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1º ROTEIRO DE JUNHO ou 13ª ATIVIDADE – JUNHO/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; 

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos; 

 ENTREGAR DO DIA 07/06/21 ATÉ 11/06/21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 GRAMÁTICA/LIPT atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS CIÊNCIAS  

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS  

 

9º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE GRAMÁTICA atividadescristianetcc@outlook.com 

EDNA LIPT ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS  CIÊNCIAS  

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS  

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 JUNHO 2021 
 

ATIVIDADE GRAMATICAL 

1ª aula 

Pronomes relativos são palavras que se referem a um termo antecedente, ou seja, a uma palavra 
que aparece anteriormente. Os pronomes relativos estabelecem uma ligação com esse termo 
antecedente e iniciam uma nova oração. 

Este é o museu que eu visitei. 

Pronome relativo: que 
Termo antecedente: museu 
Orações simples: Este é o museu. Eu visitei o museu. 
O pronome relativo “que” se refere ao termo “museu” presente na primeira oração e introduz a 
segunda oração. 

Eu comprei a blusa que é amarela. 

Pronome relativo: que  
Termo antecedente: blusa 
Orações simples: Eu comprei a blusa. A blusa é amarela. 
O pronome relativo “que” se refere ao termo “blusa” presente na primeira oração e introduz a 
segunda oração. 

Quais são os pronomes relativos? 

Existem pronomes relativos invariáveis (que não sofrem flexão) e pronomes relativos variáveis (que 
sofrem flexão em gênero e número). 

Pronomes relativos invariáveis 

 que 
 quem 
 onde 

Pronomes relativos variáveis 

 o qual, a qual, os quais, as quais 
 cujo, cuja, cujos, cujas 
 quanto, quanta, quantos, quantas 

Exemplos de frases com pronomes relativos 

 Ela é a coreógrafa que recebeu um prêmio. 
 A professora a quem todos respeitam é a mais velha da escola. 
 Moro no prédio onde mora sua irmã. 
 Esta é a gramática com a qual vou estudar para a prova. 
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 Você conhece o arquiteto cujos projetos foram criticados? 
 Leve tanto açúcar quanto for necessário. 

Através da utilização de pronomes relativos, evitamos a repetição dos termos nas orações, sendo 
fácil relacioná-los e sintetizá-los. 

Como usar os pronomes relativos? 

Os pronomes relativos apresentam usos diferentes, devendo ser utilizados conforme a ideia que 
transmitem. Os antecedentes com os quais os pronomes relativos se relacionam podem ser um 
substantivo, um pronome, um adjetivo, um advérbio ou uma oração. 

2ª e 3ª aula 

1. Identifique o pronome relativo presente nas seguintes frases. 

a) Você já viu o filme sobre o qual eu fiz o meu projeto? 
b) Leve tudo quanto for preciso. 
c) A pessoa a quem você emprestou o celular ficou agradecida. 
d) O abacaxi que eu comprei ontem estava docinho. 
e) O restaurante onde combinamos está fechado. 

2. Identifique o termo antecedente dos pronomes relativos destacados nas frases. 

a) Aquele é o médico que resolveu o meu problema. 
b) A pessoa a quem dei o recado disse que falaria com você. 
c) Já não reconheço a cidade onde nasci. 
d) Este é o escritor cujas obras foram premiadas. 

3. Complete com o pronome relativo adequado foi corretamente utilizado. 

a) Não quero falar novamente no problema _____ passei. 
b) Aquele é o rio _____ águas fornecem energia à cidade. 
c) Você conhece o hotel _____ vamos ficar? 
d) A blusa _____ você comprou ficou muito larga. 

4) Complete os períodos a seguir com o pronome relativo adequado. Não se esqueça de 
acrescentar também a preposição, se houver necessidade. 

a) Flávio não gosta de falar do sofrimento _____ passou. 

b) Gorete até hoje ouve as músicas _____ apreciava na infância. 

c) Este é o empresário _____ propus vender meu restaurante. 

d) As pessoas _____ nos sentimos confortáveis são as melhores companhias. 

e) Aquela é a árvore _____ frutos alimentam toda a floresta. 

f) As lembranças percorrem os lugares _____ vivemos. 
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1ª aula 

 
A crise hídrica no Brasil 

 

 
A crise hídrica atinge diversos pontos do Brasil, com destaque para o Sudeste. Os 

efeitos mais profundos são notados no estado de São     Paulo. Sem uma perspectiva de 

recuperação dos reservatórios que abastecem a maior região metropolitana do Brasil, 
a Sabesp, empresa de abastecimento, divulgou nos últimos dias que cogita adotar um 

drástico racionamento. Se implantando, serão cinco dias sem água e dois com. O governo 
de SP também decidiu convocar a ajuda de empresas especialistas em recursos hídricos 

para apresentar propostas de curtíssimo prazo para a crise. A reunião deve acontecer nos 
próximos dias. As prefeituras dos municípios mais atingidos também começaram a se 

organizar em reuniões para pensar em soluções juntamente com o governo federal. 
Porém, a movimentação política é tardia. Segundo esse especial sobre a Crise da Água, 

feito pelo site da Revista Superinteressante, o problema é conhecido desde 2004. 

    Uma pesquisa recém divulgada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq) da USP, em Piracicaba, constatou que a atual situação do Sistema Cantareira é 

um problema de governança, acentuado pelas questões climáticas e por sua realidade 
socioambiental. Falta de articulação e diálogo também contribuíram com o colapso do 

sistema. Entre os anos de 2013 e 2014, a mestre e doutora em Ecologia Aplicada, Micheli 
Kowalczuk Machado, conduziu estudos que mostram que atualmente não existe nenhum 

tipo de mecanismo de interação entre as ações das Unidades de Conservação e dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas. “Ações articuladas entre essas organizações são 

essenciais e cada vez mais necessárias para procurar soluções”, afirma. Segundo Micheli, 
a população deve estar realmente envolvida nas discussões, por isso há também a 

necessidade de elaborar estratégias que ampliem a participação e a mobilização social e 

que trabalhem o diálogo de saberes… 

 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/escassez-agua-no-brasil.htm 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/escassez-agua-no-brasil.htm
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2ª aula 

Leitura 

 Trabalhando com o dicionário: 

Hídrica 

Reservatório 

Drástico 

Colapso 

3ªe 4ª aula 

    
 1.Explique a frase: … a crise hídrica em São Paulo foi agravada por problema de 

governança… O que isso significa? 

  

 2.O que é racionamento de água? 

  

 3.De acordo com seu conhecimento de mundo, por que está ocorrendo a escassez de 

água em nosso país? Cite pelo menos um fator relevante para a crise. 

  

4-A falta de água no Brasil, afeta somente a disponibilidade de água tratada nas 
residências? Comente. 

  

 5.Você acha que a falta de água pode acarretar impactos na nossa economia? De que 

forma? Comente. 

  

 6.Analise o gráfico acima e responda: 

 a.Qual  é o setor que consome mais água no nosso país? Por quê? 

  

 b.Qual é o setor que consome menos água no nosso país? 

  

 c.Qual é o segundo maior setor que consome água no Brasil? Por quê? 
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
Nome: 

 

Segunda Guerra Mundial 

 

A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou 8 de maio de 1945, e 

em 2 de setembro, no Pacífico. 

As operações militares envolveram 72 países, entre os quais estão Grã-Bretanha, Estados Unidos e 

União Soviética, combatendo a Alemanha, Itália e Japão. A contenda deixou cerca de 45 milhões de 

mortos, 35 milhões de feridos e três milhões de desaparecidos. Calcula-se que o custo total da 

Segunda Guerra Mundial chegou a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. 

 

Causas da Segunda Guerra Mundial 

Entre os fatores que levaram à 2ª Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o 

desfecho da Primeira Guerra (1914-1918). A Alemanha foi declarada a única culpada deste conflito, 

teve suas Forças Armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isto provocou 

fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 20, surgem 

movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistam parte da população. 

Hitler defendia o nacionalismo, a ideia que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam 

ser submetidas ou eliminadas, especialmente, os judeus, considerados culpados de todos os males. 

Isto gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial deste povo. Igualmente 

foram condenados e assassinados descapacitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, 

religiosos e ciganos. 

 

Fases da Segunda Guerra 

O conflito pode ser dividido em três fases: 

As vitórias do Eixo (1939-1941); 

O equilíbrio das forças (1941-1943); 

A vitória dos Aliados (1943-1945). 

A 2ª Guerra Mundial se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 

1939 e terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945. No Pacífico, porém, a contenda 

continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 1945. A frente de batalha era formada 

pelas nações do Eixo (integrado por Alemanha, Itália e Japão) e os países Aliados (Grã-Bretanha, 

União Soviética e Estados Unidos). O Brasil declarou guerra ao Eixo em 22 de agosto de 1942 e 

mandou soldados para a Itália em 1944. Além disso, os Estados Unidos usaram uma base aérea em 

Natal/RN. 

 

1ª fase: vitórias do Eixo (1939-1941) 

A primeira fase da 2ª Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Na 

tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão Adolf Hitler (1889-1945), os governos de França 

e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito 

direto. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940, uma operação em que combinou 

ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a 

Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a 

Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês de Narvik.  
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Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica, e uma vez ocupados estes 

países, as tropas nazistas rumam à França e conseguem dominá-la. A França assina o armistício com 

a Alemanha em 14 de junho de 1940 e é dividida em duas áreas: uma administrada pelos alemães e 

a outra, pelo Marechal Petáin, que colaborava com os nazistas.Hitler volta seus olhos para a Grã- 

Bretanha e, no dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe, a 

força aérea alemã. Embora tivessem em menor número, a Força Aérea Britânica (RAF), consegue 

neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. 

Esta foi a única derrota de Adolfo Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos Aliados a recompor 

suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com 

objetivo de conquistar o canal de Suez. Em maio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia foram 

ocupadas por tropas do Eixo. 

 

2ª fase: equilíbrio de forças (1941-1943) 

 
 

O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Esta etapa se inicia em 1941 

com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A 

conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado (hoje São 

Petersburgo), Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e, 

posteriormente, seguiu para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, em 

dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho. 

Batalhas no Pacífico 

Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações 

estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China e em 1941, a Indochina 

francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, os EUA decretaram o embargo comercial 

ao Japão, exigindo a desocupação da China e Indochina. 

Em meio a negociações diplomáticas entre EUA e Japão, este bombardeou a base naval de Pearl 

Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia meridional e no Pacífico. 

Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. 

Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Cingapura, a Birmânia, a Indonésia e as 

Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e ilhas no Oceano Pacífico que 

pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam 

guerra aos Estados Unidos. 

Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados 

e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. 

 

O momento da virada: derrota alemã na União Soviética 

O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao final de 1942, quando os Aliados passam 

a ter êxito contra os ataques do Eixo. A Batalha de Estalingrado marca essa fase, alterando o curso 
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do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália 

e o Havaí. As forças britânicas e americanas também têm êxito na Líbia e Tunísia. A partir do norte 

da África, os Aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália, em 1943. 

 

3ª fase: vitória dos Aliados (1943-1945) 

A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a 

rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini (1883-1945) é 

destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de 

Saló, um Estado reconhecido somente pelos países do Eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália 

firma o armistício com os Aliados. 

Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1943. Em abril de 

1945, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido 

e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 

1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tcheco-Eslováquia. Em 6 de junho 

daquele ano, ocorreu o Dia D, como é chamado o desembarque do exército Aliado na Normandia, 

(França), que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. 

Ainda na Europa, o Exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945, conquista a Alemanha e 

derrota o III Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. 

Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 1944, conquistam as ilhas Marshall, 

Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. 

Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 

de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto 

fazem o mesmo em Nagasaki 

A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico. 

 

O Brasil na Segunda Guerra Mundial 

Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento de navios 

brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao Eixo. A participação ficou a cargo da FEB 

(Força Expedicionária Brasileira), formada em 9 de agosto de 1943 e integrada por um contingente de 

25.445 soldados, permanecendo em combate durante sete meses. Três mil soldados brasileiros foram 

feridos e 450 morreram. 

 

Consequências da Segunda Guerra Mundial 

A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi 

declarada culpada da guerra, como no conflito anterior, porém passou por um profundo processo de 

depuração ideológica. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. 

Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. 

Também foi concretizada a criação de um fórum internacional, a Organização das Nações Unidas 

(ONU), que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. No entanto, o 

grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu território invadido (exceto 

o Havaí). Desta maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais, comparado aos países 

europeus. 

A Europa também foi dividida em dois blocos econômicos de acordo com o país que libertou e ocupou 

as nações. Países do leste europeu como Polônia, Hungria e Romênia passara a sofrer influência da 

União Soviética e construíram governos de caráter socialista. 

Já países como França, Bélgica e Holanda, se viram ocupadas pelos Estados Unidos e inauguram a 

época do Estado de Bem-Estar Social. 

O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria. 

 

https://www.todamateria.com.br/benito-mussolini/
https://www.todamateria.com.br/dia-d-segunda-guerra-mundial/
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
AULA 1 
 
(EF09GE05) Analisar fatos e situações referentes à integração mundial econômica, politica e cultural 
e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. 
UNIDADE TEMÁTICA> Conexões e Escalas 
OBJETO DE CONHECIMENTO> Integração mundial e suas interpretações: globalização e 
mundialização. 

 
A GLOBALIZAÇÃO E A MUNDIALIZAÇÃO 

 
 
 

    
 
 
enfermped.wordpress.com 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              

I- 

Fatos históricos marcantes ocorridos entre o final 

da década de 1980 e o início de 1990 determinaram 

um processo de rápidas mudanças políticas e 

econômicas no mundo. Até mesmo os analistas e 

cientistas políticos internacionais foram 

surpreendidos pelos acontecimentos. 

II- 

 A queda do muro de Berlim em 1989; 

 O fim da Guerra Fria; 

 |O fim do socialismo real; 

 A desintegração da União Soviética, e seu 

desdobramento em novos Estados 

soberanos (Ucrânia, Rússia, Lituânia, etc.); 

III- 

 A explosão étnica ou das nacionalidades em 

vários lugares, acompanhada da guerra civil: 

antiga Iugoslávia, Geórgia, Chechênia, etc.; 

 O fim da política da apartheid e a eleição de 

Nelson Mandela para presidente, na África 

do Sul. 

 O acordo de paz entre Israel, OLP 

(Organização para a Libertação da 

Palestina) e Jordânia; 

 A formação de blocos econômicos regionais 

(União Europeia, Nafta, MERCOSUL, etc.); 

 O grande crescimento econômico de alguns 

países asiáticos (Japão, Taiwan, China, 

|Hong-Kong, Cingapura), levando a crer que 

constituirão a região mais rica e prospera do 

século XXI; 

 

IV- 

 O fortalecimento do capitalismo em sua atual forma, ou seja, o neoliberalismo. 

 O grande desenvolvimento científico e tecnológico ou Terceira Revolução Industrial ou Tecnológica. 

 Até praticamente 1989, ano da queda do Muro de Berlim o mundo vivia no clima da Guerra.  

 Fria.              

              

     

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-UNmrW4WiPbE/UE2hQfrgD2I/AAAAAAAAJxk/bEo5OBLhXag/s1600/alucros.gif
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V- 

De um lado, havia o bloco de países 

capitalistas, comandado pelos Estados Unidos 

e, de outro, o de países socialistas, liberado 

pela ex-União Soviética, configurando uma 

ordem mundial bipolar ou um sistema de 

polaridade definidas. As reformas iniciadas 

por Gorbatchev, na ex-URSS, em 1985, 

através da Perestroika e da Glasnost, foram 

pouco minando o socialismo real e, 

consequentemente, essa ordem mundial 

bipolar. A queda do Muro de Berlim, com a 

reunificação da Alemanha, a eleição de Lech 

Walesa (líder do Partido Solidariedade) para a 

presidência da Polônia, em 1990, que 

representou o término do domínio absoluto do 

Partido Operário Unificado Polonês sobre a 

sociedade polonesa, e muitos outros 

acontecimentos no Leste europeu alteraram 

profundamente o sistema de forças até então 

existente no mundo.    

      

  

VI- 

De um sistema de polaridades definidas passou-se, então, pra um sistema de polaridades indefinidas ou para a 

multipolarização econômica do mundo. Do confronto ideológico (capitalismo versus socialismo real) passou-

se para a disputa econômica entre países e blocos de países.       

           

VII- 

O beneficiário dessa mudança, historicamente rápida, que deixou muitas pessoas perplexas por sua 

imprevisibilidade em curto prazo, foi o sistema capitalista, que pode expandir-se ainda mais, globalizar-se, ou 

seja, tornar-se praticamente hegemônico na organização da vida social em todas as suas esferas (política, 

econômica e cultural). Assim, o capitalismo mundanizou-se, globalizou-se e universalizou-se, invadindo os 

espaços geográficos que até então se encontravam sob regime de economia centralmente planificada ou nos 

quais ainda se pensava poder viver a experiência socialista. Nas palavras de Octavio Ianni, sociólogo brasileiro 

que vem a algum tempo vem estudando a questão globalização:  “O capitalismo atinge uma escala 

propriamente global. Além das suas expressões nacionais, bem como dos sistemas e blocos articulando regiões 

e nações, países dominantes e dependentes, começa a ganhar perfil mais nítido o caráter global do capitalismo. 

Declinam os estados nações, tanto os dependentes como os dominantes. As próprias metrópoles declinam, em 

benefício de centros decisórios dispersos em empresas e conglomerados (...)” Octavio Ianni, A Sociedade 

global, p.39). A GLOBALIZAÇÃO não é um acontecimento recente. Ela se iniciou já nos séculos XV e XVI, 

com a expansão marítima-comercial europeia, consequentemente a do próprio capitalismo e continuou nos 

séculos seguintes. O que diferencia aquela globalização ou mundialização da atual é a velocidade e abrangência 

de seu processo, muito maior hoje. Mas o que chama a atenção na atual é, sobretudo o fato de generalizar-se 

em vista da falência do socialismo real. De repente, o mundo tornou-se capitalista e globalizado. 

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-1VFTDHNKYug/UE2ilAl6S9I/AAAAAAAAJxw/TX0fQ4I64Ms/s1600/preview006.png
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AULA 2 

    
sindservsantos.org.br 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
AULA 3 
Com o texto de apoio faça uma redação. 

 
TEMA:      MUNDIALIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS> CURRÍCULO PAULISTA / HABILIDADES ESSENCIAIS 
http://geoconceicao.blogspot.com/2012/09/globalizacao-mundializacao-do.html 

VIII- 

As características da globalização podem 

ser assim resumidas: 

 Internacionalização da produção; 

 Internacionalização ou 

globalização das finanças; 

 Alteração na divisão internacional 

do trabalho, ou, antes, criação de 

uma nova divisão de trabalho 

dentro das próprias empresas 

transnacionais, em que a 

distribuição das funções 

produtivas não se encontra mais 

concentrada num único país, mas 

espalhadas por vários países e 

continentes (por exemplo, um 

país fabrica um componente do 

produto, um segundo fabrica 

outro, um terceiro faz a 

montagem, enquanto o centro 

financeiro e contábil da empresa 

está sediado num quarto país); 

 

IVX- 

O grande movimento migratório do hemisfério sul para o norte; 

A questão ambiental e a sua importância nas discussões 

internacionais; 

O Estado passa de protetor das economias nacionais e provedor 

do bem-estar social, a adaptar-se à economia mundial ou às 

transformações do mundo que ela própria e a exaltação do livre 

mercado provocam.  

 

http://geoconceicao.blogspot.com/2012/09/globalizacao-mundializacao-do.html
http://2.bp.blogspot.com/-f4EI_dLUcaw/UE2jSVoVT6I/AAAAAAAAJx8/-iO5K4vIMxw/s1600/imagem2.jpg
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CIÊNCIAS – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
Nesse roteiro estaremos fazendo uma pausa para estudarmos sobre os vírus que 

são pequenos seres parasitas formados por uma cápsula proteica (estrutura molecular) que podem 

infectar organismos vivos. Especificamente vamos conhecer um pouco sobre o que está causando 

a Pandemia no mundo, que é causada pelo vírus – Covid 19 – e a produção de vacinas que atuam 

no combate direto à esses seres, estimulando o sistema de defesa do ser humano para enfrentar 

tais vírus. 

PANDEMIA – COVID 19 

 Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente 

do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. 

 Provoca a doença chamada coronavírus (COVID – 19).   

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez 1937. 
 

 O NOVO CORONAVÍRUS 
“O novo coronavírus pertence a uma família de vírus chamada Coronaviridae. Essa família é 
conhecida por constituir uma gama de vírus que possuem como material genético o RNA (ácido 
ribonucleico - responsável pela síntese de proteínas nas células) e por causarem doenças comuns em 
seres humanos como resfriados e diarreias. 

Em 2003, um coronavírus (SARS-CoV) foi identificado e associado à doença de Insuficiência 
Respiratória Aguda (SARS). Recentemente, surgiu um novo coronavírus na região de Wuhan, na 
China, batizado provisoriamente de 2019-nCoV, mas que depois veio a ser conhecido como SARS-
CoV-2, como é chamado atualmente. Tal vírus pode causar graves problemas respiratórios em uma 
parte dos humanos infectados, e até levando algumas dessas pessoas à morte. 

Desde dezembro de 2019, os casos de pacientes com pneumonia de origem desconhecida foram 
associados à circulação de pessoas no mercado de peixes e frutos do mar de Wuhan. Muitos dos 
contaminados declararam ter visitado o mercado no mês de novembro. Apesar do citado mercado ser 
de peixes e frutos do mar, foi atribuída ao local a transmissão de animais silvestres (morcegos) para 
humanos, sendo ali, até o momento, considerada a origem da epidemia da COVID-19. 

Em pesquisa realizada por cientistas brasileiros da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro, em parceria com pesquisadores da Universidade Campus Biomédico de Roma, na Itália, 
foram utilizados modelos matemáticos e aplicativos para  analisar comparativamente o genoma do 
novo coronavírus (2019-nCoV) com os genomas do vírus SARS, do MERS (Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio), e com o do coronavírus tipo SARS de morcegos. 

Os resultados mostram que o genoma de 2019-nCoV é muito próximo do genoma do coronavírus tipo 
SARS de morcegos, descoberto e isolado por cientistas em 2015.  

Portanto, a pesquisa em tela permitiu aos cientistas concluírem que o 2019-nCoV (atualmente, SARS-
CoV-2) provavelmente tenha se originado em morcegos e, após sofrer mutações, passou a infectar 
seres humanos, desencadeando a atual pandemia.” 

 Nota: O Grupo de Estudo de Coronaviridae (CSG), do Comitê Internacional sobre Taxonomia de 
Vírus, é responsável pela classificação e nomenclatura científica dos vírus da família Coronaviridae. 
O comitê publicou recentemente a mudança da nomenclatura do novo coronavírus, que 
provisoriamente era chamado de 2019-nCoV e passou para SARS-CoV-2 . 

Este texto é um resumo de divulgação científica produzido pela equipe do Canal Ciência/ 
IBICT/MCTIC, baseado no artigo científico original The 2019‐new coronavírus epidemic: Evidence 
for virus evolution (janeiro/2020), com objetivo de informar os leitores sobre o que tem sido realizado 
na Ciência na busca por soluções para amenizar os impactos da pandemia da COVID-19. 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40020
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40020
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 O QUE SÃO OS VÍRUS? 
 Os vírus são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres vivos por 

alguns autores e não vivos por outros. Para se ter ideia da 
dimensão desses organismos, o menor vírus de que se tem 
registro possui apenas 20 nm de diâmetro, sendo ele, portanto, 
menor que um ribossomo. Os vírus são conhecidos, 
principalmente, por causarem várias doenças e serem 
considerados parasitas intracelulares obrigatórios 
(dependem da célula para fazer cópias de si mesmo).  
 Estrutura dos vírus 

Os vírus são organismos que não possuem célula 
(acelulares), sendo sua estrutura formada basicamente por 
proteínas e ácido nucleico (moléculas). 

Os vírus, como sabemos, podem reproduzir-se apenas em células hospedeiras, uma vez que 
não possuem enzimas e as estruturas necessárias para a produção de proteínas. Desse modo, 
podemos dizer que os vírus quando estão no ambiente sem parasitar nenhuma célula funcionam 
apenas como uma estrutura que contém genes. 

 BACTÉRIA   x  VÍRUS   :    https://youtu.be/WAQRvwZn3tY  
 Para complementar o nosso estudo fixando conceitos importantes, assista ao vídeo no link 
acima. 
 

 COMO COMBATER OS VÍRUS E BACTÉRIAS QUE CAUSAM DOENÇAS? 

As vacinas têm se mostrado como a forma mais eficaz de se evitar as doenças causadas pelos 
Vírus ou Bactérias. Vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo 
a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença.  
 

Importância da vacinação :    https://youtu.be/zfWnJN87LeY 
 A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você está 

ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. 

 Como funcionam as vacinasollow us 

Os germes estão em toda a parte, tanto no ambiente como no nosso corpo. Quando uma 
pessoa é suscetível e eles encontram um organismo adverso, isso pode causar doença e morte.   O 
corpo tem muitas formas de se defender dos agentes patogénicos (organismos causadores de 
doença, como vírus e bactérias). A pele, as mucosas e os cílios (pelos microscópicos que retiram os 
fragmentos dos pulmões) funcionam como barreiras físicas para evitar, desde logo, que os agentes 
patogénicos entrem no corpo.   
Quando um agente patogénico infeta o corpo, as nossas defesas, chamadas de sistema 
imunitário, são desencadeadas e o agente patogénico é atacado e destruído ou vencido.  
 

 O que é Antígeno e Anticorpo?   Assista a vídeo aula e faça suas anotações: 
https://youtu.be/VcqfMN3SENY       (Antíngeno e anticorpo – 3min30seg) 
https://youtu.be/L3gdYm2Y9Uc        (anticorpos – 2min20seg) 
https://youtu.be/4GvOqiiyQFM         (Leucócitos – defensores das células 2min) 

 A resposta natural do corpo  
Um agente patogénico é uma bactéria, vírus, parasita ou fungo que pode causar doença no corpo. 
Cada agente patogénico é constituído por várias subpartes (partes menores ou fragmentos), 
normalmente exclusivas desse agente patogénico específico e da doença que ele causa. A subparte 
de um agente patogénico que causa a formação de anticorpos é chamado de antigénio. Os 
anticorpos podem ser considerados os soldados do sistema de defesa do nosso corpo. Cada 
anticorpo, ou soldado, do nosso sistema está treinado para reconhecer um antigénio específico. Nós 
temos milhares de anticorpos diferentes no nosso organismo. Quando o corpo humano fica exposto a 
um antigénio pela primeira vez, o sistema imunitário leva tempo a responder e a produzir anticorpos 
específicos para esse antigénio.   

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus.htm
https://youtu.be/WAQRvwZn3tY
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/soro-vacina.htm
https://youtu.be/zfWnJN87LeY
https://youtu.be/VcqfMN3SENY
https://youtu.be/L3gdYm2Y9Uc
https://youtu.be/4GvOqiiyQFM
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Entretanto, a pessoa ainda pode adoecer.   
 
Uma vez produzidos os anticorpos específicos do antígeno, eles trabalham com o resto do sistema 
imunitário para destruir o agente patogénico e derrotar a doença. O sistema imunológico, também 
chamado de sistema imunitário, é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias 
estranhas e patógenos afetem negativamente nossa saúde. É um sistema complexo que envolve uma 
série de células e órgãos que funcionam, em conjunto, como uma grande barreira de proteção. Se o 
corpo for exposto ao mesmo agente patogénico mais do que uma vez, a resposta do anticorpo é muito 
mais rápida e mais eficaz do que da primeira vez, porque as células de memória estão preparadas 

para disparar anticorpos contra o antígeno.  
Isso significa que, se a pessoa for exposta ao 
agente patogénico perigoso no futuro, o seu 
sistema imunitário será capaz de responder 
imediatamente, protegendo contra a doença.  
 
 
  
 SAIBA MAIS SOBRE A COVID 19 
 
Assista a vídeo aula  no link:    
https://youtu.be/du_AsJinNOM    (27 min) 
 
o  

o FAÇA UMA PESQUISA SOBRE O CORONA VÍRUS E RESPONDA:  
 
1) Qual é o agente causador da doença COVID 19? 
2) Qual o órgão mais afetado pela COVID 19? 
3) Qual  a principal forma para se evitar a COVID 19? Por quê? 
4) Qual a origem das Vacinas? 
 
 
***Lembre-se, você pode aprender muito mais utilizando com sabedoria os instrumentos de pesquisa 
disponíveis na internet. Não deixe de estudar, mantenha o foco e siga em frente.  
 
 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 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: 
Forma reduzida da equação do 2° grau: https://youtu.be/f4Pa-AMGPOw 

        Equação do 2° grau - Forma reduzida/Coeficientes: https://youtu.be/iADA7dHf-1M 
 
AULA 2 

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DO 2° GRAU COMPLETAS  continuação 
 

https://youtu.be/du_AsJinNOM
https://youtu.be/f4Pa-AMGPOw
https://youtu.be/iADA7dHf-1M
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                                FÓRMULA DE BHASKARA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para “arrumarmos” as equações e deixar na forma reduzida, devemos rever alguns conceitos. 

Vamos revisar alguns conceitos importantes como: propriedade distributiva, termos semelhantes e 

regra de sinais. 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDUÇÃO DE TERMOS SEMELHANTES 
Os termos semelhantes são monômios encontrados em um mesmo polinômio que 
possuem partes literais iguais (mesmas letras e mesmos expoentes). 

a)                                                              b) 

 
           c)   3x2 – 9x - 7 + x2 + 3 - 2x   = 

      3x2 + 1x2 - 9x - 2x + 3 = 

      4x2 - 11x + 3  ⇒  Forma reduzida da equação do 2° grau.  
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AULA 3 

Exemplos em equações:  Só vamos “arrumar”, sem ser necessário a resolução. 

 

a) x. (x+3) = 7          (aplicar a distributiva)  

      x · x + x · 3 = 7   

     x2 + 3x = 7     (igualar a zero, passando o termo que está no 2° membro para o 1° membro) 

     x2 + 3x – 7 = 0     (neste caso já está na ordem) 

    (Temos, a = 1, b = 3 e c = -7)  

 

b) 5x2 – 2x · (x – 8) = 2x2 + 4  ( aplicar a propriedade distributiva) 

      5x2 – 2x2 + 16x = 2x2 + 4     (igualar a zero) 

      5x2 – 2x2 + 16x - 2x2 – 4 = 0   (reduzir os termos semelhantes) 

     x2 +16x – 4 = 0               (Temos, a = 1, b = 16 e c = -4) 

 

c) 2x · (4x – 9) + 4 = 7x - 2 – 3x · (x + 5)       (aplicar a propriedade distributiva)  

      8x2 – 18x + 4 = 7x - 2 - 3x2 – 15x          (igualar a zero) 

     8x2 – 18x + 4 - 7x + 2 + 3x2 + 15x = 0     (reduzir os termos semelhantes) 

     8x2 + 3x2 – 18x - 7x + 15x + 4 + 2 = 0  

     11x2 - 10x + 6 = 0           (Temos, a =11, b = -10 e c = 6) 

 

PROPRIEDADE DISTRIBUTIVA: 
A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio 

por cada termo do polinômio. Multiplica-se coeficiente por coeficiente e parte literal por parte 
literal (por meio da propriedade das potências “em uma multiplicação de potências de 
mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes”). 
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AULA 4 / AULA 5 

EXERCÍCIOS 

1) Coloque na forma ax2 + bx + c = 0 as seguintes equações do 2º grau e determine a, b e c: 

a) 5x + 3x2 = 4x - 7                 b) x2 + 4x = 2 · (x - 1)                    c) x · (2x - 3) = 4x - 1   

 

                     

 

 

 
      d)  4x · (x + 3) + 9 = 0              e) x · (x - 2) + 1 = 2 · (x + 3)          f) x · (x - 2) = 3 · (x + 6) 
    
 
 
 
 
 
      g) 3x2 = 4 + 2 · (x – 3)             h) 2x · (x + 8) = 2x - x2             i) 6x · (2x - 3) = x - 2x · (x + 1) 
 
 
 
 
 
 
     j) 6x2 + 2 - 5x - 9 + x2 + 2x - 3x2 – 1 = 0               k) 2x2 - 4x + 8 = 4x2 + 2x + 10 

 

 

 

 

2) Coloque na forma ax2 + bx + c = 0 e resolva as seguintes equações do segundo grau: 

     a)  2x2 + x (-x - 3) = -2                                              b) 4x2 -x +1 = x + 3x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c) x · (x + 5) - 2x = 28 
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SEMELHANÇA DE POLÍGONOS 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

     ORIENTAÇÕES: 

 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: 
Semelhança de polígonos: https://www.youtube.com/watch?v=tO5Tn9Vo__Y 
Semelhança de polígonos: https://www.youtube.com/watch?v=iyc1pVbXuCE 
 

AULA 1  
 
 

 

 

 

Polígonos são figuras geométricas fechadas formadas por segmentos de reta que se unem em 

seus extremos, como mostram as figuras abaixo. 

 

 

Para que dois polígonos sejam semelhantes, é necessário que eles se encaixem nas seguintes 

condições: 

a) Possuir o mesmo número de lados; 

b) Os seus ângulos correspondentes devem ser congruentes, isto é, devem ter medidas iguais; 

c) Os seus lados correspondentes devem possuir uma razão de proporção; 

d) Essa razão de proporção deve ser a mesma para todos os lados do polígono. 

Exemplo: 

Considere os polígonos ABCD e A'B'C'D', nas figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os ângulos correspondentes são congruentes: 

�̂� ≅ 𝐴′̂     ,     �̂� ≅ 𝐵′̂       ,      �̂� ≅ 𝐶′̂      ,       �̂� ≅ 𝐷′̂ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tO5Tn9Vo__Y
https://www.youtube.com/watch?v=iyc1pVbXuCE
https://querobolsa.com.br/enem/matematica/poligonos
https://querobolsa.com.br/enem/matematica/figuras-geometricas
https://querobolsa.com.br/enem/matematica/angulos
https://querobolsa.com.br/enem/matematica/proporcionalidade
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 Os lados correspondentes são congruentes: 
𝐴𝐵

𝐴′𝐵′
  = 

𝐵𝐶

𝐵′𝐶′
  = 

𝐶𝐷

𝐶′𝐷′
  = 

𝐷𝐴

𝐷′𝐴′
    ⇒     

3,8

5,7
 = 

4

6
 = 

2,4

3,6
 = 

2

3
 

            3,8 : 5,7 = 0,666...   ;   4 : 6 = 0,666...    ;   2,4 : 3,6 = 0,666...     e   2 : 3 = 0,666... 
 

Dividindo as cada uma das frações  temos razão de proporção igual a 0,666... ou  
2

3
 . 

Podemos concluir que os polígonos ABCD e A'B'C'D' são semelhantes e indicamos: 

ABCD ~ A'B'D'C' (lê-se "polígono ABCD é semelhante ao polígono A'B'D'C'") 

Observação: a definição de polígonos semelhantes só é válida quando todas as condições são 

satisfeitas. 

Apenas uma das condições não é suficiente para indicar a semelhança entre polígonos.  

EXERCÍCIOS 

1) Qual é a ampliação da figura A? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Observe os polígonos representados abaixo. 

Quais são os pares de figuras com a mesma forma? 

 

 

 

 

3) Leia o texto da lousa. 
Qual dos seguintes processos não permite construir uma 
figura semelhante a outra? 
a.(     ) A fotocópia (“xerox”) 
b.(     ) A fotocópia ampliada 
c.(     ) A fotocópia reduzida 
d.(     ) Os espelhos planos 
e.(     ) Os espelhos reduzidos 
f. (     ) Os espelhos esféricos 
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4) Quais devem ser as medidas dos lados e dos ângulos do paralelogramo menor para que ele seja 
semelhante ao maior? 

 

 

 

 

 

 

5) Sabendo que os polígonos abaixo são semelhantes, calcule os valores de x, y e z. 

 

 

 

 

 

6) Quais devem ser as medidas dos lados de um paralelogramo semelhante ao paralelogramo 
abaixo de modo que a razão de semelhança seja 3. 

                  a.(     ) 6 e 4 

                 b.(     ) 6 e 12 

                  c.(     ) 4 e 12 

                                d.(     ) 4 e 6 

 

7) Os polígonos abaixo são semelhantes. Qual é o valor de x? 
 

                                        a.(    ) 4 

                        b.(     ) 9 

                                     c.(     ) 3 

                                  d.(     ) 1,5 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 
Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                         
Introdução: Primeiros Socorros 

 Nos roteiros anteriores, desenvolvemos a importância da atividade física, vimos algumas 
possibilidades da execução da mesma na prática e hoje entraremos em um assunto muito importante, 
situações que podemos nos deparar não só na escola, como em outros lugares, como: em casa, rua, 
outros estabelecimentos, entre outros, vejamos: 
 Primeiros Socorros são manobras feitas para tentar estabilizar o quadro em que o indivíduo 
encontra-se (acidentado) até chegar o socorro adequado. Se você não se sente seguro em fazer algo, 
peça ajuda a um adulto. 
Considerações gerais 
 Analise a situação da pessoa acidentada, a partir daí você passará a socorrer a vítima 
verificando seus sinais vitais (respiração e pulsação) e outras prioridades (estado de consciência, 
hemorragia, pupilas, temperatura e alguma deformidade corporal). 

 Asfixia (sufocação ou engasgo). 

Qualquer um pode prestar socorro a uma pessoa vítima de algum acidente, desde que saiba e 
tenha segurança no que está fazendo. Além disso, deve tentar sempre manter a calma e 
observar o local do acidente. 

                                        Quando um objeto estranho penetra nas 
vias aéreas, ou outro motivo leva a pessoa a parar de respirar, pode 
haver um quadro de asfixia ou parada respiratória. Nesse caso, não 
há a obrigatoriedade de o coração também parar de bater (isso só 
ocorre se as pessoas já estão sem conseguir respirar há um bom 
tempo). 
Normalmente a pessoa fica agitada e nervosa por que não está 
conseguindo respirar. Se nada for feito para ajudar, a pessoa pode 
ficar com os lábios e dedos arroxeados (cianose) e desmaiar.
 Nesse caso, deve-se: 

 Tentar desobstruir as vias aéreas; 

 Abraçar a pessoa por trás e comprimir o abdome para trás e 

para cima, em um momento único, de maneira brusca, com ela 

ainda em pé. 

Tais procedimentos podem ajudar muito, mas só devem ser realizados com a pessoa 
consciente. 
 

Atividade – Em uma folha responda e grampeie aqui! 
1) O que significa primeiros socorros? 

2) O que devemos fazer se uma pessoa ao seu lado se engasgar comendo 

algo? Explique: 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 
1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 
NOME_________________________________________ANO___TURMA____ 

 
1ªAula Diversidade nas festas brasileiras 

      A herança cultural brasileira é muito variada, e as diferentes origens da população contribuem para 
que as festas tradicionais populares sejam ricas em cores, música, dança e muitas outras 
características que fazem com que elas sejam únicas e originais.  
     “Ciranda” é uma palavra que pode se referir tanto à música quanto a dança. Conhecida como uma 
brincadeira infantil, originalmente, era praticada por adultos e tornou-se parte da cultura popular 
nordestina. No Brasil, a cultura da ciranda faz a integração das linguagens da dança e da música, com 
temáticas próprias das diversas regiões. A ciranda, não faz restrição ao número de participantes 
adultos, idosos e crianças podem entrar e sair dela a qualquer momento. A ciranda acontece em 
espaços abertos, nas praias, ruas, e terreiros na área rural. Se a roda estiver muito grande, outra roda 
poderá ser formada dentro da primeira. 
     Quando a música é feita ao vivo, os músicos tocam e cantam no centro da roda, onde se destaca 
o mestre cirandeiro responsável por “puxar” as cantigas, improvisar versos e conduzir a música e a 
dança. Outra figura que pode compor a ciranda é o contramestre, que faz a condução rítmica. 
     O andamento da música e da dança é tranquilo na ciranda, como ondas de um mar manso, o que 
facilita a presença de pessoas de todas as idades. Todos os participantes de uma ciranda podem ser 
chamados “cirandeiro”, sejam eles dançarinos, músicos ou compositores. 

Atividade (RESPONDER COM LETRA BASTÃO) 
Responda as questões abaixo 
1º Cite duas figuras que compões uma ciranda ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2º Quantos participantes tem a ciranda? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3º Com que elemento natural a ciranda é comparada? _____________________________________ 
4º Que nome é dado a quem participa de uma ciranda? ____________________________________ 
5º Você já participou de alguma ciranda? Onde? __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
2ª Aula Histórias dançadas e cantadas 

       No Brasil, muitas histórias podem ser contadas por meio de danças, ao ritmo dos sons do gonguê, 
do agbê, de tambores, de ganzás entre outros. Histórias e lendas de amor e de lutas passaram a ser 
exaltadas com alegria e foram transformadas em festas e cultura do povo. 

A congada 
     Congada, congado ou congo, é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, dança, 
teatro e espiritualidades cristãs e de matriz africana. 
Nesta festa, se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, lembrando da 
proteção que esses santos deram aos escravos negros. Em algumas congadas, se recorda a figura 
de Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros.  
     Galanga era rei do Congo, mas acabou capturado com a família por portugueses e enviado ao 
Brasil para ser vendido como escravo. Durante o trajeto, sua mulher, rainha Djalô, e a filha, 
princesa Itulo, foram lançadas ao mar. Galanga chegou ao Rio de Janeiro em 1740 e foi rebatizado 
Francisco. Ele e o filho Muzinga foram levados por um Major para trabalhar na Mina da 
Encardideira, em Vila Rica (atual Ouro Preto). Durante muito tempo, Chico trabalhou duro e pôde 
comprar a própria liberdade e a de Muzinga. Há quem diga que ele escondia ouro em pó nos cabelos 
e ao fim da jornada de trabalho lavava os fios para recuperar o metal. 
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Na sequência, Chico comprou a alforria de outros escravos e, com o passar do tempo, de 
olho nas dívidas do patrão, foi capaz de adquirir a Mina da Encardideira, agora mina de Francisco, 
o rei. Com a prosperidade alcançada pelo garimpo, libertou mais escravos com quem teria chegado 
ao Brasil, muitos deles seus súditos no Congo. Os alforriados o chamavam "rei". 

Atividade 

1ª Se inspire nas cores e na diversidade brasileira, pinte a ilustração abaixo.  

 
INGLÊS – 9º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 
Aula 1 – Reading 
 
Atividade 1 – Copie e traduza o texto abaixo em seu caderno. Use o dicionário de Inglês/Português 
ou tradutor on-line como auxílio. 

The lion and the mouse 
A lion, tired of hunting, slept stretched out under the good shade of a tree. Mice came strolling over 
him and he woke up. Everyone managed to escape, except one, which the lion trapped under his 
paw. Both the mouse asked and begged that the lion gave up on crushing him and let him go. Some 
time later the lion was trapped in a hunters' net. Failing to let go, he made the entire forest tremble 
with his roars of rage. At that, the mouse appeared, and with its sharp teeth he gnawed at the ropes 
and released the lion. 
Moral: One good deed wins another. 
 
Aula 2 – Exercises 
 
 
Atividade 2 – Assinale a alternativa correta de cada questão abaixo sobre a fábula “The lion and the 
mouse”. 
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1. The gender of the text is 
a) fable. 
b) news. 
c) poem. 
d) chronic. 
 
2. The lion, after hunting, was 
a) cheerful. 
b) happy. 
c) sad. 
d) tired. 
 
3. The lion slept under 
a) a hut. 
b) a building. 
c) a bridge. 
d) a tree. 
 
4. Who did wake up the lion? 
a) Cats. 
b) The dogs. 
c) The rats. 
d) A snake. 
 
5. The hunters managed to catch the lion through 
a) a network. 
b) a hole. 
c) a rope. 
d) a weapon. 
 
6. The lion managed to awaken the forest through his 
a) howling. 
b) teeth. 
c) fingers. 
d) singing. 
 
7. The lion was saved by 
a) cat. 
b) calf. 
c) rat. 
d) tiger. 
 
8. The text brings the reader 
a) a doubt. 
b) a reflection.. 
d) an appeal. 
 
 

 


