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2º ROTEIRO ou 4ª ATIVIDADE – MARÇO/2021 
 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 9º ANO _____ 
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar 
as atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 Entregar as atividades no dia 05/04/21. 
 

 

 

9º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE atividadessilviatcc@outlook.com 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

 

9º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS  CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE atividadessilviatcc@outlook.com 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Atividade Gramatical 

Entenda o ápice do alinhamento de Júpiter e Saturno 

 

É chegado o grande dia! Esta noite (21), Júpiter e Saturno estão alinhados no céu de uma forma 
que não era vista aqui da Terra há séculos.  

É o ápice da chamada conjunção de planetas. Um evento astronômico raro – que ocorre a cada 
20 anos. Mas neste ano, a “aparente” aproximação dos gasosos é ainda maior. Só tinha sido vista 
assim em 1623. 

Como o próximo evento desta magnitude só será em 2080, o ideal é aproveitar o espetáculo 
desta noite. 

Dependendo das condições climáticas, a observação do céu a oeste pode ser feita a olho nu. 
Nas redes sociais, perfis e entidades de astronomia promovem transmissões ao vivo sobre o 

fenômeno. 
 

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/>. (Com cortes). Acesso em: 21 de dezembro de 
2020. 

Questão 1 – Identifique o sujeito composto:  

(     ) “[...] Júpiter e Saturno estão alinhados no céu [...]” 

(     ) “É o ápice da chamada conjunção de planetas.” 

(     ) “[...] a observação do céu a oeste pode ser feita a olho nu.” 

 

Questão 2 – Os núcleos do sujeito composto, identificado na questão anterior, são: 

(     ) adjetivos.  

(     ) pronomes. 

(     ) substantivos.  

 

Questão 3 – Grife o sujeito composto nesta passagem do texto: 

“[...] perfis e entidades de astronomia promovem transmissões ao vivo sobre o fenômeno. ” 

 

Questão 4 – Na passagem acima, o verbo exprime:  

(     ) uma ação do sujeito composto.  

(     ) um estado do sujeito composto.  

(     ) uma característica do sujeito composto.  

 

Questão 5 – Os núcleos do sujeito composto são ligados por: 

(     ) artigo.  

(     ) conjunção.  

(     ) preposição.  

LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA –9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
4ª Atividade de Interpretação Textual 
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Apelo 

 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, 

não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma 

semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.  

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a 

pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor 

deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os 

amigos. Uma hora da noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as 

aflições do dia, como a última luz na varanda.  

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada − o meu jeito de 

querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas 

murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de 

nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, 

Senhora, por favor.  

TREVISAN, Dalton. “Mistérios de Curitiba”. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1996. 

 

Questão 1 – Em “Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido 

na conversa de esquina. ”, o narrador: 

(     ) faz uma crítica à Senhora.  

(     ) faz uma queixa à Senhora.  

(     ) faz uma confissão à Senhora.  

 

Questão 2 – No segmento “A notícia de sua perda veio aos poucos [...]”, a expressão grifada poderia 

ser substituída por: 

(     ) paulatinamente.  

(     ) incessantemente.  

(     ) esporadicamente.  

 

Questão 3 – O narrador expõe os fatos que fizeram com que a ausência da Senhora não fosse 

sentida, num determinado espaço de tempo. Identifique-os:  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – No fragmento “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. ”, o termo “Senhora” 

desempenha a função de: 

(     ) sujeito.  
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(     ) aposto.  

(     ) vocativo.  

 

Questão 5 – Na oração “[...] ninguém os guardou debaixo da escada. ”, o pronome destacado foi 

empregado para retomar: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – Na passagem “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. ”, o 

trecho sublinhado exprime: 

(     ) o modo de o narrador ir beber com os amigos.  

(     ) a finalidade de o narrador ir beber com os amigos.  

(     ) a consequência de o narrador ir beber com os amigos.  

 

Questão 7 – No período “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. ”, a 

conjunção “e” tem valor: 

(     ) aditivo.  

(     ) alternativo. 

(     ) adversativo.  

 

Questão 8 – Na parte “Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas 

mastigando. ”, os dois-pontos introduzem um fato: 

(     ) que explica o fato anterior.  

(     ) que contradiz o fato anterior.  

(     ) que complementa o fato anterior.  

 

Questão 9 – O narrador encerra o texto com: 

(     ) um apelo à senhora.  

(     ) uma ordem à Senhora.  

(     ) um conselho à Senhora.  

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 

Primeira Guerra Mundial 

A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, porém, tempos antes, 

principalmente entre os anos de 1870 e 1914, o mundo vivia uma grande euforia que era conhecida 

como Belle Epóque (Bela Época). Era um período em que se experimentava um grande progresso 
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tanto no campo econômico quanto no tecnológico. Os países ricos viviam momentos de esperança, 

crentes de que iriam impor seus desejos aos países mais pobres. Porém na verdade, todo esse clima 

de festa estava escondendo fortes tensões que viriam a deflagrar aquela que também ficou conhecida 

como a Grande Guerra ou Guerra das Guerras, um dos maiores acontecimentos da história mundial. 

Quanto mais os países europeus se industrializavam, maior ficava a disputa entre eles, que queriam 

dominar não apenas a Europa, mas modernizar sua economia se sobrepondo sobre as outras nações. 

Esse clima acirrado provocou uma forte tensão, pois os países industrializados disputavam os 

mercados consumidores mundiais e as matérias primas com todas as armas que lhes eram possíveis. 

Causas: Com essa disputa acirrada pelo mercado mundial, foram surgindo os primeiros sinais de 

que uma grande guerra estaria vindo pela frente. Os países da Europa começaram a investir em 

tecnologia de guerra, engrossando as fileiras do exército. Além disso, foi desenvolvido uma política 

que ficou conhecida como “política de alianças”. Foram assinados acordos militares que dividiram os 

países europeus em dois blocos, que mais tarde dariam início a primeira Guerra Mundial. A divisão 

colocava de um lado a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, que formavam a Tríplice Aliança, 

e do outro a Rússia, França e Inglaterra, compondo a Tríplice Entente. 

Não podemos esquecer do revanchismo que existia entre a França e a Alemanha, já que no final 

do século XIX durante a Guerra Franco-Prussiana o país havia perdido a região da Alsácia-Lorena 

para os Alemães, e agora desejavam poder retomar a região novamente. 

Uma das causas que provocou a guerra propriamente dita foi o assassinato de Francisco 

Ferdinando, príncipe do império austro-húngaro, enquanto fazia uma visita a Sarajevo, região da 

Bósnia-Herzegovina. O criminoso era um jovem que pertencia a um grupo Sérvio (Mão Negra) que 

era contra a intervenção da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. Insatisfeito com as atitudes tomadas 

pela Sérvia contra o criminoso, o império austro-húngaro declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 

1914. 

A Guerra: Com a guerra tendo iniciado, alguns dos primeiros ataques aconteceram contra o 

continente africano e no oceano pacífico, onde haviam colônias e territórios ocupados pelos europeus. 

A África do Sul foi atacada pelas forças alemãs em 10 de agosto, pois as terras pertenciam ao império 

Britânico. A Nova Zelândia invadiu a Samoa, que pertencia a Alemanha, e a Força Naval e 

expedicionária Australiana desembarcou na ilha de New Pommem, que viria a se tornar futuramente 

a Nova Bretanha, que na época fazia parte da chamada Nova Guiné Alemã. 

Coube ao Japão invadir as colônias micronésias e o porto alemão que abastecia carvão, de 

Qingdao, na península chinesa de Shandog. Todos esses ataques fizeram com que em pouco tempo 

a Tríplice Entente tivesse dominado todos os territórios alemães no Pacífico. 

No ano de 1917 os Estados Unidos decidiram entrar na guerra. Eles se posicionaram ao lado da 

Tríplice Entente, já que tinham acordos comerciais milionários envolvidos com países como Inglaterra 

e França. Esta união foi crucial para a vitória da Entente, o que acabou forçando os países derrotados 

a assinarem a rendição. 

A partir de então foi feito o Tratado de Versalhes, que impôs às derrotadas fortes restrições, fazendo 

com que, por exemplo, a Alemanha reduzisse seu exército, que fosse mantido um controle sobre a 

indústria bélica do país, a devolução da região Alsácia-Lorena à França, além de ter que pagar os 

prejuízos da guerra aos países vencedores. 

 

Consequências da Primeira Guerra Mundial 

- A guerra trouxe inúmeras consequências, entre elas: 

- Centenas de Famílias destruídas e crianças órfãs (Cerca de 10 milhões de mortos) 

- Os EUA vieram a se tornar o país mais rico do mundo 

- Fragmentação do império Austro-Húngaro  

- Surgimento de alguns países (Iugoslávia) e desaparecimento de outros 
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- Divisão do império turco após 200 anos de decadência  

- Aumento do desemprego na Europa.  

 

Com base no texto, responda: 

EXERCÍCIOS 
 

1- O que foi a Primeira Guerra Mundial? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
2- Como forma de defesa, foram criadas alianças entre alguns países. Qual o nome da aliança 

feita entre a Inglaterra, França e Rússia? E qual o nome da aliança formada pela Alemanha, o 
Império Austro-Húngaro e a Itália? Respectivamente.  
(    ) Tríplice Entente e Tríplice Aliança 
(    ) Tríplice Aliança e Tríplice Entente 
(    ) Tríplice dos Unidos e Tríplice Cardial 
 

3- Por que a Rússia se retirou do conflito e os Estados Unidos entrou em 1917? 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4- Pesquise: a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial.  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5- Cite algumas consequências da Primeira Guerra Mundial.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
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 
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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: 

 
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? 
 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
UNIDADE 2 

MATÉRIA:  A definição de matéria é dada por uma frase simples e abrangente: trata-se de tudo aquilo 
que ocupa lugar (o mesmo que volume) no espaço e apresenta peso (produto da massa pela 
gravidade). Alguns exemplos de matéria: árvore, bactéria, vírus, ser humano, ar, água, mesa, veículo, 
etc. 
Composição da matéria: De uma forma geral, toda matéria é formada por uma unidade estrutural 
básica, denominada ÁTOMO. 
 MAPA MENTAL SOBRE MATÉRIA 
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Para entendermos esse conceito de ÁTOMO vamos estudar um pouquinho sobre os modelos 
atômicos. 

 TEMA 1 : MODELOS ATÔMICOS: Os modelos atômicos tentam explicar como a matéria é construída 
e organizada para que possamos entender melhor como ocorrem os fenômenos da natureza. Quando 
falamos de átomo, logo nos vêm à mente os diferentes modelos atômicos propostos ao longo da 
história da ciência. Os filósofos gregos primeiramente propuseram a ideia de que a matéria era 
formada de partículas bem pequenas e que essas partículas eram indivisíveis. Essas partículas foram 
denominadas de átomos. Embora tenha ficado por muito tempo no esquecimento, a ideia de átomo, 
ou melhor, a ideia da existência de uma partícula que fosse indivisível, reapareceu nos estudos 
realizados sobre as reações químicas no século XIX. 

Com a finalidade de explicar alguns fatos experimentais observados nas reações químicas, no 
ano de 1808, o cientista John Dalton introduziu a ideia de que todo e qualquer tipo de matéria seria 
formado por partículas indivisíveis, denominadas de átomos. Com o passar do tempo, os estudos 
ficaram cada vez mais profundos na busca de uma explicação concreta, um modelo atômico útil, pois 
um modelo só é útil enquanto explica de forma correta determinado fenômeno ou experimento sem 
entrar em conflito com experimentos anteriormente realizados. Na busca por um modelo plausível, ou 
seja, um modelo que melhor explicasse um fenômeno, vários modelos foram elaborados, mas 
somente três deles ganharam destaque. São os Modelos de Thomson, Rutherford e Bohr. 
 

Modelo Atômico de Thomson - É conhecido como “pudim de passas” e enuncia que o átomo é uma 
esfera de carga elétrica positiva, não maciça e que nele se encontram cargas negativas estáticas 

distribuídas uniformemente, de modo que sua carga 
elétrica total é nula. 
 
Modelo Atômico de Rutherford - Rutherford, com a 
intenção de aprofundar seus estudos, foi para a Inglaterra 
submeter-se à orientação de Thomson nas investigações 
sobre as propriedades dos raios X e das emissões 
radioativas. Em seus estudos, ele conseguiu, por meio de 
experimentos, bombardear uma fina lâmina de ouro com 
partículas alfa (núcleo do átomo de hélio). Ele percebeu 

que a maioria das partículas alfa emitidas atravessava a lâmina sem sofrer qualquer desvio. Todavia, 
uma pequena parte das partículas sofria um desvio. Com isso, ele pôde concluir que o átomo possuía 
um pequeno núcleo e uma grande região vazia. Em seu experimento, Rutherford enunciou que os 
elétrons eram dotados de cargas negativas, mas no núcleo se encontravam as cargas positivas. Dessa 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/estrutura-Atomo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/john-dalton.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-thomson.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-rutherford.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-bohr.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-rutherford.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/raios-x.htm
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forma, baseando-se no sistema planetário, Rutherford propôs para o átomo de hidrogênio um modelo 
semelhante. 
Modelo Atômico de Bohr - Aprofundando-se no modelo proposto por Rutherford, Niels Bohr, em 
1923, conseguiu completá-lo introduzindo a ideia de que os elétrons só se movem ao redor do núcleo 
quando estão alocados em certos níveis de energia. Dessa forma, um elétron só poderia mudar de 
nível se ganhasse ou perdesse energia. Bohr foi questionado sobre o fato de que, se o elétron emitisse 
energia sem parar, ele se chocaria com o núcleo, podendo gerar um colapso. Esse questionamento 
passou por várias formulações até ser reformulado pelo cientista Louis de Broglie, que diz que os 
elétrons giram ao redor do núcleo, mas não em órbitas definidas como tinha afirmado Bohr. 

 

MAPA MENTAL : MODELOS ATÔMICOS 

ATIVIDADES: 

1) Explique o que é matéria e qual a sua composição. 
 
2) Qual a função dos modelos atômicos? 
 
3) Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de: 

a) elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. 
b) uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. 
c) um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. 
d) uma região central com carga negativa chamada núcleo. 
e) um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercada por elétrons. 
 
4) Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 
I. Dalton         II. Thomson    III. Rutherford 
(    ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”. 
(    ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 
(    ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”. 
 

TEORIA – PROF.ª MARLI - 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-bohr.htm
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ORIENTAÇÕES: 

 Caso o espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a 

folha de atividades, mas não se esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

 DICAS DE VÍDEO-AULA:  https://youtu.be/-2Pis9JQUkQ 

                                           https://youtu.be/M6Uxea0Njy4 

 

POTÊNCIA COM EXPOENTE FRACIONÁRIO 

   
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
EXERCÍCIOS 

1) Represente cada radical abaixo como uma potência de expoente fracionário: 

a) √5
3

 =  _____________            f) √56  = ______________ 

b) √53  = ____________             g) √7  = ______________  

c) √723
  = ____________             h) √234

 = _____________ 

d) √345
  = ____________             i) √325

  = _____________ 

e) √357
  = ____________             j) √𝑎56

  = _____________ 
 
2) Escreva cada potência de expoente fracionário na forma de 

radical: 

a) 2
1

5  = ____________            d) 8
1

2  =  _____________ 

b) 4
2

3  = ____________            e) 𝑎
5

7  =  _____________ 

c) 𝑥
1

4  = ____________            f) 10
4

5  = _____________ 
 

3) Calcule: 

Exemplo:    36
1

2  = √3612
  = √36  = 6        

 

a) 64
1

2  = ___________________________________________ 

b) 400
1

2  = __________________________________________ 

c) 8
2

3  = ____________________________________________ 

d) 27
1

3  = ___________________________________________ 

e) 32
1

5  = ___________________________________________ 

https://youtu.be/-2Pis9JQUkQ
https://youtu.be/M6Uxea0Njy4
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f) (
25

49
)

1

2 = ___________________________________________ 

 

 

PROPRIEDADES DOS RADICAIS 
 

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

 

 
 

2ª propriedade: Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando 
pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. 

 
 

        Exemplos:  

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

 
 

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

 
 
b ≠ 0 
 

5ª propriedade: a potência de uma raiz pode ser representada através de um radical, mantendo seu 
índice e multiplicando-se os expoentes. 

 

 

                ( √𝒂𝒑𝒏
 )m =  √𝒂𝒑·𝒎𝒏

        Ex.:  (√523
 )4  = √52·43

  = √583
  

 

 

6ª propriedade: a raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, no qual o índice é 
igual ao produto dos índices de suas raízes. 

 

   √√𝒂
𝒑𝒏

  = √𝒂
𝒏·𝒑

             Ex.: √√4
52

  =  √4
2·5

  =  √4
10

 

 

EXERCÍCIOS 
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Resolva os exercícios utilizando as propriedades dos radicais. 
 
1) Calcule: 
 

Exemplo: √344
  = 3 

a) √766
  = ___________________  d)  √112  = ____________________ 

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

  = _________________ 

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

  = ____________________ 

 
 

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

 

Exemplo: √5812
 = √58:412:4

  = √523
 

 

a) √764
  = ____________________  e) √726

  = _______________________ 

b) √569
  =  ____________________  f) √6810

  = ______________________ 

c) √21510
  = ___________________  g) √106  = ______________________ 

d) √328
  = ____________________   h) √536

  = ______________________ 
 
3) Calcule, indicando o resultado sem radical: 
 

Exemplo: √2
3

 ·√4
3

 = √2 · 4
3

 = √8
3

  = 2 
 

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

b)  √8
5

· √4
5

  = ____________________  f)   √0,1 · √10 = _____________________ 

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

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

· √2
3

 = ______________________ 
 
4) Calcule: 

 

a) √
64

16
   = ___________                              b) 

√64

√16
  = ______________ 

O que você observou? _____________________________________________ 

 

5) A figura é constituída por duas partes retangulares, medidas em centímetros: 
 
a) Calcule a área do retângulo azul. ____________________________________ 
 
b) Calcule a área do retângulo preto. ___________________________________ 

                              √2         √4,5 

 

             √8   

 
    
 

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

(      )  √726
  =  √7

3
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(      )   √645
  =  √6810

 

(      ) √536
  =  √5

3
 

(      ) √2
3

  = √2412
 

(      ) √21  = √3  · √7 

(      ) √40
3

  =  √4
3

  · √10
3

 

(      ) √2
3

  · √5  =  √10 

(      ) √2  · √3  ·√5  = √30 
 

7) Calcule usando a propriedade dos radicais: 
 

Exemplo: (√223
)3 = √263

  = √64
3

  = 4 

 

a) (√10)2 =________________________ c) (√7
3

)6 = ________________________ 

b) (√8
3

 )2 = ________________________ d) (√32)4 = _______________________ 
 

8) Escreva sob a forma de uma única raiz. 
 

Exemplo: √√5
4

  = √5
4·2

  = √5
8

 
 

a) √√5
43

 = _________________________ c) √√3243
  = _______________________ 

b) √√2
35

 = _________________________ d) √√√2 = _______________________ 

 

 
 
 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI - 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
MATEMÁTICA - GEOMETRIA – PROFª MARLI – 9° ANO  

 2° ROTEIRO – MARÇO 2021  
 

ORIENTAÇÃO: 

 Resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a folha de atividades, mas não se 

esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS:    https://youtu.be/zdgF38Yw-oU 

                                                https://youtu.be/SN4UAh6Ewtg 
                                                https://youtu.be/BXGMUNKFFlU 
   

 
 

                                                        ÁREA DO CÍRCULO 
                                                    
 
 

https://youtu.be/zdgF38Yw-oU
https://youtu.be/SN4UAh6Ewtg
https://youtu.be/BXGMUNKFFlU
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A área do círculo é uma medida que está relacionada com a região limitada pela circunferência 
dessa figura plana. O cálculo é realizado de acordo com o raio, ou seja, distância do centro até ponto 
um qualquer da circunferência e o valor do número pi (aproximadamente 3,14).  

A fórmula utilizada para encontrar a área do círculo é:  

 
  

Fórmula área do círculo → 

 

Podemos dizer que o círculo é a região interna limitada pela circunferência. Tais figurais 
possuem dois elementos em comum: diâmetro e raio.  

O diâmetro é uma espécie de corda passa pelo centro do círculo. Já o raio é definido como a 
distância do centro até um ponto qualquer da circunferência, que equivale à metade do diâmetro.  

  Na fórmula da área do círculo, A é a área do círculo, r é o raio e o número pi ( 𝝅 ) geralmente 

assume o valor de 3,14 quando aplicado em cálculos.  

(Obs.: Não se esqueçam que o número 𝝅 é irracional, ou seja, é um número com infinitas casas 

decimais e que não apresenta nenhum padrão de repetição. 𝝅  = 3,141592653589793...) 

Nos exemplos, vamos utilizar o 𝝅  = 3,14. 

 

Exemplo 1 - Dado um círculo com 25 cm de raio, identifique o valor da área: 

         𝐴 = 𝜋𝑟2   →     A = 3,14. 25² 

                                 A = 3,14. 625 

                                 A = 1962,5 cm²  

 

Exemplo 2 – Dado um círculo com 40 cm de diâmetro, vamos identificar o valor da área:  

Nesse exemplo não temos o valor do raio, mas sabe-que que ele equivale à metade do diâmetro. 

Então devemos encontrá-lo primeiro através do cálculo abaixo:      r = 
𝑑

2
  = 

40

2
  = 20 cm 

                                          

Encontrado o valor do raio, vamos aplicá-lo na fórmula da área do círculo: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/numero-pi
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               𝐴 = 𝜋𝑟2  →   A = 3,14. 20² 

                                    A = 3,14. 400 

                                    A = 1256 cm² 

 

EXERCÍCIOS     ( Use 𝝅  = 3,14) 
1)  Responda: 
a) Qual é a área de um círculo que apresenta 3 cm de raio? 
      Resposta: _____________________ 
 
b) Qual a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 m? 
      Resposta: _____________________ 

 

2) Um CD tem 12 cm de diâmetro. Calcule a sua área. 

 
    Resposta: ______________ 
 
 
 
 
 
3) Uma moeda de R$0,25 possui raio medindo 1,25 cm. Qual é a medida aproximada da área 

dessa moeda? 

                                                a. (     ) 1 cm2 
                                       b. (     ) 3 cm2 
                               c. (     ) 4 cm2 
                                        d. (     ) 5 cm2 

 

4) Numa placa de metal retangular vão ser recortados discos de 50 cm de raio. A placa  tem  2 m 

por 5 m. 

a) Qual é o número máximo de discos que podem ser 

recortados? 

      Resposta: _________________ 
b) Calcule a área de cada disco? 

      Resposta: _________________ 

 

c) Qual é a área da placa de metal que será desperdiçada? 

      Resposta: _________________ 
 
 
5) Calcule a área da figura: 

      Resposta: _____________ 

                   

 

 

 

 
6) Uma pizza de formato circular foi dividida em 8 pedaços iguais. Se a pizza tem 30 cm de 

diâmetro, qual é a área do setor circular correspondente à superfície de cada uma das fatias? 
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Resposta: _____________ 
 

 
 
 
 
 
 

7) Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio, também circular. Sabendo que o 
raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros, qual é a área da superfície 
da piscina? (π = 3,14).                                                       

 
a. (     ) 7850 m2  
b. (     ) 2826 m2 
c. (     ) 2682 m2 
d. (     ) 5024 m2 

  

8) (Revisão) A área total das faces do sólido geométrico abaixo é igual a (medidas em cm): 

 

a. (     ) 305 cm2 

b. (     ) 750 cm2 

c. (     )  610 cm2 

d. (     )  36 cm2 

 

9) (Revisão) A figura abaixo mostra a planificação de um cubo. O lado de cada quadrado que forma 

suas faces mede 12 cm. Qual a medida da área total das faces desse cubo? 

 

a. (     ) 1728 cm2 

b. (     ) 864 cm2 

c. (     ) 144 cm2 

d. (     ) 72 cm2 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Drogas e anabolizantes 

 As drogas são substâncias que, quando consumidas, provocam mudanças no corpo, ou seja, 

proporcionam algum tipo de alteração das funções de um ou mais órgãos, ou tem um efeito tóxico (de 

envenenamento). 

A intensidade, a importância e a gravidade de tais efeitos vão depender do tipo de substância 

e da quantidade consumida. As drogas podem ser introduzidas no corpo por inalação, via oral, 

injetável e retal, sendo classificadas em três grupos:  

Depressoras, estimulantes e perturbadoras. 

Diante dos fatos acima, surge um Debate: Pode ou não pode? 
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Quando se fala em drogas, geralmente só consideramos aquelas que são ilegais, porém, 

existem diversas substâncias cujo o consumo é permitido. Existem as drogas lícitas e ilícitas: 

Drogas Lícitas: São aquelas que tem o consumo permitido por lei, como as bebidas alcoólicas, os 

cigarros e os remédios. 

Drogas Ilícitas: São aquelas que tem a comercialização e o consumo proibido por lei, como a 

maconha, a cocaína, entre outros. 

Obs.: Tanto as drogas lícitas como as ilícitas tem efeitos e consequências no organismo, pois tudo 

usado de forma exagerada (errada), pode causar danos á saúde, no caso dos medicamentos o 

chamado efeito colateral. 

Anabolizantes 

 São substâncias similares ao hormônio masculino (testosterona). Atualmente os anabolizantes 

são conhecidos como “bombas” e são proibidos pelo COI (Comitê Olímpico Internacional). 

Sua proibição acontece por causar danos á saúde e por ser utilizado de forma ilegal para obter 

resultados mais rápidos como aumento de massa muscular sem grandes esforços por atletas 

amadores e em alguns casos os ditos “profissionais”. 

Clinicamente os médicos utilizam os anabolizantes no tratamento de pessoas que tem 

deficiência na produção ou que não produzem esse hormônio (tratamento). 

No primeiro momento a impressão estética que a droga causa agrada os olhos de alguns, pois a um 

inchaço, o aumento da massa muscular e uma capacidade de força muito rápida, porém, com o passar 

do tempo o vício da droga começa a mostrar o seguinte quadro: 

. Câncer no fígado 

. Aumento do colesterol. 

. Infertilidade. 

. Insônia. 

. Pode gerar dependência. 

. Provocar lesões. 

. Infarto, entre outros. 

 

 Nos Homens: Chama a atenção o câncer de próstata e impotência sexual. 

 Nas mulheres: A voz fica mais grossa e os seios tendem a diminuir. 

O que é Doping? 

Doping é o uso de drogas ou de métodos específicos que visam aumentar o desempenho de 

um atleta durante uma competição. 

A palavra "doping" é de origem inglesa, significa injeção ilícita de uma droga estimulante 

aplicada no animal de corrida ou individuo a fim de assegurar-lhe a vitória. 
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O doping é proibido nos esportes porque, além de prejudicar a saúde, trata-se de uma 

conduta antiética do atleta ao proporcionar uma vantagem competitiva desleal em relação aos 

outros atletas. 

 

O controle de dopagem é feito através do exame antidoping que consiste na recolha de uma 

amostra de urina do atleta imediatamente após o fim de uma competição. Também é frequente a 

realização de exames surpresa nos atletas. 

As substâncias proibidas são agrupadas nas seguintes categorias: 

Estimulantes: reduzem a fadiga e aumentam a adrenalina. 

Narcóticos: diminuem a sensação de dor. 

Esteroides: anabólicos: aumentam a força muscular. 

Diuréticos: usadas para controlar o peso e também para mascarar o doping. 

Betabloqueadores: diminuem a pressão arterial do atleta. São usados em competições de tiro e arco 

e flecha para manter estáveis as mãos do atleta. 

Hormônios peptídeos e análogos: aumentam o volume e a potência dos músculos. 

Outro método proibido é o doping sanguíneo, uma transfusão em que o sangue do atleta é 

injetado nele mesmo, para aumentar o oxigênio nos tecidos. é antiético, pois nesse caso, não há 

igualdade de condições entre os atletas. 

Por isso, existe a necessidade de difundir entre os esportistas o comportamento íntegro, 

honesto e principalmente, despertar a consciência tanto dos atletas como de pessoas comuns sobre 

o risco de utilizar esses elementos e as consequências negativas para a saúde dos mesmos. Ganhar 

uma medalha pode ser positivo para alguns, mas a integridade moral, física e psíquica nunca será 

justa nem no ponto de vista da saúde, nem no caráter de quem a usou. 

Atividade 

1) Qual é a diferença entre droga lícita e ilícita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2) Por que os anabolizantes são proibidos nas competições e quais os efeitos negativos na 

utilização dos mesmos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 
 

Breve História da Música 
 

Como era a divulgação da música na antiguidade?  Será que sempre foi possível ouvir 
música como ouvimos hoje, em todos os lugares? 

Nem sempre foi possível ouvir música em todos os lugares como agora. 
A História da música é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziam 

diversas formas de sonoridade. A música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre 
os sons, o ritmo, a melodia e voz. Todos esses elementos são importantes e podem nos 
transportar para outro tempo e espaço, resgatar memórias e reacender emoções.  Ainda na 
pré-história, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na 
observação dos fenômenos da natureza. Os ruídos das ondas quebrando na praia, os trovões, 
a comunicação entre os animais, o barulho do vento, as batidas do coração; tudo isso 
influenciou as pessoas a também explorarem os sons que seus próprios corpos produziam. 
Como, por exemplo, os sons das palmas, dos pés batendo no chão, 

No Egito Antigo, a música era muito presente, configurando um importante elemento 
religioso. Era empregada de forma a complementar os rituais sagrados em torno da 
agricultura, que era farta na região e os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, 
instrumentos de percussão e cítara - que é um instrumento de cordas derivado da lira. 

Na Índia e China a música também estava fortemente relacionada à espiritualidade o 
instrumento mais popular entre os chineses era a cítara. 

Na Grécia Antiga a música funcionava como uma espécie de elo entre os homens e as 
divindades.  Tanto que a palavra “música” provém do termo grego mousikē, que significa "a 
arte das musas". As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. 

Durante a Idade Média a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia 
e ditava a conduta moral, social, política e artística. Naquela época, a música teve uma 
presença marcante nos cultos católicos, O Papa Gregório I classificou as regras para o canto 
que deveria ser entoado nas cerimônias da Igreja e intitulou-o como canto gregoriano. 

No renascimento - que compreende o século XIV até o século XVI - a cultura sofreu 
transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do 
próprio ser humano. Tais preocupações se refletiram também na música, que apresentava 
características mais universais e buscava se distanciar dos costumes da Igreja. 

 
Atividades 

 

1º Assinale a alternativa incorreta: 
 

(    ) a música trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia e voz 
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(    ) a música pode nos transportar no tempo e espaço, resgatar memórias e emoções. 

(    )  o Papa Gregório criou o canto em razão da ciência canto gregoriano. 

(    )   “música"   provém   do   termo grego mousikē 

 

2º Assinale V para verdadeiro ou F para falso: 
 
(    ) a cítara é um instrumento de cordas derivado da lira 
 
(    ) no renascimento os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento 
do próprio ser humano. 
 
(    ) o instrumento mais popular entre os chineses era órgão 
 
(    ) na Idade Média a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava 
a conduta moral, social, política e artística 
 
3º Assinale a alternativa correta com relação a música na Idade Média: 
 
(   ) quem ditava as regras para música e outras atividades sociais era a Igreja 
 
(   ) a música procurava se distanciar da igreja 
 
(   ) a música mundana invadiu a igreja graças ao Papa Gregório 
 
(   ) o canto gregoriano era entoado somente por monges 
 
4º Ouça a música “ Vozes da tranquilidade” (canto gregoriano), faça um desenho pode ser 
abstrato registre suas impressões e seus sentimentos em relação a música: 
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INGLÊS –9º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 
QUESTÃO 1 - SUBSTITUA AS PALAVRAS SUBLINHADAS POR PERSONAL PRONOUNS: 

 YOU AND I ARE FRIENDS  

 JOHN IS MY BOYFRIEND  

 SUSAN IS IN THE SCHOOL.  

 MY MOTHER AND MY SISTER ARE IN THE GARDEN.  
A SEQUÊNCIA CORRETA É:  
A) WE / SHE / WE / THEY    

B) YOU / THEY / WE / SHE  
C) WE / YOU / I / THEY  

D) WE / HE / SHE / THEY  
 

QUESTÃO 2 - LEIA A TIRINHA E ASSINALE O CORRETO: 

 
 
A) (   ) MÔNICA CONVIDA CEBOLINHA PARA PINTAR A PAREDE.  

B) (   ) MÔNICA NÃO SE LEMBRA ONDE ESTÁ A PORTA.  

C) (   ) MÔNICA E CEBOLINHA ESTÃO PENSANDO EM ALGUMA COISA PARA FAZER.  

D) (   ) MÔNICA QUER COLOCAR OUTRO TIPO DE PAPEL DE PAREDE NA PORTA.  
 
 
QUESTÃO 3 - RELACIONE AS COLUNAS E MARQUE A ALTERNATIVA COM A SEQUÊNCIA CORRETA: 

(1) DOG   (   ) GIRAFA 
(2) CAT   (   ) LEÃO 
(3) FROG   (   ) CACHORRO 
(4) LION   (   ) GATO 

(5) GIRAFFE  (   ) SAPO 
 
QUESTÃO 4 - DE ACORDO COM O TEXTO FAÇA O QUE SE PEDE. 
MY FAMILY  
I AM BRUCE.  
I WANT TO INTRODUCE MY FAMILY TO YOU.  
PETER IS MY FATHER  
KATE IS MY MOTHER.  

PETER AND KATE ARE PARENTS.  
JOHNNY IS MY BROTHER AND ANDREA IS MY LITTLE SISTER.  
MY FAMILY IS VERY HAPPY. 
AS TRADUÇÕES DAS PALAVRAS SUBLINHADAS RESPECTIVAMENTE SÃO:  
A) (    ) TIO, PRIMA, PAIS, IRMÃO, IRMÃ.  

B) (    ) PAI, MÃE, PARENTES, IRMÃO, IRMÃ.  

C) (    ) PAI, MÃE, PAIS, IRMÃO, IRMÃ.  

D) (    ) PAI, MÃE, PAIS, AVÔ, IRMÃ.  


