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1º ROTEIRO – 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: 

 As atividades estarão disponíveis na escola; 

 Façam da forma que for mais fácil para você e sua família (responda as atividades na folha ou 
em folhas avulsas para a entrega na escola; 

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

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

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

 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 20/03/21. 
Calma, o mundo precisa de calma. Falta pouco, está passando... enquanto espera, respeite, cuide, 

higienize as mãos com água e sabão, use álcool gel, não deixe de usar a máscara. 
A vida é tão rara merece ser cuidada. Em breve, todos estaremos juntos novamente... 

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 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

 Gramática: Onde ou Aonde 

Complete com onde ou aonde 

01) ______ aconteceu o acidente seu guarda? 

 

02) Não entendo ________ Maria estava com a cabeça quando cometeu aquele crime? 

 

03) Meninas, ________vocês querem chegar com essas atitudes delinquentes? 

 

04) ________ pensa que vais, Paulo José? 

 

05) ________ se situa o estado de Minas Gerais, alguém pode me explicar? 

 

06) Dê ________ você está falando, José? 

 

07) ________ nos levará tamanha discussão, Clarita? 

 

08) Até _________ vai sua rebeldia, menino? 

 

09) Não sei ________ me apresentar, nem a quem me dirigir para participar do ensaio. 

 

10) _________ acaba o limite e começam as desavenças. 

 

11) Não sei________começar a procurar, pelas crianças que saíram para brincar 

 

12) Não sei _________ ir estou perdida sem rumo certo. 

 

13) _________ está seu orgulho, Pedro? 

 

14) Irei ______ quer que eu vá, criança. 

 

15) ______ Peter foi assim tão cedo? 
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16) ______ você mora, Cristina? 

 

17) Jorge visitará a cidade ______ nasceu seu pai. 

 

18) Vou ______ John for sem medo de errar por causa das minhas escolhas. 

 

19) ______ estão meus sapatos, mãe? 

 

20) Moro ______ não mora ninguém, ______ não vive ninguém. 

 

21) ______ estão os candidatos a reeleição, Carol? 

 

22) ______ nos leva a felicidade? Alguém pode me responder? 

 

23) Não sei ______ te encontrar quando chegar a São Paulo, Carla. 

 

24) De ______ você está falando, Maria Clara? 

 

25) ______ chegou a violência urbana nesse país. 

 

26) ______ ficou o gato malhado que te dei de presente, Joaquim? 

 

27) ______ eu estou está fazendo um frio danado. 

 

28) Karina me dissera morar ali; mas ______? 

 

29) Cheguei ______ eu queria chegar há muito tempo. 

 

30) ______ essas medidas provisórias irão nos levar. 

 

LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 
 

TEXTO 

Nasce um escritor 

 O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição tendo o mar como 

tema. A classe inspirou, toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca dantes 

navegados, o episódio do Adamastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro no internato, eu vivia da 



4 
 

saudade das praias do Pontal onde conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o tema da 

minha descrição. 

 Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e 

solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que 

escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, o autor daquela página seria no 

futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar onze anos. 

 Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, os 

campeões de matemática e de religião, dos que obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de 

Círculo Literário onde brilhavam alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro, 

sensação permanente durante os dois anos em que estudei no colégio dos jesuítas. 

 Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno: o padre Cabral tomou-me 

sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro “As viagens de Gulliver”, 

depois clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época minha 

paixão por Charles Dickens. Demoraria ainda a conhecer Mark Twain, o norte-americano não figurava 

entre os prediletos do padre Cabral. 

 Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. Menos por me haver 

anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver me revelado o mundo 

da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles dois anos de internato, a fazer mais leve a minha 

prisão, a minha primeira prisão. 

Jorge Amado. “O menino Grapiúna”.  Rio de Janeiro: Record, 1987. p.117-120. 

 

Questão 1 – Segundo o texto, o novo professor de português pediu aos alunos uma descrição com o 

tema “o mar”. O narrador escolheu o mar de Ilhéus. Explique essa escolha: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – De acordo com o texto, o professor “não regateou elogios” à vocação de escritor do 

narrador. O que significa “não regateou elogios”? 

(     ) Significa “não poupou elogios”.  

(     ) Significa “não inventou elogios”. 

(     ) Significa “não selecionou elogios”. 

 

Questão 3 – Na passagem “[...] sensação permanente durante os dois anos em que estudei no 

colégio dos jesuítas. ”, a que sensação o narrador se refere? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Identifique o fato que, segundo o narrador, mudou de modo considerável a sua vida, 

marcada por limitações no internato: 

(     ) “Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio [...]” 



5 
 

(     ) “Fui admitido numa espécie de Círculo Literário onde brilhavam alunos mais velhos.” 

(     ) “[...] Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante.” 

 

Questão 5 – No segmento “Primeiro ‘As viagens de Gulliver’ [...]”, o termo grifado exprime: 

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo.  

 

Questão 6 – Em “[...] clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. ”, a 

vírgula assinala a enumeração de elementos: 

(     ) opostos.  

(     ) alternados.  

(     ) correlacionados.  

 

Questão 7 – Na parte “Demoraria ainda a conhecer Mark Twain [...]”, ocorre: 

(     ) a metáfora.  

(     ) a sinestesia.  

(     ) a metonímia.  

 

Questão 8 – O narrador expõe os motivos de ele recordar “com carinho a figura do jesuíta português 

erudito e amável”. Aponte o motivo, que na visão dele, ocupa uma posição secundária: 

(     ) “[...] por me haver anunciado escritor [...]” 

(     ) “[...] por me haver dado o amor aos livros [...]” 

(     ) “[...] por me haver me revelado o mundo da criação literária.” 

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 
1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

Era Vargas 

 A Era Vargas corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil em três 

momentos: 

1. Governo Provisório: 1930-1934 

2. Governo Constitucional: 1934-1937 

3. Estado Novo: 1937-1945 

 

Provisório (1930-1934)  

O Governo Provisório caracterizou-se pelo início do processo de centralização do poder, pela 

eliminação dos órgãos legislativos em níveis federal, estadual e municipal e ausência de eleições. 
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Também foram criados ministérios como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério 

da Educação e Saúde, ambos em 1930.  

Estas medidas, somadas à nomeação de interventores estaduais, provocaram o 

descontentamento de vários estados. Em particular, o estado de São Paulo, que pegou em armas 

contra Getúlio Vargas, num levante conhecido como a Revolução Constitucionalista.  

Após a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas teve que promover eleições 

legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna em 1934. 

Nesta, havia importantes mudanças políticas, como o voto feminino, estabeleceu o ensino primário 

gratuito e obrigatório, e criou a Justiça do Trabalho. 

 

Governo Constitucional (1934-1937)  

Durante o Governo Constitucional ocorre a Revolta Comunista, conhecida como Intentona, em 

oposição ao governo. O Partido Comunista Brasileiro estava ilegal desde 1927 e muitos de seus 

membros participaram da ANL (Aliança Nacional Libertadora). No entanto, está também seria extinta e 

vários dos seus membros foram perseguidos.  

Alguns setores do PCB e da ANL tentam tomar o poder através das armas e então, tentam 

articular a Intentona Comunista, de 1935, dirigida por Luís Carlos Prestes (1898-1990). O golpe não se 

concretiza e a repressão foi feroz, incluindo torturas e prisões ilegais por parte da polícia política 

chefiada por Filinto Müller (1900-1973).Dois anos mais tarde, em 1937, Getúlio Vargas alega que existia 

outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Este será o pretexto para o 

fechamento do Congresso, cancelamento das eleições presidenciais e a anulação da Constituição de 

1934.  

Na verdade, o plano foi realizado pelo capitão integralista e aliado de Vargas, Olímpio Mourão 

Filho (1900-1972), e utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo. 

 

Estado Novo (1937- 1945) 

O Estado Novo é lembrado pela História de maneira contraditória. O Estado Novo é considerado 

o período mais repressivo e ditatorial da Era Vargas, quando é proclamada a Constituição de 1937. Ao 

mesmo tempo é lembrado como uma época dourada onde os direitos trabalhistas foram criados. A nova 

Carta Magna extinguiu os partidos políticos, instituiu o regime corporativo e acabou com a 

independência entre os três poderes. Por ter sido inspirada na Constituição polonesa de 1926 foi 

apelidada de "Polaca".  

Ademais, a partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação 

para impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao governo.  

Em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, a Ação Integralista Brasileira 

planeja um golpe. Liderada por Plínio Salgado (1895-1975) e Gustavo Barroso (1888-1959), os 

integralistas tentam tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são presos ou exilados.  

 No plano econômico, a Era Vargas se caracteriza por medidas de nacionalização, bem como 

levar a cabo sua política trabalhista com a concepção da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). No 

âmbito legislativo, estabeleceu o Código Penal e o Código de Processo Penal. 

Era Vargas e Segunda Guerra Mundial  

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil toma a decisão de manter-se 

neutro diante do conflito europeu. No entanto, no governo existiam aqueles que eram a favor de apoiar 

o Eixo e os que desejavam se aproximar dos Aliados. Devido à pressão americana, Getúlio Vargas 

decide declarar guerra à Alemanha e, posteriormente, mandar soldados para Europa e ceder uma base 

aérea para os americanos em Natal (RN). Em troca, houve concessão de empréstimos e modernização 

do armamento do Exército brasileiro.  
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Fim da Era Vargas  

A contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia determinou o 

começo do fim da Era Vargas. Vários intelectuais, associações de estudantes e mesmo parte dos 

militares, começam a protestar abertamente contra o regime varguista.  

No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar e pela U.DN. 

(União Democrática Nacional), sendo conduzido ao desterro na sua cidade natal, São Borja/RS. 

Manchete do jornal "A Última Hora" no dia seguinte à morte de Getúlio Vargas.   

Porém, em 1951, retornaria à Presidência concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

Neste mandato, alcançado pelo voto popular, lança as bases para criação da Petrobras.  

 Vargas suicidou-se no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954 com um tiro no peito. Sua 

carta-testamento explicava os motivos de sua decisão com uma frase célebre: “Deixo a vida para entrar 

na História”. 

Com base no texto, responda:                 ATIVIDADE 

1. Quais foram os períodos da Era Vargas? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais ministérios foram criados? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Com a Constituição de 1934 que mudanças ocorreram na política?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Pesquise: Plano Cohn.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Descreva a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Por que Vargas foi deposto?  



8 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

Leitura de texto - A hegemonia europeia 

Quando falamos de hegemonia europeia, surge na nossa memória que no início do século XIX 

a industrialização e a posse de colônias permitiram aos impérios europeus reforçarem sua supremacia 

sobre outros continentes. Nas colônias o domínio exercia-se aos níveis políticos e econômicos, mas 

também aos níveis culturais e ideológicos.  

Analisando criticamente, os europeus consideravam-se superiores e impunham sua 

língua, religião e modo de vida. 

A partir da segunda metade do século XIX, avançando para uma nova perspectiva colonialista, 

as nações industrializadas europeias buscavam mais matérias primas e novos mercados para expandir 

os negócios. Nesse sentido, a África que era parcialmente inexplorada começa a ser vista com 

interesse elevado pelas nações europeias. Diante disso, as potências europeias instituíram numerosas 

expedições ao continente africano tendo o intuito de expandir os domínios coloniais e explorar os 

recursos africanos. Por conta disso, aumentou a rivalidade entre as potências europeias, o que acabou 

por provocar a realização da Conferência de Berlim, (1884-1885), onde a discussão esteve voltada 

para os critérios de divisão do continente africano. 

O continente europeu teve papel preponderante na organização do mundo contemporâneo, com 

relevante atuação na Guerra Fria e nos momentos posteriores. ” 

Elaborado especialmente para o Guia de Transição da Atividade de Leitura de texto e mapa. 

  O que é a Conferência de Berlim? Esta questão é essencial para que você e seus colegas 

possam avançar no entendimento das questões relacionadas a hegemonia. Diante disso, consulte o 

site https://novaescola.org.br/conteudo/256/o-que-foi-a-conferencia-de-berlim, acessado em 07-02-

2019, que apresenta um texto e um mapa que contribuirá para responder as questões a seguir:  

1. Que países participaram? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Houve resistências e lutas? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Este acontecimento foi marcante para a história? Justifique. 



9 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Que informações podem ser encontradas no mapa? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Qual a intencionalidade dos europeus com relação ao continente Africano? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

REFERÊNCIA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES GEOGRAFIA/CURRÍCULO PAULISTA/GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO /SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

TEMA 3 : MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO DA MATÉRIA 

Mudança de Estado Físico 

A pressão e a temperatura, que são as variáveis de estado, influenciam no estado físico em que uma 

substância se encontra e ao receber ou perder certa quantidade de calor ela pode sofrer uma 

mudança/transição desse estado. A figura 1 mostra o nome que se dá às transições de fase: 

 

Mudanças que ocorrem com o AUMENTO da temperatura 

Fusão: passagem da fase sólida para a líquida. Exemplo: 

o gelo derretendo e se transformando em água líquida. 

Vaporização: passagem da fase líquida para a gasosa. Exemplo: a água fervendo e se transformando em 

vapor de água, como a vaporização dos rios, lagos e mares. 

Evaporação: é um processo que ocorre de forma lenta, principalmente na superfície do líquido, sem 

surgimento de bolhas. Um exemplo é quando a água da roupa molhada no varal evapora. 

Ebulição: é um processo rápido que ocorre em todas as partes de um líquido, com formação de bolhas e 

vapor. Quando isso acontece dizemos que o líquido está fervendo. 

Sublimação: A passagem direta do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido é 

definida como sublimação. Tal processo só ocorre em condições adequadas de pressão e temperatura. É um 

processo de difícil observação no dia a dia. Temos como exemplo o gelo seco que passa do estado sólido 

diretamente para o gasoso liberando fumaça branca. 

Mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura: 

Solidificação: passagem da fase líquida para a sólida. Exemplo: água líquida colocada no congelador para formar 

gelo. 

 

Condensação: passagem da fase gasosa para a líquida. Exemplo: o vapor da água se transformando em gotículas 

de água quando sua temperatura fica abaixo de 100 ºC. 
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Ressublimação: Mudança do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Exemplo: processo de aumento da 

pureza do iodo; em algumas chaminés as partículas gasosas sobem e ao perder energia de maneira rápida ao 

entrar em contato com as paredes, se transformam em sólidos; 

 

Como dito acima, tanto a pressão quanto a temperatura influenciam no estado físico que se encontra determinada 

substância. A água, por exemplo, em condições normais de pressão, 1 atm., está na fase sólida a temperaturas 

abaixo de 0 ºC; na fase líquida em temperaturas entre 0 ºC e 100 ºC e no estado gasoso para temperaturas acima 

de 100 ºC. 

O ponto de fusão corresponde à temperatura em que 

determinado material passa do estado sólido para o líquido. 

Essa temperatura varia de material para material. 

O ponto de ebulição é a máxima temperatura em que um 

material pode existir na fase líquida, sob determinada 

pressão. Essa temperatura varia de material para material. 

 

  Exemplos de diferentes pontos de fusão e ebulição 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 1.Assinale com X a alternativa correta. 

a) A mudança do estado sólido para o líquido denomina-se: (    ) solidificação (   ) sublimação (   ) fusão  

(   ) ebulição 

b) A mudança do estado sólido para o de vapor denomina-se: (   ) calefação (   ) evaporação (   ) condensação 

(   ) sublimação 

c) A vaporização rápida com formação de bolhas gasosas no líquido chama-se: (   ) evaporação (   ) ebulição 

(   ) condensação (   ) sublimação 

 

2) Marque a alternativa incorreta. 

(   ) Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido.  

(   ) Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. 

 (   ) Solidificação é a mudança do estado sólido para o estado líquido. 

(   ) Condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. 

3) Observe o esquema: 

 

 

 

 

a) Identifique as mudanças de estado físico da água indicados pelas setas I, 

II, III, IV e V. 

b) Para as mudanças que ocorrem em cada situação abaixo. Dê a resposta 

indicando I, II, III, IV ou V 

- Água líquida no congelador: 

- Gelo num copo de limonada: 

- Vapor d’água formando nuvens: 

- Naftalina desaparecendo: 
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MATEMÁTICA - TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 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. 

 DICA DE VÍDEO-AULA:  https://youtu.be/9IotHUXEPKQ 

 

 

ATIVIDADE 3 – TEORIA DA MATEMÁTICA – 1° BIMESTRE 

 

RADICIAÇÃO 

   
 

Definição de radiciação: 

Radiciação é a operação que consiste em obter a raiz de um número. Nela, procuramos por um número que, se 
multiplicado por ele mesmo, em uma determinada quantidade de vezes, resultará no número que está dentro 
do radical. Lembrando que a radiciação é a operação inversa da potenciação. 
Vamos entender cada parte de uma Radiciação. 

 

 O índice indica a quantidade de vezes que o resultado deverá ser multiplicado por 
ele mesmo para obtermos o radicando. 
 O radicando é o número sobre qual somos questionados. 
 O radical indica que se trata de uma radiciação. 
 A raiz é o resultado final. 

 

Por exemplo: qual é a raiz quadrada de 25? 

Para sabermos qual é a raiz quadrada de 25 primeiro devemos olhar para o índice. 
 
Como o número 2 é o índice, deveremos encontrar um número, que se multiplicarmos 
este número por ele mesmo resulte no 25. 
O número que queremos é 5. Pois 5 multiplicado por 5 equivale a 25. 

 

https://youtu.be/9IotHUXEPKQ
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Vejamos mais um exemplo: 

 

Neste caso, temos o índice 3. Ou seja, queremos encontrar um número que se repita três vezes em uma 
multiplicação por si próprio. 

O número que buscamos nesse caso é 4, pois 43 = 64.  Note que ele se repetiu três 
vezes. 

 

 

 PROBLEMAS RESOLVIDOS: 

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

características. O vendedor informou que esses peixes deveriam ficar num aquário cúbico com volume de 125 

dm3. Sr. Oscar resolveu, então, construir esse aquário. Porém, ele não sabe qual medida  deve ter o lado de 

cada face quadrangular (aresta do cubo) que comporá esse aquário.” 

 
 O volume de um cubo é determinado pela medida do lado de cada face elevado ao cubo. 
Sabendo que o volume v do aquário é 125 dm3 e considerando o lado de uma de suas faces 

como f, temos v = a3. Logo a = √𝐯𝟑                (v = volume  e  a = medida da aresta) 
Extrair a raiz cúbica é o inverso de elevar ao cubo. 

            √125
3

 =  5 ; porque 53 = 5 · 5 · 5 =  125 
                            Resposta: Cada aresta do cubo deve medir 5 dm. 

 

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

Se A = l ² , então l =  √𝑨           (A = Área do quadrado   e  l = medida do lado) 

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

              l = √49  =  7 ; porque 72 = 49         

              Resposta: O lado do quadrado mede 7 cm. 

 

                           EXERCÍCIOS 
 

1) Determine as raízes: 

Observe alguns exemplos :  √0,16  = 0,4                 √
25

49
  = 

5

7
 

 

a) √81 = _____________________                h )  √121  = ____________________ 

b) √1
3

  = ______________________               i )   √1,21  = ___________________ 

c) √144  = ____________________               j )  √
4

25
  = ______________________ 

d) √27
3

  = _____________________               k)  √0,09  = ____________________ 

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

 = ___________________ 

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

 = ___________________ 

g)  √900  = ____________________              n )    √484_____________________ 

                                                                                
2) Relembre o cálculo de raízes com estes exemplos: 

 √𝟏
𝟔

 = 1 ; porque 16 = 1                

 √𝟐𝟒𝟑
𝟓

  = 3 ; porque 35 = 243 

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

V = 125 

dm3 

A = 49 

cm2 
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Agora, calcule: 

a) √10000
4

 = ______________________   e) √64
3

 = __________________________ 

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

c) √729
6

 = ________________________   g) √
8

125

3
 = __________________________ 

d) √1
6

 = __________________________    h) √256
4

= _________________________ 

 

3) Qual é o valor de x? 

 

a) √𝑥   4
  = 2     _______________e)  √900

𝑥
  = 30  _______________ 

b)   √𝑥7
  = 1    _______________ f)  √𝑥3

  = 10       _______________ 

c)    √64
𝑥

  = 8 _______________ g)   √𝑥3
  = 6        _______________ 

d)    √𝑥5
  = 2   _______________ h)    √16

𝑥
 = 2       _______________ 

 

4) Calcule: 

a) √49   - √125
3

  =                                                 b) √32
5

  x √216
3

 = 

 

 

5) Observe os exemplos e continue... 

a) √−8
3

 = -2; porque (-2)3 = (-2) · (-2) · (-2) = - 8 

b) √−16 = não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte -16, porque 42 = 16 e (-4)2 = 

16 

c) √−25  = _______________________________  e) √−27
3

 = ______________________________ 

d) √−32
5

  = ______________________________    f) √−64 =  ______________________________ 

 

TESTES – Assinale com um X a alternativa correta: 

6) O volume de um cubo é 1000 cm3.  Qual é o comprimento de cada aresta do cubo? 

a.(     ) 100 cm            b.(     ) 10 cm             c.(     ) 3000 cm           d.(     ) 1000 cm 

 

7) Um terreno quadrado tem 1600 m2 de área. Quanto mede cada lado desse terreno? 

a.(     ) 10 m               b.(     ) 800 m               c.(     ) 40 m               d.(     ) 20 m 

 

8) Qual é o valor de x na expressão    √𝑥  = 15 ? 

   a.(     ) 225              b.(     ) 30                      c.(     ) 7,5                   d.(     ) 125 

 

9) Qual é o valor de - √400  - √81  ? 

a.(     ) 319                 b.(     ) -481                   c.(     ) 11                    d.(     ) -29 

 

10)   Qual é o valor de √27
3

  - √9  ? 

a.(     ) 0                     b.(     ) 18                       c.(     ) 36                     d.(     ) 6  

  

 

MATEMÁTICA - GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

1ºROTEIRO – 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-AULA:        https://youtu.be/p3yJ680N8aE 

 

https://youtu.be/p3yJ680N8aE
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ATIVIDADE 3 – GEOMETRIA – 1° BIMESTRE 

ÁREA DE FIGURAS  

PLANAS 
Vamos relembrar quais são as fórmulas para o cálculo das áreas das principais figuras planas. Para calcular a área 

de cada figura, basta substituir as letras contidas em cada fórmula pelos valores das medidas indicadas nas figuras 

e efetuar as operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos: 
1) Calcular a área de cada figura abaixo: 

a)                                                                           

 

 

 

 

 

b)  
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2) Calcule a área da figura abaixo. (Dica: faça a decomposição da figura) 

 

 

ÁREA DO RETÂNGULO A = 6 · 2 = 12 cm2 

ÁREA DO RETÂNGULO B =  2 · 3 = 6 cm2 

 

ÁREA TOTAL : 12 + 6 = 18 cm2 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

 
1) Um quadrado tem cada lado medindo 1,3 cm. 

a)  Qual é o perímetro do quadrado? _______________________________________________ 

b)  Qual é a área do quadrado? ___________________________________________________ 

 

2) Sabendo que a base maior de um trapézio mede 12 cm, base menor mede 3,4 cm e sua altura mede 5 cm. 

Calcule a área deste trapézio. 

 

 

3) Calcule a área de cada figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) A figura seguinte é composta por três retângulos, 

A, B e C.  

 

 

 

 

 

Calcule: 

a) A área do retângulo A. _________________________________________________________________ 

b) A área do retângulo B. ___________________________________________________________ 

c) A área do retângulo C. ___________________________________________________________ 

d)  A área total da figura. ___________________________________________________________ 

e) O perímetro total da figura. _______________________________________________________ 
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5) Calcule a área de cada uma das figuras seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) A figura ao lado representa o terreno do Sr. James, no qual foi construída uma piscina. No restante do terreno 

será plantado grama. Sabendo que a piscina tem dimensões de 17 m de largura e 28 m de comprimento, a 

área que será ocupada pela grama será de: 

       a.(     ) 3640 m2           c.(     ) 476 m2 

       b.(     ) 4116 m2          d.(     ) 3164 m2 

 

 

 

 

 

 

 

7) Qual é a área de um losango, sabendo que sua diagonal maior mede 5 cm e a diagonal menor mede 2,4 cm? 

      a.(     ) 12 cm2             b.(     ) 6cm2             c.(     ) 7,4 cm2             d.(     ) 14,8 cm2 

 

8) Qual é a medida da base menor de um trapézio de 100 cm² de área, 10 cm de altura e base maior de 15cm? 
a.(     ) 3 cm                        b.(     )4 cm                     c.(     ) 5 cm                      d.(     ) 6 cm 

 

9) A área de um triângulo cuja base mede 5 cm e cuja altura mede 3 cm é igual a: 
      a.(     ) 7 cm²                       b.(     ) 7,5 cm²                  c.(     ) 8 cm²             d.(     ) 8,5 cm² 
 
10) Se as duas diagonais de um losango medem, respectivamente, 6 cm e 8 cm, então a área do losango é: 
      a.(     ) 18 cm²                  b.(     ) 24 cm²                     c.(     ) 30 cm²           d.(     ) 36 cm² 
 
 
11) A área da sala representada na figura é: 

         a. (     ) 15 m2 
         b. (     ) 17 m2 
         c. (     ) 19 m2 
         d. (     ) 20 m2 
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12) Na figura, há três quadrados. A área do quadrado 1 mede 16 cm2 e a área do quadrado 2 mede   25 cm2. A 
área do terceiro quadrado é:  

     a.(     ) 36 m2 
     b.(     ) 40 m2 
     c.(     ) 64 m2 
     d.(     ) 81 m2 

 
13)  A área da figura abaixo é (em cm2): 

 
                  a.(     ) 240 
                  b.(     ) 284 
                  c.(     ) 290 
                  d.(     ) 294  
  

 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

As posições no voleibol 

 No voleibol, existe uma marcação de posições fixas em quadra que vai de 1 a 6. Essas 

posições são: 

 

 

 

1) Defesa direita. 

2) Ataque direito.  

3) Ataque centro.    

4) Ataque esquerdo 

5) Defesa esquerdo. 

6) Defesa centro 

 

 

 

 

 

 

 

Os jogadores devem fazer um rodízio dessas posições durante o jogo. A cada direito de saque 

reconquistado, eles trocam de posição no sentido horário e contrário a numeração. No rodizio, a ordem 

dos atletas é previamente apresentada pelo técnico para a arbitragem e registrada em sumula. Após a 
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execução do saque, os atletas podem trocar de posição entre si, mas apenas entre os jogadores das 

posições 4, 3 e 2 (zona de ataque) e entre os jogadores das posições 5, 6 e 1 (zona de defesa). 

 

O Líbero 

O Líbero é um jogador especialista na defesa. Ele deve ser inscrito previamente na súmula, usar 

uniforme diferenciado e não pode ser capitão da equipe. 

Esse jogador pode trocar de lugar com qualquer outro jogador da defesa e está limitado a jogar 

nesta área; além disso ele não pode sacar ou bloquear. 

O Líbero pode entrar e sair do jogo quantas vezes ele quiser, sem contar com as substituições, 

devendo apenas haver uma jogada (rally completo) entre duas trocas. 

A troca do líbero titular pelo reserva só poderá ser feita uma vez e após a saída do titular, com o 

retorno do jogador trocado à quadra. Após a substituição, o titular não poderá retornar ao jogo. 

 

Atividades 

1) Analisando a figura do posicionamento dos jogadores, quem começa sacando? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2) Qual é a função do Líbero? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

1º Texto Corpo sonoro 

     É possível fazer música sem instrumento? E usando o próprio corpo? 

     O corpo humano é capaz de produzir uma grande quantidade de sons, desde o som do coração 

batendo, os suspiros da respiração até a voz. Os povos antigos criavam rituais que envolviam a 

produção de sons, tanto com a voz quanto com objetos, essa forma de expressão se transformou no 

que chamamos música. 

     Cada cultura criou seu jeito de fazer música e interpretar canções com base nos materiais e no meio 

em que viviam. 

     Durante a idade Média, surgiu o canto sacro, nele a música é apenas cantada (a capela) sem 

acompanhamento instrumental. Esse tipo de música recebeu o nome de São Gregório, papa que 
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comandou a igreja entre 590 e 604, era chamado de canto gregoriano, era realizado somente por 

monges - em uníssono   tinha uma única melodia, posteriormente foi chamado de Cantochão. 

     Na atualidade a execução de muitos cantos tradicionais, podemos ouvir inúmeras formas e técnicas 

de controle da voz. A variedade de sons que a voz humana pode criar têm parâmetros e classificação. 

     A classificação das vozes segue o seguinte padrão:  

Vozes femininas: Contralto (a voz mais grave); Meio-soprano (uma voz intermediaria entre contralto 

e soprano); Soprano (mais aguda) 

Vozes masculinas: Baixo (mais grave); Barítono (intermediaria entre o baixo e o tenor); Tenor (mais 

aguda). 

     Um coro (ou coral) é um grupo de cantores profissionais ou amadores distribuídos por naipes 

segundo a tessitura de suas vozes, e uma atividade que envolve sociologia, a musicoterapia, 

antropologia, psicologia e antropologia. 

Pesquisa. 

Pesquise sobre os instrumentos usados pelo grupo Barbatuques e responda. 

1º Quantos integrantes tem no grupo? _________________________________ 

2º Desde quando eles estão juntos? __________________________________ 

3º Que tipo de instrumentos ele usam? ________________________________ 

4º Que tipo de música eles compõe? __________________________________ 

5º Você canta? Se sim em quais ocasiões? Faça uma lista de suas músicas preferidas  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6º Assinale a alternativa correta. Ao longo da vida temos experiência com os mais variados sons isso 

cria em nós ........ 

(   ) Palavras-sons 

(   ) Sonoridades produzidas por animais 

(   ) Memória sonora 

(   ) Densidade sonora 

 

7º Assinale V para verdadeiro ou F para falso para as afirmações a seguir: 

(   )  Nossa memória sonora nos possibilita perceber e reconhecer os sons que são chamados de 

parâmetros sonoros. 

(    )  Densidade sonora é quando vários sons são emitidos ao mesmo tempo 

8º Numere a segunda coluna de acordo com a primeira 

( 1  ) Intensidade           (   ) Identifica o som permite reconhecer que emite o som 

( 2  ) Duração               (    ) Identifica se um som é forte ou fraco 

( 3  ) Timbre                  (   ) Identifica se um som é agudo, médio ou fraco 

(  4 ) Altura                    (   ) Identifica se um som é curto ou longo 
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9º Patrimônio Cultural é o conjunto de bens culturais de um povo e pode ser material e imaterial. 

Assinale 1 para material e 2 para imaterial  

(    ) Partituras musicais                 (    )  Cantos 

(    ) Fotografias                             (    )  Prédios 

(    ) Danças                                    (    ) Cidades 

(    )  Receitas culinárias                 (    ) capoeira 

INGLÊS – 9º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

                   REVIEW SIMPLE PRESENT AND PRESENT CONTINUOUS 

                                       TEXT: A dedicated teenager 

         Jane is a Very intelligent teenager.  

She is fifteen years old and has two  brothers, she goes to School in the morning and helps her 

parents in the afternoon. In the evening she studies English at a school. 

          She loves Ice cream and barbecue; Jane takes an Ice cream every day and on the weekend she 

eats barbecue .Her brothers don't like to study but they help their parents too … they want to open a 

small restaurant because they like to work with food. 

           Jane wants to be a doctor. Her father tells her that It is necessary to study a lot to be a doctor. 

             __ Yes, you are correct. This is my dream. I am dedicated 

 

                         ACTIVITIES 

1 - Circule no texto os verbos no presente simples (Simple Present) 

                       PRESENT CONTINUOUS 

A Construção frasal desse verbo, segue: 

SUJEITO + VERBO TO BE + VERBO COM ING + COMPLEMENTOS 

EX:           She is watching TV 

                 (Ela está assistindo TV) 

2 - Suponhamos que você está em férias com sua família. Complete o texto com os verbos: drink, eat, 

listen, play, read, sit, swim, talk no (present continuous): 

        - Hi everyone. We are on holiday in Bahia 

         -The weather is good today. We are ____________________ at the beach. I _______________ 

_____________________ my brother and sister ____________________. My mother and dad _____ 

_______________________ we' re having a gread time. 

 

3 - Traduzir o texto: A dedicated teenager 


