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3º ROTEIRO DE MAIO ou 11ª 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; 

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

 ENTREGAR DO DIA 24/05/21 ATÉ 28/05/21. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 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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Busque no texto as palavras para decifrar o enigma e encontre-as no caça-palavras. 
 
1) O ___________ sexual acontece quando um adulto, homem ou mulher, ou mesmo 
um adolescente mais velho busca satisfazer seus desejos sexuais com um menino ou 
uma menina. 
2) Já a ____________________ tem a ver com a questão econômica. 
3) As ________________ são meninas e meninos que nem entraram na adolescência 
ainda (menores que treze anos). 
4) Não é possível reconhecer o ______________ somente olhando para ele na rua. 
5) _________________ se um adulto quiser muito ficar sozinho com você. 
6) Para _________________ a internet é o principal meio de divulgação sobre a 
pedofilia. 
7) Se você ou um amigo é vítima de abuso, é importa falar com um _________ de sua 
confiança sobre o problema. 
8) Peça ___________ ao Conselho ______________ que é o responsável por zelar 
pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. 
9) O nosso ___________ é a nossa primeira casa. 

 

 



8 

 

GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
ATIVIDADE GRAMATICAL 

 
1ª AULA 

 
“Drácula” 
 
  Drácula é uma história de vampiros e lobisomens, de criaturas que estando mortas 
permanecem vivas. É também uma história de pessoas corajosas que se lançam à destruição de uma 
insólita e maléfica ameaça. Como quer que seja, permanece intacta nestas páginas a mesma emoção 
de milhões de leitores e espectadores que penetraram na história que se inicia num castelo desolado 
nas sombrias florestas da Transilvânia. Lá, um jovem inglês é mantido em cativeiro, à espera de um 
destino terrível. Longe dele, sua noiva bela e jovem é atacada por uma doença misteriosa que parece 
extrair o sangue de suas veias. Por trás de tudo, a força sinistra que ameaça suas vidas: Conde 
Drácula, o vampiro vindo do fundo dos séculos. 
 
                                  Autor do livro: Bram Stoker. Disponível em: (Com corte). 
 
1 – No segundo período do texto, o adjetivo “maléfica” caracteriza: 
 (   ) o substantivo “história”. 
 (   ) o substantivo “destruição”. 
 (   ) o substantivo “ameaça”. 
 
 
  2 – O adjetivo “insólita” significa: 
 (   ) incomum. 
 (   ) imprudente.  
 (   ) incontrolável. 
 
 3 – No segmento “[...] num castelo desolado nas sombrias florestas da Transilvânia. ”, a expressão 
destacada é: 
 
 (   ) uma locução adjetiva. 
 (   ) uma locução adverbial. 
 (   ) uma locução substantiva. 
 
 4 – Em “[...] à espera de um destino terrível. ”, o adjetivo é acentuado porque é: 
 
 (  ) oxítono terminado em “l”. 
 (  ) paroxítono terminado em “l”. 
 (  ) proparoxítono terminado em “l”. 
 
  5 – Grife a palavra “jovem” que desempenha a função de adjetivo: 
 
               “Lá, um jovem inglês é mantido em cativeiro [...]” 
 “[...] sua noiva bela e jovem é atacada por uma doença misteriosa [...]” 
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
                         
                         INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 

1ª AULA 
 

A TECNOLOGIA 
 

 

 
 

Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se 
entre o jornalismo e a literatura. 

 
Crônica de Nacélio Simoa, 8º ano, SGA-CE, Professor Maurício Araújo  
 
Acordei cedo. Sem o que fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da minha localidade. Antes, 

um espaço sem construção, cavalos amarrados nas estacas esperando seus donos que assistiam à 
missa. Hoje, observava o pouco movimento da comunidade, alguns poucos carros, motos e os 
pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés de cajueiros. Com o vento lambendo meu 
rosto e um calor de mil graus em plena manhã, percebi um casal de idosos que acabara de sentar 
naquele banco quase quebrado. Acho que esperavam algum transporte para ir à cidade, já que 
precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para resolvermos nossos problemas. 

Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Aproximei-me sem despertar sua atenção, 
descobri que falava de internet. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse 
era o assunto. Ele dizia para aquela senhora que ouvia suas inquietações: 
           - Esse povo de hoje só vive nesse tal de facebook. 
           -Verdade. A minha neta ganhou de presente um celular e agora não faz outra coisa, senão 
cutucar aquele troço. Não gosto disso! Falou aquela senhora. 
            Entre tantas conversas naquele banco da praça, o senhor então resolveu amenizar o tom do 
diálogo: 
           -Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão e resolvi ir a sua casa para vê-la 
depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado tropeçando 
os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. 
            -É o ônibus! 
            -Vamos então. 
            -O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia, afinal, não podemos fazer nada para 
detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. 
            -Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo! 
            -Claro que não! 
         Aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia influencia diretamente na 
vida das pessoas, jovens ou idosos. 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-KfPpMUxl_bQ/X8sO1xCYnrI/AAAAAAAArfk/6p_S8yKWKBQkn5bTBcSxbJcdAGv7AFAjQCLcBGAsYHQ/s232/1.jpg
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                                                         2ª AULA 
 
1ª) Em relação às características do texto, escreva: 
 
 
a) Gênero: 
__________________________________ 
 
 
b) Tipo discursivo ou tipologia (expositivo, argumentativo, narrativo, descritivo, injuntivo...): 
__________________________________ 
 
 
c) Narrador (personagem, observador ou onisciente):  
__________________________________ 
 
 
d) Domínio discursivo (literário, jornalístico, religioso, acadêmico...): 
__________________________________ 
 
 
e) Tipo de discurso (direto ou indireto): 
_________________________________ 
 
 
 
2ª) Qual o assunto do texto? 
________________________________ 
 
 
3ª) O que alegrava a manhã daquela comunidade? 
________________________________ 
 
4ª) No trecho: “Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Os termos destacados indica que o 
homem estava 
a) entristecido e com raiva. 
b) indignado e angustiado. 
c) com raiva e desconsolado. 
d) triste e incomodado. 
 
                                                       3ª AULA 
 
1ª) “Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão...”, neste trecho, percebemos o uso da 
linguagem 
a) formal. 
b) informal. 
c) técnica. 
d) gíria 
 
2ª) “Saí correndo desesperado tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi 
funcionar.” A palavra em destaque se refere a 
a) porta. 
b) batente. 
c) televisão. 
d) casa. 
 



11 

 

3ª) Segundo o texto, o homem se aproximou para ouvir a conversa. Que diálogo de um dos 
personagens abaixo revela o assunto da conversa entre os moradores? 
a) “-Verdade. A minha neta ganhou de presente um celular...” 
b) “-Vamos então.” 
c) “-Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão...” 
d) “- Esse povo de hoje só vive nesse tal de facebook...” 
 
 
4ª) Na fala da personagem: “... senão cutucar aquele troço.”, o que podemos compreender sobre o 
cotidiano vivido por aquela senhora? 
a) Ela faz uso das tecnologias apesar de não gostar. 
b) Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias. 
c) Apesar de detestar a tecnologia, ela apoia claramente o seu uso por familiares. 
d) Aborrece quem faz uso das tecnologias. 
 
 
                                                        4ª AULA 
 
1ª) “-Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo!”  Que fato este diálogo retoma? 
 
 
2ª) Apesar da inquietude por parte dos personagens sobre o uso de algumas tecnologias, que frase 
revela o apoio a tecnologia de um dos personagens? 
 
 
3ª) A frase que revela uma opinião é 
a) “Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava.” 
b) “... a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas...” 
c) “O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia...” 
d) “Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto...” 
 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Nome: 

 

Regimes Totalitários na Europa 

 

Os regimes totalitários estão baseados num Estado centralizador, antidemocrático e autoritário. 
Esses governos surgiram após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) em diversos países da Europa 
a partir da crise do capitalismo e do liberalismo. 
 
Resumo 

O totalitarismo foi uma reação conservadora à democracia e ao liberalismo político e econômico. 
Assim, depois do desastre da Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia de que os governos deveriam 
ser fortes para serem eficientes. Caberia aos cidadãos seguirem os passos de um chefe carismático 
que se encarregaria de conduzir a política nacional. Os partidos políticos não deveriam existir, pois 
eram a expressão da discórdia. Essas ideias foram defendidas pela direita, mas Josef Stalin, na União 
Soviética, utilizou o totalitarismo a fim de implantar o socialismo. 
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As características do totalitarismo são: 
 Governo centralizado 
 Nacionalismo extremado 
 Anti-liberalismo 
 Militarismo 
 Organizações militaristas para a juventude 
 Culto ao líder 
 Partido único 
 Expansionismo territorial 
 
Origem dos estados totalitários 

Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as democracias liberais entraram em descrédito. Os 
partidos políticos, as eleições, o voto direto, tudo isso era apontado por setores da direita como os 
motivos para o conflito e a crise econômica. 

Surgem, então, vozes que defendem o fim da democracia liberal e implantação de um sistema onde 
o poder ficaria na mão de poucos. Assim, diante da crise econômica e política, as ideias totalitárias 
ganharam terreno. 
Este foi o caso da Itália onde Benito Mussolini afirmava que a melhor maneira de resolver os problemas 
do país era a criação de um regime totalitário. 
Também foi a transformação pela qual passou o governo soviético, após a morte de Lenin, quando o 
regime se centralizou na figura de Stalin. Desta maneira, aqueles que não estavam de acordo com as 
diretrizes stalinistas eram perseguidos e o poder decisório dos sovietes foi diminuído. 
 

Principais regimes totalitários 

Eis os principais regimes totalitários que surgiram na Europa no século XX: 
 
Stalinismo soviético 
Com a revolução russa de 1917 e após a morte de Lenin, iniciou-se o stalinismo na URSS com o poder 
concentrado nas mãos de Josef Stalin. 
Stalin eliminou seus adversários e foi galgando posições até chegar a ser a figura mais importante 
da União Soviética. Foi um dos regimes totalitários de esquerda que perdurou de 1927 a 1953 
acabando com a liberdade civil no país. 

https://www.todamateria.com.br/urss/
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Stalin transformou a União Soviética de um país agrário para uma potência industrial em uma década. 
No entanto, isto foi feito a base de coletivizações de terras e do trabalho forçado dos dissidentes no 
Gulag, uma prisão especial para aqueles cometessem crimes políticos. 
 
Fascismo 
O fascismo italiano iniciou com Benito Mussolini em 1919, com a fundação do Partido Nacional 
Fascista (PNF).  
De inspiração anticomunista e antidemocrática, os fascistas entraram no governo italiano após "A 
Marcha sobre Roma", em 1922. Diante da numerosa multidão que o apoiava, Mussolini foi convidado 
a ser chefe do governo pelo rei Vítor Emanuel III. 
Mussolini foi incorporando gradualmente o partido fascista ao governo, nomeando ministros dos 
membros fascistas, reformando a educação e captando adeptos entre os marginalizados. 
O governo fascista de Mussolini foi o primeiro regime totalitário de direita que surgiu na Europa e só 
terminou em julho de 1945. 
 
Nazismo 
Hitler foi a figura máxima do regime nazista que se instaurou na Alemanha a partir de 1933. Inspirado 
no fascismo italiano, o nazismo ainda acrescentou no seu programa a superioridade da raça ariana 
sobre às demais. 
O governo nazista promoveu ideias antissemitas, perseguindo e exterminando principalmente judeus. 
No entanto, também eliminou fisicamente deficientes físicos e intelectuais, comunistas, religiosos. 
Para contar com o apoio do Exército alemão, o nazismo propagou a ideia de "espaço vital". 
Inicialmente, este compreendia os povos germânicos como austríacos e alemães que viviam na 
Tchecoslováquia, e se ampliaria para para o leste europeu. A expansão territorial da Alemanha nazista 
acabaria por iniciar a Segunda Guerra Mundial. 
O nazismo terminou em 1945 com o suicídio de Adolf Hitler e o fim da Segunda Guerra Mundial. 
Regimes de inspiração totalitária 
Apesar de terem sido ditaduras, o salazarismo e o franquismo não podem ser considerados regimes 
totalitários. A grande diferença, nos dois casos, foi o considerável papel que a religião católica teve, 
algo que não observamos no fascismo italiano ou no nazismo alemão. 
 
Salazarismo 
O salazarismo foi um regime ditatorial inspirado nos ideais fascistas que vigorou em Portugal sob 
liderança de Antônio de Oliveira Salazar a partir da Nova Constituição, estabelecida em 1933. 
Denominado de “Estado Novo”, o salazarismo tinha por lema “Deus, Pátria e Família” e foi uma das 
mais longas ditaduras do século XX. A população elegia o presidente da República, geralmente em 
eleições fraudulentas, porém Salazar era o todo-poderoso presidente do Conselho de Ministros. 
A política de Salazar isolou Portugal do cenário internacional, acabou com a liberdade de expressão 
e continuou com o colonialismo na África. 
O regime somente terminou com a Revolução de 25 de Abril de 1974, denominada de Revolução dos 
Cravos. 
 
Franquismo 
O general Francisco Franco, inspirado no nacionalismo, se rebelou contra o governo democrático do 
presidente Manuel Azaña Díaz e mergulhou a Espanha na Guerra Civil (1936-1939). 
Os republicanos foram derrotados e muitos partiram para o exílio na França e no México. Enquanto 
isso, Franco instaura na Espanha um regime antidemocrático e nacionalista que engloba todos os 
aspectos da sociedade e privilegia a religião a católica.  
Nos anos 70, o regime franquista passaria para a democracia, numa transição liderada pelo então 
príncipe Juan Carlos que articulou com as lideranças no exílio a volta da democracia. 
O regime franquista só terminaria com a morte de Franco, em 1975. 
 

Regime totalitário na atualidade 

Atualmente, o único regime totalitário que sobrevive é o do Coreia do Norte que reúne as mesmas 
características citadas acima. 
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Há Estados que possuem aspectos ditatoriais como Cuba, Venezuela e China, porém não podem ser 
considerados totalitários. 
 
Exercícios 
 
1 – O que se entende por regimes totalitários? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Cite as características do totalitárismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Quais os regimes totalitários que surgiram na Europa no século XX? Cite os países. 
 
 
 
 
 
4 – Assinale a alternativa correta: O período entre as duas guerras mundiais (1919 – 1939) foi 
marcado por: 
a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre fascismo e 
comunismo; 
b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre fascismo e 
comunismo; 
c) estagnação das economias socialistas e capitalistas e aliança entre os EUA e a URSS para deter o 
avanço fascista da Europa; 
d) prosperidade das economias capitalistas e socialistas e aparecimento da Guerra fria entre os EUA 
e a URSS; 
e) coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do capitalismo 
monopolista. 
 
5 - Assinale a alternativa correta: O nazismo e o fascismo surgiram: 
a) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, com pregações em favor de um Executivo forte, 
totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização surgida após 
a Primeira Guerra; 
b) da esperança de conseguir estabilidade com a união das “doutrinas liberais” de tendências 
individualistas; 
c) com a instituição do parlamentarismo na Itália e na Alemanha, agregando partidos populares; 
d) com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas lideradas pelos 
sindicatos socialistas; 
e) do coletivismo pregado pelos marxistas. 
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6 - Assinale a alternativa correta: Entre as duas Guerras Mundiais (1919 – 1939), ocorreram alguns 
fatos históricos relevantes. Merecem destaque a: 
a) ascensão da República de Weimar, a eclosão da Guerra da Coréia e a proclamação da república 
do Egito; 
b) quebra da Bolsa de Nova Yorque, a proclamação da República Popular da China e a criação do 
estado de Israel; 
c) deflagração da guerra entre Grécia e Turquia, a eleição de presidentes socialistas na França e em 
Portugal e a constituição do Pacto de Varsóvia; 
d) ascensão do nazismo na Alemanha, o início da Nova Política Econômica na Rússia e a deflagração 
da Guerra Civil na Espanha; 
e) ascensão do fascismo italiano, a criação do Mercado Comum Europeu e a invasão do Afeganistão 
pela União Soviética. 
 
7 - Assinale a alternativa correta: A ascensão de Hitler ao poder, no início dos anos trinta, ocorreu: 
a) pelas mãos do Exército Alemão, que quis desforrar-se das humilhações impostas pelo Tratado de 
Versalhes; 
b) através de uma ação golpista, cuja ponta de lança foram as forças paramilitares do Partido Nazista; 
c) em conseqüência de uma aliança entre os nazistas e os comunistas; 
d) a partir de sua convocação pelo presidente Hindenburg para chefiar uma coalizão governamental; 
e) através de uma mobilização semelhante à que ocorreu na Itália, com a marcha de Mussolini sobre 
Roma. 
 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO  
 

AULA 1 
 
1) Quais fatores podem ter possibilitado aos Estados Unidos e à URSS assumirem posições de 
liderança no cenário político-econômico mundial? 
 

 
 

 
2) O que significam as expressões: “Países alinhados com os Estados Unidos”, “Países alinhados 
com URSS” e “Países não alinhados”? 
 
 

 

 

 
3) A Segunda Guerra Mundial é um marco histórico muito importante, pois ocasionou profundas 
mudanças no cenário político mundial. Comente a situação, após essa guerra, dos seguintes países 
ou continentes: 
a) Europa; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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b) Alemanha; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
c) União Soviética; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
d) Estados Unidos; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Aula 2 
 
1) Quais mudanças a globalização tem provocado no papel do Estado? 
 

 

 

 

 

2) Sobre as novas tecnologias, responda: 

a) Como tem sido a participação da ciência no desenvolvimento tecnológico? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Onde está concentrada a criação dessas tecnologias avançadas? Por quê? 

 

 

 

 

3) Com base no que você aprendeu, escreva três frases que indiquem aspectos positivos da 

globalização.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4) Em seu cotidiano, como você identifica aspectos da globalização? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) As facilidades que as novas tecnologias criaram para a comunicação entre pessoas ao redor 

do mundo impressionam quem nasceu em uma época em que os jogos de uma Copa do Mundo de 

futebol eram acompanhados apenas por transmissão de rádio. A primeira Copa transmitida ao vivo 

pela televisão para o Brasil foi a de 1970, (eu estava a completar 9 anos, assisti. TV preto e branco 

cheia de chuvisco, rsrs…só um comentário nostálgico) disputada no México. De lá para cá, as 
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informações “em tempo real”, proporcionadas pelas telecomunicações via satélite e por meios 

eletrônicos, nos mostram praticamente qualquer lugar do mundo no momento em que os fatos estão 

acontecendo. Hoje quais eventos você considera importante serem acompanhados ao vivo? Resposta 

pessoal. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Aula 3 

 

1) Que fronteiras naturais entre a Europa e a Ásia?  

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Quais tipos de relevo há no continente europeu? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3) Os Alpes – Sena, Reno, Danúbio e Pó a qual continente pertencem? 

_______________________________________________________________________________ 

4) Qual a localização do continente europeu, considerando as principais coordenadas 

geográficas, os hemisférios, a zona térmica e os oceanos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) Quais continentes estão próximos da Europa? 

 

 

Site 

Sua pesquisa 

www.suapesquisa.com/geografia/europa.htm 

O site proporciona, de maneira simples e completa, informações e dados sobre a Europa, tais como 

economia, relevo, geografia, países, moeda, mapa, rios e vegetação. 

 

SUGESTÃO 

Filme  

Ladrões de Bicicleta > Dir. Vitorio de Sica. Itália, 1948. 

http://www.suapesquisa.com/geografia/europa.htm
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Tendo acabado a Segunda Guerra Mundial, a Itália encontra-se um cenário triste, marcado pelas 

dificuldades do povo em se recuperar da drástica destruição causada pela Guerra. Diante do contexto 

de pobreza e desemprego, o filme retrata a relação entre pai e filho, na busca pela bicicleta roubada 

do pai, que é indispensável para o trabalho. 

   

CIÊNCIAS – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

 LIGAÇÕES  QUÍMICAS 
 

 

As ligações químicas correspondem 

à união dos átomos para a formação 

das substâncias químicas. 

Em outras palavras, as ligações químicas 

acontecem quando os átomos dos 

elementos químicos se combinam uns 

com os outros e os principais tipos são: 

 

 

 Ligações iônicas:  transferência de elétrons; 

 Ligações covalentes:  compartilhamento de elétrons; 

 Ligações metálicas:  existência de elétrons livres. 
 

Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. Esse 

processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar estabilidade, 

precisa ter em sua camada de valência oito elétrons.  
 
 

ATENÇÃO: Para  uma melhor compreensão sobre o tema, assista as vídeo aulas nos links:  
 

https://youtu.be/9hrkC-G2Ubw   (7min)    ;        https://youtu.be/S6PcueZI_h4  (8min)  

                                   https://youtu.be/Iia5_1i9Oes        (4min)     ;       

 https://youtu.be/2L2G450FSWY         (7min48seg – Camada de Valência do carbono) 
 

 

Portanto, a Teoria ou Regra do Octeto explica a ocorrência das ligações químicas da 

seguinte forma: 

“Muitos átomos apresentam estabilidade eletrônica quando possuem 8 elétrons na camada 

de valência (camada eletrônica mais externa). ” 

 

https://youtu.be/9hrkC-G2Ubw
https://youtu.be/S6PcueZI_h4
https://youtu.be/Iia5_1i9Oes
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Para tanto, o átomo procura sua estabilidade 

doando ou compartilhando elétrons com outros 

átomos, donde surgem as ligações químicas. 

Vale lembrar que existem muitas exceções à 

Regra do Octeto, principalmente entre os 

elementos de transição. 

 

 Tipos de Ligações Químicas  
             

 Ligação Iônica 

Também chamada de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação é realizada entre íons (cátions 

e ânions), daí o termo "ligação iônica". 

Para ocorrer uma ligação iônica os átomos envolvidos apresentam tendências opostas: um átomo 

deve ter a capacidade de perder elétrons enquanto o outro tende a recebê-los. 

Portanto, um ânion, de carga negativa, se une com um cátion, de carga positiva, formando 

um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. 

Exemplo: Na+Cl- = NaCl (cloreto de sódio ou sal de cozinha). Nesse composto, o sódio (Na) 

doa um elétron para o cloro (Cl) e se torna um cátion (carga positiva), enquanto o cloro 

torna-se um ânion (carga negativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros exemplos de substâncias formadas por ligações iônicas são: 

 Cloreto de cálcio, CaCl2 

 Fluoreto de magnésio, MgF2 

Os compostos iônicos geralmente são encontrados no estado sólido em condições ambientes e 

apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Quando dissolvidos em água, essas substâncias 

são capazes de conduzir corrente elétrica, já que seus íons são liberados em solução. 

 

Saiba mais assistindo a vídeo aula no link :  

 https://youtu.be/rMaN_ZPcFVc   (33min – Ligações químicas)  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rMaN_ZPcFVc
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 Atividades: 

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

(Z = 8), respectivamente:  

a) ganha e perde 1 elétron.  

b) ganha e perde 2 elétrons.  

c) ganha e perde 3 elétrons.  

d) perde e ganha 1 elétron.  

e) perde e ganha 2 elétrons. 
 

 Lembrando que Z se refere ao número atômico do átomo, que num átomo eletricamente 

neutro é igual ao número de elétrons.   
 

02) Dois átomos de elementos genéricos A e B apresentam as seguintes distribuições 

eletrônicas em camadas: à 2, 8, 1 e B à 2, 8, 6. Na ligação química entre A e B:        A → 2, 8, 

1    e    B → 2, 8, 6.   
 

O elemento A apresenta 1 elétron na sua camada de valência e o elemento B apresenta 6 

elétrons na camada de valência. Logo, o elemento A precisa perder 1 elétron  para atingir a 

estabilidade e o elemento B  precisa receber 2 elétrons. Logo, serão necessários dois átomos de 

elementos genéricos A para ser possível a ligação. 

E, portanto a fórmula dessa ligação será A2B sendo A+¹  e B-² 
 

Na ligação química entre A e B, 
 

I. O átomo A perde 1 elétron e transforma-se em um íon (cátion) monovalente.  

II. A fórmula correta do composto formado é A2B e a ligação que se processa é do tipo iônica.  

III. O átomo B cede 2 elétrons e transforma-se em um ânion bivalente. 
 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas II e III são corretas. 

b) Apenas I é correta.  

c) Apenas II é correta. 

d) Apenas I e II são corretas.  

e) Todas as afirmativas são corretas. 
 

03) Represente por esquemas a união entre átomos de:  

a) alumínio (Al) e oxigênio (O)          ;          b) sódio (Na) e iodo ( I )  

c) cálcio (Ca) e cloro (Cl) . 
 

Use para Al .... Z= 13; O....Z=8;  Na....Z=11;  I....Z=53;  Ca....Z=20; Cl....17      

 

 

 

                                                                   Exemplo de esquema:  A+³ e  O-² 
                                                                                             A2O3            
 

Não deixe de assistir os vídeos!   

 Bom estudo! 
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TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
ORIENTAÇÕES: 

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

 

AULA 1 

DICAS DE VÍDEO-AULAS:  
Equações do 2° grau incompletas: https://youtu.be/xTdQVyQW4TU 
Equações do 2° grau incompletas: https://youtu.be/vEWaPXf83fI 

 
AULA 2 

 

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES 
 DO 2° GRAU INCOMPLETAS 

 
Resolver uma equação significa determinar todas as suas soluções. 
 

 
 
 

Equações desse tipo não possuem o coeficiente b, que é aquele que multiplica o x. 
Considere a equação x2 – 64 = 0. Ela é uma equação do 2º grau incompleta. Vamos resolvê-
la: 

 
 
 

 

                 
 

 

 

 

 

Logo as raízes dessa equação são:   x’ = 8 e x” = - 8 , ou seja S = {-8, 8} 

 
 

 

 

 

Já esse tipo de equações não possuem o coeficiente c, que é o termo independente.  

Para resolver estas equações, basta fatorar,  colocando x em evidência e aplicar a 
propriedade: 

 

Se um produto é nulo (zero), pelo menos um dos fatores é nulo. 

 
 
 
 

https://youtu.be/xTdQVyQW4TU
https://youtu.be/vEWaPXf83fI
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Considere a equação 2x2 + 4x = 0. Devemos resolvê-la colocando a incógnita x em 
evidência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               
                                   S = {0, -2} 
 

 Observe que estas equações sempre têm sempre duas raízes, das quais uma é zero. 

 

 

 

 
 

Equações desse tipo não possuem os coeficientes b e c. Para todas as equações desse 
tipo as raízes sempre resultam em zero. Observe:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         S = {0} 
 

AULA 3 

Outros exemplos: 

EQUAÇÕES NA FORMA ax2 + c = 0     ( b = 0 ) 

 

a) 4x2 – 36 = 0                          b) 7x2 – 21 = 0                  c)  x2 + 9 = 0 

4x2 = 36                                    7x2 = 21                            x2 = - 9 

  x2 = 
36

4
                                       x2 =  

21

7
                            x =  ±√−9     ∉  R (“não  

  x2 = 9                                        x2 =  3                             pertence” ao conjunto                                                               

  x = ±√9                                     x   =± √3                            dos números reais) 
  x = ± 3                                         

                     S = {-3 , +3}                           S = {-√3 , + √3}                   S = {  }   ou S = ∅ 
                      ↘ Solução                                                                                 ↓              ↓ 
                                                                                                                     Conjunto vazio  

 Obs.: No item c vale lembrar que não existe número real que, elevado ao quadrado, dê 

negativo 

 

 
 
 
 

Neste ponto chegamos em uma 

multiplicação onde os fatores são “x” e    

“2x + 4” e resultam em zero. Portanto um 

dos fatores deverá obrigatoriamente ser 

zero.  Podemos então separar os fatores, 

igualando cada um deles a zero. 
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EQUAÇÕES NA FORMA ax2 + b = 0     ( c = 0 ) 
 

a) x2 – 7x = 0    

Fatorar x2 – 7x  , colocando x em evidência.    
x · ( x – 7 ) = 0 
Como o produto é igual a zero, então: 
x = 0        ou       x – 7 = 0    →  x = 7 
 
S = { 0 , 7 } 

 
b) 3x2 – 4x = 0   

                            x · ( 3x – 4 ) = 0  
                            x = 0                      ou         3x – 4 = 0 
                                                                       3x = 4 

                                                                         x = 
4

3
 

                            S = {0 , 
𝟒

𝟑
 } 

 
AULA 4 

 

EXERCÍCIOS 
 

1) Resolva as equações do 2º grau, considerando as soluções pertencentes ao conjunto 

dos números reais. 

 

a) x2 – 25 = 0                             b) 5x2 – 20 = 0                           c) 2x2 – 72 = 0                           d) 4x2 – 100 = 0 

e) 64x2 – 1 = 0 f) x2 + 49 = 0 g) x2 -  
81

4
  = 0                             h) 6x2 – 24 = 0 
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2) Resolva as equações do 2º grau abaixo: 

 

EXEMPLOS 

 

 
 
 

a) x2 – 200 = 200 
                         

b) 9x2 = 25 + 8x2                                      c)2x2 + 11 = x2 + 12    d) 5(x2 – 1) = 4(x2 + 1)     

*Aplicar a propriedade 

distributiva   

                                                                                                       

e) x2 – 84 = -3                              f) 4x2 – 27 = x2                                          g) 4x2 = 20 h) 4x2 – 25 = 0 
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AULA 5 
 

3) Resolva as equações do 2º grau, considerando as soluções pertencentes ao conjunto 

dos números reais. 

 

a) x2 – 8x = 0                                               b) 3x2 – 7x = 0                                             c) 4x2 – 9x = 0                                             

c)x2 + 3x = 0                                               d) 9x2 = 5x       Passe o 5x para 

o 1º membro 

e) 5x2 = - 10x                                      

 

a) Qual é o número? Exemplo: Um número real é tal que o dobro do quadrado é 7. 

2 · x2 = 7 

x2 = 
7

2
 

x = ±√
7

2
               Resposta: O número é   √

7

2
  ou  - √

7

2
  . 

 
b) Um número real é tal que seu quadrado é igual a 400.  

 
 
 
 
 

c) Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu quíntuplo. 
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GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
 

     ORIENTAÇÕES: 

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

 
 

DICAS DE VÍDEO-AULAS: 
 
Teorema de Tales: https://youtu.be/Qaeyxw8DT70 
Teorema de Tales: https://youtu.be/VdNXnLfMp1A 
 
 

AULA 1  
 

TEOREMA DE TALES 

 

 

O teorema de Tales foi desenvolvido pelo matemático Tales de Mileto, que demonstrou a 

existência de uma proporcionalidade nos segmentos de reta formados por retas paralelas 

cortadas por retas transversais. 

 

 

Observe bem as relações entre os segmentos para você usar nos exercícios. 

 

 

Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais 
segmentos proporcionais. 

 

https://youtu.be/Qaeyxw8DT70
https://youtu.be/VdNXnLfMp1A
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Na prática, utiliza-se o teorema de Tales com o objetivo de encontrar valores 
desconhecidos de situações que envolvem retas paralelas e retas transversais. 

 

 

 

 

Exemplos: 

 

 
 

 
 
 

AULA 2 
 

EXERCÍCIOS 
 
 

1.Sendo a//b//c, calcule o valor de x em cada item: (OBS.: A RESOLUÇÃO DOS 
EXERCÍCIOS DEVE SER FEITA E ENTREGUE EM FOLHA AVULSA). 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/retas-paralelas.htm
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2) Determine o valor de x, sabendo que a // b // c.  

     a.(     ) 1 

     b.(     ) 2 

     c.(     ) 3 

     d.(     ) 4 
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3) Sabendo que a // b // c, determine o valor x: 

  a.(     ) 4 

  b.(     ) 5 

  c.(     ) 6 

  d.(     ) 7 

 

 

 

 

 

 

4) A figura abaixo mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas 
ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 
80 m e 90 m de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, 

um dos quarteirões determinados mede 60 m. Qual o comprimento do outro quarteirão?  

 

       a.(     ) 67,5 m 

             b.(     ) 70 m 

             c.(     ) 72,5 m 

               d.(     ) 75 m 

 

 

 

 

 

 

 

5) Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto. Esse bloco apresenta       1 
m de altura. Em um certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 m, enquanto o bloco 
projeta uma sombra de 1,5 m. 

 

Nessas condições, qual é a altura da 
antena? 

a.(     ) 4 metros 

b.(     ) 5 metros 

c.(     ) 6 metros 

d.(     ) 7 metros 

 
 
 
 
 
 
 

     



30 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Nome:  Nº  Série:     

11º ATIVIDADE 

     
Taco ou Bets 

 
 Quem nunca viveu a sensação maravilhosa de jogar taco? Em alguns estados, como na 
região sul do Brasil é conhecido como bets. A origem acaba sendo bem variada. Existe uma 
hipótese que diz que a brincadeira é originária do beisebol americano – apesar de que os devotos do 
esporte digam o contrário, que foi o jogo de beisebol que originou do taco. Bets ou taco, o fato é que 
a brincadeira é muito popular em terras brasileiras. 
  A brincadeira não exige muitos recursos materiais. Para estruturar uma partida, você precisa 
de: bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos (ou bastão de madeira ou outro material 
resistente), duas garrafas PET(os alvos) e giz. O jogo do taco ou bets é formado por quatro pessoas, 
divididos em duas duplas, sendo dois rebatedores e os outros dois lançadores.  
 A missão do jogo para a equipe rebatedora é fazer pontos cruzando os tacos na metade do 
campo, enquanto para a equipe lançadora é tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. 
Cada rebatedor fica posicionado perto de um alvo com o taco tocando o chão dentro da base 
desenhada com o giz. Os lançadores se posicionam fora do espaço entre as bases normalmente 
atrás dos alvos. O campo para brincar de taco ou bets pode ser em qualquer terreno, mas o mesmo 
tem que ser plano. Vale organizar a brincadeira em um gramado, na praia ou mesmo nas ruas sobre 
o asfalto (cuidado com o trânsito de carros e de pessoas).              
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica 
                                                                      Questões 

 
1. Quais são os materiais necessários para jogar Bets? 

 A. Corda, bola de futebol, arco e bola de tênis. 
B. Taco, bola de futebol, bicicleta e lata. 
C. Bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos, duas garrafas PET e giz. 
D. Todas as alternativas anteriores. 
 

2. Qual a missão do jogo para equipe rebatedora? 

 
A. Chutar a bola para o gol da outra equipe. 

B. Passar o cone entre a baliza. 

C. Ficar esperando a equipe correr em volta da quadra. 

D. Fazer pontos cruzando os tacos na metade do campo, enquanto para a equipe lançadora 

é tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 
3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
NOME___________________________________________8ºAno__Turma__ 

1 aula Expressões do corpo 
     No mundo todo, as pessoas brincam e criam jogos para interagir entre si. Cada cultura se manifesta 
por meio de seu conjunto de brincadeiras e jogos. Na brincadeira muitas ações corporais estão 
centradas nos movimentos e na interação. 
     Para começar a falar sobre dança, precisamos voltar nossa atenção para o movimento humano. 
No nosso dia a dia, estamos o tempo todo nos movimentando: caminhando, correndo, pulando, 
sentando, levantando, abaixando, abrindo e fechando porta etc. São movimentos que nos permitem 
realizar algumas ações práticas, e que também podem ser temas para criação em dança. 
     Na dança, passamos a lidar com nossos gestos, nossa capacidade de realizar movimentos de um 
modo um pouco diferente daqueles que utilizamos nas brincadeiras. As ações corporais, como correr, 
parar, cair, rolar são ações que podem ser transformadas em dança, mas, para isso é acontecer é 
necessário que a pessoa tenha intenção de dançar, é preciso transformar os movimentos cotidianos 
do corpo em linguagem da dança por meio de seus elementos:  o tempo, o espaço, o peso/força, 
fluência. 

Atividade RESPONDER COM LETRA BASTÃO 
 Observe as imagens abaixo pinte e responda: 
1º Esses gestos podem ser considerados de dança? Quais ações práticas você 
reconhece_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2º O que é necessário para que as ações abaixo se transformem em dança? __________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3º Leia o movimento da primeira imagem e responda; qual ação está sendo praticada? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

                                                                              
                                                                

2 Aula Componentes da dança  
 

Como são os movimentos na dança? É possível contar uma história com gestos?  
      O papel da dança na escola não é o de criar dançarinos profissionais e sim permitir a vivência do 
universo do movimento. A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que se dão em 
conexão e formam a dança; o intérprete, o movimento, o som e o espaço. 
     O intérprete – a dança não acontece sem a pessoa que dança, sua biografia, sua postura física 
seu jeito, suas habilidades e limitações. Em uma obra contemporânea, o intérprete, usualmente, usa 
recursos teatrais, a voz ou o canto a interpretação. 
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     O movimento – toda a forma de coordenação de partes do corpo, ações corporais mais variadas 
(andar, girar, torcer...) os fatores do movimento (fluência, espaço, peso e tempo), formas espaciais 
desenhadas pelas ações. O movimento engloba ainda técnicas de diferentes danças modernas, 
passos de danças folclóricas, sociais, balé, frevo, esporte, capoeira etc, etc. 
     O som – engloba todos os tipos de música e todos os tipos de som: a respiração, as mãos 
raspando, roçando ou batendo no corpo, no chão, sons emitidos por meio da voz etc. o emprego do 
termo som se deve ao fato de a dança não ser feita só com a música e sim com som. No silêncio há 
som (mesmo surdos-mudos emitem sons rindo, respirando). A música pode ser usada em 
contraposição ao movimento, pode ser integrada ao movimento, ter sido criada para a dança. 
     O espaço – engloba o palco, sala de aula, o pátio, a rua, a forma de colocar a plateia. 

 
 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 
 
1º Assinale V para verdadeiro e F para falso 
 
(   ) o som é obtido somente por meio de instrumentos tradicionais ou não 
(   ) a plateia deve ser pensada quando determinamos um espaço para dança 
(   ) habilidades e limitações não são essenciais na escolha do intérprete 
(   ) os fatores do movimento são cinco fluência, espaço, som, peso, tempo 
(   ) a sala de aula pode ser usada como espaço para dança 
 
2º Em uma _______ contemporânea, o __________, usualmente, usa recursos ________, a voz ou o 
canto a _____________. 
Assinale a alternativa que completa os espaços da frase 
(  ) dança, bailarino, corporais. coreografia 
(  ) interpretação, intérprete, vocais, movimentação 
(  ) obra, intérprete, teatrais, interpretação   
(  ) dança, coreografo, teatrais, interpretação 
 
3º Quais são os fatores do movimento __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 

INGLÊS – 9º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Biography of Machado de Assis 
 

 
 

He was born on June 21, 1839, in Morro do Livramento, a marginalized region of Rio de Janeiro. Poor, 
descendant of slaves, stutterer and epileptic, he left home at the age of 16, when he started working in 
newspapers in the capital of Rio de Janeiro as an apprentice typographer. At work, he met Manuel 
Antônio de Almeida, author of Memoirs of a Militia Sergeant. This professional partnership was of great 
influence for Machado, who has since continued to work for newspapers in various ways, where he 
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had the opportunity to write chronicles, which began in the form of reviews of the Senate debates and, 
later, on customs of the time, which generated, over a 40-year career, more than 600 texts on 19th 
century carioca society. 
 

Fonte: Uol 
 
Questão 1 - According to the text, Machado de Assis was NOT 
a) poor. 
b) stutterer. 
c) descendants of slaves. 
d) rich. 
 
Questão 2 - The age that Machado de Assis left home was to  
a) fifteen years. 
b) sixteen years. 
c) seventeen years. 
d) eighteen years. 
 
Questão 3 - O primeiro emprego de Machado de Assis foi como 
a) profissional. 
b) autônomo. 
c) aprendiz. 
d) técnico. 
 
Questão 4 - The text is classified as 
a) narrative. 
b) argumentative. 
c) injunctive. 
d) news. 
 
Questão 5 - Manuel Antônio de Almeida was a 
a) writer. 
b) actor. 
c) singer. 
d) teacher. 
 
Questão 6 - Machado de Assis, working in newspapers, had the opportunity to write 
a) poetry. 
b) abstracts. 
c) chronicles. 
d) reports. 
 
Questão 7 - The first subjects of the texts produced by Machado de Assis were about 
a) politics. 
b) police. 
c) health. 
d) literature. 
 
 
 
 

 


