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ROTEIRO DE ESTUDO – ATIVIDADES DOMICILIARES 9º ANO 

 

Querido(a) aluno(a) 

       A ordem é para que continuemos em isolamento social para podermos vencer o 

vírus da covid-19 e temos certeza que venceremos e em breve estaremos com nossas 

atividades em sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma 

sequência de atividades para realizarem em casa.  

 As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada.  

 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 ajuda para realizá-las.  

 A sequência das atividades é sugerida por dia e 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....  

  

Aos pais 

 Estimule seu filho (a) para que faça da leitura um momento de prazer. 

 Estimule-o (a) a ler rótulos, embalagens, cartazes, letreiros, revistas, livros, 

jornais, propagandas ou qualquer material que tenha em casa que possa ser 

lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura e que possa estar com seu filho (a) – 

15 minutos são suficientes. 
 É importante que as atividades sejam supervisionadas em a colaboração com 

um adulto. 

 Não é preciso imprimir as atividades, podem ser realizadas no caderno. 
 

Os profissionais da área da Psicologia do Núcleo de Apoio Multidisciplinar criaram um canal 

para reatar o tripé de trabalho discurso-escuta-interpretação/orientação. Enquanto não 

podemos voltar ao esquema antigo de trabalho, estão online para receberem os 

questionamentos e trocarem experiências advindas desse período singular. 
Eles receberão e-mails tanto das equipes escolares, quanto dos pais de nossos pacientes 

para que possam nos falar sobre o cognitivo e o emocional deles nesse período de 

afastamento escolar por conta da pandemia. Para isso poderá ser usado o seguinte endereço 

de e-mail que será o instrumento de comunicação com esses profissionais: 

apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 

Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela Equipe do 

NAN – Núcleo de Apoio Multidisciplinar para este período de quarentena: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing 

mailto:apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing


Língua Portuguesa – LIPT e Gramática 

 

Leia com MUITA atenção e faça uso do dicionário e da internet. 

 

 Dados de localização de celulares mostram redução no isolamento social no 
Brasil pela 2ª semana seguida 

 O isolamento dos brasileiros diminuiu pela 2ª semana seguida contrariando as 

recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

conter a pandemia de coronavírus. Os dados são da empresa de tecnologia In Loco e 

utilizam como base informações de aplicativos. 

 O relatório usa informações enviadas por aplicativos parceiros para aferir 

deslocamentos dos usuários. A In Loco afirma que a coleta de dados só é feita com a 
permissão dos usuários dos apps. Além disso, a empresa diz não repassar informações 

como nome, RG ou CPF. 

 As medidas de isolamento social empregadas nas cidades e estados são uma das 

grandes discussões durante a pandemia de coronavírus no Brasil. 

 Para verificar o deslocamento, a In Loco utiliza GPS, sinais de wi-fi, Bluetooth e 

telefonia. A empresa diz possuir informações de localização em tempo real de 60 milhões de 
smartphones no Brasil. 

 Foram consideradas 6 semanas, no período de 3 de março a 13 de abril. Nesse 

período, houve aumento do isolamento durante as 4 primeiras semanas, e queda nas 2 

últimas. 
Fonte: g1.globo.com 

 

QUESTÃO 01 

Qual é a ideia principal do texto acima? 

a) informar as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde 

b) apontar os locais mais afetados pelo coronavírus 

c) mostrar a importância da tecnologia no controle do coronavírus 

d) comparar dados semanais do isolamento 

 

QUESTÃO 02 

Na questão do isolamento, você considera o controle de deslocamento por meios 

tecnológicos positivo ou negativo? Por quê?  

 

QUESTÃO 03 

O mundo já enfrentou outras epidemias e pandemias, no entanto, a diferença no 

enfrentamento e nos resultados são os avanços tecnológicos. Mas o que é tecnologia?  

 

QUESTÃO 04 

Quando vem à tona um novo assunto, algumas palavras ou expressões ficam em evidência 

e nem sempre sabemos o seu significado.  

a) Qual a diferença entre epidemia e pandemia?  



 

b) O que significa aferir?  

c) Qual o conceito de isolamento social?  

 

QUESTÃO 05 

Pesquisa: Quais outras tecnologias estão sendo usadas para combater a covid-19? 

 

QUESTÃO 06 

Cite algumas tecnologias que estão sendo úteis para você nesse momento?  

 

QUESTÃO 07 

As palavras grifadas no trecho a seguir são respectivamente: 

 “Para verificar o deslocamento, a In Loco utiliza GPS, sinais de wi-fi, Bluetooth e 

telefonia”  

(    ) preposição, verbo, pronome, adverbio. 

(    ) verbo, substantivo, artigo, preposição. 

(    ) verbo, substantivo,, preposição, conjunção. 

 

QUESTÃO 08 

Leia a charge para resolver as questões a seguir: 

 



  

a) As palavras se subdividem em sentido próprio e figurado. Qual o sentido da palavra 

“caras” no diálogo? Explique.  

 

b) Qual é o significado de meliante?  

 

c) Por que o personagem diz que conseguiu espantar o meliante com um espirro?  

 

QUESTÃO 09 

a) No segundo quadrinho foi utilizada uma conjunção, qual?  

 

b) Como ela se classifica?  

 

c) Ela pode ser substituída sem alterar o sentido por qual outra conjunção? Comprove. 

 

 

QUESTÃO 10 

Faça a análise sintática (sujeito e predicado) da oração que compõem o primeiro quadro: 

“Hoje quando eu voltava do mercado, dois caras em uma moto tentaram me 

assaltar”  

 

QUESTÃO 12 

Qual das orações a seguir encontrasse no sentido denotativo 

(   ) Estarmos longe é só uma ampliação da saudade guardada no coração 

(   ) É um vírus contagioso e rápido. 

(   ) Lutamos contra um vilão invisível  

(   ) O sol é a esperança das manhãs  

 

 

QUESTÃO 13 

Dê a predicação do verbo “tentaram” utilizado no primeiro quadro. 

  

 

NOTA 

Chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e 

entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, 

transitivos ou de ligação. 



 QUESTÃO 14 

Observe o trecho a seguir para responder as questões. 

“Foram consideradas 6 semanas, no período de 3 de março a 13 de abril. Nesse 

período, houve aumento do isolamento durante as 4 primeiras semanas, e queda 

nas 2 últimas.” 

 

a) Quantas orações há neste período? 

 

b) Retire os verbos e classifique-os conforme sua predicação. 

 

Obs: Há uma locução verbal no trecho acima, portanto transforme-o em um único verbo; 

 

Para responder a questão 10 separe as orações, lembre-se que cada verbo ou locução verbal 

compõem uma oração, juntos eles formam o período, para que ache o sujeito é necessário 

identificar cada oração do período , separa-la e então realizar a análise. 
 

Matemática – Teoria da Matemática  

VAMOS RECORDAR! 

Nós estudamos e utilizamos números com muita frequência e em diferentes 

situações. Alguns tipos de números são mais utilizados do que outros. Você já 

conhece o conjunto dos números Reais (R) que engloba quatro conjunto de 

números: 

● Naturais (N) - são números inteiros positivos (não-negativos) que se agrupam 

num conjunto chamado de N, composto de um número ilimitado de elementos. 

Exemplificando 

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} 

● Racionais (Q)- são os números que podem ser escritos na forma de fração, 

decimal finita ou decimal infinita e periódica. 

Ex.: Q = {...-2,5; -2; -1,5; -1; 0;+ 12, +1; +1,5; +2; + 2,5...} 

● Inteiros (Z) – são os números positivos e negativos, é infinito 

Ex.: Z = {..., - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3,...} 

● Irracionais (I)- são números decimais, infinitos e não-periódicos e não podem 

ser representados por meio de frações irredutíveis. 

Ex.: I = {√2, √7 } 

 

 

 



Agora é com você! 

1. Complete o quadro abaixo: 

 

2. No Diagrama de Venn, organize os números quanto ao conjunto que eles pertencem: 1,5; 

-4; 15; -3/4; ½; √5; 0,001; -9,333...;10/3; √25; -√36; π; 0; 18/9;- 1,25/0,25; -2/-3 

 

3. Organize os números do exercício 2 em uma reta numérica.  

4. Para marcar o número 
7

2
, primeiro devemos escrevê-lo na forma de um numeral misto, 

1
3

2
. Então dividimos o segmento de extremos 3 e 4 em duas partes , contamos uma parte 

do 3 para a direita, e marcamos 
7

2
. 

 

 
 

Baseando-se nesse exemplo localize na reta numérica as frações racionais a seguir: 

 

a) 
5

2
     b) 

7

2
      c) 

10

4
       d) 

3

2
       e) 

9

2
     f) 

15

2
      g) 

9

2
     

 

 



5. Quais dos números a seguir não são reais? 

 
 

6. Sejam os números: 

 

 
a) Quais são inteiros? 

 

b) Quais são racionais? 
 

c) Quais são irracionais? 

 

d) Quais são reais? 

 

 
POTENCIAÇÃO 

 

 

7 - Calcule as potencias abaixo:  

a) 42= 

b) 35= 

c) 53 = 

d) 9−2= 

e) 2−4= 

f) 12−2= 

 

8 - Qual o valor de x, em x8 = 256?  

a) 3  

b) 2  

c) 4  

d) 8 

 



9. Quem é maior? 

 a) 32 ou 23 

 b) 561 ou156 

 c) 0200 ou 2000 

 

10. Na segunda-feira 10 pessoas ficaram sabendo de uma fofoca. Na terça-feira cada uma 

contou a fofoca para outras 10, e estas, na quarta-feira, contaram para outras 10. Nenhuma 

dessas pessoas sabia da notícia antes. 

  

a) Quantas pessoas ficaram sabendo da notícia na quarta-feira? 

 
b) Até quarta-feira, quantas pessoas já sabiam da notícia? 

 

PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aplique a propriedade adequada: 

 



NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

A Notação Científica é uma forma de escrever números reais muito pequenos ou muito 

grandes por meio do uso de uma potência de base dez. Essa representação facilita os cálculos 

e as comparações entre os números. Um número em Notação Científica apresenta-se no 

seguinte formato: a . 10n  sendo a um número real igual ou maior que 1 e menor que 10 e 

num número inteiro. Exemplos: 6 590 000 000 000 000 = 6,59 . 1015 e 0, 000000000016 = 

1,6 . 10-11. Nos dias atuais, ao lermos jornais, revistas, periódicos, notícias vinculadas na 

Internet, etc., os números que expressam quantias muito grandes, são escritos de maneira 

simplificada, como no texto a seguir:  

 

12. Escreva as quantidades destacadas em negrito que constam no texto, na forma de 

notação científica: 

 

 

 

 

 

 

13. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em 14/04/2020, a 

cidade possuía 8.895 pessoas infectadas pela covid-19 e 608 mortes decorrentes da doença. 

No entanto, estudos indicam que o número real de casos é doze vezes maior que o oficial. 

Faça os cálculos e represente em notação científica o número real de infectados. 

14. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 x 10−31 kg 

e um próton, nessa mesma condição, tem massa de 1,673 x 10-27 kg. Quem possui maior 

massa? 

 

15. Escreva em notação cientifica os valores abaixo:  

  

a) 0,00000007  

b) 2300000000  

c) 7000000000000000 

d) 0,00000023 

 

16. Esses números estão escritos na notação científica. Passe para a escrita comum: 

 

a) 2,3 . 104 =  

b) 3,9 . 10 -5= 

O mundo ultrapassou a marca de 1,9 milhão de casos confirmados de covid-19, a doença 

causada pelo novo Coronavírus. Já são aproximadamente 120 000mortos pelo patógeno, 

segundo os dados atualizados até as 19h desta 2ª feira (13.abr.2020). A Itália se tornou nas 

últimas 24 horas o segundo país a superar a marca de 20 000 mortes. Os Estados Unidos 
são ainda o país com maior número de óbitos pela covid-19: são23.456. 

 
Disponível em https://www.poder360.com.br/coronavirus/leia-os-numeros-mais-recentes-da-covid-19-

no-brasil-e-nomundo-7/   

https://www.poder360.com.br/coronavirus/leia-os-numeros-mais-recentes-da-covid-19-no-brasil-e-nomundo-7/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/leia-os-numeros-mais-recentes-da-covid-19-no-brasil-e-nomundo-7/


Dica: Aproveitem esse tempo e treinem de maneira divertida as potenciações e as 

radiciações através do jogo disponível no link a seguir:  

https://www.thatquiz.org/pt-2/matematica/potencia/ 

FICOU ALGUMA DÚVIDA? SEGUE SUGESTÃO DE LINK: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X79TOUpbPm0 

 

 

 

Matemática – Geometria 

FIGURAS PLANAS 

Uma figura plana formada apenas por 

segmentos de reta chama-se polígono. Por 

exemplo, os triângulos e quadriláteros são 

polígonos. 

 
 

 

PERÍMETRO 

É a soma das medidas de comprimento dos lados de uma figura. 

 

 

 

 

COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA      

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

É a medida de uma superfície plana. 

 

https://www.thatquiz.org/pt-2/matematica/potencia/
https://www.youtube.com/watch?v=X79TOUpbPm0


 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

1. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 

formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 

b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 

c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 

d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 

e)  Cilindro, cone e pirâmide 

 



2. Alex cercou o canteiro de sua casa, que tem as dimensões relacionadas na figura a 

seguir, com duas voltas de arame. 

 
Que quantidade de arame que Alex utilizou? 

a) 6 m              b) 10 m                 c) 16 m.                 d) 20 m. 

 

3. As medidas do comprimento dos lados de um retângulo são, em centímetros, 

números naturais positivos, e o perímetro do retângulo mede 22cm. A maior área 

que esse retângulo pode ter medida? 

 

4.  Observe a planta abaixo. 

 
   Qual é a área da região ladrilhada? 

 

 

5. Sabe-se que em um terreno retangular o perímetro é 58m e seus lados medem 2X+ 

12 e 2X – 5. Calcule a área desse terreno. 

 

 

6. Determine a área e o perímetro dos polígonos.             

 

 

 



7. Determine a área da região sombreada. 

 

 

8. Dona Lilá vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para lá plantar salsinha e outros 

temperos. 

 

A área reservada ao plantio de salsinha e outros temperos é: 

A) 391 m².               B) 80 m².                 C) 63 m².                D) 200 m². 

 

9. Paulo ao construir a sua casa gostou da planta deste pátio.  

 

Então, nesse pátio, a área ladrilhada é: 

A) 200 m².               B) 148 m².               C) 144 m²               .D) 52 m². 

 

10.  Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante 

irregular: veja, abaixo, a planta da cozinha. 

 



Ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso.  

Essa área é igual a: 

A) 1 m²                     B) 4 m²                          C) 6 m²                          D) 11 m² 

 

VOLUME 

As medidas de volume são responsáveis por determinar qual a capacidade de volume de 

um determinado corpo sólido. Ela mede o quanto de volume esse corpo pode armazenar.  

O Sistema Internacional de Medidas (SI) define que as medidas de volume são definidas por 

metro cúbico, apresentada assim: m³. Ainda existe mais sete unidades de metro cúbico. São 

elas: quilômetros cúbicos (km³), hectômetros cúbicos (hm³), decâmetros cúbicos (dam³), 

metros cúbicos (m³), decímetros cúbicos (dm³), centímetros cúbicos (cm³), milímetros 

cúbicos (mm³).  

1 m³ equivale ao espaço que um cubo de 1 metro de aresta ocupa. Para saber o valor dessa 

capacidade, é preciso multiplicar o valor do comprimento, da altura e da largura do cubo em 

questão.  

 

Na imagem, um exemplo de um cubo de um metro de aresta. (Foto: Educa Mais Brasil) 

Cálculo dos volumes mais importantes  

Entre os cálculos de volumes mais usados, estão o cálculo do volume do cone, o volume do 

cilindro e o volume da esfera. Confira abaixo a explicação dos cálculos: 

Volume do Cone 

Para calcular o volume do cone, usamos a seguinte fórmula:  

 

Fórmula do volume do cone. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/volume-do-cone


Nesta fórmula, a medida de volume é representada pelo V, o número pi é representada pelo 

p, o raio da base é representado pelo r e a altura do cone é representado por h.  

Para executar esse cálculo, é preciso primeiro calcular da área do círculo que forma a base, 

depois calcular a altura do cone, já que ele é tridimensional.  

Volume do Cilindro 

Para calcular o volume do cilindro, calculamos o tamanho da sua capacidade, usando a 

seguinte fórmula:  

Ab = p . r² 

Nesta fórmula, o número pi é representado pelo p e o raio da base é representado pelo r.  

Volume da Esfera 

Para calcular o volume da esfera usamos a seguinte fórmula:  

Ve = 4. p.r³/ 3 

Nesta fórmula, o volume da esfera é representado pelo Ve, o número pi é representado pelo 

p e o raio da base é representado pelo r.  

Conversão das unidades de medidas de volume 

Como já vimos, existem sete unidades de metro cúbico. São elas: quilômetros cúbicos (km³), 

hectômetros cúbicos (hm³), decâmetros cúbicos (dam³), metros cúbicos (m³), decímetros 

cúbicos (dm³), centímetros cúbicos (cm³), milímetros cúbicos (mm³).  

Para executar a conversão dessas unidades, basta multiplicar ou dividir por 1000.  

Confira na tabela abaixo o esquema para facilitar essa conversão:  

 

Na imagem, uma tabela de conversão de unidades de medidas de volume. 

 

Confira abaixo alguns exemplos de conversão:  

 Exemplo 1  

Supondo que um tanque tenha 4000m³ de volume. Para transformar essa medida em litros, 

basta multiplicar essas medidas. Confira abaixo:  

Como 1m³ equivale a 1000 litros, temos que:  

4000 * 1000 = 4 000 000  

Ou seja, este tanque tem capacidade para 4 000 000 litros de água.  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/volume-do-cilindro
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/volume-da-esfera


 Exemplo 2  

Supondo que uma piscina tenha 6 m de comprimento, 4 m de largura e 2m de profundidade 

(altura). Para calcular seu volume, basta multiplicar essas medidas. Veja abaixo:  

V = 6 * 4 * 2 = 48  

Ou seja, o volume dessa piscina é 48m³  

 

11. Qual o volume de um cilindro de raio 4m e altura 5m, quantos litros cabem nesse 

cilindro? 

Veja o bloco retangular abaixo. 

 

12. Qual é o volume desse bloco em cm3? 

A) 111 cm3                   B) 192 cm3                            C) 2430 cm3                               D) 4860 cm3  

 

13. Qual o volume em litros de uma caixa de água em formato de paralelepípedo, cujo 

comprimento mede 2 m, a largura 1,5 m e altura 2,5 m? 

(lembre-se que 1m³ = 1000L). 

 

14. Numa piscina circular de 4 metros de raio, qual é a medida do seu contorno? 

(C=2. π . r  ) . Considere π = 3,14. 

 

15. Qual a área do trapézio, cuja base menor mede 4 m , a maior 8 m e sua altura 6m? 

A= (B+b) x h 

 

16.  Calcule a área de uma circunferência de diâmetro igual a 60 cm. (A= π.r²) 

Considere π = 3,14? 

 

 

FICOU ALGUMA DÚVIDA? SEGUE SUGESTÃO DE LINK: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqtbAwLg3X8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqtbAwLg3X8


Ciências

 



 



 

 



ATITUDES PARA A VIDA 

 

 

 



História 

ELEIÇÕES NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Leia o texto abaixo e observe a imagem. 

“(...) O voto não era secreto e a maioria dos eleitores estava sujeita à pressão dos chefes 

políticos, a quem tratava também de agradar. Como se isso não bastasse, havia a fraude 

eleitoral através da falsificação de atas, do voto dos mortos, dos estrangeiros etc. (...) Do 

ponto de vista eleitoral, o ‘coronel’ controlava os votantes em sua área de influência. Trocava 

votos de candidatos por ele indicados por favores tão variados como um par de sapatos, uma 

vaga no hospital ou um emprego de professora.” 

(Fonte: Adaptado de Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009, p. 262 e 263) 

 

Na charge acima, há um diálogo entre a mulher (Soberania) e o homem (Político): 

- Ela: É o Zé Besta? 

- Ele: Não, é o Zé Burro! 

 

Responda: 

1- Quem é o autor do texto? 

 

2- Durante a Primeira República, diversos problemas ocorriam durante as eleições. Que 

problemas são esses, segundo o autor? Justifique sua resposta. 

 

3- Atualmente, o voto é secreto, o que torna mais difícil o controle do eleitor por chefes 

políticos. No entanto, ainda existem diversos relatos de troca de votos por favores, 

mercadorias ou dinheiro. Na sua opinião, por quais motivos a compra e venda de votos 

continua acontecendo e o que poderia ser feito para que isso acabasse? 

 

4- Que relação pode ser estabelecida entre o texto e a imagem? 



Geografia 

Os países mais industrializados 

Destaca-se grandes exportadores de produtos industrializados como Reino Unido, Alemanha, 

Itália, França, Países baixos, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Suíça, Dinamarca, Espanha e 

Finlândia. 

Reino Unido- É o mais antigo país industrializado do mundo, para se manter com uma boa 

economia, vêm procurando se modernizar, se associando com outros países para buscar 

novos ramos industriais de alta tecnologia para competir com os Estados Unidos, Japão e 

Alemanha. Londres é a capital da Inglaterra e Reino Unido, é considerada a cidade mais 

importante da Europa sendo sede de grandes empresas multinacionais e instituições 

financeiras, reunindo várias indústrias e centro comercial, financeiro e portuário do Reino 

Unido. 

Alemanha- Apresenta a maior economia da Europa, abrigando um dos maiores complexos 

industriais do mundo. Atualmente, grandes grupos alemães vêm se associando a outras 

empresas e a grandes grupos estrangeiros, como por exemplo, a Volkswagen.                                                                                                                                                                                   

Dentre os recursos naturais que serviram de base para o desenvolvimento industrial alemão 

destacam-se o carvão mineral e o gás natural. A Alemanha exporta mais do que importa, e 

tem excelentes hidrovias ligadas por vários canais, destacando-se o rio Reno. 

Itália- Os contrastes socioeconômicos e culturais entre as regiões norte e sul são tão 

marcantes que a Itália se dividiu em duas regiões: Itália do Norte- tem cidades industriais e 

elevado nível de vida. Itália do Sul- menos industrializada, onde as atividades agropastoris 

têm importância significativa. 

França- Uma das mais importantes nações da Europa Ocidental e está entre as maiores 

economias do mundo. A França tem passado por grandes modificações no setor industrial, 

descentralizando a economia para diminuir o poder econômico de Paris. O país intensificou a 

produção de energia hidrelétrica, nuclear, solar e marítima. A França também investe muito 

em tecnologia.  Dentre os setores industriais mais importantes são o automobilístico, 

siderúrgico e têxtil.Outros países fortemente industrializados-Países Baixos: muitas empresas 

multinacionais.  

 Bélgica: indústrias siderúrgicas, têxtis e químicas.  

 Luxemburgo: indústrias siderúrgicas.  

 Suécia: muitas empresas multinacionais.  

 Suíça: setor químico, farmacêutico, relojoeiro e laticínios. Conta com muitas empresas 

multinacionais como a Nestlé por exemplo.  

 Dinamarca: indústria de alimentos, máquinas e produtos químicos.  

 Espanha: indústrias de aço, automobilística, de energia nuclear, agricultura, telefonia e 

financeira.  

 Finlândia: extração de madeira, tecnologia de ponta (TELEFONIA CELULAR) - Nokia. 

A Rússia e a CEI 

A Rússia (antiga União Soviética) é muito forte na geopolítica atual, isso porque ela detém o 

segundo maior arsenal nuclear mundial, seu território é enorme, e concentra grande 

quantidade de recursos naturais como o petróleo e o gás natural. Diversas potências 

europeias dependem do petróleo e do gás natural russo, assim a Rússia fica cada vez mais 



rica com as exportações. O gás natural é bastante utilizado na Europa para aquecer as casas, 

shoppings, hospitais, locais de trabalho e etc. 

Ucrânia e Rússia 

A dependência que a Ucrânia tem em relação ao gás natural da Rússia é utilizada como “arma 

geopolítica”, ou seja, o governo russo pressiona o governo ucraniano a não entrar na Otan e 

na União Europeia. Por conta dessa força geopolítica a Rússia passou a entregar o G8 (grupo 

de países mais ricos do mundo). A Rússia tem estimulado o separatismo do Leste e do Sul da 

Ucrânia, inclusive como forma de desestabilizar o governo ucraniano pró-ocidental. 

Os problemas da Transição e a integração da Rússia 

A transição do socialismo para o capitalismo provocou uma série de mudanças na Rússia, 

como a liberação de preços de mercadorias e serviços, privatização de empresas estatais, 

abertura para o capital (dinheiro) estrangeiro, que foram fundamentais para a reconstrução 

da economia do país. Entre 1992 e 2002, o crescimento econômico foi muito baixo, e houve 

concentração de riquezas nas mãos de poucos que contribuiu para piorar as condições de 

vida da maior parte da população. O processo de privatização das empresas foi muito 

atraente para o capital estrangeiro, no entanto esses investimentos limitaram-se ao petróleo, 

gás natural, eletrônicos, telecomunicações, não se difundindo pela economia como um todo.          

No setor agropecuária, a Rússia iniciou a instauração da propriedade privada para extinguir 

as fazendas coletivas. Em 2002 houve a comercialização de terras que ficou restrita apenas 

aos russos, vetada aos estrangeiros. A transição para o capitalismo transformou a Rússia em 

uma nova fronteira para a expansão do capital financeiro e em um mercado emergente.                                                                                                                                                                                           

A economia da Rússia está crescendo graças a exportação de petróleo e gás natural, 

depender desses recursos é perigoso pois os preços desses materiais mudam bastante, e as 

reservas desses recursos podem se esgotar. A Rússia precisa não só investir em tecnologia 

de armamentos e aeroespaciais, mas também em informática, telecomunicações, setor 

químico e etc.                                                                                                                                                            

Há também bastante desigualdade social nesse país, pois a acumulação de riquezas ficou 

para os líderes da antiga União Soviética e de novos empreendedores de petróleo e 

construção civil. 

A comunidade dos Estados Independentes – CEI 

As rivalidades étnicas nos países da CEI, constituem um grande foco de instabilidade política 

e social, sobretudo na Rússia, que conta com dezenas de grupos étnicos em seu território.                                                                                                           

Além desses fatores há outros sérios empecilhos que impedem a cooperação entre os países:                                                          

 Baixo nível de desenvolvimento econômico e social, principalmente nos países da Ásia 

Central (Quirguistão, Uzbequistão e Tadjiquistão).  

 Número reduzido de regimes democráticos de governo, particularmente na Ásia 

Central.  

 As desigualdades entre os países.  

 A preocupação da Rússia em combater o fundamentalismo Islâmico na região da Ásia 

Central. 

A grande extensão territorial da Rússia 

A Rússia é o maior país do mundo, cortado por 11 fusos horários, cerca de um terço da 

Rússia fica na Europa e o restante fica na Ásia, a linha divisória entre os dois continentes é 



representada pelos Montes Urais, que contêm importantes jazidas minerais, principalmente 

de petróleo. 

A população Russa e as questões étnicas 

A grande diversidade étnica e os desejos de independência de algumas repúblicas têm 

provocado conflitos internos na Rússia. O governo russo tem reprimido com violência as lutas 

por independência, recusando-se a negociar com os separatistas, pois teme que outras 

repúblicas queiram se separar também, então o governo russo central tem interferido cada 

vez mais na política das repúblicas. Na visão dos estrategistas do governo, a manutenção da 

Rússia como potência no cenário político-militar internacional depende da integridade de seu 

território atual, com repúblicas que possuem recursos naturais. Cerca de 74% dos habitantes 

vivem em área urbana, a cidade mais importante é Moscou, capital da Rússia, em seguida 

vem São Petersburgo, importante centro industrial. 

Principais atividades econômicas da Rússia 

Os produtos agrícolas mais importantes da Rússia são: beterraba branca (para produzir 

açúcar) e o trigo. A Rússia produz a cevada, batata e linho, do qual se extraem excelentes 

fibras têxteis. Na pecuária, destacam-se os rebanhos de bovinos e ovinos. O país é produtor 

de um grande volume de pescados de água doce e de alto mar. No extrativismo mineral 

sobressaem o minério de ferro, carvão, petróleo, urânio, níquel e diamante. No setor 

industrial, predominam as indústrias de base, dentre as principais áreas industriais destacam-

se: 

 São Petersburgo (metalúrgica, química, petroquímica, têxtil e alimentícia). 

 Moscou (se destaca pela disponibilidade de mão de obra, e mercado consumidor). 

 Em razão do frio intenso na Rússia, e o congelamento das águas, a Rússia não possui 

grandes Portos Marítimos. 

 

Agora responda em seu caderno 

1. Cite pelo menos 4 países exportadores de produtos industrializados? 

2. Por que a Rússia é muito forte na geopolítica?   

3. Comente sobre a relação da Rússia e Ucrânia.     

4. O que a transição do socialismo para o capitalismo provocou na Rússia?               

5. A economia da Rússia depende do gás natural e do petróleo, explique porque isso é 

perigoso.  

6. O que constitui um grande foco de instabilidade política e social na CEI?        

7. A Rússia é enorme, e tem seu território em dois continentes, quais são eles? 

8. O que tem provocado conflitos étnicos na Rússia?   

9. Por qual motivo o governo Russo não quer deixar a Rússia se separar?       

10.Quais são as cidades mais importantes da Rússia? 

11. Quais são as principais atividades econômicas da Rússia:                                                                                                                           



a) Na agricultura 

b) Na pecuária 

c) No extrativismo mineral 

d) No setor industrial 

 

Educação Física 

O que é condicionamento físico? 

 
O condicionamento físico pode ser definido como a capacidade que o corpo tem de realizar 

atividades motoras específicas. Assim, por meio de exercícios físicos, os órgãos são 

condicionados a funcionarem de maneira eficaz e a obterem bom desempenho quando 

necessário. São alguns deles: músculos, coração, pulmões e vasos sanguíneos. 

Isso se explica pelo fato de que o corpo requer um funcionamento específico para cada tipo 

de atividade. Assim, uma caminhada, uma corrida ou musculação são exercícios distintos e 

que requerem diferentes atuações dos nossos órgãos. São exemplos de treinamentos para 

melhora do condicionamento físico: 

 treino de força; 

 resistência muscular e cardiorrespiratória; 

 exercícios de flexibilidade. 

 

Qual é a importância de um bom condicionamento físico? 

Atividades que colaboram em um bom condicionamento físico proporcionam melhora do 

funcionamento do sistema cardiovascular, proporcionando o fortalecimento dos órgãos. Em 

longo prazo, exercícios físicos em geral podem ajudar a evitar diversas doenças (como 

hipertensão e doenças circulatórias), melhorando a saúde de quem pratica, além de 

proporcionar uma melhora no bem-estar. 

Condicionado a atividades mais intensas, por exemplo, o nosso corpo se torna menos 

sedentário e é capaz de atuar de maneira ainda mais satisfatória em ações cotidianas, como 

subir escadas. Com isso, será preciso menor esforço, assim como tem-se a sensação de bem-

estar. 

Soma-se a isso o fato de que esse tipo de exercício ajuda no controle do peso corporal, 

auxiliando na prevenção do ganho de peso por gordura. Isso se dá pelo aumento do gasto 

energético promovido por atividades assim. 

Outro benefício das atividades para condicionamento físico está no humor. Por promoverem o 

aumento do nível de neurotransmissores (noradrenalina e serotonina), eles melhoram o 

humor e diminuem o nível de tensão. A liberação de endorfina também é um fator 

importante, sendo esse neurotransmissor responsável pela sensação de euforia e diminuição 

do estresse, da raiva e da ansiedade. 

https://news.gympass.com/corrida-ou-caminhada/
https://news.gympass.com/os-7-beneficios-da-musculacao-que-voce-precisa-conhecer/
https://news.gympass.com/bem-estar/
https://news.gympass.com/emagrecer-no-inverno/
https://news.gympass.com/endorfina/
https://news.gympass.com/7-exercicios-para-detonar-o-estresse/
https://news.gympass.com/atividade-fisica-no-combate-ansiedade/


Como dito, o bom condicionamento físico auxilia até nas atividades cotidianas e, por isso, 

deve ser visado não apenas por atletas, mas também por pessoas comuns. Portanto, é 

importante prezar pela presença deles no dia a dia, fazendo atividades que podem ser 

simples. Além disso, fazer exercícios físicos em academias e clubes, por exemplo, são ótimas 

maneiras de se manter ativo, além de ser ótimo por contar com as instruções de profissionais 

e conhecer novas pessoas. 

Agora é com você: 

 

Em meio à situação de pandemia, quais são os tipos de exercícios que poderiam 

melhorar o condicionamento físico? Relacione alguns tipos de exercícios.  

 

Educação Artística 

Composição de desenho 

A composição de desenho ou pintura se caracteriza na maneira em que a extensão da 

superfície será explorada, levando em consideração a dimensão do espaço, o primeiro plano e 

o plano de fundo da imagem. A composição pode se classificar em retrato, natureza morta, 

paisagem marítima, aérea, urbana, rural, etc.  

 

1. Pesquise as obras de arte abaixo e preencha a tabela: 

Título da 

obra 

Composição 

(tema) 

Nome do 

artista 

Ano da 

obra 

Formas 

encontradas 

Cores da 

obra 

Sensações 

(pessoal) 

 

 

Mona Lisa 

      

 

 

O cesto de 

maçãs 

      

 

Impressão 

do sol 

nascente 

      

 

 

 
 



2. Escolha um tema de composição, faça um desenho e pinte-o. Capriche! 

 

Crie um título para sua 

Obra:_______________________________________________________ 

 

 



3. Faça uma pesquisa sobre o que é monocromia e policromia. 

 

4. Assista ao vídeo https://blogdoenem.com.br/poesia-concreta-literatura-enem/ e responda o 
que você entende por poesia concreta. 

 

a) Cite algumas características da poesia concreta: 
 

b) Decifre o poema “pulsar” de Augusto de Campos: 

 

 

 

Inglês 

As atividades devem ser respondidas no caderno 

De acordo com o texto How to avoid the Coronavirus? Wash your hands, responda as 

questões abaixo em português. 

https://www.thetimesinplainenglish.com/how-to-avoid-the-coronavirus-wash-your-hands/ 

1) Qual é a cidade onde iniciou o epicentro do surto Coronavirus? 

 

 

2) Qual é a recomendação mais eficaz para evitar a contaminação do vírus de acordo com 

o título do texto? 

 

3) Quais os sintomas provenientes da doença? 

 

4) Por que é importante o uso da máscara? 

 

5) O que dizem os especialistas sobre a origem do vírus? 

 

6) De acordo com os noticiários de TV explique a importância do isolamento social. Você 

concorda com esse isolamento? Justifique a sua resposta 

 

 

CROSSWORD 

https://blogdoenem.com.br/poesia-concreta-literatura-enem/
https://www.thetimesinplainenglish.com/how-to-avoid-the-coronavirus-wash-your-hands/


As palavras abaixo estão citadas no texto, vocês terão que colocá-las em inglês na 

cruzadinha. 

 

CORONAVIRUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 

 

HEALTHY FOOD 

 

There are many fast food restaurants in my town. Lots of people eat fast food, but I think it 

isn´t healthy. They eat this food because it´s tasty, but everybody can have a tasty meal at 

home. 

 

The only problem is that buying fresh products and cooking them takes time. And people 

prefer to spend time doing other activities such as watching films, meeting friends, walking in 

the park. 

 

I also like to do these activities, but I am very careful with my diet.  

 



Fresh fruit and vegetables will always give me energy for the day. I like milk, eggs, roast 

chicken and mashed potatoes. 

 

Fried potatoes are nice but unhealthy like all fried food my favorite meal is fish and for 

dessert I am afraid. I eat many sweet things: chocolate, candies, cake , you know.  

 
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/healthy_food/Healthy_food_189426/ 

 

Vocabulário de apoio 

 

Food – alimento, comida 

Spend- passar tempo/ gastar 

Healthy – saudável 

Careful- cuidadoso 

Tasty- saboroso 

Also- também 

Meal – refeição 

Dessert – sobremesa 

Everybody – todo mundo 

Vegetables- legumes 

They – eles (as) 

Fish- peixe 

Home- lar/ casa 

Fried potatoes- batata frita 

Such- como 

Afraid- medo 

Mashed potatoes- purê de batatas 

Sweet- doce 

 

Agora traduza o texto em seu caderno. 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/healthy_food/Healthy_food_189426/

