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3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES – 9º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for 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. 

 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 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. 



A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS SEGUINTES 
PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA COLABORAÇÃO. 

 

 
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/


   
 
 
 
 

 

USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 



 
 

 

Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g


LEITURA INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Orientações 
 

Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem tiver 

a possibilidade faça uso do dicionário e da internet 

Texto I 

Leia atentamente as informações abaixo e responda as questões 1 e 2: 

As principais medidas de prevenção recomendadas para conter a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) – lavar as mãos e o rosto com frequência, fazer uso de álcool em gel e 
praticar o distanciamento social – não estão ao alcance de muitos moradores de comunidades e 
periferias das cidades brasileiras, principalmente no quesito higienização. 

Isso porque em grande parte dos domicílios brasileiros, o abastecimento de água é 
intermitente, quando de fato ele existe. E essa situação deve ampliar a vulnerabilidade das 
pessoas que não têm acesso à água potável, ou ela é escassa, à pandemia do coronavírus no 
Brasil. 

Sem água, abrimos espaço para outras doenças que fragilizam muito mais o corpo numa 
situação de coronavírus, pois qualquer outra patologia aumenta os fatores de risco, alertou o 
presidente executivo do Instituto Trata Brasil (ITB), Édison Carlos. 

 
QUESTÃO 01 

Qual o principal motivo da falta de água para muitas comunidades e periferias brasileiras? 
 
a) A pouca água que o Brasil possui. 

b) A falta de saneamento básico para a população. 

c) A dificuldade de a água conseguir chegar nas comunidades e periferias. 

d) O excesso de poluição. 

 
QUESTÃO 02 

Responda as questões em seu caderno com  falso e verdadeiro e justifique sua resposta: 

a) Todas as informações que circulam sobre a COVID-19 são corretas? 

b) Idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido são grupos de risco? 

c) A quarentena e o isolamento social são ações exageradas para combater a pandemia? 

d) Os sintomas da COVID-19 são similares aos de uma gripe comum? 

e) O uso de máscara hospitalar é a melhor forma de se proteger da COVID -19? 

 
Texto II: ATIVIDADES DE INTERTEXTUALIDADE 

 

 

 NOTA: Intertextualidade é a criação de um texto a partir de outros textos sem sair do 
objetivo principal de um determinado assunto. 

Nesta atividade trabalharemos com os gêneros Soneto (poema de Luís Camões) - uma 
Canção de Renato Russo e versículos de passagens bíblicas. 
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MÚSICA: MONTE CASTELO - RENATO RUSSO 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens  

E falasse a língua dos anjos 

Sem amor eu nada seria 

 

É só o amor, é só o amor 

Que conhece o que é verdade 

O amor é bom, não quer o mal 

Não sente inveja ou se envaidece 

 

O amor é o fogo que arde sem se ver 

É ferida que dói e não se sente 

É um contentamentodescontente 

É dor que desatina sem doer 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens  

E falasse a língua dos anjos 

Sem amor eu nada seria 

 

É um não querer mais que bemquerer  

É solitário andar por entre a gente 

É um não contentar-se de contente  

É cuidar que se ganha em  perder 

 

É um estar-se preso por vontade  

É servir a quem vence, o vencedor 

É um ter com quem nos mata a lealdade 

Tão contrário a si é o mesmo amor 

 

Estou acordado e todos dormem  

Todos dormem, todos dormem 

Agora vejo em parte 

Mas então veremos face a face 

 

É só o amor, é só o amor 

Que conhece o que é verdade 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens  

E falasse a língua dos anjos 

Sem amor eu nada seria 

 

QUESTÃO 03 

A canção Monte Castelo tem sua letra constituída basicamente em textualizar  o quê? 

a) Recortes de Camões e da Bíblia, mas que contém a sua ideia central nas redondezas do 
título. 

b) O eu Lírico se sente correspondido pela pessoa amada 
c) Somente um ato de amor pode vencer esta pandemia do Coronavírus. 
d) Uma denúncia. 
 

QUESTÃO 04 

O título é um fundamento muito importante para que seja compreendida como uma mensagem 
que o autor quis passar quando escreveu a canção. Por que o título da música é Monte Castelo? 

a) É um lugar romântico. 

b) Um local onde o cantor viveu um grande amor. 

c) É um ambiente retirado da bíblia. 

d) Monte Castelo é o nome de uma região ao norte da Itália, onde foi travada a chamada Batalha 

de Monte Castelo. A canção tem esse nome para nos remeter a esse tempo, a essa batalha. 
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QUESTÃO 05 

Em que versos o eu lírico se repete usando como base a Bíblia? 

 

a) Na primeira estrofe, na quarta estrofe e última estrofe. 

b) Na segunda estrofe. 

c) Na terceira estrofe. 

d) Somente na quarta estrofe. 

 

QUESTÃO 06 

No versos: “É só o amor! É só o amor”  “Que conhece o que é verdade.” O que o autor relata? 
 

a) Que está com saudades da pessoa amada. 

b) Relata que só através do amor é possível se conhecer a verdade e que ele é um sentimento 

puro do qual não dar lugar para a inveja e não se acaba, mas se eterniza. 

c) Relata que gosta de ler os poemas de Camões e leituras com passagens bíblicas. 

 

QUESTÃO 07 

 A canção é um diálogo intertextual entre quais textos? 

 

a) Música, conto e depoimento. 

b) Poesia, linguagem denotativa e expressões regionais. 

c) Entre o soneto de Luís Vaz de Camões e a passagem da Bíblia: I  Coríntios 13. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Em Monte Castelo, Renato Russo dialoga com dois textos distintos: o poema de Camões 
Amor é fogo que arde sem se ver; e a Bíblia, no capítulo 13 da 2ª carta de Paulo aos 
Coríntios, quando fala de Amor como um bem supremo, além de o título aludir a uma batalha 
da Segunda Guerra Mundial, da qual participaram soldados brasileiros. 

b) Partindo do conceito de intertextualidade, expresso pelo cantor, pode-se afirmar que Renato 
Russo não devia ter lançado mão de partes da Bíblia Sagrada para montar a letra de uma 
música profana. 

NOTA: O Eu lírico, Sujeito Lírico ou Eu poético é um conceito que designa a voz que se 
manifesta na poesia. 
Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações e emoções de 
um sujeito fictício que discursa em primeira pessoa (Eu) 

LEMBRETE: Verso é cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos. Rima é o som 

das repetições de palavras ou letras 
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c) O diálogo entre textos conduz indiscutivelmente ao plágio; dessa maneira, a montagem, como 
paródia de três diferentes textos, realizada por Renato Russo, não o isenta da 
responsabilidade de ter usado indevidamente a produção de autores que o antecederam. 

d) A música fala sobre amor, como em Romeu e Julieta. 
 

QUESTÃO 09 

Com o verso: “É um não querer mais que bem querer”, fica sugerido que o sentimento do amor 
supera o (a): 

a) Egoísmo. b) Vaidade. c) Prazer. d) Ira. 

 

QUESTÃO 10 

Caracteriza o amor, segundo a letra da música: 

a) Um sentimento de lealdade. 
b) O conhecimento da falsidade. 

c) A presença da maldade. 
d) Sensações e sentimentos contraditórios.

 
 

QUESTÃO 11 

A linguagem desse poema é: 

 

a) Predominantemente irônica. 

b) Predominantemente conotativa. 

c) Predominantemente denotativa. 

d) Predominantemente não-verbal. 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO: Texto argumentativo 

 

Tema: “A prática de solidariedade na pandemia também é um ato de amor” 

A partir da leitura do trecho a seguir  e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija um texto argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 

o tema: “A prática de solidariedade na pandemia também é um ato de amor”. Apresente uma 

proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 

forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

NOTA: Texto argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma 

ideia, hipótese, teoria ou opinião e o objetivo de convencer o leitor para que acredite nela. Tem 

uma estrutura bem definida, apresenta: 

 Introdução (tese),  

 Desenvolvimento (corpo do texto, é onde os argumentos estarão inseridos) 

 Conclusão (o momento de síntese de sua ideia, concluindo-a). 
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O mundo passa por um período complicado onde a pandemia e o isolamento social provocam 

mudanças no comportamento das pessoas. Relacionado ao que estamos vivendo construa o 

seu texto argumentativo 

  

Instruções. 

 Seu texto final deverá ser escrito a caneta. (Faça um rascunho em seu caderno antes). 

 Desenvolva seu texto argumentativo: não redija narração e nem poema. 

 O texto com até 10 (dez) linhas escritas será considerado texto em branco. 

 O texto deve ter, no máximo, 30 (trinta) linhas. 

 Coloque um titulo a sua produção. 
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GRAMÁTICA 

Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, anote as explicações em seu caderno, pois irá utilizar durante todo 

ano, volte as explicações várias vezes para sanar suas dúvidas e compreender melhor. 

Leia atentamente o quadro explicativo para responder as questões 1,2 e 3. 

Se achar necessário acesse: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-relativos 

  

 

QUESTÃO 01 

Junte as orações utilizando um pronome relativo adequado como no exemplo apresentado no 

quadro explicativo. 

a) Li todos os livros. A professora me emprestou os livros. 

b) Ainda não vi o filme. Todos comentam sobre o filme. 

c) Demoliram a casa da rua nove. Nasci na casa da rua nove. 

d) Ela estudou para a prova. A prova parece muito difícil. 

 

QUESTÃO 02  

Assinale a alternativa que completa a frase: “O garoto ______ a cobra picou, passa bem.” 

a) a quem 

b) cuja 

c) o qual 

d) em quem 

e) cuja a 

 

NOTA: Pronome relativo são aqueles que substituem um termo da oração anterior e 

estabelece relação entre duas orações. Veja: 

Nós conhecemos o professor (1º oração).  O professor viajou (2º Oração). 

                             Nós conhecemos o professor que viajou. 

Como se pode perceber, a palavra (que), nessa frase, está substituindo o termo 

professor e está relacionando a segunda oração com a primeira. 

 

Quadro dos Pronomes Relativos 

Variáveis 
Invariáveis 

Masculino Feminino 

o qual 
cujo 
quanto  

os quais 
cujos 
quantos  

a qual 
cuja 
quanta 

as quais 
cujas 
quantas 

quem 
que 

onde 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/pronomes-relativos
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QUESTÃO 03 

Qual sequência que completa corretamente as orações abaixo de acordo com a relação dos 

pronomes relativos utilizados: 

A – O período ___________ vivemos tem acarretado profundas mudanças no planeta. 

B – O professor reafirma a informação _____________ foi passada ontem. 

C – Não sei _________ fica a livraria _______________ você se refere. 

 

a) onde, a que, que, que 

b) em que, que, aonde, que 

c) em que, que, onde, a qual 

d) que, em que, onde, a qual 

 

QUESTÃO 04 

Complete com onde ou aonde. 

a) ______está a educação das pessoas? 

b) Espere! _____ você vai? 

c) Vamos nos encontrar no local ____ eles 

escolherem. 

d) Você sabe _____estão os alunos? 

e) Não sabemos ______ fica a tal rua. 

 

QUESTÃO 05 

 

O X pode representar vários fonemas (sons). Observe o som do X nas palavras e dê mais dois 

exemplos para cada uma delas. 

  a) trouxer: _______________________ , _________________________ 

b) tóxico: _______________________ , _________________________ 

c) exame: _______________________ , _________________________ 

d) graxa: _______________________ , _________________________ 

e) experiência: ____________________ , _________________________ 

 

 

 

NOTA:  
Onde = ideia de permanência 
Aonde = ideia de movimento 

Dica essencial! 

Substitua as palavras "aonde" ou "onde" por 

"para onde". Se fizer sentido, você deve 

utilizar a palavra aonde. 
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Leia atentamente o quadro de COLOCAÇÃO PRONOMINAL para responder as questões 6, 7 e 8 

NOTA: COLOCAÇÃO PRONIMINAL. 

     A colocação pronominal se refere a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos (me, 

te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos) ocupam na frase em relação ao verbo a que se refere . 

Ele ocorre de três maneiras: 

⮚ Próclise: pronome antes do verbo 

Não se sabia a verdade 

• Palavras com sentido negativo: 

Nada me faz querer sair dessa cama. 

 
• Advérbios: 
Nesta casa se fala alemão. 

 
• Pronomes relativos: 
A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. 
 

• Pronomes indefinidos: 

Todos se comoveram durante o discurso de despedida. 
 

• Pronomes demonstrativos: 

Isso me deixa muito feliz! 
 

• Preposição seguida de verbo no gerúndio (verbos terminados em ndo ou nda): 

Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. 
 

⮚ Mesóclise: pronome no meio do verbo 

Dar-te-ei todo o meu amor 
 

Ela ocorre com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito.  

 

⮚ Ênclise: pronome depois do verbo 

Vi-me, perdido entre os homens. 
 

• O verbo estiver no imperativo afirmativo (imperativo = ordem ou conselho): 

Amem-se uns aos outros. 

 

• O verbo iniciar a oração: 

Diga-lhe que está tudo bem. 
 

• O verbo estiver no infinitivo (verbo terminado em ar, er ou ir) impessoal regido da preposição "a": 

Naquele instante os dois passaram a odiar-se. 
 

• O verbo estiver no gerúndio(verbo terminado em ndo ou nda):. 

Despediu-se, beijando-me a face. 

 

• Houver vírgula ou pausa antes do verbo: 

Se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me no mesmo instante. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm
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QUESTÃO 06 

Complete a frase seguinte com a opção correta de acordo com a regra de colocação pronominal: 

“Quando ____________ que havia um erro no projeto, ele __________.” 

a) lhe disseram, se culpou 

b) disseram-lhe, se culpou 

c) lhe disseram, culpou-se 

d) disseram-lhe, culpou-se 

 

QUESTÃO 07 

Classifique a colocação pronominal das seguintes frases em próclise, ênclise e mesóclise. 

a) Meu irmão não me ajudou a arrumar o quarto. 

b) Viram-nos na rua e atravessaram! Acredita? 

c) Os meus pais já te deram os parabéns? 

d) A Mariana chamou-a de chata. 

e) Tratar-me-ão com mais respeito a partir de hoje. 

f) Talvez lhe conte a verdade. Ainda não decidi… 

QUESTÃO 08 

“Me manda um WhatsApp?”, a frase apresenta o uso frequente de uma colocação pronominal na 

fala chamada: 

a) Próclise. 

 

b) Ênclise. 

 

c) Mesóclise.

Leia atentamente o quadro de orações subordinada para responder as questões 9 e 10 

Orações subordinadas substantivas  

Para começarmos a falar de orações subordinadas substantivas temos que relembrar que: 

Oração é todo enunciado que contem verbo; 

Oração coordenada é quando a oração tem sentido completo, não depende de outra para ter 
seu sentido; 

Oração subordinada é aquela que depende de outra para ter seu sentido completo 

As Orações Subordinadas Substantivas são aquelas que possuem papel de substantivo. 

Elas podem exercer as funções sintáticas de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto 
direto, objeto indireto e aposto. 

Segundo a função que exercem no enunciado, as orações subordinadas substantivas podem 
apresentar-se em duas formas: desenvolvidas ou reduzidas. 

Geralmente, as orações subordinadas desenvolvidas são introduzidas pelas conjunções 
integrantes “que” e “se” e podem acompanhar pronomes, conjunções ou locuções. conjuntivas. 

As orações reduzidas, por sua vez, não apresentam uma conjunção integrante, e surgem com o 
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verbo no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Dessa maneira, as orações subordinadas 
desenvolvidas são classificadas em: 

1. Subjetiva: exerce valor de sujeito da oração principal, por exemplo: É fundamental que 
você chegue antes à reunião. 

2. Predicativa: exerce valor de predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o 
sujeito da oração, por exemplo: Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. 

3. Completiva Nominal: possui valor de complemento nominal (completa o sentido do nome 
da oração principal), sendo sempre iniciada por uma preposição, por exemplo: Temos fé 
de que a humanidade para de destruir o planeta. 

4. Objetiva Direta: possui valor de objeto direto do verbo da oração principal, por exemplo: 
Desejo que vocês sejam felizes. 

5. Objetiva Indireta: possui valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo 
iniciada por preposição, por exemplo: O gerente precisa (de) que esteja tudo em ordem. 

6. Apositiva: possui valor de aposto de qualquer termo da oração principal, por exemplo: 
Todos pensam a mesma coisa: que eu sou um vitorioso. 

DICA: Você pode acessar a vídeo aula em: https://www.youtube.com/watch?v=_kzTFOzf-_w ou 
em qualquer site que achar mais adequado. 

 

QUESTÃO 09 

Com base nas explicações do quadro acima, classifique as orações subordinadas substantivas 

abaixo: 

a) É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. ( __________________ ) 

b) Confesso que sua visita me surpreendeu. ( ____________________ ) 

c) Ele se convenceu de que tudo foi em vão. ( ____________________ ) 

  d) Não existe prova comum conclusiva de que ele seja o culpado. (_______________ ) 

  e) Só lhe aconselho uma coisa: que você lave sempre as mãos. (_________________) 

 

QUESTÃO 10 

Complete os períodos abaixo com uma oração subordinada substantiva.  

Observe o exemplo: “O médico concluiu que a paciente estava infectada.” 

a) Os dados estatísticos da pandemia mostram que _________________   

b) É possível que ______________________ 

c) Meu chefe estava convicto de que _______________________ 

e) A ordem era que _____________________________ 

i) Aconselho-te o seguinte: que ____________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=_kzTFOzf-_w
https://www.museulinguaportuguesa.org.br/1-um/
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TEORIA DA MATEMÁTICA 
 

EQUAÇÃO  DO 2º GRAU 

 

 
 

 
Denomina-se equação do 2º grau, na incógnita x, toda equação da forma: 

ax2 + bx + c = 0    sendo     a ≠ 0. 
 

 

Lembre-se que o grau de uma equação é determinado pelo maior expoente da incógnita 

(letra). Normalmente a incógnita é representada pela letra x, mas vale lembrar que ela pode ser 

representada por qualquer outra letra. 

 

Exemplos: 

a) 2x + 3 = 15 -----→ Equação do 1º grau (A incógnita x possui expoente 1)  

b) 3x2 - 2x + 4 = 0 -----→ Equação do 2º grau (o maior expoente da incógnita é 2) 

c) x3 - 2x2 + 8x – 3  = 0 -----→ Equação do 3º grau (o maior expoente da incógnita é 3) 

 

 
Uma equação do 2º grau é COMPLETA quando b  e c são diferentes de zero. 

 

 

Observe que: 

a representa o coeficiente de x2 ; 

b representa o coeficiente de x ; 

c representa o termo independente. 
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Exemplos: 

a) 2x2 – 4x + 3 = 0  ,  onde a = 2, b = -4 e c = 3 

b) x2 – 5x + 6 = 0 , onde a = 1 , b = -5 e c = 6 

c) 7x2 – x – 10 = 0 , onde a = 7 , b = -1 e c = -10 

 

 
Uma equação é INCOMPLETA quando b ou c é igual a zero, ou ainda, quando 

ambos são iguais a zero. 
 

 

Exemplos: 

a) x2 – 36 = 0 , onde a =  1 , b = 0 e c = -36    -----→ Equação Incompleta , porque b = 0 

b) 3y2 – 24y = 0 , onde a = 3 e b = - 24 e c = 0 -----→Equação incompleta, porque c = 0 

c) 6x2 = 0 , onde a = 6, b = 0 e c = 0   -----→ Equação Incompleta , porque b = 0 e c = 0 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Assinale com um X as alternativas que representam equações do 2º grau: 

a) (     )   x – 5x + 6 = 0                             e)  (     )   4y2 – 1 = 0 

b) (     )   m2 – 7m + 10 = 0                        f)  (     )   9a – 6 = 0 

c) (     )   0x2 + 4x – 3 = 0                          g)  (     )   x2 – 7x = 0 

d) (     )   2x3 – 8x2 – 2 = 0                         h)  (     )   
1

2
 x2 + 4 – 5x = 0 

 

2) Determine os valores dos coeficientes a, b e c nas equações seguintes e classifique-as como 

completas ou incompletas: 

Exemplos:  

a)  2x2 – 7x + 3 = 0 

a = 2               b = -7         c = 3                (Equação completa) 

b) 7x2 – 4 = 0 

a = 7            b = 0          c = - 4               ( Equação incompleta) 

Agora é a sua vez! Continue. 

 

c) x2 – 7x + 10 = 0 

d) x2 – x – 6 = 0 

e) 4x2 = 0 

f) 4x
2
 – 4x + 1 = 0 

g) – x2 – 5x – 1 = 0 

h) 3x2 – 7 = 0 

i) x2 – 2x = 0 

j) 
1

2
 x2 + 4 – 5x = 0       Preste atenção! 

k) 7,5x2 + 0,5x – 12,5 = 0 

l) 2x2 – 4x = 0 
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3) Marque (C) para as equações completas e ( I ) para as equações incompletas: 

 

a) (     )   x2 – 4 = 0 

b) (     )   2x2 – x = 0 

c) (     )   x2 – x – 6 = 0 

d) (     )   3x2 – 2x – 1 = 0 

e) (     )   3x2 = 0 

f) (     )  -x2 – 6x = 0 

g) (     )   6 – 5x + x2 = 0 

h) (     )   x2 – 10x + 40 = 0  

 

4) Quando uma equação não se apresenta na sua forma geral ( ax2 – bx + c = 0) , que é uma 

forma organizada de escrever a equação, devemos organizá-la antes de efetuar o cálculo. 

 

Exemplos: 

I) 3x2 – 2x – 1 = 0       →       forma geral  (a = 3  ;  b = -2  e  c = -1 ) 

II ) 5x2 – x + 1 = x + 4x2    → a equação não se apresenta na forma geral 

O que fazer nesse caso? 

 

 Passar todos os termos do 2º  membro para o 1º membro, deixando o 2º membro igual a zero 

e  agrupando os termos semelhantes  no 1º membro (não esqueça de inverter o sinal). A ordem 

dos termos deve obedecer uma regrinha: os expoentes da incógnita sempre devem estar 

organizados em ordem decrescente. 

 

5x2 – x + 1 = x + 4x2 

5x2 -  4x2 – x – x + 1 = 0 

 

 Reduzir os termos semelhantes. 

 

5x2 -  4x2 – x – x + 1 = 0 

     x
2
     –    2x    + 1 = 0   →    PRONTO! A equação já está na forma geral. 

a = 1   ;     b = -2      e    c = 1        

 

Agora é a sua vez! Escreva as equações abaixo na forma geral e encontre os coeficientes 

a, b e c. 

a) x2 + 3 = 4x    (Nesse caso, por exemplo, não há termos semelhantes, basta apenas passar o 

termo do 2º membro para o 1º membro, organizando os expoentes da incógnita em ordem 

decrescente) 

 

b) x2 = 7x – 12 

c) -20 = - x – x2 

d) -8x2 = 5 – 6x + x2 

e) x2 + 2x + x + 2 = 0 

f) 2x2 + 4 x – 6 = 3x 

g) 2y2 – 3y = 2y – 1 

h) 5x2 – x + 1 = x + 4x2 

i) x2 – 2x + 3 = - 12 + 6x 

j) 4x2 + 7x + 3 = 2x2 + 2x 
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RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

Raiz ou solução de uma equação é todo número que, quando colocado no lugar da 
incógnita, torna a igualdade verdadeira. 
 

O grau da equação determina o número máximo de raízes (soluções) da equação. 

Por exemplo: a equação do 1º grau, possui apenas uma raiz, a equação do 2º grau pode ter até 

duas raízes reais, a do 3º grau tem até três raízes reais e assim por diante. 

Exemplos: 

a) Verificar se os valores 2, 3 e 7 são raízes da equação x2 – 5x + 6 = 0. 

          x = 2                                            x = 3                             x = 7            

22 – 5· 2 + 6 = 0                            32 – 5 · 3 + 6 = 0            72 – 5 · 7 + 6 = 0 

                         4 – 10 + ¨6 = 0                           9 – 15 + 6 = 0               49 – 35 + 6 = 0 

            (Verdadeiro)                              (Verdadeiro)                      (Falso) 

 

As raízes da equação x2 – 5x + 6 = 0 são 2 e 3. 

 

b) Quais os números reais que satisfazem a equação x2 – 25 = 0 

52 – 25 = 0    →    25 – 25 = 0       e      (-5)2 – 25 = 0    →   25 – 25 = 0 

                     Resposta: x = 5 ou x = -5 

EXERCÍCIOS 

                  

1) Existem dois números reais que podem ser colocados no lugar de x para tornar a sentença 

verdadeira. Quais são eles?  

 

a) x2 – 9 = 0         →      x = _____    ou   x = ____ 

b) x2 - 49  = 0       →      x = _____    ou   x = ____ 

c) x2 = 100            →     x = _____    ou   x = ____ 

d) x2 = 256            →     x = _____    ou   x = ____ 

e) x2 – 16 = 0        →     x = _____    ou   x = ____ 

f) x2 = 900            →     x = _____    ou   x = ____ 

 

2) Verifique se os números abaixo são raízes da equação x2 – x  - 6 = 0. 

 

 

 

 

3) Verifique se os valores abaixo são raízes da equação x2 – 4x + 3 = 0. 

 

 

-2 2 -3 3 

1 2 3 4 
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RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU INCOMPLETAS 

Resolver uma equação significa determinar todas as suas soluções. 

1º CASO – EQUAÇÕES NA FORMA ax2 + c = 0     ( b = 0 ) 

 A resolução é feita isolando o x2 no 1º membro. 
 

Exemplos: Resolver as equações, considerando como solução qualquer número real. 

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. 

 

EXERCÍCIOS 

 

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

números reais. 

 

a) x2 – 25 = 0                  

b) 2x2 – 72 = 0  

c) 5x2 – 20 = 0  

d) x2 -  
81

4
  = 0  

e) x2 + 10 = 0 

f) 64x2 – 1 = 0 

g) 100x2 – 25 =0 

h) 7x2 – 14 = 0 

i) 6x2 – 24 = 0 

j) x2 + 49 = 0  

 

2) Resolva as equações do 2º grau abaixo: 

Exemplos:     I)  x2 – 90 = 31                           II) 5x2 + 4 = 49          

         x2 = 31 + 90                                5x2 = 49 - 4 

         x2 = 121                                      5x2 =  45 

         x = ±√121                                     x2 = 
45

5
         

         x = ± 11                                        x2 = 9 

         S = {-11 , + 11}                             x = ±√9 

                                                              x =  ± 3         S = { -3 , + 3} 
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a) x2 – 200 = 200 

b) x2 – 84 = -3 

c) 9x2 = 25 + 8x2 

d) 4x2 – 27 = x2  

e) x2 = 99 – 10x2  

f) 2x2 + 11 = x2 + 12 

g) 4x2 = 20  

h) 4x2 – 25 = 0 

i) 5(x2 – 1) = 4(x2 + 1)  *Aplicar a 

propriedade distributiva  

j) x(x+2) = 2x + 25 

 

 

2º CASO – EQUAÇÕES NA FORMA ax
2
 + bx = 0     ( c = 0 ) 

 

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. 

 

Exemplos: 

 

I)  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 } 

 

              II )         3x2 – 4x = 0   

                            x · ( 3x – 4 ) = 0  

                            x = 0                      ou         3x – 4 = 0 

                                                                       3x = 4 

                                                                         x = 
4

3
 

                            S = {0 , 
4

3
 } 

 

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

 

EXERCÍCIOS 

 

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

números reais. 

 

a) x2 – 8x = 0 

b) x2 + 3x = 0 

c) 3x2 – 7x = 0 

d) 4x2 – 9x = 0 

e) x
2
 – x = 0 

f) x2 + x = 0 

g) 5x2 – x = 0  

h) 9x2 = 5x       Passe o 5x para o 1º 

membro 

i) 5x2 = - 10x 

j) -3x
2
 + 15x = 0 
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2) Qual é o número? (Atenção! Alguns problemas se referem ao 1º caso e alguns ao 2º caso). 

 

a) 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. 

 

d) Um número real é tal que o dobro do seu quadrado é igual a sua oitava parte. 

 

Sugestão de links: 

https://www.youtube.com/watch?v=mQvob41XgzY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=D78DKPIZ0Ro 

 

GEOMETRIA 
       

TEOREMA DE TALES 

Vemos abaixo um triângulo ABC qualquer. Traçamos uma reta r paralela a um dos lados 

do triângulo, determinando os pontos P e Q sobre os outros dois lados do triângulo. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Os segmentos que a paralela determinou sobre os lados do triângulo são proporcionais. 

 
 
 
 
 
Observe que poderíamos montar outras proporções utilizando o teorema de Tales: 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQvob41XgzY
https://www.youtube.com/watch?v=wQneVIWwHhA
https://www.youtube.com/watch?v=D78DKPIZ0Ro
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EXERCÍCIOS 

1) Sabendo que 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  // 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  , determine o valor dos elementos indicados por x. 

 

 

 

 

 

 

2) A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas 

ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas tem 80 

m e 90 m de comprimento respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões 

determinados mede 60 m. Qual o comprimento do outro quarteirão? 
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3) Na figura abaixo sabe-se que 𝑅𝑆̅̅̅̅  // 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  e que 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  = 80cm. Nessas condições, determine as 

medidas x e y indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Dois postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 m um do outro, e um fio bem 

esticado de 5 m liga seus topos, como mostra a figura abaixo. Prolongando esse fio até 

prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 m de fio. Determine a distância entre o ponto onde o 

fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMELHANÇA DE FIGURAS 

Marcela imprimiu a mesma figura em dois tamanhos diferentes. 

 

 

 Note que as imagens impressas têm a mesma forma, diferenciando-se apenas pelo 

tamanho. Na Matemática, quando isso acontece, dizemos que essas são figuras semelhantes. 

Ao ampliar ou reduzir uma figura, obtêm-se figuras semelhantes. 
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POLÍGONO SEMELHANTE 

 Observe os quadriláteros semelhantes. 

 

         Note que os ângulos internos correspondentes possuem medidas iguais, ou seja, são 

congruentes. 

● med (Â) = med (Â’) = 60º                         ● med (�̂�) = med (𝐶′̂) = 90º 

● med (�̂�) = med (𝐵′̂) = 90º                         ● med (�̂�) = med (𝐷′̂) = 120º 

As razões entre os lados correspondentes dos quadriláteros ABCD e A’B’C’D’ são iguais, 

ou seja, são proporcionais.  

● 
𝐴𝐵

𝐴′𝐵′
 = 

20

10
 = 2          ● 

𝐵𝐶

𝐵′𝐶′
 = 

12

6
 = 2          ● 

𝐶𝐷

𝐶′𝐷′
 = 

13

6,5
 = 2          ● 

𝐴𝐷

𝐴′𝐷′
 = 

14

7
 = 2 

 

EXERCÍCIOS 

5) Identifique os pares de figuras semelhantes e, para eles, calcule a razão de semelhança entre 

as figuras I e II: 
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6) Observe as medidas indicadas nos polígonos semelhantes A e B e resolva as questões. 

 

a) Qual é a medida do perímetro do polígono A? E qual é a medida do perímetro do polígono B? 

  

b) Qual é a razão entre as medidas dos perímetros dos polígonos A e B? 
 

c) Qual é a razão de semelhança entre os polígonos a e B? 

 

 

 

 

7) Calcule a medida do perímetro dos polígonos representados em cada item, sabendo que eles 

são semelhantes. 
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TRIÂNGULOS SEMELHANTES 

 

8) Determine o valor de x e de y nos pares de triângulos semelhantes: 
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9)  Na figura abaixo há dois triângulos semelhantes. As figuras não estão desenhadas em 

escala. 

 

 

      A medida do lado DE é: 

a) 5,6 cm b) 8 cm c) 4,5 cm d) 3 cm         

 

 

 

 

10)  Um edifício projeta uma sombra de 30 m, ao mesmo tempo que um poste de 12 m projeta 

uma sombra de 4 m. Qual a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são 

perpendiculares ao solo? 

 

 
 

 

 

11)  Na figura abaixo, um garoto está em cima de um banco. Qual é a altura desse garoto que 

projeta uma sombra de 1,2 m, sabendo que o banco de 30 cm projeta uma sombra de 40 cm? 
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12)  A sombra de uma árvore mede 4,5 m. À mesma hora, a sombra de um bastão de 0,6 m, 

mantido na vertical, mede 0,4 m. A altura da árvore é: 

 

 
 

13)  A sombra de um poste vertical, projetada pelo sol sobre um chão plano, mede 12 m. Nesse 

mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 m de altura mede 0,6 m. A altura do 

poste é: 

 

 
 

14)  Certa noite, uma moça de 1,50 m de altura estava a 2 m de distância de um poste de 4 m de 

altura. O comprimento da sombra da moça no chão era de: 

 

 

Sugestão de links: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZALHWpS8CIU 

https://www.youtube.com/watch?v=RrjIjtnRE18 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJYaN_pVGBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZALHWpS8CIU
https://www.youtube.com/watch?v=RrjIjtnRE18
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CIÊNCIAS 
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6) O que é mistura? Diferencie mistura homogênea de heterogênea.  

______________________________________________________________________________ 

 
LEI DA CONSERVAÇÃO DAS MASSAS (Antoine Lavoiser) 
 
“NADA SE CRIA NADA SE PERDE TUDO SE TRANSFORMA” 
 

No interior de um recipiente fechado, a massa total não varia quaisquer que sejam as 
transformações químicas que venham a ocorrer. Todos os átomos que estiverem ali no início da 
reação estarão lá no final. Eles podem ter se reorganizado, a fim de completar a reação. 
 

 
 
LEI DAS PROPORÇÕES DEFINIDAS (Joseph Louis Proust) 
 

“Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas 
sempre na mesma proporção em massa”. 
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Proust verificou que as massas dos reagentes e as massas dos produtos que 
participam da reação obedecem sempre a uma proporção constante. Essa proporção é 
característica de cada reação, isto é, independe da quantidade de reagentes utilizados. 
Exemplo queima do carvão: 
 

 
 
7) Observe a figura da 1ᵃ. situação acima, do exemplo da queima do carvão, e identifique: 

a) Reagentes:_______________  

b) Produtos___________________ 

c) Nº. de átomos dos reagentes_____ Nº. de átomos dos produtos _____ 

d) Equação química:_______________________ 

d) Podemos dizer que a Lei da Conservação de Massa foi observada? Justifique a sua resposta. 

 

8) Segundo a Lei de Prout, qual a proporção que se espera obter nas seguintes reações químicas 
quando: 

a) 140 gramas de ferro + 80 gramas de enxofre = 220 gramas de sulfeto de ferro 

b) 70 gramas de ferro + 40 gramas de enxofre = 110 gramas de sulfeto de ferro. 

 

REAÇÕES QUÍMICAS 

 Uma reação química (ou transformação química) ocorre quando são rompidas as ligações 
químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os 
produtos, ou seja, substâncias diferentes das iniciais. Exemplo: 

 
TIPOS DE REAÇÕES QUÍMICAS 
 
Síntese ou adição: são aquelas que duas ou mais substâncias originam um único produto. 
 
A + B → C 
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Exemplo dessa reação: quando o magnésio reage com o oxigênio do ar: 
 
2Mg(s) + 1 O2(g) → 2MgO(s) 
 
Essa reação se faz presente em flashes fotográficos descartáveis e foguetes sinalizadores. 
 
 

Reação de análise ou decomposição: nessa reação uma única substância gera dois ou mais 
produtos. 
 
A → B + C 
 
2 NaN3(s) → 3 N2(g) + 2 Na(s) 
 
Exemplo: Os airbags são dispositivos de segurança presentes em vários automóveis. Quando 
acionamos esse dispositivo, a rápida decomposição do composto de sódio NaN3 (s) origina N2(g) 
que faz inflar os airbags. 
 
 

Reação de simples troca ou deslocamento: ocorre quando uma substância simples reage com 
uma composta originando novas substâncias: uma simples e outra composta. 
 
A + BC → AC + B 
 
Exemplo: Quando uma lâmina de zinco é introduzida em uma solução aquosa de ácido clorídrico, 
vai ocorrer a formação de cloreto de zinco e o gás hidrogênio vai ser liberado. 
 
Zn (s) + 2 HCl (aq) → ZnCl2(aq) + H2 (g) 
 
Observe que o Zinco deslocou o Hidrogênio, daí o porquê do nome “reação de deslocamento”. 
 
 

Reação de dupla troca: dois reagentes reagem formando dois produtos, ou seja, se duas 
substâncias compostas reagirem dando origem a novas substâncias compostas recebem essa 
denominação. 
 
AB + CD → AD + CB 
 
Exemplo: a reação entre o ácido sulfúrico com hidróxido de bário produz água e sulfato de bário. 
 
H2SO4 (aq) + Ba(OH)2(aq) → 2 H2O(l) + BaSO4(s) 
 
O produto sulfato de bário: BaSO4(s) é um sal branco insolúvel. 

 
 

REAÇÕES ENDOTÉRMICAS E EXOTÉRMICAS 
 
Todas as reações químicas e bioquímicas liberam ou absorvem energia do ambiente de 

alguma forma. Os processos que liberam calor são denominados exotérmicos e nos transmitem 
sensação de aquecimento. É o caso, por exemplo, das combustões. 

Por outro lado, a sensação de frio que sentimos ao sair de um banho, ou quando pegamos 
um cubo de gelo, está associada a processos endotérmicos. Tais processos – evaporação e 
fusão da água – absorvem calor do ambiente e isso pode ser percebido pelo nosso corpo. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/reacao-inorganica-decomposicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/reacoes-deslocamento-substituicao-ou-simples-troca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/reacoes-dupla-troca.htm
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ATIVIDADES 
 
9)  Explique o que é uma reação química. 

 
 
10)  Considere as duas situações mostradas nas imagens a seguir: 

 

 
 

a) Qual processo é uma reação endotérmica? 

b) Qual processo é uma reação exotérmica? 
 
 
11)  Quais são os tipos de reações químicas? 

 
 

12) Desde que a terra se formou, a todo instante as substâncias nela presentes estão 

continuamente se transformando. Durante o dia, as plantas transformam a água e o gás 

carbônico em glicose e oxigênio, por meio da fotossíntese. Pela respiração, os seres vivos, 

em geral, convertem a glicose em gás carbônico e água. Para a química, estas 

transformações são denominadas: 

 

a) fenômenos físicos.  

b) fórmulas químicas.  

c) equações químicas.  

d) reações químicas. 

e) fenômenos químicos. 

 
 

BALANCEAMENTO DE EQUAÇÕES QUÍMICAS 

Reações químicas são representadas por meio de equações. As quantidades reagentes e 
formadas em uma equação são representadas por números e ajustadas por meio 
do balanceamento da equação química. 

Balancear uma equação química é garantir que os átomos presentes na equação estarão 
em mesmo número nos reagentes e produtos. 

Texto completo disponível no site https://www.todamateria.com.br/balanceamento-quimico/  

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/balanceamento-quimico/
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13)  Abaixo temos a representação esquemática de duas reações químicas: 
 
Reação balanceada 
 

 

 
Reação não balanceada 
 

 

a) Quais elementos químicos estão presentes na “reação balanceada” e na “reação não 

balanceada”? 

b) O que são reagentes e produtos? Quem são eles nas duas reações? 

c) Explique por que a segunda reação não está balanceada. 

 
14) Observe a imagem: 

 

a) Qual é a diferença de reação química e equação química?  

b) Dê exemplos de reações químicas que podem ocorrer dentro de nossa casa e em nosso 
organismo.  
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HISTÓRIA 

 

TEMA: IMPERIALISMO – O NOVO COLONIALISMO 

No século XIX, ocorreu significativa expansão dos Estados capitalistas europeus, 

particularmente da Inglaterra e da França. Os governos, aliados às grandes empresas desses 

países, partiram para a conquista de colônias, disputando território e poder. Os alvos principais 

foram a África e a Ásia. 

Em primeiro lugar, essas nações europeias queriam novos mercados consumidores para 

os produtos industrializados e áreas para investimentos. Também precisavam de matéria-prima 

industrial (ferro, carvão, manganês etc.) e mão de obra suficiente e barata. Ambas poderiam ser 

encontradas nas colônias. Além disso o aumento populacional levou os governos a incentivar a 

imigração. 

As nações imperialistas do século XIX procuraram justificar o novo colonialismo 

desenvolvendo teorias religiosas e pretensamente técnico-científicas, mas com fundo racista. O 

imperialismo disseminou a ideologia da supremacia racial do branco, do europeu, em relação ao 

africano. (ORDOÑEZ, Marlene. Caderno do Futuro. 3. ed. São Paulo: IBEP, 2013, p. 73) 

Charge sobre a atuação das potências imperialistas na China, produzida em 1898: 

 
 

Fonte: https://eucurtohistoria.wordpress.com/biblioteca/imagens/3ee40/ 

 
1) Com base no texto “Imperialismo: um novo colonialismo” e da charge acima responda: 

a) Que regiões foram objeto do colonialismo do século XIX? 

b) Que fatores levaram as nações europeias a conquistar colônias? 

c) Como as nações europeias justiçaram o colonialismo no século XIX? 

d) Faça uma descrição da charge. 

https://eucurtohistoria.wordpress.com/biblioteca/imagens/3ee40/
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CONSEQUÊNCIAS DO IMPERIALISMO 

O avanço capitalista na África e na Ásia prejudicou a economia dos povos desses 

continentes. Para os colonizadores, as colônias deveriam suprir a metrópole de matérias-primas 

necessárias à industrialização. No sudoeste asiático, por exemplo, foram criadas fazendas 

produtoras de borracha para exportação, em antigas zonas de cultivo de arroz. 

A colônia devia absorver grande parte do capital excedente da metrópole. Para que os 

investidores se tornassem lucrativos, era preciso criar uma infraestrutura de exportação: estradas 

de ferro, pontes portos. Portanto, a economia dos países colonizados devia ser reorientada de 

acordo com as novas necessidades criadas pelos investimentos nas atividades de exportação. 

A corrida colonialista gerou um clima de tensão entre as potências capitalistas. Era um 

clima carregado de rivalidades, que por qualquer motivo poderiam causar de confronto. No 

começo do século XX, a guerra entre as potências imperialistas e colonialistas era inevitável e 

acabou se concretizando com a Primeira Guerra, que se tornou mundial.  

(ORDOÑEZ, Marlene. Caderno do Futuro. 3. ed. São Paulo: IBEP, 2013, p. 77) 

 

2) Com base no texto “Consequências do Imperialismo” responda: 

a) Qual o resultado do imperialismo para a economia dos povos da Ásia e da África? 

b) A que levou a corrida colonialista no século XIX? 

 

TEMA: A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

Vários problemas atingiam as principais nações europeias no início do século XX. O século 

anterior havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente 

descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. Alemanha e 

Itália, por exemplo, haviam ficado de fora no processo neocolonial. Enquanto isso, França e 

Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com um grande 

mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha, neste contexto, pode ser 

considerada uma das causas da Grande Guerra. 

Vale lembrar também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial 

entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Graças à sua 

indústria, a Inglaterra dominava a maioria dos mercados consumidores mundiais. Mas a indústria 

da Alemanha, logo após a Unificação, desenvolveu-se, e o país passou a procurar mercados 

consumidores e fontes de matérias-primas.  

O governo alemão projetou a construção de uma estrada de ferro ligando a cidade de 

Berlim a Bagdá, com a finalidade de ter acesso ao petróleo do golfo Pérsico e aos mercados 

orientais. A Inglaterra opôs-se a esse projeto, porque criaria dificuldades para o comércio com 

suas colônias. 

 Esta concorrência gerou vários conflitos de interesses entre as nações. Ao mesmo tempo, 

os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se 

protegerem, ou atacarem, no futuro próximo. Esta corrida bélica gerava um clima de apreensão e 

medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro. 
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Existia também, entre duas nações poderosas da época (Alemanha e França), uma 

rivalidade muito grande. A França havia perdido, no final do século XIX, a região da Alsácia-

Lorena (região rica em ferro e carvão – A indústria francesa ficou prejudicada com a falta de 

minas de ferro e carvão) para a Alemanha, durante a Guerra Franco Prussiana. O revanchismo 

francês estava no ar, e os franceses esperando uma oportunidade para retomar a rica região 

perdida.  

O pangermanismo (buscava a expansão da Alemanha através dos territórios ocupados por 

povos germânicos da Europa central – liderado pela Alemanha) e o pan-eslavismo (buscava a 

união de todos os povos eslavos da Europa oriental – liderado pela Rússia) também influenciou e 

aumentou o estado de alerta na Europa. Havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos 

em unir, em apenas uma nação, todos os países de origem germânica. O mesmo acontecia com 

os países eslavos. 

POLÍTICA DE ALIANÇAS 

Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do 

século XIX. Durante o conflito mundial estas alianças permaneceram. De um lado havia a Tríplice 

Aliança formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha (a Itália passou para a 

outra aliança em 1915). Do outro lado a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação 

de França, Rússia e Inglaterra. 

O Brasil também participou, enviando para os campos de batalha enfermeiros e 

medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. 

O INÍCIO DA GRANDE GUERRA 

O estopim deste conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do império 

austro-húngaro, durante sua visita a Saravejo (Bósnia-Herzegovina). As investigações levaram ao 

criminoso, um jovem integrante de um grupo Sérvio chamado mão-negra, contrário a influência da 

Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O império austro-húngaro não aceitou as medidas tomadas 

pela Sérvia com relação ao crime e, no dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Servia. 

DESENVOLVIMENTO 

As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam, muitas 

vezes, centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de 

território. A fome e as doenças também eram os inimigos destes guerreiros. Nos combates 

também houve a utilização de novas tecnologias bélicas como, por exemplo, tanques de guerra e 

aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias 

bélicas como empregadas. 

FIM DO CONFLITO 

Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância: a entrada dos Estados Unidos 

no conflito. Os EUA entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a 

defender, principalmente com Inglaterra e França. 

Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da Aliança a assinarem a 

rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a estes 

países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica 

controlada,  perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/versalhes/
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Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. O Tratado de 

Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. 

A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou 

campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos.  

(Compilado de textos do site: <https://www.sohistoria.com.br/ef2/primeiraguerra/>. E do livro: ORDOÑEZ, 

Marlene. Caderno do Futuro. 3. ed. São Paulo: IBEP, 2013, p. 79). 

1) Com base no texto “Primeira Guerra mundial” responda: 

a) Por que a Alemanha ameaçava o poder da Inglaterra? 

b) O que fez a Inglaterra para deter o avanço da Alemanha? 

c) Porque a França tinha interesse em enfraquecer a Alemanha? 

 

2) Qual alternativa apresenta a composição correta dos blocos militares, formados antes da 

Primeira Guerra Mundial: 

a) Tríplice Aliança (Espanha Itália e Alemanha) e Tríplice Entente (Estados Unidos, França e 

Japão). 

b) Tríplice Aliança (Rússia, Alemanha e Itália) e Tríplice Entente (Japão, Alemanha e Grã-

Bretanha). 

c) Tríplice Aliança (França, Alemanha e Rússia) e Tríplice Entente (Portugal, França e Estados 

Unidos). 

d) Tríplice Aliança (Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro) e Tríplice Entente (Rússia, 

Inglaterra, França). 

 

3) Que fato desencadeou a Primeira Guerra Mundial? 

 

4) Sobre o fim da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

(a) Os países da Tríplice Aliança venceram o conflito e retomaram o controle de diversos 

territórios na Europa, Ásia e África. 

(b) Embora derrotados, Alemanha e Império Austro-Húngaro não sofreram punições e restrições 

militares. 

(c) Os países da Tríplice Aliança saíram derrotados e foram forçados a assinarem o Tratado de 

Versalhes, que impôs severas punições e restrições aos derrotados, principalmente à Alemanha. 

(d) Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, os países da Tríplice Entente, principalmente 

Rússia e Grã-Bretanha, sofreram com uma forte crise econômica nas três décadas seguintes. 

 

5) Quais foram as punições impostas pelo Tratado de Versalhes? E como o povo alemão 

reagiu a este Tratado?  

https://www.sohistoria.com.br/ef2/primeiraguerra/
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GEOGRAFIA 

Tema: EUROPA OCIDENTAL E EUROPA ORIENTAL 

ANATOMIA DE UMA (DIFÍCIL) RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 

(...) Pouco mais de um mês depois de o turbilhão do coronavírus ter removido todos os 

alicerces possíveis, já estamos pensando em quando e como será a recuperação. Quando e 

como a atividade voltará a abrir caminho, deixando para trás a Grande Reclusão. 

Até o final de março, quando a Espanha já estava confinada havia quase 15 dias, as 

previsões apontavam para uma queda acentuada do PIB deste ano, seguida de uma 

recuperação ainda mais fulgurante em 2021. O Caixabank, por exemplo, previa uma queda de 

3,6% neste ano, que seria mais do que compensada por um aumento de 5,7% no próximo ano: 

um V de manual, no jargão dos economistas. Mas, com a chegada de abril, a globalização da 

doença e a tomada de consciência de que isso, longe de ser uma tempestade econômica 

de meses, duraria um tempo mais, começou a assumir que o golpe seria anual. Que, 

embora o fim dos confinamentos dará um respiro e permitirá lançar as bases da recuperação, 

esta será muito menos rápida do que foi inicialmente previsto: desse V canônico passamos a um 

V inclinado “semelhante ao símbolo da Nike”, como explica o chefe de análise global da gestora 

de ativos da AXA, Gilles Moëc. “A recuperação mundial será lenta, a partir do terceiro 

trimestre, desde que a pandemia não seja reativada e com o consumo afetado por uma 

maior propensão à poupança”. 

(...) A Alemanha também planeja reabrir o comércio a partir de maio. Mas as dúvidas 

continuam pesando no imaginário dos economistas. “Deveríamos começar a sair do túnel em 

breve, mas caminhamos para uma recuperação lenta e constante”, afirma Kaushik Basu, ex-

economista-chefe do Banco Mundial e hoje presidente da International Economic Association. 

“Recessão? Estagnação? Estamos diante de uma grande chicotada e a esperança é que não 

dure tanto quanto as depressões anteriores”. Michalis Rousakis, do Bank of America, também 

não está otimista: “A recessão será severa e a recuperação, fraca”, sentencia em um 

comentário para clientes de título eloquente: Ainda sem Luz no Fim do Túnel. 

“Dada a singularidade desta crise, a recuperação também será diferente de outras no 

passado: simplesmente não podemos esperar uma reversão à média”, afirma Giuseppe Ricotta, 

da Lazard. Esse retorno à vida variará –e muito– de um país para outro, com o bloco do euro 

como principal atingido e o Mediterrâneo como epicentro, de acordo com as últimas projeções 

do FMI. Também de um setor para outro: com o turismo paralisado, inclusive depois do 

levantamento das restrições mais severas, o transporte, a restauração e a hotelaria ficarão com a 

pior parte e levarão muito mais tempo para se recuperar da machadada. “A saída será 

escalonada. E em todos os cenários e, é claro, particularmente nos mais graves, a economia 

mundial mudará de maneira fundamental”, escreve Robert Kahn, chefe de estratégia global da 

consultoria de risco Eurásia. (...) 

Depois de aderir, em um primeiro momento, à tese de uma recuperação canônica em 

forma de V, o Governo espanhol agora opta pela cautela. (...) O tom geral do mundo econômico 

é, por outro lado, de expectativa pessimista: um duro golpe este ano e um V muito mais 

alongado do que o inicialmente previsto. O logotipo da Nike do qual fala Moëc. 

https://brasil.elpais.com/noticias/coronavirus/a/
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/o-relato-de-uma-brasileira-confinada-com-os-filhos-e-o-marido-em-madri-o-pesadelo-para-o-imigrante-e-duplo.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-10/o-virus-que-bloqueia-o-mundo.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-10/o-virus-que-bloqueia-o-mundo.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/14/deportes/1536918307_361603.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-18/alemanha-anuncia-ter-controlado-coronavirus-enquanto-franca-ensaia-estrategia-para-deixar-quarentena.html
https://brasil.elpais.com/noticias/banco_mundial
https://brasil.elpais.com/noticias/fmi_fondo_monetario_internacional
https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-19/coronavirus-provoca-terremoto-no-turismo-da-america-latina.html
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Há quem, como o economista-chefe da Cemex, Manuel Balmaseda, veja os números do 

Fundo como muito negativos –“acredito que a situação não será tão grave”– e vislumbre uma 

recuperação em V “embora seja apenas pelo efeito base [rebote] depois de uma queda tão 

grande” como a deste ano. “Mas a questão não é tanto olhar para as taxas de crescimento, mas 

recuperar o nível anterior.” Como ressalta Antonio García Pascual, professor da Johns Hopkins 

University, praticamente nenhum país voltará em 2021 ao nível do PIB de 2019. “Não 

devemos cair no catastrofismo, mas há riscos.” O painel de especialistas do banco suíço UBS 

se afasta inclusive do V da Nike e enxerga um U condicionado a que as políticas fiscais, 

monetárias e de saúde estejam “alinhadas” e sejam “eficazes”. 

A economia está, talvez mais do que nunca antes, nas mãos da ciência. Existem duas 

variáveis que podem mudar completamente o cenário, para melhor, é claro: um medicamento que 

permita a cura dos doentes de coronavírus ou, no melhor cenário possível, uma vacina contra a 

doença disponível em pouco tempo. (...) 

A INCÓGNITA DO CONSUMO 

Parte da complexidade do retorno à normalidade econômica tem a ver com o fato de que 

nem todo o consumo se recuperará quando falarmos no passado do Grande 

Confinamento, como o FMI batizou esta crise. Algumas despesas (farmácia, alimentação, 

produtos de limpeza) aumentaram com força durante o confinamento; outras foram adiadas 

(roupas, uma bicicleta, um carro) e voltarão, ao menos parcialmente, quando as lojas e 

concessionárias reabrirem. Mas um terceiro capítulo se perderá definitivamente: ninguém enche o 

tanque três vezes ou corta o cabelo três vezes seguidas por todas as vezes que não pôde fazer 

isso nas últimas semanas, lembra Paul Donovan, analista-chefe do UBS. Segundo seus cálculos, 

até um quarto do consumo europeu faz parte deste último grupo e não será recuperável. 

Tudo, claro, baseado na hipótese da manutenção da renda familiar. Uma suposição de 

que, atualmente, não parece ser o cenário mais plausível: os demitidos estão expostos ao 

desemprego e os que sofreram ERTE (expedientes de regulação temporária do emprego) ou 

seus equivalentes internacionais estão privados de 30% de sua renda. Somente os trabalhadores 

que não sofreram nenhuma dessas medidas (ainda são muitos), os funcionários públicos e os 

pensionistas gozam do mesmo poder aquisitivo de antes de tudo começar. Nestes casos, 

Donovan percebe um aumento da poupança “forçada” que pode adicionar algum vigor à 

recuperação. No entanto, existe um senão enorme, em um momento no qual o mercado de 

trabalho atravessa a maior tempestade em quase uma década: para que isso aconteça é 

preciso manter a estabilidade no emprego, algo que está longe de ser uma certeza. “Isto não vai 

ser como apertar um botão e a atividade voltará imediatamente”, diz García Pascual, da 

Universidade Johns Hopkins. https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-19/anatomia-de-uma-

dificil-recuperacao-economica.html 

 

RESPONDA 

1. Após uma leitura do texto jornalístico do El País de 19/04/2020, qual é o assunto da notícia? 

2. Segundo o texto, a economia europeia e mundial passará por um crescimento ou queda? 

Retire do texto (colocando entre aspas) uma frase que justifique a sua resposta. 

https://brasil.elpais.com/noticias/ciencia
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-15/corrida-para-encontrar-uma-vacina-contra-a-covid-19-se-acelera.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-15/corrida-para-encontrar-uma-vacina-contra-a-covid-19-se-acelera.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-13/como-sera-a-economia-apos-o-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-03/quase-10-milhoes-de-norte-americanos-pediram-seguro-desemprego-nas-ultimas-duas-semanas.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-03/quase-10-milhoes-de-norte-americanos-pediram-seguro-desemprego-nas-ultimas-duas-semanas.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-19/anatomia-de-uma-dificil-recuperacao-economica.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-19/anatomia-de-uma-dificil-recuperacao-economica.html
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3. A leitura permite compreender como será a recuperação econômica dos países europeus? 

Justifique. 

4. Conforme o texto, numa possível recuperação econômica, por que a ciência está diretamente 

relacionada à economia? 

5. De acordo com o texto, o consumo será o mesmo? Explique. 

 

6. Observe atentamente o mapa de fluxos e gráficos abaixo:  

 

a) Observando o mapa, qual região do mundo se destaca? 

b) Que tipo de comércio mais se destaca nessa região (veja o gráfico)? 

c) 6.3. Qual é a região do mundo com a qual a Europa Ocidental mantém mais fluxos de comércio 

(observe as flechas)? 

d) 6.4. Qual é a região do mundo com menos fluxos de comércio (observe as flechas) com a 

Europa Ocidental? 

 

7. Leia o texto abaixo: 

Queda do Muro possibilitou redemocratização na Europa Oriental 

Para Pedro Dallari, evento que comemora 30 anos possibilitou o fim da “Cortina de Ferro”, 

aproximando o Leste Europeu do lado ocidental, e causou o fim da URSS 
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A queda do Muro de Berlim, ocorrida em 9 de novembro de 1989, acaba de completar 30 

anos. Para o colunista Pedro Dallari, este evento histórico, mais do que marcar o fim da divisão 

da Alemanha, marcou principalmente o início da redemocratização do Leste Europeu, cujos 

países viviam sob o jugo da antiga União Soviética. “A queda do muro foi um marco que significou 

também a liberdade de circulação de pessoas entre os países da Europa Oriental, como Polônia, 

Hungria e Checoslováquia, e os países da Europa Ocidental. Caía, assim, a ‘Cortina de Ferro’, 

como foi batizada por Winston Churchill, o grande estadista inglês, a divisão do continente 

europeu em dois blocos”, afirma Dallari. 

“A queda do muro significou também o fim da própria União Soviética, o que viria a ocorrer 

em 1991. Deu-se início, assim, à democratização daquela parte do continente, até então sob 

domínio soviético. Alguns desses países apresentam problemas atualmente, como a Polônia e a 

Hungria, que têm governos autoritários. Mas é importante registrar que o que acontece hoje não 

se compara à violação dos Direitos Humanos que caracterizou os países do leste europeu no 

período soviético”, garante o colunista. 

https://jornal.usp.br/radio-usp/colunistas/queda-do-muro-possibilitou-redemocratizacao-na-europa-oriental/ 

 

a) Qual é o assunto do texto? 

b) Envolve qual região europeia em especial? 

c) Que países do Leste Europeu são mencionados? 

d) Que problemas ainda havia nos países listados? 

e) Pesquise os nomes de outros países do Leste Europeu atual. 

d) Escolha um dos países e faça uma pesquisa com os dados geográficos gerais: localização, 

extensão territorial, dados físicos/naturais (relevo, hidrografia, clima, vegetação), dados 

populacionais, dados econômicos. Inclua o desenho de um esboço de mapa do país escolhido, 

inclusive com países e fazem fronteira. Se tiver impressora em casa, imprima algumas 

imagens. 

 

TEMA: EUROPA E ÁSIA 

O LESTE EUROPEU 

O leste europeu e os países pertencentes à CEI (Comunidades dos Estados 

Independentes) enfrentam diversos problemas de ordem social, econômico, além dos constantes 

conflitos desencadeados por intolerância étnica e questão territorial. A CEI é composta por um 

conjunto de países que compunha a ex-União Soviética, criada com o objetivo de colaborar com a 

transição da economia planificada para a economia de mercado. O declínio da União Soviética 

somada à independência das ex - repúblicas soviéticas fez ressurgir diversos focos de tensão na 

região do leste europeu e dos países da CEI. 

 

 

https://jornal.usp.br/radio-usp/perfis/pedro-dallari/
https://jornal.usp.br/radio-usp/colunistas/queda-do-muro-possibilitou-redemocratizacao-na-europa-oriental/
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PRINCIPAIS CONFLITOS DOS PAÍSES DA CEI 

Na Moldávia, encontra-se uma região denominada de Transnístria, nessa área, grande 

parcela dos habitantes são pessoas de origem russa e ucraniana, que desde 1990, as etnias 

citadas buscam a autonomia territorial e política. 

Com a fragmentação do território russo, a Ossétia do Sul ficou separada da Ossétia do 

Norte. Dessa forma, a primeira se estabeleceu no território da Geórgia, enquanto que a segunda 

encontra-se em território russo. 

Esse conflito reavivou-se no dia 08 de agosto de 2008, quando a Geórgia invadiu a Ossétia 

do Sul, e a Rússia, por sua vez, interveio e promoveu ataques ao território georgiano, invadindo-o 

em seguida, consolidando um conflito que já deixou dezenas de mortos e feridos.                         

No sul da Ucrânia encontra-se uma província chamada Crimeia, nessa região há uma maior 

concentração de pessoas de origem russa, desse modo, aspira anexar essa porção territorial à 

Rússia. 

No Azerbaijão existe um conflito que se arrasta há muitos anos sem chegar a nenhuma 

solução. No sudoeste do Azerbaijão se encontra a região de Nagorno-Karabakh, que abriga um 

elevado contingente formado por armênios. O grupo étnico em questão anunciou sua 

independência, ato que promoveu um grande conflito armado que perdurou por quatro anos. 

 

Fonte: FREITAS, Eduardo de. "Conflitos no leste europeu "; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/conflitos-no-leste-europeu.htm . Acesso em 24 de maio de 2020. 

1) Conforme o texto e os seus conhecimentos, explique o processo que culminou na formação da 

Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 

2) Com aproximadamente 174 milhões de habitantes, a CEI possui população expressiva. No 

entanto, alguns países apresentam grande contingente populacional enquanto outros são pouco 

habitados. Indique a alternativa que corresponde ao país mais populoso da CEI. 

a) Estônia 

b) Ucrânia 

c) Bielorrússia 

d) Rússia 

e) Armênia 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/conflitos-no-leste-europeu.htm
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Os países pertencentes ao Leste Europeu possuem uma economia pautada no 

extrativismo e nas atividades agrícolas, sendo que boa parte dos países se encontra em um 

estágio atrasado de desenvolvimento, com altos índices de pobreza, comparando-se com os 

países da Europa Ocidental. 

Os conflitos culturais também marcam a região, especialmente na Iugoslávia e a 

Tchecoslováquia. 

São países pertencentes ao Leste Europeu: República Tcheca, Hungria, Romênia, 

Eslováquia, Bulgária, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Sérvia, Albânia, Bósnia Herzegovina, 

Macedônia, Chipre, Armênia, Bielorrússia, Azerbaijão, Ucrânia, Geórgia, Rússia (região oeste), 

Turquia, Moldávia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Ao longo dos anos seguintes a queda do 

Muro de Berlim, diversos conflitos se estabeleceram no Leste Europeu, como o desmembramento 

da Iugoslávia, a partir de 1992, criando assim a Eslovênia, a Croácia, Bósnia-Herzegovina e a 

Macedônia, bem como uma federação, da qual fazem parte a Sérvia e Montenegro. Destaca-se 

também a fragmentação, em 1991, das repúblicas que formavam a antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). Das quinze repúblicas, doze formaram a Comunidade dos Estados 

Independes (CEI), constituindo um bloco econômico e político. 

 

3) Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão 

propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os 

países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. Essa 

divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico que se refletia pela opção 

entre os modelos capitalista e socialista. 

Essa divisão europeia ficou conhecida como: 

a) Cortina de ferro b) Muro de Berlim. c) União Europeia.

 

4) (PUCPR–2007) O começo do século XXI revelou uma nova forma de terrorismo: globalizado, 

sem fronteiras e sob os holofotes da mídia. O mundo ficou estarrecido diante dos atentados de 11 

de setembro de 2001 a importantes símbolos do poder político e econômico norte-americano. Nos 

três primeiros dias de setembro de 2004, no sul da Rússia, a pequena cidade de Beslan foi 

assolada pelo terrorismo. Uma escola local foi ocupada, em dia de festa, por terroristas que 

fizeram mais de 1 000 reféns. A principal motivação do grupo armado que ocupou a escola de 

Beslan centrava-se na causa separatista que reivindicava: 

a) a inclusão da Chechênia na Comunidade dos Estados Independentes, CEI. 

b) a ajuda militar russa às tropas chechenas na defesa de suas fronteiras. 

c) a ajuda humanitária do governo de Moscou às populações pobres das montanhas da 

Chechênia.    

d) a anexação dos territórios vizinhos, como o Azerbaijão e a Geórgia, à Chechênia. 

e) a saída das forças militares russas da Chechênia. 

Referências: CARVALHO, Marcos Bernardino de (Org.). Geografia do mundo. São Paulo:FTD,2006. 

SILVA, Angela Corrêa da (Org.). Geografia: contextos e redes. São Paulo: Moderna, 2013. 
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CRISE NA CRIMEIA PODE REACENDER CONFLITOS ADORMECIDOS NA EUROPA 

A Crimeia é um território localizado a sudeste da Ucrânia, formado por uma população de 

maioria étnica russa. 

A situação atual na Crimeia não apenas evidencia o que muitos veem como renovadas 

ambições expansionistas da Rússia de Vladimir Putin. Também desperta preocupação entre os 

vizinhos de Moscou no Leste Europeu e traz à tona conflitos 'congelados' no tempo e originados após 

o desmantelamento da União Soviética, em 1991.O avanço rumo à anexação da região autônoma 

ucraniana da Crimeia acontece apenas um mês após a destituição do presidente ucraniano Viktor 

Yanukovych - aliado de Moscou -, após violentos protestos contra ele. 

Para muitos, Rússia tenta contrapor influência ocidental com a criação de uma  

Muitos dizem que Putin quer conter a influência dos Estados Unidos e da UE com uma espécie 

de União da Eurásia. 

Desde que ele chegou ao poder, em 2000, sua meta é voltar a fazer de Moscou uma grande 

potência global. 

"A ideia não é recriar a União Soviética, mas sim rodear a Rússia com uma série de (países) 

satélites submissos - e não há maior prêmio nessa busca do que Ucrânia.” 

 
 

Manifestantes vão às ruas, na cidade de Kahrkov, em oposição à ocupação russa na Crimeia 

De toda forma, é preciso também salientar que o que motivou a ação militar da Rússia foi o 

interesse na região da Crimeia, que foi anexada pela Ucrânia em 1954. 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/russia/


47 
 

 

 

2) A charge a seguir representa qual contexto da situação exposta nos textos anteriores relacionadas 

ao conflito na ucrânia? 

 

a)A União Europeia se encontra em uma difícil situação nesse conflito, pois apoia os ucranianos 

na sua integridade territorial e, ao mesmo tempo, depende das importações de gás da Rússia. 

b) A Ucrânia possui uma explícita divisão: o oeste é pró-Rússia, tanto étnica como 

economicamente, enquanto o oeste é pró-Ocidente e europeizante. 

c) A revolta popular na Ucrânia se iniciou com a decisão do presidente Viktor Yanukovich de 

rejeitar um acordo comercial com a Rússia e aceitar a ajuda econômica da União Europeia e dos 

Estados Unidos. 

d) A Rússia de Vladimir Putin quer continuar com um grande domínio sobre a Ucrânia, pois 

depende das importações de gás desse país para se abastecer. 

e) A anexação da Península da Crimeia pela Rússia foi o estopim da crise ucraniana, quando a 

população crimeana saiu às ruas exigindo permanecer ligada à Crimeia. 

 

O TERRITORIO DA ÁSIA 

Ásia – Aspectos físicos 

O maior continente do globo terrestre, a Ásia abrange uma área de 44.397.460 km², 

compreende, incluindo o Oriente Próximo, a Península Arábica, o Oriente Médio e o Oceano 

Índico, 43 países e tem como limites: 

1) 
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LIMITES DO CENTRO SUL DA ÁSIA 

 NORTE - China, Nepal e Butão 

 NOROESTE - Paquistão 

 NORDESTE - Mianmar (ex-Birmânia) 

e Bangladesh  

 LESTE - Golfo de Bengala 

 OESTE - Mar da Arábia 

 SUL - Estreito de Pak 

 

O Continente Asiático apresenta a 

seguinte divisão regional: 

 ÁSIA MERIDIONAL E ORIENTAL, NORDESTE ASIÁTICO 

 PENÍNSULA DA INDOCHINA 

 SUDESTE INSULAR ASIÁTICO 

 ORIENTE PRÓXIMO 

 PENÍNSULA ARÁBICA 

 ORIENTE MÉDIO 

 OCEANO ÍNDICO (ILHAS) 

RELEVO 

 

O continente asiático compreende as seguintes paisagens físicas: 

1) De acordo com o mapa de relevos, cite as maiores e as menores altitudes do continente 

asiático: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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CLIMA 

 

 

A maior parte do território asiático está situada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar 

Ártico, áreas caracterizadas pelo clima temperado. Entretanto, outros tipos climáticos, em escala 

menor, aparecem no continente: 

 POLAR OU GLACIAL - extremidade setentrional. 

 FRIO DE MONTANHA - no Himalaia, onde ocorre a presença de neves eternas. 

 ÁRIDO E SEMIÁRIDO - no deserto de Gobi (China); as áreas desérticas que bordejam o 

Mar Cáspio a leste, e o deserto da Arábia. 

 EQUATORIAL - no sul e sudoeste asiático, apresentando temperaturas e pluviosidade 

elevadas. 

TROPICAL - caracterizado, em sua maior parte, por chuvas de verão e ventos de 

"monções". 

 

2) Cite os nomes de 3 regiões de clima desértico na Ásia: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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VEGETAÇÃO 

A Ásia apresenta uma grande variedade de paisagens botânicas: 

 NORTE DA ÁSIA - tundra e floresta boreal. 

 ZONA TROPICAL - floresta de coníferas, estepes e pradarias. 

 ZONAS ÁRIDA E SEMIÁRIDA - estepes e extensas áreas desérticas. 

 ZONA EQUATORIAL - "florestas de chuvas" ("rain forest"); florestas tropicais e subtropicais 

e savanas. 

 ZONA DE CLIMA MEDITERRÂNEO (SUDESTE) - luxuriante vegetação do tipo 

mediterrâneo 

 

 

3) Das vegetações do continente asiático, apenas dois tipos são encontrados no território 

brasileiro, a saber: 

(   ) vegetação mediterrânea (   ) desertos e pradarias (   ) floresta tropical e equatorial 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 – BASQUETEBOL  

TÉCNICA NO BASQUETE 

Os fundamentos técnicos podem ser resumidos no “como fazer”, e dependem de uma série 

de atributos pessoais, como as capacidades físicas e as habilidades motoras gerais e específicas 

que o praticante tem desenvolvidas, além de aspectos cognitivos, fundamentais, para o 

entendimento do desporto. Portanto, a técnica no Basquetebol é o elemento que viabiliza toda a 

concepção do jogo, pois ela apoia à tática; é a execução dos movimentos através dos 

fundamentos do jogo.  

 

EXERCÍCIO 

Posicione na quadra os 5 jogadores em uma ação ofensiva, apontando a função de cada 

um (armador, alas e pivôs). 

 

TÁTICA NO BASQUETE 

A tática aplicada ao Basquetebol significa a utilização de recursos para definir situações durante 

um jogo, englobando os sistemas de jogo (defensivos e ofensivos), situações grupais (marcações 

por zona 2×2 e 3×3, por exemplo) e individuais, podendo ser resumida como: “o que fazer” para 

resolver uma determinada situação. 

 

Responda: 

1- Qual a diferença entre tática e técnica? 

2- Cite dois exemplos de defesas no basquete. 
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Atividades 2 - DEFESAS ESPECIAIS NO BASQUETE (PRESSÃO E MISTA) 

PRESSÃO: 

A defesa pressão é utilizada em momentos específicos do jogo, como nos minutos finais 

em que o placar está desfavorável. Sua principal característica é ter vantagem numérica e forçar 

o adversário a tomar decisões rápidas, o que pode gerar erros e a retomada da posse. É possível 

utilizar tanto a marcação individual como a por zona. O condicionamento físico deve receber mais 

atenção do treinador, já que a equipe terá um maior desgaste para pressionar o adversário.  

 

MISTA: 

A defesa mista é uma união entre a marcação individual e a marcação por zona. Ou seja, 

em uma mesma jogada, alguns jogadores ficam responsáveis por adversários específicos, 

enquanto outros ocupam espaços determinados na quadra. A sua vantagem é a mudança no 

ritmo de jogo, que pode confundir a outra equipe. 

 

Exercícios: 

1) Defina defesa pressão e mista, citando suas principais características. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

 

DANÇA A LINGUAGEM DO MOVIMENTO 

       Muitas danças, ao redor do mundo, são consideradas patrimônio imaterial da humanidade. 

São danças importantes para as comunidades passando de geração em geração, contribuindo 

para o sentimento de identidade cultural. 

      A dança pode entrar em nossa vida de muitas maneiras, seja em uma festa, seja em 

atividades na escola. 

      Um espetáculo de dança é uma experiência única, que pode ativar nossos sentidos e mexer 

com nossas emoções.  

      Uma dança traz em si muitas danças e apontam para um passado, para as linguagens da 

dança que a antecederam. Existem conjuntos de movimentos e seus vocabulários, como saltos, 

quedas, passos, volteios, gestos etc. Há movimentos partilhados entre diferentes danças, como 

alguns giros que aparecem guardadas as particularidades, no forró, no rock e no samba-rock. 

       Em dança existem várias diferenças que não envolvem critérios de certo ou errado, beleza ou 

feiura, são apenas diferença. 

1) Para capa de abertura do bimestre cole ou desenhe imagens de pessoas em movimento. 

Pense e responda em seu caderno: 

2) Quando você pensa em dança, que imagens vêm à sua mente? 

3) Quais danças você conhece, cite algumas? 

4) O que essas danças têm em comum? 

5) Você acredita que exista uma conexão entre música e dança? Aponte uma. 
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DANÇA 

          A dança é uma linguagem corporal que sempre esteve presente desde os primórdios até os 

dias atuais. A dança é uma maneira de expressar nossos sentimentos. Ela ocorre quando pelo 

menos uma pessoa que se movimenta procura se expressar. Não necessariamente precisa haver 

música para que a dança seja estabelecida. O dançarino pode guiar-se pelas batidas de seu 

coração, pelos sons externos do mundo ao redor ou por uma música que “toca” em sua mente. 

Também não é obrigatório haver técnica. Quem dança pode se expressar pelos movimentos que 

já possui em seu repertório pessoal cotidiano, buscando fluência e harmonia. A técnica, 

independentemente de qual seja, tem o objetivo de ajudar  a expressar as ideias da criação, ela 

não pode ser uma amarra nem impor barreiras.  

 

FATORES DO MOVIMENTO SEGUNDO LABAN 

FLUÊNCIA – Relaciona-se com o controle do movimento. Um movimento pode ser livre, fluente, 

abandonado ou controlado, restrito, cortado. 

ESPAÇO – Relaciona-se com o foco direto ou de modo flexível, com muitos focos. 

PESO – Relaciona-se à força. O peso que imprimimos em cada ação estende-se do leve ao 

firme. 

TEMPO – Relaciona-se  à velocidade e à duração. Um gesto pode ser súbito, como um susto, ou 

sustentado, como uma espreguiçada. 

Passos da dança moonwalk: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR903BR903&ei=GsnPXuPVLfbK5OUP882XoAY&q=imagens+de+p

assos+de+dan%C3%A7a+de+Michael+JACKSON&oq=imagens+de+passos+de+dan%C3%A7a+de+Michael+JACKSON&

gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoCCAA6BAgAEEM6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToH

CCEQChCgAVDFQ1jM6gJg9oIDaAFwAXgDgAGbAogB40iSAQY2LjY2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwjjyvHy4NbpAhV2JbkGHfPmBWQQ4dUDCAw&uact=5  

 

1) Pesquise no Google sobre os passos da dança de Michael Jackson – Moonwalk  

Pratique passo a passo.  
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Responda: 

1) O que todas as danças têm em comum? 

2) Observando a figura da obra de Fernando Botero, responda. Quais partes do corpo participam da 

ação? 

3) Em quais direções os movimentos acontecem? 

4) Qual ritmo você gosta de dançar? 

5) Crie um desenho de uma ou mais pessoas dançando, pinte figura e fundo. 
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 INGLÊS 

 

Imperative review 
 

No inglês, utiliza-se o verbo sem a partícula “to” para montar uma sentença no imperativo, além 

de não ser necessário informar o sujeito, pois se entende que este receberá a ordem, sugestão 

ou conselho implicitamente. Exemplos: 

 

a) Listen! I need you go now. (Ouça! Eu preciso que você vá agora)  

b) Fazer um convite: Let’s go now. (Vamos agora) – para convites sempre utilizar o “Let’s”; 

c) Fazer um oferecimento: Have a piece of cake. (Tome um pedaço de bolo)   

 
TEXT:      Doing the dishes. (Lavando as louças)  
 
Nicky:      Come here, Steve!  
Steve:      Yes, honey! 
Nicky:      Give me a hand with the dishes!  
Steve:      Ok, but don't ask me to dry them. 
Nicky:      All right, just wash the dishes and I dry them.  
Steve:      Is this bowl expensive? 
Nicky:      Why? 
Steve:      Because I think that I can break it! 
Nicky:      That's OK, Steve. Get lost!  
Steve:      Don't get nervous! I'm just kidding! 
Nicky:      Stop Steve! I don't like this. 
Steve:      Sorry, honey! 
Nicky:      Don't worry! I'm OK.  
 
Questão 1 - Escreva em seu caderno as frases do texto que apresentam a forma imperativa: 
 
 
 
Questão 2 - Transforme as seguintes instruções em negativas.  
                    Siga o exemplo:     Sit here.        Don´t sit here.  
 
a) Write an e-mail  __________________________________________ ______________ 

b) Prepare your coffee.  ____________________________________________________ 

c) Dance with me. _________________________________________________________ 

d) Study this lesson.   ______________________________________________________ 

e) Call your boyfriend now.  __________________________ _______________________ 

 
 
Questão 3 - Complete as frases utilizando os verbos: come, drink, eat, go to, open,   turn, sit. 
 
a) ___________ left!  
b) ___________ here!  
c) ___________ the window!  

d) ___________ your milk! 
e) Don't ___________ on my chair! 
f) ___________ your English book! 
g) Don't _____________ my ice-cream!
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Questão 4 - Escreva em seu caderno, frases no imperativo utilizando as palavras abaixo. 
 
write - drink - sit - don't - go to - help - don't eat - let's play - let's take - let's  watch - your orange 
juice - on this chair - your mother in the kitchen - your bedroom - your name - a photo - turn right - 
my chocolate - football - a film  
 
 
Questão 5 - Escreva frases no imperativo negativo e faça a tradução.  

 

a) Walk _______________________________________________________________________. 

b) Talk________________________________________________________________________ 

c) Come in ____________________________________________________________________ 

d) Turn left ____________________________________________________________________ 

e) Laugh. _____________________________________________________________________ 

f) Sit. _________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 - Coloque as palavras na ordem correta. 

 

a) the door - Don't – close _________________________________________________________ 

b) sit - on - Don't - this chair _______________________________________________________ 

c) bedroom -your - Go to __________________________________________________________ 

d) read - Don't - my magazine ______________________________________________________ 

 

 

Possessive Adjectives: tecnicamente não são pronomes, mas acabam sendo considerados 

pronomes por indicar que alguém possui algo, só podem ser usado antes de um substantivo.  

Os adjetivos possessivos são:  
 

My – Meu, minha, meus, minhas 

Your – Seu, sua, teu, tua. 

His – Dele 

Her – Dela 

Its – Seu, sua, seus, suas, dele, dela, deles, delas (coisas e animais) 

Our – Nosso, nossa, nossos, nossas 

Your – Seus, suas, teus, tuas. 

Their – Deles, delas. 

                                                                                 Observe a tabela acima 
 

I My 

You Your 

He  His 

She Her 

It Its 

We Our 

You Your 

They Their 
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Questão 7 - Complete as frases com o adjetivo possessivo correto. 
 
a) Where is_______ phone?  (I)           

b) ______ car is expensive.  (She)      

c) Is _______ name Bob?  (You)           

d) _______ family is millionaire.  (They)      

e) _______ name is Rex.  (it)          

f) ______ brother is handsome.  (She)         

g) This is _____ dress. (I)                                  

 

h) ______ favorite sport is soccer.  (He) 

i) Mary loves ______ dog.  (She) 

j) _______ bus is old.  (We) 

k) _______ cousin is from Italy.  (I) 

l) Where is ________ house?   (You) 

m) These are ________ shoes.  (You) 

n) I can’t find ________ keys.  (I) 

 

 
Questão 8 - Vamos observar as imagens no quadro a seguir sobre o clima e as estações do ano. 
Observe o vocabulário ao final e responda as perguntas:  
 

 


