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2º ROTEIRO DE JUNHO ou 14ª ATIVIDADE – JUNHO/2021 

 
NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 9º ANO _____ 

 
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

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

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

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

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

 ENTREGAR DO DIA 14/06/21 ATÉ 18/06/21. 
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VOCÊ FICA NO ANONIMATO 

 9º ANO A 
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CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS CIÊNCIAS  

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS  

 

9º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE GRAMÁTICA atividadescristianetcc@outlook.com 

EDNA LIPT ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 
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LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
1ª aula 

ATIVIDADE GRAMATICAL 

Uso do pronome relativo QUE 

O pronome relativo que é o mais utilizado, sendo considerado um pronome relativo universal. 
Refere-se a coisas ou a pessoas e pode ser substituído por: o qual, a qual, os quais e as quais. 

Emprega-se preferencialmente com preposições com uma só sílaba (a que, com que, de que, em 
que, por que) e pode aparecer precedido pelos pronomes demonstrativos o, a, os, as. 

 Acabei de lavar o vestido que estava sujo de tinta. 
 Ele é o candidato que foi selecionado. 
 Já encontramos a chave que estava desaparecida. 
 A funcionária que traz a documentação ainda não chegou. 
 Este é o sabor de que eu mais gosto. 
 O carro em que eu vim é o do meu marido. 
 Na realidade, já nem sei o que faço. 
 Era revisor de textos, o que requer muita atenção. 

Uso do pronome relativo QUEM 

O pronome relativo quem se refere somente a pessoas, nunca a coisas. Vem sempre antecedido 
de preposição quando tem um antecedente explícito. 

 Este é o garoto a quem sempre amei. 
 A senhora a quem cumprimentei é a minha antiga sogra. 
 É esta a professora de quem você falou? 
 Aquele é o rapaz de quem eu gosto. 
 Meu filho é única pessoa por quem daria a vida. 
 Esta é a secretária para quem eu trouxe a encomenda dos correios. 

O pronome relativo quem pode ser usado sem um termo antecedente: 
Quem puder ajudar será bem-vindo. 
Quem chegar mais cedo conseguirá os melhores lugares. 

Estas frases podem ser entendidas como: 
Aquele que puder ajudar será bem-vindo. 
Aquele que chegar mais cedo conseguirá os melhores lugares. 

                                  2ª aula 

Uso do pronome relativo ONDE 

O pronome relativo onde é utilizado para indicar um lugar, podendo ser substituído por: em que, no 
qual, na qual, nos quais e nas quais. Pode ser utilizado juntamente com preposições, formando as 
palavras aonde e donde para transmitir noções de movimento. 
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 Este é o apartamento onde vivi quando pequena. 
 O hotel onde ficamos era cinco estrelas. 
 A cidade onde cresci é muito tranquila. 
 Não conheço o restaurante onde ela foi almoçar. 

O pronome relativo onde pode ser usado sem um termo antecedente: 
Fique onde você for feliz. 
Estou onde combinamos. 

Estas frases podem ser entendidas como: 
Fique no lugar em que você for feliz. 
Estou no lugar em que combinamos. 

                                 3ª aula 

1) Assinale a alternativa em que o pronome relativo foi empregado corretamente. 

a) O filme que Pedro gosta chama “Bad Boys”. 

b) Admiro pessoas que gostam de ler. 

c) O sítio onde fui é bem distante. 

d) Este é o rapaz que eu te falei. 

2) Assinale a alternativa em que o pronome relativo foi empregado corretamente. 

a) Visitei minha mãe, cujo o bolo de cenoura continua maravilhoso. 

b) A menina com cuja meu gato brincava era filho do vizinho. 

c) Madalena, a cujo carro estava envolvido no acidente, não se machucou. 

d) Minha avó, de cujas histórias me lembro bem, era uma pessoa reservada. 

3) Complete as frases com pronome relativo adequado: 
 
a) O aluno_____ estuda, vence. O aluno______não estuda, se arrepende. 
b) Contemplo o céu,______ estrelas brilham intensamente. 
c) A loja,______dono é aquele senhor, foi assaltada várias vezes. 
d) A pessoa_____ mais amei na vida foi Joana. 
e) A casa,______ paredes estavam sujas, já foi pintada. 
 
 
4) Identifique a frase em que não se usa corretamente o pronome relativo: 
 
(  ) É um político em cujas palavras não se pode confiar. 
(  ) Feliz o povo cujo o governo não é corrupto. 
(  ) Essa é a pessoa de quem eu tanto falo. 
(  ) Essa é a pessoa cujo amor eu não divido com ninguém. 
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

INTERPREETAÇÃO TEXTUAL 

1ª AULA 

                                         Zorro 

Dom Diego de la Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom 

Alejandro de la Vega.  

Seu empregado, Bernardo, testemunhou uma injustiça. Como era mudo, narrou o caso com 

grandes gestos.  

Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado. E partiu a galope, 

cortando a noite com seu cavalo negro.  

Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, Zorro 

saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Mas os soldados do sargento chegaram, e Zorro 

precisou fugir. Então, deixou sua marca sobre o peito do malvado: um “Z” de Zorro.  

O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio. Mas, ele era o defensor dos 

fracos e oprimidos, e ninguém quis denunciá-lo.  

E Zorro continuou seus combates em segredo.  

 

Minha 1ª Biblioteca Larousse Heróis. Tradução: Adriana de Oliveira Silva. São Paulo: Larousse do 

Brasil, 2007, p. 52 - 53 . 

2ª AULA 

Leitura 

Trabalhando com o dicionário 

a) Procure no dicionário as palavras desconhecidas: 

Próspera 

Acrobata 

Defensor 

Oprimidos 

Injustiça 

3ª aula 

 

 1 – Identifique o conflito em torno do qual se desenvolveu o conto: 

_______________________________________________________________ 

 

 2 – Marque a alternativa em que se percebe o clímax do conto: 
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a) “Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado.”. 

b) “Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo.”. 

c) “Mas os soldados do sargento chegaram, e Zorro precisou fugir.”. 

d) “O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio.”.  

 

 3 – Assinale a passagem em que se nota a utilização da comparação: 

 a) “[...] Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado.”. 

b) “E partiu a galope, cortando a noite com seu cavalo negro.”. 

c) “Ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento.”.  

d) “Mas, ele era o defensor dos fracos e oprimidos, e ninguém quis denunciá-lo.”.  

 

4 – Em “[...] e ninguém quis denunciá-lo.”, a forma pronominal destacada substitui: 

a) Bernardo  

b) Zorro 

c) sargento Garcia 

d) governador da província  

4ª aula 

1 – Há o predomínio no gênero “conto” de sequências:  

a) narrativas 

b) descritivas 

c) expositivas  

d) argumentativas  

 

Nas questões de 6 a 8, assinale a alternativa que apresenta a ideia expressa pelo termo destacado 

em cada seguimento, tendo em vista o contexto em que se insere: 

  

2 – “Como era mudo, narrou o caso com grandes gestos.”.  

a) adversidade 

b) causa 

c) justificativa 

d) consequência  

 

3 – “Mas os soldados do sargento chegaram, e Zorro precisou fugir.”. 

a) adição 

b) conclusão 

c) prioridade 

d) adversidade  
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4– “Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento.”.  

a) conformidade 

b) continuidade 

c) finalidade 

d) explicação  

 

 5 – “O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio.”. Justifique a ausência do 

acento indicador de crase diante da palavra “prêmio”: 

 

                                                              

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

Responda as questões abaixo, de acordo com o texto do roteiro anterior (2ª Guerra Mundial) 

Assinale a alternativa correta: 

 

1 - “Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior.” 

(Winston Churchill, em discurso feito no Parlamento em 21 de agosto de 1941). 

 

A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira 

Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda 

Guerra Mundial. 

Entre esses problemas, identificamos: 

 

a) o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e por 

áreas de investimentos. 

b) o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia, com abertura para o Ocidente. 

c) os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. 

d) a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de 

nacionalismo. 

 

2 - A Segunda Grande Guerra (1939-1945) adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 

1941, quando: 

a) os russos tomaram a iniciativa de anexar os Estados Bálticos. 

b) os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África. 

c) os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor 

d) os franceses, por determinação do marechal Pétain, ocuparam o Sudeste da Ásia; 

 

3 - Em relação à Segunda Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na morte de seis milhões 

de pessoas. 

b) os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam 

Hiroshima e Nagasaki. 
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c) De Gaulle foi o chefe do governo de Vichy. 

d) com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra. 

 

4 - O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no 

Pacífico foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 1934, os 

japoneses passaram a falar mais desinibidamente da “Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia 

Oriental”, considerada como a “Doutrina Monroe Japonesa”. 

A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China, impôs-lhe o Tratado de 

Shimonoseki passando a exercer tutela sobre a Coreia. 

 

Definida sua área de projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e a Rússia. A 

área de atrito passou a incluir os Estados Unidos quando os japoneses ocuparam a Manchúria, em 

1931, e a seguir, a China, em 1937. 

Sobre a expansão japonesa, infere-se que: 

 

a) o Japão tinha uma política expansionista, na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina 

Monroe. 

b) o Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando-a à semelhança do que os EUA 

faziam. 

c) o povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiarem a Doutrina Monroe e 

proporem o desenvolvimento da Ásia. 

d) a China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe previa a parceria entre os 

dois. 

 

5 - Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Neville 

Chamberlain, sustentou sua posição política: 

“Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado, que alternativa existia? 

Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, 

teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. 

 

Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes 

chamada de ‘apaziguamento europeu’, e Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, 

região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa, e 

que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães.” 

 

Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi 

rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que 

 

a) Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa além da região dos Sudetos. 

b) a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. 

c) o rompimento desse compromisso inspirou a política de ‘apaziguamento europeu’. 

d) a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas 

potências aliadas. 

 

6 - Em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, enviando, 

em 1944, tropas para o continente europeu. Com relação à participação brasileira na Segunda 

Guerra Mundial, é correto afirmar que: 
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a) a experiência da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), foi decisiva para o sucesso da expedição brasileira. 

b) a tomada de Monte Castelo, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da 

FEB. 

c) o Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não permitiu a 

instalação de bases militares norte-americanas em seu território. 

d) a participação do Brasil na guerra, contra os regimes nazifascistas, estava em consonância com 

a forma de governo democrática assumida por Getúlio Vargas, desde 1937. 

 

7 - Segundo a historiadora Regina da Luz Moreira, “o retorno dos contingentes da FEB precipitou (...) 

a queda de Vargas em 1945”. 

Assinale a alternativa que justifica a declaração acima, relacionando a atuação do Brasil, por meio 

da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Segunda Guerra Mundial com o primeiro governo de 

Getúlio Vargas (1930-1945). 

 

a) Ao lutar pela democracia e contra os fascismos na Europa com a FEB, o governo de Vargas perdeu 

apoio interno ao manter regime autoritário. 

b) Ao lutar pela democracia e derrotar os fascismos na Europa, os pracinhas conquistaram apoio 

popular para derrubar a ditadura de Vargas. 

c) Ao derrubar o regime franquista na Espanha, os soldados brasileiros inspiraram a população a 

lutar por eleições, após 15 anos de Estado Novo. 

d) Ao derrotar os fascistas na Batalha de Monte Castelo na Itália, a FEB conquistou o apoio norte-

americano para derrubar a ditadura de Vargas. 

 

8 - Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial foram tensos entre as grandes potências 

mundiais. 

Considerando-se a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e o Pacto de Varsóvia, criados 

nesse período, é CORRETO afirmar que: 

 

a) a OTAN visava a apaziguar os conflitos relacionados à divisão da cidade de Berlim, bem como a 

proteger os países sob sua influência econômica das ameaças de invasão externa e de conflitos 

militares. 

b) ambos desenvolveram políticas que incentivaram a chamada corrida armamentista, que, durante 

o período da Guerra Fria, colocou o Planeta sob a ameaça de uma guerra nuclear. 

c) ambos foram estabelecidos, simultaneamente, para defender os interesses dos países que 

disputavam, após a Segunda Guerra, uma reordenação dos espaços europeu e americano. 

d) os países signatários do Pacto de Varsóvia se aliaram e, para defender seus interesses 

financeiros, formaram um bloco econômico, a fim de competir com a Alemanha, a Inglaterra e os 

Estados Unidos. 

 

9 - As bombas atômicas, lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em 1945, resultaram na morte de 

aproximadamente 300.000 pessoas, vítimas imediatas das explosões ou de doenças causadas pela 

exposição à radiação. Esses eventos marcaram o início de uma nova etapa histórica na corrida 

armamentista entre as nações, caracterizada pelo desenvolvimento de programas nucleares com 

finalidades bélicas. 

 

Considerando essa etapa e os efeitos das bombas atômicas, analise as afirmações abaixo. 
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I. As bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos Estados Unidos, 

único país que possuía esse tipo de armamento ao fim da Segunda Guerra Mundial. 

II. As radiações liberadas numa explosão atômica podem produzir mutações no material genético 

humano, que causam doenças como o câncer ou são transmitidas para a geração seguinte, caso 

tenham ocorrido nas células germinativas. 

III. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias nações desenvolveram armas atômicas e, 

atualmente, entre as que possuem esse tipo de armamento, têm-se China, Estados Unidos, França, 

Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido e Rússia. 

 

Está correto o que se afirma em 

 

a) II, somente. 

b) I e II, somente. 

c) II e III, somente. 

d) I, II e III. 

 

10 - O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético assinado entre a Alemanha e a União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no ano de 1939, causou espanto mundial. Em que 

consistia este acordo? 

 

a) Tratados realizados entre Hitler e Stalin para que ambos não atacassem a Polônia. 

b) Acordo de não agressão entre Alemanha e União Soviética por dez anos e uma cláusula que 

incluía a divisão da Polônia entre os dois países. 

c) Política de acordos entre Hitler e Stalin de que estabelecia a neutralidade em caso de um conflito 

armado na Europa. 

d) Uma aliança político-militar entre ambos os países que garantia o apoio caso algum deles fosse 

atacado pela Inglaterra ou a França. 

 

11 - A II Guerra Mundial foi caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica. Sobre este 

assunto é correto afirmar que: 

 

a) A maior invenção deste conflito foi a bomba atômica lançada em cidades japonesas em agosto de 

1945. 

b) Os nazistas conseguiram criar armas como o submarino nuclear e o gás Ziklon-B. 

c) As mesmas estratégias utilizadas na Primeira Guerra foram repetidas na Segunda, como o uso da 

cavalaria. 

d) A aviação de guerra se restringiu à missões de patrulhamento e reconhecimento. 

12 - A situação da Alemanha no final da guerra foi alvo de atenção dos países vencedores. Assinale 

a alternativa correta sobre o tema: 

 

a) A Alemanha não recebeu nenhuma ajuda do Plano Marshall e arrastou-se numa crise econômica 

até a década de 60, quando foi socorrida pela União Soviética. 

b) O país foi ocupado por Estados Unidos e URSS, passou por um processo de “desnazificação”, 

mas teve ajuda econômica para sua reconstrução de ambos os países citados. 

c) A Alemanha foi dividida em duas entidades territoriais, influenciadas por Estados Unidos e URSS, 

o que afastou o país de vários acontecimentos da Guerra Fria. 

d) O país foi condenado pelos desastres da Segunda Guerra, teve que pagar indenizações pesadas 

aos vencidos e tonou-se um ator menor dentro do mundo europeu. 
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13 - Após a guerra, várias nações se reuniram em 24 de outubro de 1945, em Nova York, para 

celebrar a inauguração Organização das Nações Unidas – ONU. Assinale a alternativa que melhor 

explica esta instituição: 

 

a) A continuação do trabalho da Liga das Nações, suspenso desde o início do conflito, em 1939. 

b) Um fórum de discussão a fim de minimizar a distância entre o mundo capitalista e o mundo 

comunista durante a Guerra Fria. 

c) Uma aliança política entre os países vencedores com o objetivo de assegurar que o fascismo e 

seus regimes correlatos não voltariam mais a existir. 

d) Uma força internacional acima das nações, com o propósito de defender a paz mundial, os direitos 

do homem e a igualdade dos povos. 

 
GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
AULA 1 
(EF09GE05) Analisar fatos e situações referentes à integração mundial econômica, politica e cultural 
e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. 
UNIDADE TEMÁTICA> Conexões e Escalas 
OBJETO DE CONHECIMENTO> Integração mundial e suas interpretações: globalização e 
mundialização. 
 
Nesse quadro de globalização, hoje, as empresas transnacionais. 

 
geofixador.blogspot.com 
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 Atual em vários países ao mesmo tempo; 
 Compram a melhor matéria-prima ao menor preço em qualquer lugar do mundo 
 Instalam-se onde os governos oferecem mais vantagens (terrenos, infraestrutura, isenção ou 

dedução de impostos etc.) e a mão-de obra é mais barata; 
 Com um eficiente sistema de distribuição, enviam seus produtos para todos os cantos do 

mundo; 
 Fazem uma intensa publicidade, convencendo-nos da necessidade de adquiri-los, criando 

necessidades humanas inimagináveis, num mundo em que não foram resolvidas questões 
básicas de sobrevivência de centenas de milhões de seres humanos (fome, emprego, 
moradia, educação, saúde etc.); 

 Têm um faturamento gigantesco que chega a ser superior à soma do PIB de vários países. 
Na atual fase histórica de predominância do sistema capitalista vem ocorrendo: a fusão de 
grandes empresas com ampliada concentração do poder político-econômico e aumento de sua 
influencia cultural. Junto com os fundos de pensão, fundos mútuos de investimento e outras 
instituições similares, essas grandes empresas, com sede em países desenvolvidos, operam 
financiamento no mundo inteiro. Com exceção dos de pensão, que precisam operar nos limites 
da prudência e com perspectiva de longo prazo, os demais fundos e outras instituições financeiras 
ou empresas, além de aplicar nos setores da indústria clássica e principalmente nos de tecnologia 
de ponta e de serviços, controlam usualmente os chamados capitais voláteis ou de curto prazo. 
Fazem investimentos especulativos nas bolsas de valores de todo o mundo; movimentam-se 
rapidamente em transações controladas por redes eletrônicas; ignoram fronteiras nacionais e vão 
à busca de espaços geográficos que lhes ofereçam rentabilidade; fogem do controle dos Estados 
nacionais, cujos governos se sentem impotentes em discipliná-los. Desse modo, comandam a 
economia mundial e influem sobremaneira no arranjo espacial ou na organização do espaço 
geográfico das nações, segundo seus interesses ou conveniência. 
“Avolumam-se evidencias de que na economia global, cada vez mais é o mercado financeiro, ou 
seja, as grandes corporações e não os governos, que, em última análise, decide sobre os destinos 
do cambio, da taxa de juros, dos preços das commodites”, da poupança e dos investimentos. 
Sem dúvidas, a liberação e a globalização nos mercados são altamente vantajosos, para o grande 
capital, cujos os horizontes e estratégias transbordam as fronteiras do Estado nacional (...). 
Dificilmente encontrar-se – à uma referencia às prioridades sociais na retórica “dos arautos da 
globalização”. (H. Rattner, Globalização...in revista do IEA. USP, set/dez. 1995, p. 66) 
 
AULA 2 
 
1- Explique o que é globalização: 

 

 

 

 
2- Escreva três características da globalização: 

 
 

 
 

 
3- Dê significado das palavras. (pesquisar) 

 
a) Monopólio: 

_______________________________________________________________________ 
 

 
b) Oligopólio:______________________________________________________________ 
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c) Cartéis: _______________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 
d) Trustes: _______________________________________________________________ 

 
    ____________________________________________________________ 
 

e) Royalty: ____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
f) Comomodity: _________________________________________________________ 

 
 

 
g) Dumping: _______________________________________________________________ 

 
AULA 3      

 Para não esquecer: 
 
1) 

 
(Millôr Fernandes. Retirado de: VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São 
Paulo: Editora Ática, 2012.p.323.) 
Disponível em: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-
globalizacao.htm#questao-45 
Acesso em: 17 de nov de 2020 

A ilustração de Millôr Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz 

referência: 

a) (   ) à visão eurocêntrica das projeções cartográficas 

b) (   ) à visão conceitual da Globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem 

c) (   ) à forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da Globalização 

no Brasil 
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d) (   ) à Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvido são 

dependentes do Norte desenvolvido. 

2. “A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema-

mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes”. 

Os “graus diferentes” citados no texto referem-se: 

a) (  ) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de 

homogeneização cultural. 

b) (  ) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema capitalista 

em escala mundial. 

c) ( ) à forma desigual de difusão e alcance do processo de globalização econômica e política. 

d) (  ) à impossibilidade da globalização atingir todo o planeta. 

3. Assinale um dos eventos abaixo enumerados que NÃO possui relação direta com o processo 

de globalização: 

a) (  ) O aumento dos comércios e mercados locais em oposição às corporações internacionais. 

b) (  ) A formação de blocos econômicos regionais. 

c) (  ) A propagação do inglês como idioma universal. 

d) (  ) O “encolhimento” do mundo graças à redução das dificuldades de comunicação e 

transporte entre as diferentes regiões do planeta. 

4. Explique o princípio do processo de globalização. 

5. O atual estágio avançado da globalização faz o mundo ser visto hoje como uma aldeia. Por 

que isso ocorre? 

6. Explique um aspecto positivo e um negativo da globalização. 
 
 
 
  
  
 
 
               
               
               
               
               
               
               

[Digite uma citação do documento ou o resumo de um ponto interessante. Você pode posicionar a caixa de 

texto em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de Desenho para alterar a formatação da 

caixa de texto de citação.] 
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 REFERÊNCIAS: CURRÍCULO PAULISTA / HABILIDADES ESSENCIAIS 
https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental  

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

 O que é Antígeno e Anticorpo?   Assista a vídeo aula e faça suas anotações: 

https://youtu.be/VcqfMN3SENY       (Antíngeno e anticorpo – 3min30seg) 

https://youtu.be/L3gdYm2Y9Uc        (anticorpos – 2min20seg) 

https://youtu.be/4GvOqiiyQFM         (Leucócitos – 

defensores das células 2min) 

 

 

A pandemia do coronavírus impulsionou uma 

verdadeira corrida para criação de uma vacina para a 

COVID-19. Atualmente, diversos grupos de pesquisa, no 

Brasil e no mundo, desenvolvendo vacinas com diferentes 

tecnologias. 

  
Em Roma, na Itália, foram utilizados modelos matemáticos e aplicativos para analisar 
comparativamente o genoma do novo coronavírus (2019-nCoV) com os genomas do vírus SARS, do 
MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), e com o do coronavírus tipo SARS de morcegos. 

Os resultados mostram que o genoma de 2019-nCoV é muito próximo do genoma do coronavírus 
tipo SARS de morcegos, descoberto e isolado por cientistas em 2015.  

Portanto, a pesquisa em tela permitiu aos cientistas concluírem que o 2019-nCoV (atualmente, 
SARS-CoV-2) provavelmente tenha se originado em morcegos e, após sofrer mutações, passou a 
infectar seres humanos, desencadeando a atual pandemia. ” 

 Nota: O Grupo de Estudo de Coronaviridae (CSG), do Comitê Internacional sobre Taxonomia de 
Vírus, é responsável pela classificação e nomenclatura científica dos vírus da família Coronaviridae. 
O comitê publicou recentemente a mudança da nomenclatura do novo coronavírus, que 
provisoriamente era chamado de 2019-nCoV e passou para SARS-CoV-2. 

Este texto é um resumo de divulgação científica produzido pela equipe do Canal Ciência/ 
IBICT/MCTIC, baseado no artigo científico original The 2019‐new coronavírus epidemic: Evidence 
for virus evolution (janeiro/2020), com objetivo de informar os leitores sobre o que tem sido 
realizado na Ciência na busca por soluções para amenizar os impactos da pandemia da COVID-19. 

 Como está o desenvolvimento da vacina contra a covid-19? 

https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental
https://youtu.be/VcqfMN3SENY
https://youtu.be/L3gdYm2Y9Uc
https://youtu.be/4GvOqiiyQFM
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40020
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40020
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Eficaz e seguro: é o que se exige de um imunizante contra o vírus Sars-Cov-2. Equipes 

internacionais apostam em diferentes 

estratégias científicas. Um panorama 

do estado das pesquisas. 

 

 Centenas de pesquisadores 

trabalham para o desenvolvimento de 

vacinas contra covid-19 

 Cientistas espalhados pelo 

mundo testam em estudos clínicos a 

eficácia de mais de 50 candidatas a 

vacina contra a covid-19.  

Segue um resumo de como 

ocorrem os estudos sobre a eficácia das vacinas à serem disponibilizadas para a sua aplicação 

na população.  
   

 

Nota: Uma vacina não é 

considerada aprovada até que a FDA 

dos EUA ou a EMA europeia a tenha 

aprovado ou até que tenha sido 

liberada para uso emergencial por 

uma dessas agências ou pela OMS. E, 

do mesmo modo assim ocorre com a 

ANVISA aqui no Brasil. 

Algumas firmas, como a BioNTech e 

Pfizer ou a Sinovac, submetem suas 

candidatas a vacina a diversos testes 

paralelos, por exemplo, em diferentes 

grupos etários ou em doses e formas de 

ministração variadas.  

Depois de as fases clínicas 

estarem concluídas, a firma está 

apta a requerer formalmente a aprovação da substância. Três agências são especialmente 

importantes nesse processo: a Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, a 

European Medicine Agency (EMA) na Europa e a Pharmaceutical and Medical Device Agency 

no Japão. (***Para a utilização desses imunizantes aqui no Brasil é necessário que a 

ANVISA faça essa aprovação)  

 Com o início da vacinação contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil, muito 

provavelmente você já deve ter procurado por informações sobre os dois imunizantes com uso 

autorizado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): a CoronaVac e 

a AstraZeneca/Oxford. Sendo assim, separamos aqui as principais informações para que você 

fique bem informado sobre esse assunto! 
 

 



16 

 

 AS VACINAS SÃO REALMENTE EFICAZES E SEGURAS? 
 

 Em meio à pandemia do novo coronavírus, é de se esperar que haja uma grande ansiedade 

pelo desenvolvimento de uma vacina. Sendo assim, é comum haver aquela falsa sensação de 

que esse imunizante estivesse demorando a ser produzido, não é mesmo? Mas a espera não é 

por acaso, pois a autorização da vacina deve, antes de ser aplicada, estar de acordo com pré-

requisitos que garantam a segurança e eficácia, estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária). 

 

 Apesar da possibilidade de produzir a vacina a partir de vários métodos distintos, todas 

elas apresentam um objetivo em comum: capacitar o sistema imunológico ao reconhecimento 

de um micro-organismo e então evitar a infecção das células do nosso organismo. Mas 

independentemente da tecnologia utilizada, todas devem apresentar eficácia e segurança 

favoráveis para que sejam aplicadas na população em geral. E, falando nisso, você sabe o que 

significam os termos “eficácia” e “segurança” quando nos referimos às vacinas? 

 

 

 O que é "EFICÁCIA" de uma vacina? 

A eficácia da vacina é traduzida como a capacidade do imunizante em conferir proteção 

imunológica a um determinado agente, no caso, o vírus SARS-CoV-2. O termo é utilizado 

quando falamos da fase 3 dos ensaios clínicos, ou seja, para fazer referência ao percentual de 

pessoas vacinadas, nas condições controladas do estudo, que adquiriram imunidade ao vírus. 

Atenção: a eficácia diz respeito apenas ao estudo entre os voluntários da pesquisa. O número 

que indica o impacto real da vacina na população é a efetividade. 

  

 O que é "SEGURANÇA" de uma vacina? 

Quando falamos na segurança de uma vacina, o objetivo é garantir que a vacina não traga 

riscos à saúde. Por isso, a segurança da vacina é avaliada durante toda a fase clínica do estudo, 

principalmente em sua primeira fase, cujo número de participantes é reduzido. 

 Saiba mais:   

https://youtu.be/Vpgv-280fsM         (0:45 seg - Nova vacina contra COVID desenvolvida no Brasil) 

https://youtu.be/2Y3Huxu97nk        (1:39 min – Novas tecnologias no desenvolvimento de vacinas) 

https://youtu.be/2b3JOBJOzWI        (7:33 min – Compreenda as diferenças entre as duas vacinas   

                                                                                                              inicialmente utilizadas no Brasil) 

 

Atividades: 

Pesquise e responda: 

1- Quais vacinas estão sendo utilizadas em vários países do Planeta? 

2- Quais vacinas estão sendo utilizadas no Brasil? 

3- Qual estratégia o ministério da saúde e as secretarias estaduais e municipais estão 

utilizando para a aplicação das vacinas? 

4- O que significa dizer que uma vacina tem eficácia? 

 

https://youtu.be/Vpgv-280fsM
https://youtu.be/2Y3Huxu97nk
https://youtu.be/2b3JOBJOzWI
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***Lembre-se, você pode aprender muito mais utilizando com sabedoria os instrumentos de 

pesquisa disponíveis na internet. Não deixe de estudar, mantenha o foco e siga em frente.  

 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
ORIENTAÇÕES: 

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

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

 
AULA 1 
 
DICA DE VÍDEO-AULA: 
Problema envolvendo Equação do 2° grau: https://youtu.be/edmr-ZGtE8Q 
 
AULA 2 
 

SITUAÇÕES-PROBLEMA ENVOLVENDO EQUAÇÕES DO 2º GRAU  

                             
1) A soma do quadrado de um número com ele próprio é 90. Calcule esse número.  

RESOLUÇÃO: Representamos um número por x, e por x2, o seu quadrado. Temos então a 

equação: x2 + x = 90 . 

EQUAÇÃO NA FORMA GERAL: x2 + x – 90 = 0  

a= 1 b= 1 c= - 90  

Δ= b2 – 4ac  

𝛥=12−4⋅1⋅(−90)  

𝛥=1+360  

𝛥=361  

 
 
 
 
 

                                                                     x1 = 
−1+19

2
  = 

18

2
 = 9      e       x2 = 

−1−19

2
 = 

−20

2
 = -10  

 

Neste caso, os números 9 e – 10, satisfazem a equação x2 + x – 90 = 0, pois:  

x2 + x – 90 = 0  ⇒  92 + 9 – 90 = 0  ⇒  81 + 9 – 90 = 0  ⇒  90 – 90 = 0 

x2 + x – 90 = 0  ⇒ (-10)2 + (-10) – 90 = 0  ⇒  100 - 10 – 90 = 0  ⇒ 90 – 90 = 0  

 

Resposta: Os números são 9 e -10. 

 

https://youtu.be/edmr-ZGtE8Q
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2) Um terreno retangular de área 875m² tem o comprimento excedendo em 10 metros a largura. 

Calcule as dimensões desse terreno.  

 

 

RESOLUÇÃO:  

Podemos representar o comprimento por x + 10 e a largura por x.   

Temos então a equação:  x · (x + 10) = 875  →   aplicando a propriedade distributiva e “arrumando” 

a equação teremos a  sua forma reduzida : x2
 + 10x - 875 = 0    

                        (a = 1 ; b = 10 e c = - 875) 

Δ= b2 – 4 · a ·c  

Δ =102−4 ⋅ 1 ⋅ (−875)  

Δ =100 + 3500 

Δ =3600  

x1 =  −10+60
2

 = 
50

2
 = 25 

x2 = 
−10−60

2
 = 

−70

2
 = -35 

 

Neste caso, o número negativo – 35, não serve (pois não temos medidas de terreno representadas 

por valores negativos). Então temos:  

x= 25  

Comprimento ⇒ x + 10 = 25 + 10 = 35m e largura ⇒ x = 25m  

 

Resposta: As dimensões do terreno são 25 m por 35m 

AULA3 – AULA 4 – AULA 5 

EXERCÍCIOS 

(Todos os exercícios devem conter os cálculos) 

1) O quadrado de um número diminuído do seu dobro é igual a 15. Qual é esse número?  
 
 
 
 
 
 

 

2) Perguntando sobre sua idade, Juliana respondeu: O quadrado de minha idade menos o seu 

quíntuplo é igual a 104. Qual é a idade de Juliana?  
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3) Se do quadrado de um número subtrairmos 6, o resto será 30. Qual é esse número?  

 

 

 

4) O quadrado de um número diminuído de 15 é igual ao seu dobro. Calcule esse número.  

 

 

 

5) Calcule um número inteiro tal que três vezes o quadrado desse número menos o dobro desse 

número seja igual a 40.  

 

 

 

6) A soma do quadrado de um número com o seu triplo é igual a 7 vezes esse número. Calcule esse 

número.  

 

 

 

7) Uma das raízes da equação 0,1x2 - 0,7x + 1 = 0 é: 

     a.(     ) 2            b.(     ) 7            c.(     ) 0,2          c.(     ) 0,5 

                        

8) O quadrado de um número natural é igual ao seu dobro somado com 24. O dobro desse número 

menos 8 é igual a: 

     a.(     ) 3          b.(     ) 4          c.(     ) 5          d.(     ) 6 

 

9) Um salão retangular tem área de 204 m2 e seu comprimento tem 5 m a mais do que sua largura.   

As dimensões desse salão são: 

     a.(     ) 17 m e 12 m                  c.(     ) 21 m e 16 m 

     b.(     ) 19 m e 24 m                  d.(     ) 24 m e 8,5 m 

 

 

10) O perímetro de um retângulo é 20 m, e sua área é 24 m2. Dessa forma, podemos afirmar que as 

dimensões desse retângulo são: 

     a.(     ) 2 m e 12 m        b.(     ) 3m e 8 m        c.(     ) 3 m e 7 m         d.(     ) 4 m e 6 m 

 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 
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SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS 
 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
     ORIENTAÇÕES: 

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

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

 
DICAS DE VÍDEO-AULAS: 

Semelhança de triângulos: https://youtu.be/pyAapMye4Ts 

Semelhança de triângulos: https://youtu.be/rgIdtpMD0Y8 

 
AULA 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esses dois triângulos satisfazem as condições que tornam semelhantes dois polígonos: os 

ângulos internos são respectivamente congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. 

Os triângulos, porém, constituem um caso especial de polígono: para verificar se dois triângulos são 

semelhantes, basta que uma das duas condições citadas acima se verifique. Se uma 

delas for satisfeita, a outra também será. Vamos fazer essa verificação: 

• Os ângulos internos são respectivamente congruentes. 

 

 

 

 

 

 

• Os lados correspondentes são proporcionais: 

 

https://youtu.be/pyAapMye4Ts
https://youtu.be/rgIdtpMD0Y8
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Portanto, ΔABC~𝛥MNP. 

Se dois triângulos têm dois ângulos respectivamente congruentes, o terceiro ângulo de cada 

triângulo também será congruente, pois a soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo 

é igual a 180°. 

Assim, para saber se dois triângulos são semelhantes, basta verificar se eles possuem dois 

ângulos respectivamente congruentes. 

Exemplos:  

1) Observando as figuras abaixo, determine as medidas de x e y. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando a proporcionalidade das medidas dos lados correspondentes, podemos determinar x e 

y: 

 

 

 

 

 

 

2) Aplicando a propriedade fundamental da semelhança de triângulos e sabendo que MP//AB, 

vamos calcular as medidas x e y indicadas na figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dois triângulos são semelhantes quando têm: os ângulos internos respectivamente congruentes 
ou os lados correspondentes proporcionais. 
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Separando os triângulos, temos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrevendo a proporção entre os lados correspondentes, temos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 2  

EXERCÍCIOS 
 
1) Determine x e y, sabendo que os triângulos são semelhantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) O esquadro que a professora usa no 

quadro é uma ampliação do esquadro 
da Vera na razão 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Determine a medida dos três ângulos do esquadro da professora.  
 

 
b) Determine a medida dos três lados do esquadro da professora 
 



23 

 

3) Determine x e y, sabendo que os triângulos são semelhantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Se os ângulos com “marcas iguais” são congruentes, determine x: 

a)                                                        b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Sabendo que 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅//𝑅𝑄̅̅ ̅̅ , determine as medidas x e y indicadas na figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Na figura, temos 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  // 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . Nessas condições, encontre as medidas x (𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ) e y (𝐴𝐷̅̅ ̅̅ ). 
                                                                         
                                                       a.(     ) x = 35 e y = 45  
                    b.(     ) x = 30  e y = 40  
           c.(     ) x = 36  e y = 10  
        d.(     ) x = 27  e y = 36  

 
 

7) Para medir a largura x de um lago, foi utilizado o esquema abaixo. 

      Nessas condições, obteve-se ΔABC //ΔEDC.     

      Determine a largura x do lago. 

      a.(     ) 250 m 
      b.(     ) 400 m 
      c.(     ) 260 m 
      d.(     ) 360 m 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 
Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                         
Continuação: Primeiros Socorros 

 Ferimentos 

 Certamente você já deve ter se macucado com algum objeto cortante ou mesmo caiu e 
acabou “rasgando” a pele, não é mesmo? 
 A conduta é simples: se o ferimento for superficial ( atingir apenas a pele), lave o local com 
agua e sabão, ou limpe com material antisséptico, e cubra com um pano limpo ou gaze; se for de 
maior gravidade, ou seja, mais profundo, faça o mesmo procedimento e procure o hospital mais 
próximo, talvez seja necessário aplicação de ponto no local. 

       
              Lavar ferimento                 Entorse (colocar gelo).                 Fratura (imobilizar se possível). 

 Entorse 

 
Muitas vezes, a entorse lesiona tecidos internos e causa inchaço. A melhor coisa a fazer é 
deixar a articulação machucada o mais imóvel possível e aplicar uma bolsa de gelo no local. 
Se o inchaço continuar, será necessário consultar o médico. 
 
 
 

 Fratura 

Nós costumamos usar o termo “quebrei o osso”, mas na verdade quando quebramos “um 
osso” a dor que sentimos acontece muitas vezes por que se rompem os vasos e nervos que passam 
internamente, ocasionando dor, inchaço e sangramento no local. Além disso, a vítima fica 
incapacitada de movimentar a região, e o membro fica visivelmente deformado.  

Nesses casos a maneira mais correta é imobilizar o local da fratura; em caso de fratura 
exposta, caso o osso rompa a pele ao se quebrar, será preciso estancar o sangue (hemorragia) 
e colocar um pano limpo e úmido no local e aguardar ajuda para o hospital. 

 

Atividade (responda em uma folha e coloque junto com o roteiro). 
 

1) O que devemos aplicar no local, no caso de uma entorse? 

2) Qual é a primeira coisa que devemos fazer em uma lesão (ferimento)? 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 
2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 
NOME_________________________________________ANO___TURMA___ 

 
1º Aula Dança patrimônio cultural de um povo  

     No Brasil, a mistura dos povos provocou o encontro de diferentes culturas. Esse processo de 
fusão de culturas é chamado de sincretismo cultural. Isso acontece quando duas ou mais culturas se 
misturam em sua fé, em sua arte e em seus costumes. 
      As danças sempre foram um importante componente cultural, passadas de geração a geração 
durante longo período. A maior parte das danças folclóricas são formas tradicionais de danças 
recreativas, que variam de acordo com a região do país. Vamos conhecer algumas delas. 

 O Bumba meu boi no Nordeste apresenta traços das culturas espanhola, portuguesa, africana e 
indígena.  Surgiu como uma forma de crítica à situação social dos negros e índios.  É uma dança 
teatral e conta a história da vida e morte do boi é declamada enquanto os personagens realizam 
suas danças.  

De origem Ibérica, a Dança do Pau de Fitas instalou-se no Sul do Brasil, é uma dança de roda, que 
envolve um mastro enfeitado, de aproximadamente 3 metros, e longas fitas multicoloridas, que são 
presas em seu topo, respeitando o número de pessoas que participarão. O importante do Pau de 

Fitas é que ele seja feito sempre em número par, para que o trançado das fitas dê certo. Durante a 
dança, os participantes vão se movimentando em ziguezague, trançando as fitas no mastro até que 
fique impossível prosseguir. Após o trançado, é feito o movimento contrário, destrançando as fitas. 
Está presente em diversas festas típicas. A tradição pode ser encontrada em vários países, sendo 
popular na Espanha, Portugal, Brasil, Argentina e Aruba, além de também ser praticada na Inglaterra 
e Holanda.  

Catira é um ritmo musical e estilo de dança com maior recorrência na Região Sudeste e Região 
Centro-Oeste do Brasil, caracterizada pela batida das mãos e dos pés. É um dos estilos mais 
famosos do folclore brasileiro, com origens de culturas como portuguesa, europeias, africana, 
indígena e espanhola. 

Atividades 

1ª Cite as quatro regiões tratadas no texto 
_______________________________________________________________  

2º Assinale V para verdadeiro e F para falso 
(   ) as danças folclóricas e os pratos típicos são patrimônio materiais brasileiro  
(   ) as danças podem variar de acordo com a região onde esta inserida 
(   ) as dança podem desenvolver-se através de uma história real ou fictícia 
(   ) a dança pau de fita pode ser pode ter um número impar de participantes 
(   ) as danças pode se desenvolver encima de situações sociais 

 

2ª Aula Atividade de avaliação 

1ª A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que formam a dança são elas. Assinale 
a alternativa correta. 

(   ) moderna, clássica, contemporânea , folclórica 

(   ) andar, correr, dobrar e esticar 

(   ) o intérprete, o movimento, o som, o espaço 
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(   ) gesto, voz, coreografia, intenção 

 
2ª Assinale V para verdadeiro e F para falso referente as danças milenares 

(   ) na Índia as danças tem o princípio de que a rotação dos quadris é essencial 

(   ) no Egito os “mouou” eram personagens das danças de funeral 

(   ) movimentos de pescoço, olhos, boca, mão, ombros e pés fazem parte da dança na Índia 

(  ) danças realizadas em funerais e festas religiosas eram consideradas    sagradas 

(   ) Dionísio deus do vinho e da fertilidade era cultuado no Egito 

3ª Analise as informações abaixo verdadeiras sobre dança 

I - Os temas da dança moderna eram o homem moderno e seus conflitos 

II - As ações na dança podem ser contrastantes e complementares 

III - Não é possível escrever ou fazer figurinos pra dança 

IV- O sincretismo cultural é possível em dança, na religião, nas artes e costumes  

V - A ciranda se refere a uma brincadeira infantil adultos estão excluídos  

Estão corretas as afirmativas 

 (A) I, II e V                   (C) III,IV e V      (E) I,II,III, IV e V 

 (B) II, III e IV                (D) I,II e IV         (F) I,II,III e V 

4ª Complete a frase de acordo com as características da ciranda   

O mestre______________ é responsável por___________________________ 

 

5ª Relacione as colunas referente aos fatores do movimento de Laban 
(1) Fluência      (   ) diz respeito a duração de um gesto súbito ou sustentado 

(2) Espaço        (   ) diz respeito a força empregada leve ou firme 

(3) Peso            (   ) diz respeito a movimentação ; direta, multifocado  

(4) Tempo         (   )  diz respeito ao controle do movimento; controlado cortado 

 
INGLÊS – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 
Aula 1 – Reading 
Atividade 1 – Copie e traduza o texto abaixo. Use o dicionário de Inglês/Português ou tradutor on-
line para auxílio. 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-cRXBzb0cZtU/X492eo92Q7I/AAAAAAAApMY/c0neOjEwPV0upxoz7PUd1w1RBENbjluRgCLcBGAsYHQ/s271/1.jpg
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Renato Russo was born in Rio de Janeiro, on March 27, 1960. His real name was Renato 
Manfredini Jr. He was a Brazilian singer and songwriter. His first band was a punk rock band called 
"Aborto Elétrico". It then finished and its members formed two new bands: "Capital Inicial" and "Legião 
Urbana". Renato Russo was the leader of Legião Urbana. He was the most important composer of 
Brazilian rock. He died on October 11, 1996, because of complications caused by AIDS. 

 
Aula 2 – Exercises 
Atividade 2 – Assinale a alternativa correta para cada questão sobre a biografia de Renato Russo. 
 
1. The genre of the text is 
a) the news. 
b) chronic. 
c) biography. 
d) report. 
 
2. The text you read is intended to 
a) talk about someone's life. 
b) advertise an advertisement. 
c) sell a product. 
d) report a news item. 
 
3. Complete a frase corretamente de acordo 
com o texto: 
Renato Russo was ___________ years old 
when he died. 
a) sixty 
b) fifty-one 
c) eleven 
d) thirty-six 
 
4. Complete a frase corretamente de acordo 
com o texto: 
Aborto Elétrico” was the name of his 
___________ band.  

a) first 
b) second 
c) third 
d) last 
 
5. Renato Russo was 
a) the leader of the Urban Legion 
b) secondary singer of the Urban Legion. 
c) actor of the Urban Legion. 
d) nurse of the Urban Legion. 
 
6. Complete de acordo com o texto: 
Renato Russo’s ___________ name was 
Renato Manfredini Jr. 
a) brother’s 
b) friend’s 
c) family 
d) real 
 
7. According to the text, Renato Russo was a 
songwriter 
a) important. 
b) popular. 
c) religious. 
d) dedicated. 

 

 

 


