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2º ROTEIRO DE ESTUDO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 9º ANO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes. 

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com equipes 

da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para conter a 

pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo 

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações. 

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com bebês, 

crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário das 

Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes 

pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo. 

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, em 

uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. Certamente, 

em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

 
As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 

Ministério da Saúde são as seguintes: 

 
 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 

água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 
braço, e não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado.

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando.

 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 
físico, mas sempre com um sorriso no rosto.



 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 
igrejas. Se puder, fique em casa.

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 
crônicos, e fique em casa até melhorar.

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.

Para a realização das atividades 
 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES.

 As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.

 Se possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no próprio Roteiro.

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque ajuda 

para realizá-las.

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia.

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular 

atividades e/ou, querer fazer num único dia.

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a data no 

início das atividades diárias e seu nome completo.

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, 

letreiros, ou qualquer outro material que tenha em casa e possa ser lido.

 Reserve um horário do dia para a leitura.

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários são 

suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para você e excelente 

para seu filho.

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a colaboração ou 

supervisão de um adulto.



LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Leia atentamente o que é o gênero textual editorial: 
 

O Editorial é um gênero textual que se situa no campo de atuação Jornalístico-midiático, 

circulando tanto em jornais quanto em revistas impressas ou digitais. Como texto opinativo, é 

construído com base em um ponto de vista sustentado por argumentos. Embora escrito por um 

indivíduo, não expressa uma opinião particular, mas a opinião de um grupo, refletindo a ideologia 

da maioria das pessoas que compõem a equipe (de jornal, de revista etc.), por isso raramente 

vem assinado. Seu estudo envolve também o estudo da argumentação, dos movimentos 

argumentativos, das estratégias argumentativas dos tipos de argumento. 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4004/editorial-contexto-de-producao-e-de-circulacao 
 
 

TEXTO I: 
 
ALÉM DA DOSE 
 
Quinta-feira, Novembro 24, 2011 

 

A proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é uma daquelas leis que 

jamais foram cumpridas com rigor no Brasil. Uma pesquisa recente encomendada pelo governo 

do Estado de São Paulo mostrou que um em cada cinco adolescentes entre 12 e 17 anos bebe 

regularmente, e quatro em cada dez conseguem comprar álcool sem restrições. Diante desse 

quadro, é salutar a nova lei estadual que busca endurecer as regras contra o consumo de álcool 

por adolescentes. 

Em vigor desde o fim de semana passado, a legislação impõe multas de R$ 1.745 a R$ 

87.250 a estabelecimentos que vendam bebida alcoólica a menores de idade. Assim como 

ocorreu com a bem-sucedida lei antifumo, a expectativa de punição deve reforçar os controles de 

bares e supermercados  e  tornar  mais  difícil  o  acesso  de  adolescentes  ao  álcool.  Idealizada 

segundo as regras da "tolerância zero", a nova Lei antiálcool erra, porém, ao transferir para os 

estabelecimentos comerciais a total responsabilidade pelo consumo de bebida por menores, 

mesmo em situações que não estão sob seu controle. 

O ponto mais contestável é o enquadramento do comerciante ainda que a bebida seja 

comprada legalmente por um maior e repassada a um menor. Não é razoável imaginar que os 

bares tenham bedéis para verificar e proibir, por exemplo, um pai de oferecer um copo de cerveja 

a seu filho. A pena, se coubesse, deveria recair sobre o adulto irresponsável, não sobre o 

comerciante. 

O Sindicato de Bares e Restaurantes também reclama, com razão, da multa a quem 

vender bebida para jovem com documento de identidade falsificado. A não ser que se trate de 

uma montagem grosseira, é exigir demais que os vendedores se transformem em peritos a 

detectar fraudes em carteiras. 

O terceiro aspecto sob contestação, a obrigatoriedade de geladeiras separadas para 

bebidas alcoólicas e outras, também é controverso. Além de gerar custo extra para os 

comerciantes - que  pode  ser  expressivo  em  alguns  casos  -,  sua  utilidade  é  duvidosa.      A 

nova lei acerta ao reforçar restrições e impor multas mais pesadas, mas exagera na dose nos 

pontos acima mencionados - que deveriam ser revistos. 
Disponível em: https://educablogport.blogspot.com.br 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4004/editorial-contexto-de-producao-e-de-circulacao
https://educablogport.blogspot.com.br/


Questão 01 - Na introdução, já se presume o assunto do texto. Escreva-o: 

 
 

Questão 02 - Para escrever um EDITORIAL o autor precisa: 
 

a) criar fatos e personagens conforme sua imaginação. 

b) utilizar-se de um assunto pouco conhecido pelos leitores. 

c) falar sobre uma realidade polêmica. 

d) ser complexo e utilizar um vocabulário acima do padrão. 
 

Questão 03 - O texto apresenta características, principalmente: 
 

a) narrativas. 

b) argumentativas. 

c) descritivas. 

d) instrucionais. 
 

Questão 04 - Localize no texto o que se pede abaixo: 
 

a) Uma opinião: 

b) Um fato: 

 
Questão 05 - O texto foi escrito utilizando-se de uma linguagem: 

 

a) popular, sem observar a regras gramaticais. 

b) padrão, com regras linguísticas definidas. 

c) com gírias, pois está endereçado a um público alvo: adolescentes. 

d) regional, especificando, principalmente, um dialeto. 

 
Questão 06 - No trecho “... e quatro em cada dez conseguem comprar álcool sem restrições” 

(parag. 1), a palavra destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido do texto, por: 
 

a) limitações. 

b) medo. 

c) punições. 

d) regulamentos. 
 

Questão 07 - No trecho “O ponto mais contestável é o enquadramento do comerciante ainda 

que a bebida seja comprada legalmente...” (parag. 4), a expressão destacada pode ser 

substituída, sem alteração do sentido do texto, por: 
 

a) à medida que 

b) mesmo que 

c) para que 

d) já que 
 

Questão 08 - Em “A nova lei acerta ao reforçar restrições e impor multas mais 

pesadas, mas exagera na dose...” a palavra destacada exprime ideia de: 
 

a) causa 

b) consequência 

c) adversidade 

d) adição 
 

Questão 09 - No trecho, “Diante desse quadro, é salutar a nova lei estadual que busca endurecer 

as regras contra o consumo de álcool por adolescentes” (parag. 1), a palavra destacada foi 

utilizada em substituição do termo ou expressão: 
 

a) nova lei estadual. 

b) desse quadro. 

c) regras 

d) consumo de álcool. 



TEXTO II 
 

Leia com MUITA atenção! 

Nos dias atuais, é cada vez mais forte a sensação de que o tempo está passando mais 
rápido. Após um dia cheio de trabalho, estudos ou compromissos, muitas pessoas já não 
conseguem visitar amigos e parentes, passear com os filhos ou ler com calma uma revista ou 
um livro. Quando se vê, a segunda-feira já virou sexta-feira! Afinal, “o ano está voando”... Mas 
será que o tempo está mesmo passando mais depressa? Ou será que é apenas uma sensação 
de aceleração do tempo? Até muito pouco tempo atrás, uma carta de amor era esperada 
ansiosamente por meses, ou até mesmo por anos. Hoje, por meio de um smartphone, não há 
distância que não seja reduzida a segundos. Aparelhos da indústria eletroeletrônica, adquiridos 
como “símbolos da modernidade” há três ou quatro meses, já estão completamente obsoletos 
perto dos lançamentos. Isso para não falar do mundo da informática e digital, que se moderniza 
com uma velocidade alucinante”. 

 
http://comoprepararseufilho.com.br/Home/artigos/quando-a-tecnologia-avanca-os-valores-humanos-asseguram-o-bem-

comum-como-preparar-seu-filho- 

 

 

Questão 01 - O texto cita o gênero textual carta como um processo lento se comparado com a 

velocidade dos meios de comunicação atuais. Quais meios de comunicação você conhece que 
surgiram com os avanços tecnológicos? 

 
Questão 02 - Explique as suas principais características. 

 
Questão 03 - Há alguma semelhança entre o gênero carta e algum gênero virtual? Qual? 

 
Questão 04 - Como é a linguagem usada na comunicação na internet? 

 
Questão 05 - A comunicação não verbal também está muito presente nos gêneros virtuais. Cite 
algumas possibilidades de expressão não verbal. 

 
Questão 06 - A palavra “meme”, recente na rede, pode ter surgido na teoria do biólogo Richard 
Dawkins, em 1976, como “Uma transferência de ideias de pessoa para pessoa através da 
repetição”. Como nasce um “meme”? Quais são as características desse gênero? 

 
 

 

GRAMÁTICA 

Questão 01 - Relembrando as 10 (dez) classes gramaticais retire do texto 8 (oito) delas: 
 

a) 10 substantivos 

b) 3 adjetivos  

c) 5 verbos 

d) 1 artigo 

e) 2 advérbios 

f) 3 preposições 

g) 1 artigo 

h) 2 pronomes 

http://comoprepararseufilho.com.br/Home/artigos/quando-a-tecnologia-avanca-os-valores-humanos-asseguram-o-bem-comum-como-preparar-seu-filho-
http://comoprepararseufilho.com.br/Home/artigos/quando-a-tecnologia-avanca-os-valores-humanos-asseguram-o-bem-comum-como-preparar-seu-filho-


NOTA: Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu 

sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e 

enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado 

das palavras. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em 

seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo 

significado em situações e contextos particulares de uso. 

Obs.: se achar necessário faça uma pequena pesquisa, você pode consultar a internet 

(www.soportugues.com.br), um livro didático e até mesmo um dicionário. 

Mas, e, portanto, pois, nem, porque, ora...ora, 

Questão 02 - No Trecho “O ano está voando”, foi utilizado qual sentido da linguagem: 

 

( ) conotativo ( ) denotativo ou literal 
 
 

 

Questão 03 - “O ano está voando”. Como ficaria esse mesmo trecho se fosse utilizado o sentido 
contrário à sua resposta? 

 
Questão 04 - Assinale a alternativa em que todas as palavras foram usadas em seu sentido 

literal. 

a) “muitas pessoas já não conseguem visitar amigos e parentes” 
b) “o mundo está voando” 
c) “A tecnologia desagua rapidamente sobre nós” 

d) “hoje as palavras são raios de luz” 

 
Questão 05 - Na frase “Mas será que o tempo está mesmo passando mais depressa”. A que 

classe gramatical pertence as palavras grifadas? Explique o uso de ambas em nossa língua. 
 
 

 

Questão 06 - Assinale a alternativa em que o mas foi utilizado de maneira incorreta: 

a) Sempre o encontro, mas nunca nos falamos. 

b) Ele não é mas importante do que você 
c) Foi um caso absurdo, mas já passou 

d) Fiquei chateada, mas compreendi. 

 
Questão 07 - Leia atentamente as orações abaixo, e as reescreva transformando-as em um 
período composto, para isso utilize as conjunções do quadro. 

 

 
a) Participava da banda da escola. Não me entrosava com os participantes. 

b) Queria ir a aula. Queria ir ao parque. 

c) Encontrei o banco fechado. Não pude sacar o dinheiro. 

d) Não viajamos. Não fomos ao cinema 

e) Não se atrase. A aula de português vai começar. 

f) Ana trouxe bolo de chocolate. Ana trouxe bolo de laranja. 

g) Não fomos a festa. Já era tarde quando nos avisou 



Dica: Para a questão 10, ache os verbos e separe as orações, pois é um período composto, 
consulte seu material do ano anterior, provavelmente você terá as tabelas das conjunções, são 
elas as responsáveis por unir os períodos. Caso não tenha 
Acesse: https://www.infoescola.com/portugues/conjuncoes/ 

Questão 08 - Observe a Charge. 
 
 

 
a) Para o garoto o que significava o termo “viralizar”? 

b) No dicionário qual seu significado e a que classe gramatical ela pertence? 

c) Quantas orações compõem a fala do menino? 

d) Que palavra une essas orações e qual a sua classificação? 

e) Qual a predicação do verbo “achei” ? 

 

Questão 09 - As palavras grifadas são respectivamente: 

“Antes do coronavírus Eu sempre achei que “viralizar” fosse uma coisa legal” 

 

a) preposição, pronome, artigo, verbo, adjetivo 

b) adjetivo, preposição, verbo, numeral, pronome 

c) preposição, pronome, verbo, artigo, adjetivo. 
 
 

 

Questão 10 - Observe a charge: 

 
 

 
a) Na resposta fica subentendido a presença de um 

verbo. Que verbo é este? E como podemos 

classificá-lo quanto a sua predicação? 

 
b) Quantas orações compõem essa resposta, já que 

o verbo foi suprimido pelo uso da vírgula? 

https://www.infoescola.com/portugues/conjuncoes/


 

V = 125 

dm3 

 

 
RADICIAÇÃO 

TEORIA DA MATEMÁTICA 

 

1) “Sr. Oscar é apaixonado por piscicultura e comprou uma espécie rara de peixe para admirar e 

observar suas características. O vendedor informou que esses peixes deveriam ficar num aquário 

cúbico com volume de 125 dm3. Sr. Oscar resolveu, então, construir esse aquário. Porém, ele não 

sabe a medida que deve ter o lado de cada face quadrangular (aresta do cubo) que comporá 

esse aquário.” 

 
 
 
 

 
O volume de um cubo é determinado pela medida do lado de cada face elevado ao cubo. 

Sabendo que o volume v do aquário é 125 dm3 e considerando o lado de uma de suas faces 

como f, temos v = f3. Logo f = 
3
√𝑣 

Extrair a raiz cúbica é o inverso de elevar ao cubo.  
 

Fatorando 125 temos 53.  Então √125
3

 = √5³
3

 = 5 
 
Resposta: A medida de cada aresta do cubo mede 5 dm. 
 

2) Conhecendo a medida da área do quadrado, podemos determinar a medida do seu lado. 

Extrair a raiz quadrada é o inverso de elevar ao quadrado. 

 

Se A = l ² , então  l =  √𝐴 

                 l = √49  = √7² = 7         

                 Resposta: O lado do quadrado mede 7 cm. 

 

Definição de radiciação: 

A radiciação é a operação inversa da potenciação. De modo geral podemos escrever: 

𝑛
√𝑎 = b ↔ 𝑏𝑛  = a (n ∈ N e n ≥ 1) 

Exemplo: 

1) √4 = 2, pois 22 = 4 

2) 
3
√8 = 2, pois 23 = 8 

Na raiz 
𝑛
√𝑎 , temos: 

● O número n é chamado de índice; 

● O número a que é chamado de radicando. 

Lembre-se que 

A = área e  

l = lado 

A = 49 

cm2 

 



 
 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1) Determine as raízes: 

a) √81 =                                                           h)    √121 = 

b) √1
3

  =                                                            i)   √1,21  = 

c)  √144 =                                                         j)  √
4

25
 = 

d) √27
3

  =                                                          k)  √0,09 = 

e) √0,0083  =                                                       l)   √1000
3

 = 

f)   √0,49 =                                                       m)   √216
3

 = 

g)    √900 =                                                       n)    Existe √−49?  Justifique. 

 

2) Calcule o perímetro de cada quadrado, em que a área está indicada. 

3) Determine a medida da aresta de cada cubo, em que o volume está indicado. 

 



 

 

Sendo a um número positivo e n e p números naturais diferentes de zero 

4) Relembre o cálculo de raízes com estes exemplos: 

 

● √1
6

 = 1 ; porque 16 = 1                

● √243
5

  = 3 ; porque 35 = 243 

● √0,00164
 = 0,2; porque 0,24 = 0,0016 

Agora, calcule: 

a) √10000
4

 =                                                    e) √64
3

 = 

b) √0,000325
 =                                                 f) √0,0273   = 

c) √729
6

 =                                                       g) √
8

125

3
 = 

d) √1
6

 =                                                            h) √256
4

= 

 

5) Observe: 
 

 

Exemplo: 

1) √2
3

 = 2
1

3 

2) √43 = 4
3

2 

3) √625
 = 6

2

5 
 

 
Obs: é importante lembrar que esta propriedade também é muito usada no sentido contrário, ou seja,  

𝑎
𝑝

𝑛 = √𝑝𝑛  ( o denominador “n” do expoente fracionário é o índice do radical).  

 
Exemplo:  

  2
3

5 = √235
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Represente cada radical abaixo por uma potência de expoente fracionário: 

 

 

6) Escreva cada radical como uma potência de expoente fracionário: 

 

a) √623
 

b) √1154
 

c) √247
 

d) √1
8

 

e) √179 

f) √439
 

 

7) Determine o radical equivalente a cada potência: 

 

a) 3
2

5 

b) 6
8

3 

c) 8
4

9 

d) 15
7

2 

e) 65
1

6 

f) 47
1

2 
 

PROPRIEDADES DOS RADICAIS 
 

 

1ª propriedade: Se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à 
base do radicando. 

 
 
2ª propriedade: Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do 

radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao 
primeiro. 

 
 

Exemplo: 
 
 

 
 

3ª propriedade: a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. 

 

 
 



4ª propriedade: a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. 

 

 
b ≠ 0 

 
 

EXERCÍCIOS 
 

Resolva os exercícios utilizando as propriedades dos radicais. 
 

1) Calcule: Exemplo: √344
  = 3 

 

a) √766
  =                                  d)√112  = 

b) √1055
=                                e) √(−4)55

  = 

c) √(−5)33
  =                            f) √277

  = 

 

2) Simplifique os radicais dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um 

mesmo número. 
 

Exemplo: √5812
 = √58:412:4

  = √523
 

 

a) √764
  =                                  e) √726

  = 

b) √569
  =                                  f) √6810

  = 

c) √21510
  =                               g) √106  = 

d) √328
  =                                  h) √536

  = 

 

3) Calcule, indicando o resultado sem radical: 
 

Exemplo: √2
3

 ·√4
3

 = √2 · 4
3

 = √8
3

  = 2 
 

a) √3 · √12  =                                           e) √8 · √0,5 = 

b) √8
5

· √4
5

  =                                            f)  √0,1 · √10 = 

c) √11 · √11   =                                        g)  √0,5 · √5 · √10  = 

d) √2 · √50  =                                           h  √108
3

· √2
3

 = 

 

4) Calcule: 

 

√
64

16
   =                                    b) 

√64

√16
  =  

                 O que você observou?  

 
 



5) A figura é constituída por duas partes retangulares, medidas em centímetros: 
 

a. Calcule a área do retângulo azul. 
 
 

b. Calcule a área do retângulo preto. 
 

√2 √4,5 
 
 

 
√8 

 
 
 
 
 

 

6) Certo (C) ou Errado (E)? 
 

(      )  √726
  =  √7

3
 

(      )   √645
  =  √6810

 

(      ) √536
  =  √5

3
 

(      ) √2
3

  = √2412
 

(      ) √21  = √3  · √7 

(      ) √40
3

  =  √4
3

  · √10
3

 

(      ) √2
3

  · √5  =  √10 

(      ) √2  · √3  ·√5  = √30 
 
 
 

 

 
RAZÃO ENTRE SEGMENTOS 

GEOMETRIA 

 

Razão entre dois segmentos é a razão entre suas medidas, tomadas numa mesma unidade. 

Exemplo: 

 



2. O triângulo LUA é uma ampliação do triângulo MAR. Qual é a razão entre ordem? 
 

 

 
EXERCÍCIOS 
 

1) Dados: AB = 3 cm, CD = 4 cm, EF = 5 cm e GH = 2 cm, determine: 

a) 
𝑨𝑩

𝑪𝑫
 =     e) 

𝑮𝑯

𝑪𝑫
 =     

 

b)  
𝑮𝑯

𝑬𝑭
 =     f) 

𝑬𝑭

𝑪𝑫
 =  

 

c) 
𝐴𝐵

𝐺𝐻
 =     g) 

𝐶𝐷

𝐴𝐵
 =  

 

d) 
𝐶𝐷

𝐸𝐹
 =     h) 

𝐺𝐻

𝐴𝐵
 = 

 
2) Observe a figura                          ,  onde m(𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ) = m(𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ) = m(𝐶𝐷̅̅ ̅̅ ), e determine as razões, 

considerando 1cm para cada unidade: 

a) 
𝑨𝑩

𝑪𝑫
 =    e) 

𝑨𝑩

𝑩𝑪
 = 

 

b) 
𝐵𝐷

𝐶𝐷
  =    f) 

𝐶𝐷

𝐴𝐷
 =  

 

c) 
𝑨𝑩

𝑩𝑫
 =    g) 

𝐴𝐵

𝐴𝐶
 = 

 

d) 
𝐴𝐷

𝐴𝐶
 =    h) 

𝐵𝐶

𝐶𝐷
 =  

3) Sendo AB, BC, CD e DE, nessa ordem, segmentos proporcionais, determine o valor de x nos 



seguintes casos: 

Exemplo:  
 AB = x; BC = 3cm; CD = 10 cm; DE = 6 cm 

𝑨𝑩

𝑩𝑪
 = 

𝑪𝑫

𝑫𝑬
 

𝒙

𝟑
 = 

𝟏𝟎

𝟔
   

6 . x = 10 . 3 

6x = 30 

X = 
𝟑𝟎

𝟔
 

X = 5 cm 

 
 

1. AB = 4 cm; BC = x; CD = 2 cm; DE = 4 cm. 

2. AB = 9 cm; BC = 12 cm; CD = x; DE = 4 cm. 

3. AB = 3 cm; BC = 6 cm; CD = 6 cm; DE = x. 

4. AB = x; BC = 8 cm, CD = 2 cm; DE = x. 

5. AB = 6 cm; BC = x; CD = 2x; DE = 3 cm. 
 
 

TEOREMA DE TALES 

 
Considere um feixe de retas paralelas interceptadas por duas retas transversais. Os segmentos 

correspondentes determinados sobre as transversais são proporcionais. 

As retas m e n são transversais ao feixe de paralelas, r,s e t. 

 
Então: 

 
 
 



Veja alguns exemplos resolvidos abaixo: 
 

 
 

 

EXERCÍCIOS 
 

4) Determine o valor de x nos feixes de reta paralelas: 

 
A)  

 

D) 

 

B) 

 

E) 

 
C)  

 

F)  

 

 

G)  

 

 

 



5) Calcule o valor de x, sabendo que as retas “e” “f” e “a” são paralelas. 

6) A crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na 
geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por 
uma fábrica foi a de construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de um rio 
que passa próximo às suas instalações.  Observando a figura  e admitindo  que as linhas retas 
r,        s e t sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira mede. 

 
1. 33 
2. 38 
3. 43 
4. 48 
5. 53 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) A planta abaixo mostra as medidas de três lotes que tem frente para a Rua A e para a Rua B. 
as divisas laterais são perpendiculares a Rua A. Quais são as medidas de x e y indicadas na 
figura? 

 

 



TRIÂNGULOS SEMELHANTES 

 

 
 

 
8) Agora resolva você. Determine o valor de x e de y nos pares de triângulos semelhantes. 

 
 

 



CIÊNCIAS 

OBSERVE A TABELA PERIÓDICA 
 

 

Para saber mais: Tabela periódica - https://www.youtube.com/watch?v=qS1yXfh_6is 
 

Observe a tabela periódica, também disponível no site: https://www.todamateria.com.br/tabela- 

periodica.pdf , e responda os exercícios abaixo: 

1) Na tabela periódica, os números atômicos se repetem? Por quê? 

 
2) A respeito dos elementos químicos responda: 

a) Defina o que é um elemento químico: 

b) Como se origina o nome de um elemento químico? 

c) O que são isótopos, como representá-los adequadamente? 

 
3) Represente de forma esquemática (desenho), a formação dos íons: 

 

 
4) Além de organizar os elementos químicos de acordo com seu número atômico, a tabela 

periódica também os dispõem de acordo com sua propriedade físicas e químicas . 

Seguindo essa classificação eles podem ser classificados em três grupos: metais, não 

metais e gases nobres, explique o que são cada um e de exemplos de como são 

encontrados na natureza. 

https://www.youtube.com/watch?v=qS1yXfh_6is
https://www.todamateria.com.br/tabela-periodica.pdf
https://www.todamateria.com.br/tabela-periodica.pdf


5) Um elemento químico apresenta a seguinte distribuição eletrônica: 

K= 2e- L= 8e- M= 18e- N= 2e- 

Com essas informações e com o auxílio da tabela periódica, determine qual é o nome e o símbolo 

desse elemento químico. 

 

6) Obtenha as seguintes informações para os elementos químicos abaixo: 
 
 

Elemento 
químico 

Símbolo Nº  
atômico 

(Z) 

Nº de 
elétron 

(e -) 

Estado físico a 
temperatura 

ambiente 

Período na 
tabela 

Grupo 
na 

tabela 

Oxigênio O 8 8 Gasoso 2ºperíodo 16 

Sódio       

Hélio       

Cobre       

Hidrogênio       

Fósforo       

 
7) Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela, 

sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um 

painel como o da figura: 
 
 

 
Em que cada quadrado era uma tecla. Sabendo que o ar atmosférico é formado principalmente 

por nitrogênio e oxigênio apertou duas delas, voltando a respirar bem. 

As teclas apertadas foram?   



8) Observe o gráfico abaixo. Identifique o nome dos três elementos químicos mais abundantes 

na crosta terrestre, e cite o número atômico deles. 
 

FONTE: https://folhadaciencia.files.wordpress.com/2014/08/1409260424_full.png 
 
 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 

 
 

As ligações químicas são realizadas como meio de suprir a necessidade de estabilidade 

eletrônica, originando uma infinidade de compostos com utilidades e características diferentes. 

Essas ligações químicas são divididas em: ligações iônicas, com a troca definitiva de elétrons 

entre os átomos; ligações covalentes, em que há o compartilhamento de elétrons dos átomos 

participantes; e ligações metálicas, que ocorrem entre átomos de elementos metálicos. 

 

BRITO, Murilo Gabriel Beserra de. "Ligações químicas"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ligacoes-quimicas.htm. Acesso em 04 de maio de 2020. 

 

Sugestão de vídeos: 
 

Ligações químicas: Uma breve apresentação - https://www.youtube.com/watch?v=9hrkC-G2Ubw 

Ligações químicas : ligações iônicas - https://www.youtube.com/watch?v=kFrN17Aj8fo 

Ligações químicas : ligações covalentes - https://www.youtube.com/watch?v=oZPJiERbtZ0 

Química: Metais e ligações metálicas: https://www.youtube.com/watch?v=ZFnEdCpEU6E&t=81s 

https://folhadaciencia.files.wordpress.com/2014/08/1409260424_full.png
https://www.youtube.com/watch?v=9hrkC-G2Ubw
https://www.youtube.com/watch?v=kFrN17Aj8fo
https://www.youtube.com/watch?v=oZPJiERbtZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ZFnEdCpEU6E&amp;t=81s


9) Explique a teoria do octeto: 

 

 
10) Ligação Iônica = Transferência definitiva de elétrons, formação de íons. Ligação Covalente = 

Compartilhamento do par de elétrons em órbita comum. Com base nessa informação 

classifique as ligações entre átomos das estruturas abaixo como ligação iônica ou ligação 

covalente. 
 

a) Cl2   
 

b) HBr  _ 
 

c) H2   

d) NaCl  _ 
 

e) CO2   
 

f) HCl   
 

 

11) Porque os metais são bons condutores térmicos e de correntes elétricas? 

 

 
12) (FUVEST-SP) Considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, 

hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. (Consulte a tabela periódica.). Com quais desses 

elementos o cloro forma compostos covalentes? 

 
 

HISTÓRIA 
 
 

ATIVIDADE 1  
O processo que conduziu à República 

 

https://www.google.com/search?q=imagem+convencao+de+itu+1873. 
 

Um processo importante que ocorreu na segunda metade do século XIX foi à implantação da 
Republica no Brasil. 

A República não era uma ideia recente no Brasil, já que o Brasil foi cenário de várias rebeliões 
republicanas, mas a monarquia conseguiu reprimir esses movimentos. 

Um grupo de fazendeiros do oeste paulista e profissionais liberais, com o objetivo de aumentar 
seu espaço na política, divulgou, em 1870, o Manifesto republicano que defendia o federalismo e 
a República. O Manifesto era favorável que o Brasil seguisse a república como os outros países 
da América. Três anos depois de seu lançamento, foi fundado em Itu, o interior paulista, o Partido 
Republicano Paulista(PRP). 

https://www.google.com/search?q=imagem%2Bconvencao%2Bde%2Bitu%2B1873


Com o tempo o Movimento Republicano estava dividido em dois grupos: um deles tentava chegar 
a República por meios eleitorais, já o outro propunha a revolução popular para implantar a 
república. 

Nos anos de 1880, o Movimento republicano ganhou força, com centenas de clubes e dezenas de 
jornais republicanos fundada por todo o país. Foi quando a questão militar, nome dado a 
confrontos entre os militares e a monarquia, que acelerou ainda mais o processo que conduziu a 
república. 

A proclamação da república 

Com a lei Áurea, a insatisfação com a monarquia aumentou, os militares depois de punidos pelo 
governo de Dom Pedro II, se aproximaram dos ideais republicanos. Nesse clima de grande 
insatisfação social, o Marechal Deodoro encontrou-se com líder do partido PRP, Quintino e, 
juntos, combinaram a derrubada da monarquia. 

Na manhã de 15 de novembro de 1889 o golpe foi dado: Deodoro e seus soldados derrubaram o 
governo monárquico, dando o fim da monarquia e iniciando à república no Brasil. 

http://revolucao-historica.blogspot.com/2017/11/abolicao-e-republica-o-processo-que.html 
 
 

Questões 
 

1. Quando ocorreu o processo de à implantação da Republica no Brasil? 
 

2. Qual o objetivo de um grupo de fazendeiros e profissionais liberais em 1870? 
 

3. O que o manifesto republicano defendia? 
 

4. Nome do Partido fundado em Itu? 
 

5. Nome dado a confrontos entre os militares e a monarquia? 
 

6. O que aconteceu na manhã de 15 de novembro de 1889? 
 

7. O Movimento Republicano estava dividido em dois grupos. Quais os objetivos desses grupos? 
 

8. Quem era o líder do partido PRP? 
 

 
 
ATIVIDADE 2 

Leia o texto, analise as fontes abaixo e responda às questões em seu caderno: 

Você já pensou como a Bandeira do Brasil foi criada? 

As bandeiras dos países revelam um papel importante na vida das sociedades, pois criam um 
sentimento de pertencimento. A ideia moderna das bandeiras, do final do século XVIII e início do 
XIX, surge da necessidade de identificar a nação como um símbolo, com os valores nacionais e 
com os conteúdos de sua autodefinição política. 

A bandeira do Império foi substituída em 19 de novembro de 1889 por um modelo praticamente 
idêntico ao atual. Tendo sido feita pelo artista Décio Vilares, o novo modelo foi homologado pelo 
então presidente Deodoro da Fonseca, através do Decreto no 4. 

Essa bandeira precisou de muito tempo para ser aceita pelo povo brasileiro, já que a própria 
República não era consenso entre a população. Mesmo sem total aderência dos brasileiros, o 
novo regime foi implementado e precisou criar símbolos que legitimassem a República. Contudo, 

http://revolucao-historica.blogspot.com/2017/11/abolicao-e-republica-o-processo-que.html


Saiba mais sobre a Bandeira Imperial: 
Coroa: símbolo do regime monárquico. 
Cruz da Ordem de Cristo: valorização do cristianismo no Brasil. 
Ramos de café e tabaco: representavam os dois principais produtos agrícolas do Brasil Imperial. 

“Há pelas ruas damas elegantes, com sedas e brocados, evitando a custo que a lama ou o 
pó lhes empane o brilho do vestido; há operário de tamancos; (...); há mulheres de chita (...). 
Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes, (...) as casas de cômodos (quem as 
suporia lá!) constituem um deles bem inédito. Casas que mal dariam para uma pequena família, 
são divididas, subdivididas, e os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população 
miserável da cidade. Aí, nesses caixotins humanos, é que se encontra a fauna menos observada 
da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com um rigor londrino. Não se podem imaginar 
profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas. Além dos serventes 
de repartições, contínuos de escritórios, podemos deparar velhas fabricantes de rendas de bilros, 
compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos, mandingueiros, catadores 
de ervas medicinais, enfim, uma variedade de profissões miseráveis que as nossas pequena e 
grande burguesias não podem adivinhar.” 

Lima Barreto, O triste fim de Policarpo Quaresma, 1915. 
Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000013.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019. 

essa simbologia não levou a República a ser unânime, havendo movimentos que clamavam pela 
volta da monarquia desde os primeiros anos do novo regime. 

 

Fonte: Elaborado especialmente para o Material de Apoio ao Currículo Paulista 

 

 

 

 

a) Você conhece as bandeiras acima? Após observá-las, responda: quais informações elas 
trazem? Explique. 

 

b) Qual seria a função das bandeiras nacionais para a identidade de um país? Por que foi 
importante, após a Proclamação da República, em 1889, criar uma nova bandeira? 

 
ATIVIDADE 3 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões. 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000013.pdf


Avenida Paulista, século XXI 

Estação da Luz, século XXI 

IMAGENS 2 

 
 
 
 
 
 

 
Avenida Paulista, século XIX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estação da Luz, século XIX 

IMAGENS 1 

a) A partir do texto acima, assinale com V (verdadeira) ou F (falsa) as afirmativas abaixo, sobre a 
cidade apresentada na narrativa: 

 
(  ) O Rio de Janeiro passava por uma reforma urbana, tal qual acontecia nas capitais europeias 
(Paris/França, por exemplo), e suas ruas e quadras eram um canteiro de obras, com a construção 
de avenidas arborizadas e grandes edifícios, como o Teatro Municipal e a Biblioteca Nacional. 

(  ) As mulheres da época utilizavam os tecidos seda ou chita, que identificavam a classe social  
na qual estavam inseridas. 

(  ) Com as reformas urbanas, os cortiços classificados como antros de imundície, pobreza e  
feiura foram eliminados do centro urbano carioca e empurrados para os morros e mangues, onde 
eram alugados como moradia das elites locais. 

(  ) Segundo o excerto, os “burgueses” desconheciam as atividades dos trabalhadores pobres, 
muitos dos quais moradores dos subúrbios cariocas e usuários de práticas medicinais alternativas 
e acessíveis à população que habitava os bairros afastados e sem recursos. 

 

b) O texto acima retrata tipos de trabalho informal que as pessoas faziam no Rio de Janeiro, em 
fins do século XIX. Registre no seu caderno alguns tipos de trabalho informal da atualidade, que 
estejam presentes no seu bairro/distrito/cidade. 

 
 

ATIVIDADE 4 
 

Observe as imagens da capital paulista, no final do século XIX e início do século XXI, e responda 
às questões no seu caderno. 

 



a) Há transformações bastante visíveis entre as primeiras imagens e as segundas? Descreva 
duas dessas transformações. 

 
b) Você já parou para observar como é a cidade em que mora? Tente descrever o que conhece 
sobre ela pontuando como são as ruas, as construções, o comércio de seu bairro, além de 
pesquisar e anotar o número de habitantes. 

 

 

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 1 

EUROPA OCIDENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Considerando o mapa abaixo, observe a legenda e por ano de entrada, faça uma lista dos 

países que foram entrando na União Europeia: 
 

1957: 

1973: 

1981: 

1986: 

1990: 

1995: 

2004: 

2007: 

2013: 



ATIVIDADE 2 
 

Considere o texto abaixo: 
 

EUROPA PREOCUPADA COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 

O clima de uma região é influenciado por um conjunto de fatores, como a latitude (distância em 

relação ao equador), a altitude, o relevo, a proximidade a mares e oceanos, entre outros. A 

interferência das atividades humanas também é importante. Uma região desmatada ou com 

grande quantidade de construções tem o seu clima local. Apesar disso, as classificações 

tradicionais não consideram este tipo de ação antrópica. A maior parte da Europa está situada na 

zona temperada, em que os climas predominantes são: - temperado oceânico (mais úmido); - 

temperado continental (mais seco); - clima mediterrâneo (com verão seco e inverno úmido). 

Existem também áreas de climas mais frios, nas latitudes maiores. 

Ondas de calor cada vez mais intensas provocam mortes e doenças entre as pessoas mais 

idosas e com saúde frágil. Degelo das geleiras, com a provável desaparição, até o ano 2050, de 

75% das neves atualmente existentes nos Alpes suíços. Esses são alguns dos efeitos negativos 

das mudanças climáticas mundiais que já se observam na Europa ou estão previstos para as 

próximas décadas, à medida que aumenta a temperatura global, segundo o novo informe que 

elaboramos na Agência Europeia do Meio Ambiente (AEMA). Tudo indica que a maior parte do 

aquecimento global dos últimos 50 anos foi provocada por atividades humanas, particularmente 

pelas emissões de gases de efeito estufa. 

As mudanças climáticas, porém, poderiam vir a ter certos efeitos positivos. É o caso da 

agricultura na maior parte do norte da Europa e da porção central: estas regiões se beneficiariam, 

potencialmente, de um aumento limitado da temperatura. Pesquisadores verificaram que a 

estação anual de crescimento das plantas, incluídos os cultivos agrícolas, aumentou numa média 

de 10 dias entre 1962 e 2002 e as previsões são de que esse fenômeno continuará nos próximos 

anos. 
 

 
 

Agora responda: 

Adaptado de http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=862 

 
 
 

1. Segundo o texto, que fatores naturais podem modificar os climas de um lugar. 
 

2. De acordo com o texto, somente fatores naturais podem modificar o clima? Explique isso. 
 

3. Em que zona climática está a maioria do continente europeu? 
 

4. As mudanças climáticas só trarão efeitos negativos para a Europa? Explique. 

http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=862


ATIVIDADE 3 
 

Observe o mapa abaixo encontrado no Atlas 2000, La France et le monde Paris, Nathan, 1998 p.28 (adaptado): 

 

Agora responda: 
 

1. As linhas imaginárias que “cortam” a Europa são: 
 

2. As formas de relevo encontradas são: 
 

3. A forma de relevo predominante é o de: 
 

4. As maiores altitudes estão em lugares como: 
 

5. Os oceanos que banham o continente são: 
 

6. Os mares no entorno do continente são: 

 
 

ATIVIDADE 4 
 

7. Leia a notícia abaixo: 
 

“Estrada da morte” fez 47 das 61 vítimas de grande 

incêndio em Portugal 

Porto, Portugal (Folhapress) – Das  61  vítimas  

mortais do incêndio florestal que atinge Pedrógrão 

Grande e arredores, no centro de Portugal, 47 estavam 

na estrada nacional 236, que já está sendo chamada 

de rodovia da morte pelos portugueses. 

A estrada regional é cercada por uma vegetação 

densa que -com o clima seco, a temperatura elevada e 

https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ao-menos-62-mortos-sao-confirmados-em-grande-incendio-florestal-em-portugal
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ao-menos-62-mortos-sao-confirmados-em-grande-incendio-florestal-em-portugal


os ventos fortes - acabou se tornando combustível para alimentar as labaredas e propagar 

rapidamente o incêndio. 

Os 47 mortos na via, 30 foram encontrados em seus carros, e os outros 17 fora dos 

veículos ou à beira da estrada. A maioria morreu carbonizada. As demais vítimas estão 

espalhadas por aldeias da região. Entre os mortos, houve também quem tivesse inalado a fumaça 

tóxica do incêndio. 

https://ndmais.com.br/noticias/estrada-da-morte-fez-47-das-61-vitimas-de-grande-incendio-em-portugal/ 

 

1. O incêndio da notícia é provocado da mesma maneira que aqueles que acontecem na 

Amazônia Brasileira? Explique. 

 

 
ATIVIDADE 5 

 

Observe a charge e responda: 
 

1. Considerando os países do Leste Europeu após a Guerra Fria, que problema social está 

relacionado à charge? 

2. Que consequências esse problema traz para a vida das pessoas e para a economia geral dos 

países? 

 

 
ATIVIDADE 6 

 

Considere a tabela e responda a questão proposta: 

 
 

1. O que a tabela nos revela sobre o 

crescimento populacional na Europa? 

2. Cite pelo menos dois motivos que levaram a 

isso. 

https://ndmais.com.br/noticias/estrada-da-morte-fez-47-das-61-vitimas-de-grande-incendio-em-portugal/


ATIVIDADE 7 
 

Tema: Conflitos mundiais 
 

Jogo de forças mundial: as guerras que continuam em 2019 
 

Conflitos na Síria, Afeganistão, Iêmen e em pelo menos outros cinco países gerarão mais 

tragédias, miséria e instabilidade. 

Por Julia Braun - Atualizado em 14 dez 2018, 10h23 - Publicado em 14 dez 2018, 10h00 
 

Vamos conferir um breve levantamento dos principais conflitos que foram o cenário mundial em 

2019 e entenda quais são os principais interesses e atores envolvidos nesse brutal jogo de 

forças. 

Podemos dizer que as guerras são motivadas por interesses econômicos, políticos e religiosos já 

resultaram em milhões de vítimas desde o início do século XXI. 

 

 
Síria Afeganistão 

 



Iêmen 
 

 

Iraque 
 

 

Israel / Palestina 

Nigéria 
 

 

Somália 
 

 

República do Congo 
 

  
 

Bibliografia: JOGO de forças mundial: as guerras que continuam em 2019. Veja. Disponível em: Jogo de forças 

mundial: as guerras que continuam em 2019. Acesso em 05 de maio de 2020. 

 

Vamos exercitar: Faça um fichamento no caderno com cada conflito acima. Ilustre seu 

fichamento com imagens impressas ou desenhos sobre o assunto. 



O número de refugiados no mundo aumenta a cada 

ano. Os principais problemas estão relacionados com 

conflitos políticos e situações de guerrilhas. 

Tema: População de refugiados no mundo 
 

 

Um dos principais problemas, em termos populacionais e 

a nível global, é a questão dos refugiados. O conceito de 

refugiado foi regulado pela Organização das Nações 

Unidas por meio da Convenção das Nações Unidas  

sobre o Estatuto dos Refugiados, realizada em 1951 e 

adotada em 1954. 

Segundo a ONU, na convenção em questão, para ser considerada refugiada, a pessoa precisa 

declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade por razões de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas; que se ausentou de seu país em virtude desses 

termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. 

No entanto, é válido ressaltar que uma pessoa deixa de ser considerada refugiada se as 

condições de perseguição ou temor reverterem-se ou se tornarem injustificadas em função de 

mudanças políticas ou se, voluntariamente, o refugiado voltar para o país ao qual pertence a sua 

nacionalidade para fins de residência. Aqueles refugiados que adquirem uma nova nacionalidade, 

gozando da proteção desta, também não poderão ser mais considerados oficialmente como tais. 

Existem vários tipos de refugiados no mundo, alguns por condições de perseguição política, 

outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas, além daqueles que sofrem com a fome, 

discriminação racial, social ou religiosa e até os refugiados ambientais, entre muitos outros tipos. 
 

Os dados divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) 

revelam um drama crescente: em razão dos conflitos nacionais existentes em várias partes do 

mundo, o número de refugiados vem aumentando exponencialmente. Em 2014, esse número 

chegou a incríveis 59,5 milhões de pessoas, cerca de 22 milhões a mais em comparação com a 

década anterior. Outro dado alarmante é que mais da metade desses refugiados é menor de 

idade. 

Os principais conflitos atuais que elevam o número de refugiados estão na África e na Ásia, 

destacando-se, nessa última, o Oriente Médio. Entre esses conflitos, podemos enumerar: 

África – oito conflitos: Costa do Marfim, República Centro-Africana, Líbia, Mali, norte da Nigéria, 

República Democrática do Congo, Sudão do Sul e 

Burundi; 
 

Oriente Médio – quatro conflitos: Síria, Iraque, 

Afeganistão e Iêmen; 

Europa – um conflito: Ucrânia; 
 

Ásia – três conflitos: Quirguistão, Mianmar e 

Paquistão. 

Refugiados sírios deslocando-se para fora do país na fronteira com a 

Turquia em 2011* 



É importante ressaltar que praticamente todos os países produzem refugiados todos os anos. Os 

casos acima enumerados são os principais deles e estão relacionados com conflitos que geram 

muitas vítimas e uma série de impactos sociais diretos e indiretos. Por isso, essas áreas são as 

que geram mais preocupação não só pela evasão da população, mas também pela série de 

violações aos direitos humanos que lá ocorrem. 

Uma característica marcante da questão dos refugiados no mundo é o fato de a maioria deles – 

cerca de 86% – deslocar-se em direção aos países emergentes do Sul, e não para a Europa e 

para os Estados Unidos, principais destinos migratórios da atualidade. A razão para isso é a 

maior permissividade que os países menos desenvolvidos possuem e, também, o elevado 

protecionismo dos países desenvolvidos, principalmente na União Europeia, que impõe pesadas 

medidas de restrições a imigrantes ilegais e também a refugiados. 

O Brasil recebe um alto número de refugiados, um valor que atingiu 7,7 mil pessoas em 2015, 

segundo o Conare (Comitê Nacional para Refugiados). Desse total, avalia-se que 25% são 

mulheres e, em termos de nacionalidade, a maior parte é composta por sírios, com cerca de 23% 

do total, em razão do conflito entre as forças rebeldes e o ditador Bashar Al-Assad no país. Além 

disso, destacam-se também os colombianos, os angolanos, os haitianos e os congoleses. Em 

termos constitucionais, o Governo Federal deve cuidar para receber e resolver os problemas 

relativos às questões de refugiados no Brasil, principalmente no âmbito da legalização. 

A questão dos refugiados no mundo ganha contornos dramáticos, pois, além dos problemas 

severos que abrangem as suas áreas de origem, ainda existem os problemas que esses 

migrantes encontram nos locais para onde se deslocam. Entre esses problemas, destacam-se as 

diferenças culturais, as dificuldades com idiomas, a busca por emprego e, principalmente, a 

xenofobia (aversão a estrangeiros) praticada pela população residente das áreas de destino 

Bibliografia: PENA, Rodolfo F. Alves. "População de refugiados no mundo"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-refugiados-no-mundo.htm. Acesso em 05 de maio de 2020. 

 

Vamos exercitar: 
 

1- Explique o que é refugiado. 

2- O que a pessoa precisa fazer para se tronar um refugiado? 

3- Quando a pessoa deixa de ser considerada uma refugiada? 

4- Quais os tipos de refugiados que temos pelo mundo? 

5- “Os principais conflitos atuais que elevam o número de refugiados estão na África e na Ásia, 

destacando-se, nessa última, o Oriente Médio”. Quais regiões principais que o autor cita no 

texto? 

6- Para quais regiões os refugiados costumam migrar? 

7- Pesquise no dicionário a palavra XENOFOBIA e explique com suas palavras. 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/imigracao-ilegal.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/conflito-na-siria-primavera-que-nao-consegue-se-estabelecer.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-refugiados-no-mundo.htm


EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 1 - Atletismo: Lançamentos e arremesso 
 

 Lançamento de dardo: consiste numa 

haste metálica (como se fosse uma 

lança). O lançamento é feito de uma 

pista, na qual o lançador corre cerca de 

15 passadas;
 

 
 Lançamento de disco: o disco parece 

uma “nave espacial” feita de metal e 

possui pesos diferentes para homens e 

mulheres;

 Lançamento de martelo: o atleta lança 

uma peça formada por um cabo com um 

peso na ponta;
 
 

 
 

 Arremesso de peso: são bolas maciças 

de metal com diâmetros e pesos 

diferenciados para homens e mulheres.

 

 
 

DESAFIO 
 

Crie um peso em formato de bola, podendo ser feito com meias, jornal, enfim utilizem a 

imaginação e não se esqueçam de deixá-lo pesado colocando areia, pedra, terra dentro. Apoie o 

peso na base dos dedos e pressione-o com o mão direita contra a base do maxilar direito (quem 

for canhoto fará ao contrário), eleve a perna 

esquerda e flexione a direita, gire o quadril para 

frente por meio de uma extensão rápida da perna 

direita, arremesse o peso com o cotovelo elevado. 

Se possível registrar em vídeo para que possamos 

assistir no retorno das aulas. 

https://www.youtube.com/watch?v=EyiDQuxxym8  link 

atletismo “arremesso de peso” 

https://www.youtube.com/watch?v=EyiDQuxxym8


ATIVIDADE 2 - Distúrbios Alimentares: 
 

Distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos 

alimentares que causam danos à saúde como a redução 

extrema ou consumo em excesso de alimentos. 

 
Os distúrbios alimentares são comuns na adolescência 
e no começo da vida adulta. Eles estão relacionados a 
uma série de consequências psicológicas, como 
ansiedade e pressões sociais para o chamado ‘corpo 
perfeito’. 

 
De acordo com uma pesquisa realizada pela 
Associação Americana de Psiquiatria, um por cento da 
população mundial – cerca de 70 milhões de pessoas – sofrem com transtornos alimentares. 

 
Embora esses distúrbios sejam mais frequentes com pessoas do sexo feminino, com faixa etária 
entre 12 e 25 anos, no Reino Unido, um estudo feito pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS – sigla 
em inglês) mostrou um aumento de 67% em homens entre 26 e 40 anos. Os especialistas que 
realizaram o estudo concluíram que uma parte considerável desses transtornos alimentares está 
ligada às redes sociais. 

 
Transtorno alimentar é um tema que merece uma atenção especial. 

 
O que pode causar um transtorno alimentar? 

 
Pessoas com depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo estão propensas a um 
distúrbio alimentar. 

 
Fatores de risco: 

 
 Culto excessivo ao corpo; 
 Maus hábitos alimentares; 
 Distorção da imagem corporal; 
 Autoestima baixa; 
 Sentimento de culpa; 
 Questões hormonais; 
 Distúrbios emocionais. 

 
Tudo isso está ligado às seguintes condições: saúde psicológica, sociocultural, biológica e 
genética. 

 
Atividade 

 

 Elabore em seu caderno, uma pequena dissertação sobre os padrões de beleza e a busca 

pelo “corpo perfeito”.

https://www.vittude.com/blog/fala-psico/compulsao-alimentar-quando-buscar-ajuda/
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/redes-sociais-e-stress/
https://www.vittude.com/blog/tratamentos-para-depressao/
https://www.vittude.com/blog/toc-transtorno-obsessivo-compulsivo-sinais-sintomas-e-tratamentos/
https://www.vittude.com/blog/reeducacao-alimentar/
https://www.vittude.com/blog/atitudes-para-aumentar-autoestima/
https://www.vittude.com/blog/frases-de-reflexao/


ARTE 
BANKSY 

Banksy é o pseudônimo de um artista pintor de grafite, pintor de telas, ativista político e diretor de 

cinema britânico. A sua arte de rua satírica e subversiva combina humor negro e grafite feito com uma 

distinta técnica de estêncil. 

Obras: 

  

Meus sonhos em um balão 

 

Homem a Atirar Flores 

 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=PCxvMzXy3iE para entender melhor o artista. 

ATIVIDADE 

Em seu caderno, faça uma releitura de uma obra banksy; não é necessário que seja das obras a cima, 

pode pesquisar outra obra de banksy.  

 

 

CORES 

A cor é, sem dúvida, o código visual mais importante. Quando falamos de pintura, falamos de cor. 

As cores dividem-se em; primária, secundárias e terciárias. 

As cores primárias são: vermelho, amarelo e azul 

As cores secundárias são obtidas da mistura de duas cores, primárias. 

As cores terciárias são obtidas pela mistura de uma primária com uma ou mais cores secundárias. 

Cores complementares são as que se encontram em oposição na figura cromática, e cores análogas 

são aquelas que aparecem lado a lado na figura. 

Monocromia é um termo usado quando usamos uma única cor em diferentes tons e policromia é o 

emprego de muitas cores em um único trabalho. 

Temperatura é a capacidade que têm as cores de parecer quentes ou frias, dividindo a figura cromática 

ao meio, cortando o amarelo e o violeta teremos do lado esquerdo as cores quentes e do lado direito 

as cores frias. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCxvMzXy3iE


Faça o que se pede na figura cromática 

Cores primárias fig.1 amarelo, fig.2 azul, fig.3 vermelho. 

Cores secundárias fig.4 misturar amarelo e azul, fig.5 misturar azul e vermelho, fig.6 vermelho e 

amarelo. 

Cores terciárias na fig.7 misturar amarelo com a cor obtida na fig.4 ,na  fig.8 misturar cor obtida na fig. 

4 com azul, na fig. 9 misturar azul com o resultado obtido na fig. 5, na fig.10 misturar resultado da figura 

5 e vermelho, na fig. 11 misturar vermelho com o resultado da fig. 6 e na fig.12 misturar resultado 

obtido na fig. 6 com amarelo. 

 

HIP HOP 

O Hip Hop é o conjunto de atividades artísticas que inicialmente fora estabelecido á quatro pilares 

essenciais: Rap (gênero musical), o DJ (operador de discos), a Breakdance (dança de rua) e o Grafite 

(pinturas urbanas). Hoje, outros elementos compõem este conjunto. 

GRAFITE 

O Grafite é uma vertente das Artes Visuais, que consiste em pinturas realizadas em paredes, muros ou 

monumentos, principalmente das grandes cidades. Podem ser imagens ou letras desenhadas, muitas 

vezes para serem vistas e não lidas, como representações críticas da sociedade. 

Atividade 

Em seu caderno: 

1- Pesquise e analise as obras do artista grafiteiro Fabio de Oliveira Parnaíba, o “Cranio”. Apenas 

para apreciação. 

2- Desenhe seu nome personalizando cada letra, com imagens e formas que te representem. Use 

cores ou técnica de sombreamento. 

3- Nas letras que compõe o nome do seu país, crie imagens e formas personalizando o que te 

representa o Brasil. 

4- O Rap é um gênero musical, caracterizado por ser um discurso rítmico e ao mesmo tempo, uma 

poesia. Crie uma poesia que represente o grafite feito por você, na questão anterior. Não se 

esqueça do título e do dos parágrafos.  



INGLÊS 
 

TEXTO I 

 

 

Leisure Streets São Paulo – Brazil 
 

On Sundays and on holidays, from 9am to 5pm, almost 1.000 streets of Sao Paulo are closed to 

vehicle traffic for the leisure of the citizens. Activities such as games, sports, celebrations, dances 

and much more are organized by each community in order to encourage social life. 

 

 
Questão 01 - Responda, em Inglês, de acordo com o texto. 

 

a) Em quais dias acontecem as ruas de lazer? 
 

b) Quantas ruas são fechadas para o tráfego de veículos durante o lazer? 
 

c) Cite as atividades que acontecem durante este período de lazer.  
 

 
 
 
Questão 02 - Responda em Português o que se pede. 

 

 
 

a) O que o primeiro cartaz anuncia? 

b) O que o segundo cartaz indica? 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Questão 03 - De acordo com a tirinha responda em Português. 

 

a) Traduza o 1º quadrinho. 
 

b) Descreva as características dos personagens no 2º quadrinho. 

 

c) O que fez o gato e o cachorro escrito no 3º quadrinho. 

 
 

Questão 04 - De acordo com a tirinha responda: 
 

a) Onde eles estão? 

 
b) O que eles estão tentando ver? 

 
c) Por que eles não estão vendo? 

 
 

Questão 05 – Relacione as frases, de acordo com a tradução. 
 

a) Barbara came from England. 

b) Barbara comes from England. 

c) He goes by bus to the club. 

d) He wewnt by bus to the club. 

e) Who knew my name? 

f) Who knows my name? 

g) I drink a lot of water. 

h) I didin’t drink much water. 

i) I drink a lot of water. 

j) The shirt cost 10 dollars. 

k) The shirt costs 10 dollars. 

 
 
 
 
 

( ) Ele foi de ônibus para o clube.  

( ) Eu bebi muita água. 

(   ) Eu não bebi muita 

(   ) Bárbara veio da Inglaterra. 

(   ) Bárbara vem da Inglaterra.  

(   ) Ele vai de ônibus para o clube.  

(   ) A camisa custa 10 dólares. 

( ) A camisa custou 1º dólares.  

( ) Quem sabia meu nome? 

( ) Quem sabe meu nome?  

( ) Eu bebo muita água. 


