaicos 
c.(     ) 128 mosaicos 
d.(     ) 64 mosaicos 

 
 
 
16) Entre as alternativas abaixo, assinale a de menor valor: 

a.(     ) (−1)3               b.(     ) 68               c.(     ) 31              d.(     ) 40   
 
 
AULA 5 – Discussão e correção dos exercícios via Google Meet e whatsapp. 

 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
     ORIENTAÇÃO: 

 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. 
 

  a.(     ) 30m e 20m          c.(     )15m e 10m 
  b.(     ) 15m e 30m          d.(     ) 5m e 10m       
 

1)  
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AULA 1  
 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO 

 

 

1) Um cubo mágico de volume 512 cm3 foi montado com 64 cubos iguais, conforme a figura abaixo. 
 
A medida do lado de cada um dos cubos menores, em centímetros, é: 
 
 
 
 
 

 
 
2) Uma embalagem de talco de forma cilíndrica possui 15 cm de altura e base com 3 cm de raio.  

Qual é o volume máximo aproximado, em cm3, de talco que essa embalagem pode comportar? 
     a.(     ) 1696 cm3          b.(     ) 565 cm3                  c.(     ) 424 cm3          d.(     ) 283cm3 

 

 

 

 

 

 
 
3)  Na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta para paredes completamente 

cheia. Observe as dimensões dessa lata. O volume de tinta dessa lata, em decímetros cúbicos, 
é:  

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Qual é a área total das faces de um cubo cuja aresta mede 5 cm? 
 
 
 
 
 

 
 
 

a.(    ) 1 cm            c.(    ) 3cm     
b.(    ) 2 cm            d.(    ) 4cm 
 

 a.(     ) 12 cm 
 b.(     ) 15 cm 
 c.(     ) 18 cm 
 d.(     ) 24 cm 
 

a.(     ) 20 cm2           c.(     ) 60 cm2  
b.(     ) 90 cm2           d.(     ) 150 cm2 
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5) Você sabia... 
... que no dia 18 de maio é celebrado o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes?  
O informativo retangular ao lado possui 9,2 
cm de comprimento e 4,8 cm de largura. O 
perímetro e a área desse retângulo, medem, 
respectivamente: 
 
 

      a.(     ) 14 cm ; 28 cm2                            c.(     
) 28 cm ; 44,16 cm2 
      b.(     ) 14 cm ; 44,16 cm2                       d.(     ) 28 cm ; 36 cm2 
 

AULA 2  
6) Qual o perímetro da figura abaixo:      

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7) Se uma pessoa der 10 voltas completas em torno de um jardim circular, ela percorrerá 2198 m. 

qual é o diâmetro desse jardim? (Dado: π = 3,14) 
 
a.(     ) 0,7 m                  
b.(     ) 7 m             
c.(     ) 70 m             
d.(     ) 700 m 
 

 
8) Para reformar o telhado de seu armazém, Carlos decidiu comprar telha colonial. Utilizando 

este tipo de cobertura são necessárias 20 peças para cada metro quadrado de telhado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9) O perímetro da figura abaixo é: 
 
 
 
 
 
 
10)  Para facilitar o cálculo de quantas pessoas participam de eventos públicos, geralmente, 

considera-se que um metro quadrado é ocupado por quatro pessoas.  

a.(     ) 24cm            c.(     ) 26cm   
b.(     ) 36cm            d.(     ) 46 cm 
 

Se a cobertura do local é formada por duas placas 
retangulares, como na figura acima, quantas telhas 
Carlos precisa comprar? 
a.(     ) 12000 telhas          c.(     ) 16000 telhas  
b.(     ) 18000 telhas          d.(     ) 9600 telhas 
 

a.(     ) 54,84 cm      c.(     ) 66,26 cm   
b.(     ) 85,68 cm     d.(     ) 96,62 cm 
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Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura contratou uma banda para tocar na 
praça localizada no centro, que possui uma área de 4000 m2. Sabendo que a praça ficou lotada, 
quantas pessoas aproximadamente compareceram ao evento? 

 
 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Análise a figura abaixo: 

 
  

Na figura acima, os alunos estão fazendo um circuito de Ginástica Artística, onde tem 
o andar, tem o rolamento para frente, tem a estrela colocando as mãos dentro de um 
bambolê, tem um colchonete próximo a parede para se executar outro exercício, etc... 
Desafio: Vocês tentarão reproduzir os mesmos exercícios, após um alongamento e uma 
corridinha básica para aquecer o copo. 
Materiais alternativos: no lugar do banco pode-se utilizar: uma corda, fazer uma linha no 
chão e andar em cima da mesma sem cair se equilibrando (andando) e depois correndo. 
Rolamento para frente (cambalhota) -  rolar para frente com cuidado, encostando o queixo 
no corpo. 
No próximo colchonete: apoiando o joelho no chão, executar cinco (5) flexões de braço, 
mantendo o corpo reto, executando bem devagar. 
Fazer uma estrela, colocando as mãos dentro de um círculo feito no chão. 
Feito isso, responda: 

1) Quais as dificuldades encontradas? Cite uma capacidade física trabalhada nesse 

circuito, pesquise: 

 
 
 
 
 

 
 
 

a.(     ) 16 mil pessoas.     c.(     ) 32 mil pessoas 
b.(     ) 12 mil pessoas.     d.(     ) 24 mil pessoas 
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     Vamos iniciar o 2º bimestre mais uma vez remotamente, tenho muita esperança de que no 
próximo semestre estaremos juntos. Continue fazendo sua parte daí que eu faço a minha daqui até 
breve; bons estudos.  

1 Aula - A invenção da dança 
                                                       Ricardo Silvestri                                      

 
Antes da dança, veio a música, 
Que nasceu dentro do corpo, 

Na batida do coração. 
Batuca, coração, batuca. 

Um dia a música saiu para fora 
E foi para a mão. 

Batuca, tambor, batuca. 
O ouvido escutou, mas o pé 

também 
 

             E começou a bater 
Até o dedão chamou 

O dedo médio pra estalar. 
E a cintura que era dura, 
Foi para um lado e outro 

Sem parar 
A música saiu de dentro do corpo 

E o convidou pra dançar 
 

 
Atividades (ATIVIDADES ESCRITAS EM LETRA DE FORMA) 

 
1º Assinale V para verdadeiro e F para falso referente ao assunto tratado no texto  
(   ) a poesia fala sobre o nascimento do homem primitivo 
(   ) fala do descobrimento dos sons corporais 
(   ) fala da percepção corporal individual ou coletiva e sua expressão 
(   ) duvida  do surgimento dos sons 
(   ) sobre o convite da música para o corpo dançar 
 
2º Com suas palavras comente a poesia com o que estamos estudando_______ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 

 

 

 

 

3º Pinte a imagem que poderia ilustrar a poesia se desejar pode ampliá-la. 
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2 Aula Atividade de pesquisa 
Direitos humanos 

     O conceito de direitos humanos é entendido como os direitos que dizem respeito a todo ser 
humano, independente da sua raça, cor, sexo, língua, religião ou classe social. São garantias que 
dizem respeito à manutenção da vida humana e indicam as condições básicas, ou seja, o mínimo 
de recursos que alguém precisa para sobreviver.  Abrangem garantias fundamentais de maneira 
universal como saúde, segurança, alimentação e liberdade. 
     A consolidação dos direitos humanos e sua universalização se deram após a Segunda Guerra 
Mundial, e foram reconhecidos em escala global e institucionalizados por meio dos esforços da ONU 
(Organização da Nações Unidas). Isso significa que eles se aplicam a todos os homens, mulheres e 
crianças – sem distinção. 
 
Com base na introdução acima pesquise e responda. (EM LETRA DE FORMA) 
 
1º Qual a importância do dia 18 de maio? Essa mobilização é mundial? ______ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________ 
2º Em que ano foi instituído o 18 de maio e por qual projeto lei? ____________ 
_______________________________________________________________ 
3º Qual o objetivo da campanha de 18 de maio? _________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 4º Qual o número usado para enunciar abusos e violência contra criança e adolescente? 
____________________________________________________ 
5º No quadro abaixo desenhe o símbolo do dia 18 de maio de deixe uma mensagem. 
 
 

 

INGLÊS – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
 
 
 

 
INGLÊS – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
I-Choose the correct alternative: 
1.Jane always __________to school in the morning. 
a)are going to walk                     c) is going to walk 
b)walks                                       d) walk 
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2.Peter and Paul _______going to read_______compositions. 
a) is - his                                    c) are - hers 
b) are - theirs                             d) are – their 
 
3.There is _____ work today. 
a) a lot of                              c) many 
b) very                                  d) lot 
 
4.The children _____ to the nurse now. 
a) are talking                        c) is talking 
b) talks                                 d) doesn’t talk 
 
5. Our mother tells _____ a story every night. 
a)we                                      c) us 
b)they                                   d)ours 
 
II- Match the columns. 
1.I am thirsty                          (    ) Put on your sunglasses 
2.It’s cold.                               (    ) Call the doctor 
3.I have a headache               (    ) Turn on the light. 
4.It’s dark.                               (    ) Give me a glass of water. 
5.It’s sunny.                            (     ) Close the window.  
 
III- Caso do possessive / genitive case / possessive case. 
JANE’S ‘S James’ 
The book of Jane = Jane’s book. 
The book of James = James’ book. 
 
A-Possuidor singular = ‘s 
Ex.:The house of my sister - My sister’s house 
The pen of my father - My father’s pen. 
 
B-Possuidor no plural = ‘ 
Ex.:The house of my sisters - My sisters’ house. 
The pens of my fathers’ - My fathers’ pen. 
 
Indica relação de posse, o possuidor é ser humano, animal , seguido de “S” e do 
objeto possuído. 
a. The job of my mother = My mother’s job 
b. Magazine of the men = _______________________________ 
c. Books of the children = _______________________________ 
d. The car of Mr. John = ________________________________ 
e. The ear of the dog = _________________________________ 
f. The tail of the horse =_________________________________ 
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Indica relação de posse entre coisas não há diferença, fica igual ao nosso. 
Ex.: The leg of the table. 
Now, it’s your turn. 
a.The nephew of King Charles ______________________________ 
Charles não está no plural, é o nome dele. 
b.The ball of my brother =__________________________________ 
c.The hair of Alice =______________________________________ 
d.The wife of Mr Kelly = ___________________________________ 
e.The office of the manager =______________________________ 
 
Traduza para o português: 
Liz’s husband _______________  
Ted’s father__________________ 
The roof of the building____________________________________ 
The name of the town_____________________________________ 
The teacher’s book______________________________________ 
The students’ lessons_____________________________________ 


