
  

 

 

 

 

 

4º ROTEIRO DE ABRIL ou 8ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 
 
 

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

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

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

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

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

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

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1ª AULA 

 1 Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente: 

Este é um problema para mim resolver. 
b) Entre eu e tu não há mais nada. 
c) A questão deve ser resolvida por eu e você. 
d) Para mim, viajar de avião é um suplício. 
e) Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava  
 

2 Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as indicadas abaixo: 

1  De repente, deu-lhe um livro para _____ ler. 
2. De repente, deu um livro para _____ . 
3. Nada mais há entre _____ e você. 
4. Sempre houve entendimentos entre _____ e ti. 
5. José, espere vou _____ . 
 

a) ele, mim, eu, eu, consigo 
b) ela, eu, mim, eu, contigo 
c) ela, mim, mim, mim, com você 
d) ela, mim, eu, eu, consigo 
e) ela, mim, eu, mim, contigo 

 
 

3 Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho: A maxila e os dentes 
denotavam a decrepitude do burrinho; _____ , porém, estavam mais gastos que _____ . 

a) esses, aquela 
b) estes, aquela 
c) estes, esses 
d) aqueles, esta 
e) estes, esses 

                        
2ª e 3 ª aula 

 
 

1 Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas das frases. Assinale-
a. 

Quando saíres, avisa-nos que iremos _____ . 
Meu pai deu um livro para _____ ler. 
Não se ponha entre _____ e ela. 
Mandou um recado para você e para _____ . 
a) contigo, eu, eu, eu 
b) com você, mim, mim, mim 
c) consigo, mim, mim, eu 
d) consigo, eu, mim, mim 
e) contigo, eu, mim, mim 
 

 



2 Por favor, passe _____ caneta que está aí perto de você; _____ aqui não serve para _____ 
desenhar. 

a) aquela, esta, mim 
b)  esta, esta, mim 
c)  essa, esta, eu 
d)  essa, essa, mim 
e)  aquela, essa, eu 

 
 

3 Assinale o item em que há erro no emprego do pronome pessoal: 
a)Recebidas as mangas, os meninos as repartiam irmãmente entre si. 
b) Sempre me presenteava livros, dizendo-me que era para eu adquirir o hábito da leitura. 
c) Estas deliciosas balas de mangarataia, eu as trouxe para ti levares ao Píndaro. 
d) Os altruístas pensam menos em si e mais nos outros. 
e) Leve o jornal consigo, Acácio. Já o li desde cedo. 

 
4 Identifique e classifique os pronomes pessoais na primeira estrofe do poema Três Idades, de 
Manuel Bandeira: 

"A vez primeira que te vi, 
Era eu menino e tu menina. 
Sorrias tanto... Havia em ti 
Graça de instinto, airosa e fina. 
Eras pequena, eras franzina..." 

 

 

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

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1ª aula 
 
Qual o segredo para viver um grande amor? Existe uma fórmula que podemos seguir? Nada 
melhor que Vinícius de Moraes, para nos aconselhar e até mesmo ousar dar a fórmula certa para 
viver o grande amor. Vinícius não conseguia viver sem paixão, sem a sensação de estar vivendo 
um grande amor, E de tanto amar e sofrer, ficou conhecido como o poeta do amor maior. Eis a 
receita de Vinícius para viver um grande amor:  
 

 
 

 
 
 
 
 



Para viver um grande amor 
 

 Para viver um grande amor, preciso 
 É muita concentração e muito siso 
 Muita seriedade e pouco riso  
 Para viver um grande amor 
 Para viver um grande amor, mister 
 É ser um homem de uma só mulher 
 Pois ser de muitas - poxa! - é pra 
quem quer 
 Não tem nenhum valor 
 Para viver um grande amor, 
primeiro 
 É preciso sagrar-se cavalheiro 
  
 
E ser de sua dama por inteiro  
Seja lá como for 
 Há de fazer do corpo uma morada 
 Onde clausure-se a mulher amada 
 E postar-se de fora com uma 
espada 
 Para viver um grande amor 
Para viver um grande amor direito 
 Não basta apenas ser um bom 
sujeito 
 É preciso também ter muito peito 
 
 Peito de remador 
 É sempre necessário ter em vista 
 Um crédito de rosas no florista 
 Muito mais, muito mais que na 
modista 

Para viver um grande amor 
 Conta ponto saber fazer coisinhas 
 Ovos mexidos, camarões, sopinhas 
 Molhos, filés com fritas, comidinhas 
 
                                                                     
www.letrasterra.com.br 
 
 Para depois do amor 
 E o que há de melhor que ir pra 
cozinha 
 E preparar com amor uma galinha 
 Com uma rica e gostosa farofinha 
 Para o seu grande amor?[...] 
É preciso um cuidado permanente  
 Não só com o corpo, mas também 
com a mente 
 Pois qualquer "baixo" seu a amada 
sente 
 
 E esfria um pouco o amor  
Há de ser bem cortês sem cortesia 
 Doce e conciliador sem covardia 
 Saber ganhar dinheiro com poesia   
Não ser um ganhador 
 Mas tudo isso não adianta nada 
 Se nesta selva escura e desvairada 
 Não se souber achar a grande 
amada  
Para viver um grande amor 

                                      
2ª e 3ª aula 

- Leitura do texto 
                         
                           INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 
- Após a leitura do texto 
 
  1.O poeta diz que para viver um grande amor é preciso siso. Qual é o significado da palavra “siso” 
no texto. 
 
 2. Qual é a opinião do poeta sobre a fidelidade?  
 
3.No trecho “É preciso ter muito peito/Peito de remador” explique a expressão “Peito de remador”. 
Porque há esta repetição da palavra peito no poema?  
 
4. Segundo o texto, por que a reserva de crédito para compras deve ser maior no florista que na 
modista? 
 
 5. Um grande amor deve ser muito bem cuidado. Localize na segunda estrofe um desses cuidados 
importantes. 
 
 



6. Na verdade, qual a “receita” para viver um grande amor? 
 

4ª aula 
1- Pesquise na internet ou nos livros um outro poema de Vinícius de Moraes e transcreva para o 

papel. 

                    

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

CAPITALISMO, SOCIALISMO E COMUNISMO: E A DIFERENÇA ENTRE ELES 
 

Você já ouviu falar muito sobre capitalismo, socialismo e comunismo nas aulas e também no 
seu dia a dia, mas realmente conseguiu entender as diferenças? Para ficar mais fácil, primeiramente, 
entenda que esses três termos referem-se a sistemas político-econômicos. 

Capitalismo é o que prevalece no mundo atual. Ele consiste em um sistema em que o capital 
(dinheiro) está nas mãos das empresas privadas ou pessoas que contratam uma mão de obra em 
troca de salário. 

Já o socialismo, visa uma sociedade totalmente igualitária. Prega a igualdade das classes 
sociais e o controle de renda e comércio pelo Estado. 
O comunismo é uma evolução do socialismo e também promove uma sociedade igualitária, sem 
classes sociais, onde a você pertence o que você produz. Configura-se mais como uma ideologia do 
que como um sistema econômico em si. 
 
Principais características do Capitalismo 
    • É uma economia baseada no mercado, composta por compradores (pessoas) e vendedores 
(empresas privadas ou corporativas); 
    • Os bens e serviços produzidos destinam-se a gerar lucro; 
    • O governo deve proteger o mercado livre, pois ele determina investimentos, produção, distribuição 
dos bens; 
    • A interferência do governo só é permitida ao fazer e aplicar regras ou políticas que regem a conduta 
dos negócios; 
    • Existe uma necessidade de produção e compra contínuas para que a economia capitalista 
funcione eficientemente; 
 
Principais características do Socialismo 

    • Os meios de produção são propriedade de empresas públicas ou cooperativas, e os indivíduos 
são compensados com base no princípio da igualdade; 
    • Existe igual oportunidade para todos; 
    • As indústrias em larga escala são esforços cooperativos e, assim, os retornos dessas indústrias 
devem ser devolvidos e beneficiar a sociedade como um todo; 
    • A atividade econômica e a produção são planejadas pela autoridade central de projetos e com 
base, principalmente, nas necessidades de consumo humano; 
    • As formas tradicionais da sociedade capitalista, como a propriedade privada, devem ser 
destruídas. 
Principais características do Comunismo 
    • Defende a criação de uma sociedade igualitária que extinguiria a propriedade privada para que 
todos tivessem os mesmos direitos. 
    • Opõe-se à existência de classes sociais e à desigualdade social dela decorrente. Segundo o 
comunismo, todas as pessoas deveriam ter os mesmos direitos 
    • As formas tradicionais da sociedade capitalista, como a propriedade privada, devem ser 
destruídas. 
     
 
 



• Acredita em uma sociedade baseada nos meios de produção (fábricas, fazendas, minas, etc) e todos 
seriam públicos, de forma que não fizessem parte do Estado, uma vez que não existiria Estado. 
 
Ainda há países hoje, século XXI, que guiam seus governos sob os preceitos do comunismo. É o 
que acontece na China, em Cuba e na Coréia do Norte, embora, a prática tenha sido bastante 
alterada. 
 
RESPONDA 

 
1 – Defina capitalismo, socialismo e comunismo. 
2 - Em relação aos sistemas econômicos, Capitalismo e Socialismo, não é correto afirmar: 
     a) a Economia Capitalista está sempre voltada para a venda de produtos e serviços, isto é, para 
o mercado; 
     b) países como o Brasil e os Estados Unidos possuem uma economia planificada; 
     c) apenas no século XX foram instalados Governos Socialistas; 
     d) o princípio básico do Capitalismo é a propriedade privada e os meios de produção; 
     e) a escassez de produtos essenciais foi um dos fatores da intensa crise que ocasionou a 
desintegração da URSS, no final de 1991. 
 
3 - Os Sistemas Capitalista e Socialista: (IFSUL/2015) “O mundo dos homens é cada vez mais o 

mundo da mercadoria e do que é possível comprar. A relação das pessoas – mediada pelo dinheiro 
– passa pela relação das coisas. ‘Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios’ ou ainda 
‘Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro’. Essas metáforas expressam de forma 
clara o fato de que a relação entre as pessoas na metrópole é mediada pela mercadoria, pelo 
dinheiro.” 

CARLOS, A. F. A. A cidade. São Paulo: Contexto, 2011, p. 19. 
  
O texto retrata a economia de mercado – que constitui uma importante característica do sistema 
socioeconômico global intitulado de: 
    a) socialismo  b) feudalismo  c) capitalismo   d) anarquismo 
 
4 - Fazer compras é normal até determinado ponto, as vezes há pessoas que são movidas por 

uma compulsão por comprar. Assim devemos saber distinguir um consumidor de um 
consumista. 
Numere as afirmativas abaixo, definindo as características da seguinte forma: 
 
   ( 1 ) CONSUMISTA ( 2 ) CONSUMIDOR 
 
(  ) Compra produtos e serviços necessários para sua vida, sem exageros. 
(  ) Tem uma compulsão por compras, caracterizada pela busca incessante de objetos novos 
sem que haja necessidade dos mesmos. 
(  ) Compra produtos e/ou serviços sem necessidade e consciência. 
(  ) É descontrolado e se deixa influenciar pelo marketing das empresas que comercializam 
tais produtos e serviços. 
 
5 - “O CONSUMO NO MEIO ADOLESCENTE NÃO É MOTIVADO POR NECESSIDADES REAIS, 

mas pelo simples prazer e perspectiva da aceitação pelo grupo social .”   
    EXPLIQUE a afirmação acima. 
 
6 – Cite duas caracteristícas do comunismo. 

 
 
 
 
 
 
  



GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
OBS: respostas no verso da folha devidamente assinalada (questões e respostas). (EF09GE07). 

Identificar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua 
divisão em Europa e Ásia e analisar os processos de regionalização 
Unidade temática: Conexões e escalas.  
Objeto de conhecimento: Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização. 
AULA 1 
 
EUROPA: CONTINENTE OU PENÍNSULA DA ÁSIA? 
 Do ponto de vista físico, a porção oeste da grande massa continental chamada Eurásia (Europa 
e Ásia), conhecida como Europa, é na verdade, uma grande península (ponta da terra emersa 
cercada de água por todos os lados os lados exceto um, que a une ao continente). 

 
https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/geografia/continentes_e_paises/aulas/aspectos_fisicos_da_e

uropa 

 

Responda:  Qual é a razão da definição de “Eurásia”?  

 

 

Os Montes Urais, os mares Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso são considerados os 
limites naturais entre a Europa e a Ásia. Historicamente, eles representam obstáculos físicos para 
maior integração entre os povos do Leste e do oeste da Eurásia. 

https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/geografia/continentes_e_paises/aulas/aspectos_fisicos_da_europa
https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/geografia/continentes_e_paises/aulas/aspectos_fisicos_da_europa


 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/ Observe o mapa e responda ou utilize um atlas geográfico.  

Que países estão localizados tanto na Europa quanto na Ásia? 
 
 
 
 
 
AULA 2-  

EUROPA Berço do capitalismo Início da Revolução Industrial// Introdução do Socialismo: Rússia 
Palco da 1ª e 2ª Guerras Mundiais Mudanças geográficas: século Influência geopolítica União 
Europeia: blocos econômicos Países com elevado nível socioeconômico Milhares de imigrantes Baixo 
índice de natalidade 

 ORIENTAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 Mais de 10 milhões de Km². Estende-se do Oceano Atlântico aos Montes Urais Mares importantes: 
Mediterrâneo, Negro, Adriático, do Norte, Báltico, da Noruega, Egeu e Cáspio. Possui três grandes 
ilhas: Grã-Bretanha, Irlanda e Islândia. Fica próximo da África e Ásia. 

 O CONTINENTE EUROPEU possui 7% das terras emersas 

 Litoral bem recortado com vários acidentes geográficos Construção de portos Navegação Rússia: 
país afetado por temperaturas muito baixas. Possui várias penínsulas: península Escandinava: 
Noruega e Suécia; península Jutlândia: Dinamarca; península Ibérica: Portugal e Espanha; península 
Itálica: Itália; península Balcânica: Bulgária, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, 
Macedônia, Turquia, Grécia e Albânia 

 EUROPA FÍSICO   

RELEVO predominam baixas altitudes: a maioria do território tem altitudes inferiores a 200 m. Possui 
cadeias montanhosas: 4 mil m (Alpes) e 5 mil m (Cáucaso). Formação de planaltos, cadeias de 
montanhas, planícies e depressões.  

 PLANALTO Norte e Centro do continente Desgastados pela erosão: Baixas altitudes Formas 
arredondadas ou planas (mesetas) Ex: Alpes Escandinavos Pico Glittertind Cadeia Peninamaciço 
Xisto-Renano maciço Central meseta Espanhol Outros planaltos: da Boêmia (Rep. Tcheca) de Valdai 
Central Russo Rússia Montes Urais.  

 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/


CADEIAS DE MONTANHAS Centro e Sul Formação mais recente: Altitude elevada Formação por 
tectonismo Sul: atividade sísmica e vulcânica Islândia: região vulcânica e com muitos gêiseres geração 
de energia.  

HIDROGRAFIA Rios com grande volume de água: 

Servem como vias de transporte Principais rios: Danúbio, Volga e  Reno.  

ALPES Sul da França até o leste da Áustria: Atinge a Suíça e o norte da Itália12 picos com mais 
de 4 mil metros: monte Branco. Além dos Alpes temos: Pirineus (entre a França e a Espanha) 
Apeninos (pen. Itálica) Cárpatos (planície da Hungria) Bálcãs (pen. Balcânica) Cáucaso (entre o mar 
Negro e o Cáspio): 

 Planícies e Depressões: Sedimentares. Rios navegáveis Leste e centro da Europa. Mais extensas: 
Russa, Germano-Polonesa e Hungria. Ocorrem junto ao Mar Cáspio (Europa e Ásia), na Holanda e 
ao norte do rio Reno:  

DANÚBIO Tem sua nascente na Alemanha 

 Atravessa um grande número de países. Serve de limite entre alguns países. Principal rio de três 
importantes capitais: Viena, Budapeste e Belgrado. Quase totalmente navegável durante todo o ano. 
Via de ligação entre a Europa Ocidental e a Oriental. Navegação afetada pela Guerra Fria. Liga-se 
ao Reno pelo canal Ludwig e o rio Meno.  

VOLGA Mais extenso do continente. Navegável em grande extensão. Congela em boa parte do ano 
RENO Liga a Europa Central aos Países Baixos. Separa a Alemanha da França. Corta a principal 
região industrial da Alemanha Rio Ruhr: maior complexo industrial da Europa. Construção de usinas 
hidrelétricas. Ligação de vários rios. Porto de Roterdã: grande movimento mundial localiza-se na foz 
do rio Reno. 

 LAGOS LÁDOGA E ONEGA: Rússia Europeia, tem origem tectônica, são alimentados pelo 
derretimento das neves. Ládoga: maior lago da Europa Venern e Vattern: península Escandinava, 
lagos residuais. A Finlândia possui lagos resultantes das escavações de geleiras. Os mais belos 
lagos ficam nos Alpes.  

 CLIMA E VEGETAÇÃO/ FATORES CLIMÁTICOS: Situado, quase totalmente, na zona temperada 
do hemisfério Norte Clima temperado: oceânico e continental Correntes marinhas: corrente do Golfo 
Litoral recortado Penetração das massas de ar, através das formas de relevo: montanhas na região 
sul, dificulta a entrada da massa de ar tropical saariana; no Norte, entrada das massas de ar frio 
(Ártica oceânica e Ártica continental)  

OCEÂNICO CONTINENTAL  

Parte ocidental Influência da Corrente do Golfo Úmido Verão e inverno menos rigoroso Chuvas 
distribuídas de forma regular Amplitude térmica menor Interior do continente não recebe a influência 
do mar Parte central e oriental Verões quentes Inverno rigoroso e com neve Chuvas irregulares 
Amplitude térmica grande. 

 VEGETAÇÃO RELACIONADA COM O CLIMA:  

Floresta temperada:  Landa, Turfeira e Estepe. CLIMA FRIO ÁRTICO Ocorre próximo ao Oceano 
Glacial Ártico/ Verão curto temperaturas próximas dos 10º Inverno longo médias de 0ºVegetação 

típica tundra. ATENÇÃO  

 Com as informações acima faça uma pequena pesquisa sobre: como a vegetação e o 
clima na Europa influenciam na configuração desse continente.  

  Navegar é preciso Guia geográfico - Imagens da Europa www.imagnes-terra.com/europa-
imagem.htm 



POPULAÇÃO EUROPEIA/ a população cai: a Europa é a única região importante do mundo em que 
a população vem decrescendo. População 2005: 728 milhões. População 2050: 653 milhões. Taxa de 
natalidade: 1,4 criança por casal. Taxa de natalidade necessária: 2,1 crianças por casal.  

TERRA DE VELHOS 

 Baixa taxa de natalidade reflete aumento de idosos na população. Para manter a força de trabalho 

os governos terão que: Elevar a idade de aposentadoria. Permitir a entrada de imigrantes. A Alemanha 
teria que permitir a entrada de 3,6 milhões de imigrantes anualmente.  

DESTINO: EUROPA/ De 1960 a 2000 o número de imigrantes de outros continentes elevou-se 
de 14 para 33 milhões. Turcos e norte-africanos. Preocupações: Resolvem o problema de mão-de-

obra. Identidade e valores culturais. Xenofobia. 

 ONDA MIGRATÓRIA/ 

Aumento drástico no número de imigrantes após o fim da URSS. A partir de 1993 vários países 
europeus passaram a controlar a entrada de estrangeiros. No fim da década de 90 o fluxo voltou a 
crescer. Espanha, Itália, Reino Unido e Alemanha recebem cerca de 80% do fluxo migratório. 
Aumento no número de habitantes das cidades, eleva a taxa de URBANIZAÇÃO. 

AULA 3 -  CONEXÕES COM ARTE E LINGUA PORTUGUESA 

 Diversas obras de músicas, pintores, escritores e poetas foram inspiradas em rios europeus. O 
Tejo é um exemplo. Leia o poema e faca as atividades. 

Pelo Tejo Vai-se para o Mundo 

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 

O Tejo tem grandes navios 

E navega nele ainda, 

Para aqueles que veem em tudo o que lá não está, 

A memória das naus. 

O Tejo desce de Espanha 

E o Tejo entra no mar em Portugal. 

Toda a gente sabe disso. 

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 

E para onde ele vai 

E por isso, porque pertence a menos gente, 

É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 

Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 

Para além do Tejo há a América 

 



E a fortuna daqueles que a encontram. 

Ninguém nunca pensou no que há para além 

Do rio da minha aldeia. 

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. 

Quem está ao pé dele está só ao pé dele. 

Fonte: CAEIRO, Alberto. Pelo Tejo vai-se para o mundo, In: O guardador 
de rebanhos. São Paulo: Cultrix, 1988. 

a) Em sua opinião, qual é a relação do poeta com o rio Tejo? 
b) Tente explicar o verso que está grifado acima. 
c) Que países têm suas terras banhadas pelo rio Tejo? 
d) Alberto Caeiro é um heterônimo criado por um poeta português. Você sabe o que é um 

heterônimo: Que poeta criou? Cite os outros heterônimos criados por esse poeta. 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Olá, queridos(as) alunos(as)! 

Esperamos que esteja tudo bem com vocês!  

Nos roteiros anteriores vocês tiveram a oportunidade de estudar e compreender um pouco 

mais sobre a Matéria, Energia e sobre os modelos atômicos. Nesse roteiro vamos estudar e 

aprender um pouco mais sobre o átomo, a unidade básica que compõem a matéria. 

Para começar apresentamos a sugestão para que assistam um vídeo explicativo no link :   

https://youtu.be/_XgUZ5SuL18 

É um vídeo bastante simples, idealizado para crianças, porém de fácil entendimento e que 

pode ajuda-los muito na compreensão inicial desse tema. 

Vamos lá? Reserve um horário para esse estudo, mantenha o foco e com certeza vai gostar 

dessa aula. 

Inicialmente vocês tiveram um primeiro contato com os modelos atômicos de I - Modelo 

de Dalton: partículas indivisíveis. II- Modelo de Thomson: esfera positiva com cargas negativas. 

III- Modelo de Rutherford: um núcleo de carga positiva e com elétrons de carga negativa 

orbitando ao seu redor. IV- Modelo de Rutherford-Bohr: um núcleo com partículas positivas e 

partículas neutras, com elétrons distribuídos em níveis energéticos orbitando ao redor do núcleo. 

Prevalecendo por muito o Modelo Rutherford-Bohr que será nosso ponto de continuidade 

nos estudos. 

 Estrutura 
 O átomo é formado por pequenas partículas, também chamadas de partículas subatômicas: 

elétrons, prótons e nêutrons. 

A maior parte da massa do átomo concentra-se no núcleo. Enquanto o seu maior volume 

encontra-se na eletrosfera, onde estão os elétrons. 

https://youtu.be/_XgUZ5SuL18


Estrutura do átomo 

 Elétrons 
 O elétron possui carga elétrica negativa e quase não possui massa. A sua massa é cerca 

de 1840 vezes menor que a massa do núcleo. 

Eles são minúsculas partículas que giram ao redor do núcleo central do átomo. 

Além disso, movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando campos 

eletromagnéticos. 

 Prótons 
 O próton têm carga elétrica positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons, 

dessa forma, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. 

Eles constituem uma massa unitária e junto com os nêutrons formam o núcleo atômico. 

 

 Nêutrons 
 O nêutron não têm carga nenhuma, ou seja, apresenta carga neutra. Juntamente com os 

prótons, ele forma o núcleo atômico, que carrega toda a massa (99,9%) do átomo. 

O nêutron proporciona estabilidade ao núcleo atômico, já que a força nuclear faz com 

que seja atraído por elétrons e prótons. 

 

 Camadas eletrônicas 
 Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência 

de 7 camadas eletrônicas, designados pelas letras maiúsculas: 

K,L,M,N,O,P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia 

dos elétrons nelas localizados. 

As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim,  

as camadas K,L,M,N,O, P e Q constituem os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis de energia, 

respectivamente. 

 Por meio de métodos experimentais, os químicos concluíram que o número   máximo de 

elétrons que cabe em cada camada ou nível de energia é: 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/eletron/
https://www.todamateria.com.br/proton/
https://www.todamateria.com.br/neutron/


Nível de energia Camada Número máximo de elétrons 

1º K 2 

2º L 8 

3º M 18 

4º N 32 

5º O 32 

6º P 18 

7º Q 2 (alguns autores admitem até 8) 

 Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis 

de energia, representados pelas letras s,p,d,f, em ordem crescente de energia. 

 

Saiba mais  e tire dúvidas assistindo as vídeo aulas nos links abaixo: 

https://youtu.be/2Xm-kWUAK7w          (os modelos 16 minutos) 
https://youtu.be/YMyyg1hzNfw            (átomos e moléculas 12 minutos) 

https://youtu.be/tH3KyHxqoT8               (3 minutos) 
https://youtu.be/dtDzxaBKmOE     (distribuição eletrônica 23 minutos )    

                                                                             

ATIVIDADES: 
 

1) Quais partículas compõem a estrutura do átomo? 

2) Qual é a carga elétrica do elétron? O que você pode falar sobre a sua 
massa? 

3) Onde está localizado o próton e qual é a sua carga elétrica? 

4) Qual é a partícula responsável pela estabilidade do átomo? 
5) Quantas e quais são as camadas (ou nível de energia) onde estão 

distribuídos os elétrons? 

 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
TEORIA DA MATEMÁTICA – 9° ANO -  4° ROTEIRO – ABRIL/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. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/dtDzxaBKmOE


AULA 1 
 
DICAS DE VÍDEO-AULAS 
Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais: https://youtu.be/1nXjvLXDH4k 
Reta real: https://youtu.be/wwqH-srELA4 
 
AULA 2 

 
 

 
 
 

(CONTINUAÇÃO) 
 

CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS 
 

Os números irracionais são representados pela letra I. Estes números não admitem serem 
escritos na forma de fração, pois suas formas decimais, consistem em números infinitos não 
periódicos.  
Exemplos:  
 
 
 
 

Com esses exemplos, percebemos que existem números que não são representados nem por 
uma forma decimal exata (com um número finito de casas decimais), nem por uma dízima periódica. 
Portanto, não podem ser escritos na forma de fração, logo não são números racionais. Esse tipo de 
número é chamado de número irracional. 

 
Conjunto dos números irracionais (I): formado pelos números decimais infinitos e não periódicos, 

isto é, aqueles que não podem ser representados na forma fracionária.  
 

Agora, veja a representação decimal dos números √2  e  √3   

√2 =1,4142135... 

√3 =1,7320508... 

Por maior que seja o número de casas decimais usadas para representar esses números, nunca 
vamos encontrar para eles uma representação decimal exata ou periódica. Portanto, não há frações 

que os representem. Por isso, dizemos que √2  e √3 são números irracionais. 

 Toda raiz quadrada de um número natural que não seja quadrado perfeito é um número 
irracional.  

 Outro exemplo de número irracional é o número π (pi), que é o resultado da divisão entre o 

comprimento e o diâmetro de uma circunferência. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/1nXjvLXDH4k
https://youtu.be/wwqH-srELA4


AULA 3 
 

CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS 
 

A união do conjunto dos números racionais (no qual estão contidos o conjunto dos números naturais 
e o conjunto dos números inteiros) com o conjunto dos números irracionais forma um novo conjunto 
chamado conjunto dos números reais, representado por R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Exemplos: 

1) Entre quais números inteiros se localiza o número √28? 

Vamos encontrar a localização da √28 sem utilizar a calculadora. Encontraremos os números 
quadrados perfeitos mais próximos.    

Como √25  =  5  e  √36  =  6  ; o valor de  √28  fica entre √25  e √36 ; logo  na reta numérica, está 
localizada entre 5 e 6. 

 

2) Entre quais números inteiros está localizado o número √12 ?  

Como √9  = 3   e  √16  = 4 , então √12 está localizado entre 3 e 4. 
AULA 4 

 

 
 
 
 
 
 



EXERCÍCIOS 
 

1)  Veja alguns personagens que vivem em Gothan City: 
 

 
Quais personagens estão em cima de um 

                                                                                   
número irracional? 
 

 
 
 

 
 

2)  

 
a)Quais são números naturais? 

                                                                         
                                                                b) Quais são números inteiros? 
 
                                                                c) Quais são números racionais? 
 
                                                                d) Quais são números irracionais? 
 
 
 

3)  

 
 

a.(    )  0,252525... é um número natural. 
                                                                                    b.(    )  5,41 é um número inteiro. 
                                                                                      c.(    )  0,3333... é um número racional. 
                                                                                       d.(    ) - 2,363636... é um número irracional. 
 
 
 
 

4) Na reta numérica, o número √110  está localizado entre: 

      a.(     ) 109 e 111         b.(     ) 10 e 11         c.(     ) 11 e 12          d.(     ) 100 e 200 
 

5) O número √8  é: 
     a.(     ) um número natural                          c.(     ) um número irracional 
     b.(     ) um número racional                        d.(     ) um número inteiro 
 
6) Observe os seguintes números. 
     (I) 2,212121...               (II) 3,212223...              (III) π                       IV) 3,1416 
 
     Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. 
     a.(     ) I e II                    c.(     ) II e III 
     b.(     ) I e IV                  d.(     ) I e III 
 
 
 
 
 
      



7) Identifique cada número como  racional ou como número irracional: 

     a) 4,25555... ________________ f) 0,005  ___________________ 

     b) √15 ___________________    g) - √10 ____________________ 

     c) √100  ___________________  h) 4800 ____________________ 

     d) - 80 ___________________     i) 7,03458769312...  _______________________ 

     e) 
4

10
     ____________________   j) 8,45  ______________________ 

 
 
 

 
8) Observe a carta que o Coringa tem na mão.  

 O número da carta do Coringa é um número: 
a.(     ) Natural 
b.(     )  Inteiro 
c.(     )  Racional 
d.(     )  Irracional 
 
 
 
9) Completa o quadro, marcando uma cruz quando o número pertence ao respectivo conjunto, 

conforme o exemplo. 
 

NÚMEROS Naturais Inteiros Racionais Irracionais Reais 

−
5

3
 

  x  x 

√16      

√5      

−
20

10
 

     

0      

8,333...      

-1,7      

 
 

 

10) Qual é o número racional que está escondido? 

 

 

 
 
 
 
AULA 5 : Discussão e correção dos exercícios (Via Whatsapp e Google Meet) 
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4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
GEOMETRIA – 9° ANO – 4° ROTEIRO – ABRIL  

     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. 

 
AULA 1 - DICA DE VÍDEO-AULA 
Transformação geométricas de polígonos no plano cartesiano: https://youtu.be/GXhvfClO4Co 
Transformação geométricas de polígonos no plano cartesiano: https://youtu.be/RSny1vYNFc0 
 

 

TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS 

 

 

Transformações Geométricas são “movimentos” ou mudanças que podemos fazer em uma figura 
dada, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. 
 
Podemos representar um polígono no plano cartesiano, 
associando seus vértices a pares ordenados. Observe, 
abaixo, a representação do polígono de vértices A(1, 2), B(2, 
4), C(4, 2) e D(3, 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transformações geométricas no plano cartesiano 
 

Considere o losango verde, em que as coordenadas de seus vértices são A(1, 1), B(2, 3), C(4, 4) e 
D(3, 2). Observe que, se multiplicarmos as coordenadas dos vértices desse polígono por 2, obteremos 

assim os pontos A’(2, 2), B’(4, 6), C’(8, 8) e D’(6, 4), que são as coordenadas dos vértices do losango 
laranja. Notem que o losango A’B’C’D’ representa a ampliação do losango ABCD. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GXhvfClO4Co
https://youtu.be/RSny1vYNFc0


Agora, considere o quadrilátero FGHI de vértices com coordenadas F(1, 2), G(3, 2), H(3, 4) e I(1, 4). 
Se multiplicarmos essas coordenadas por – 1, obtemos o quadrilátero F’G’H’I’, que é simétrico ao 

quadrilátero FGHI. 
 
 
                                                        F’(-1,-2) 
                                                        G’(-3,-2) 
                                                 H’(-3,-4) 
                                         I’ (-1,-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vimos nessas situações que, quando multiplicamos as coordenadas dos vértices de um polígono por 
números inteiros, obtemos um outro polígono, que pode ser simétrico ou não. 
 
Então, quando fazemos alguma transformação geométrica podem ocorrer duas situações: 
 • A figura obtida é exatamente igual à figura original; ou  
• A figura mantém o formato da original, mas é maior ou menor. 
Quando a forma e as medidas são preservadas, isto é, a figura é igual à figura original, as 
transformações que realizamos são chamadas de isometrias. Agora, quando a figura é ampliada ou 
reduzida, ou seja, quando a forma é mantida, mas as medidas são alteradas, a transformação 
realizada é chamada de homotética. 
 

AULA 2 

 
EXERCÍCIOS 

 

1) Considere o hexágono representado a seguir. 

 
a) Quais são as coordenadas dos vértices desse hexágono? 

____________________________________________________ 

b) Ao multiplicar as coordenadas dos vértices desse hexágono por 2, 
a figura obtida corresponderá a uma ampliação ou será uma 
redução?  _____________________ 
c) Quais as coordenadas dos vértices da figura obtida?  
____________________________________________________ 
d) Represente esse hexágono em um plano cartesiano. 
 
 
 

 

 

 



2) O triângulo representado a seguir representa a ampliação do 

triângulo ABC. Quais são as possíveis coordenadas dos 

vértices do triângulo original? 

 
            __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) A professora Joana desenhou um polígono no 1° 

quadrante do plano cartesiano. Em seguida, 

solicitou que os alunos realizassem algumas 

tarefas. Siga as orientações da professora Joana, 

complete e responda às questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quais as coordenadas dos pontos A, B e C? 

___________________________________________ 

b) Multiplique as coordenadas dos 3 pontos pelo número inteiro -1.  Os novos pontos serão: 

A’ (____,____) ; B’ (____,____) e C’ (____,____).   Marque os novos pontos, ligue-os e pinte o 
polígono de amarelo. Em qual quadrante esse polígono está localizado? ___________ 

c) Multiplique as coordenadas dos 3 pontos do polígono vermelho pelo número inteiro 2.  Os novos 

pontos serão: A” (____,____) ; B” (____,____) e C” (____,____).  Marque os pontos e pinte o 

polígono de verde.  O polígono verde é uma ampliação ou uma redução do polígono vermelho? 

____________________ 

 
4) Marque no plano cartesiano vértices de um retângulo.  As coordenadas são: A(1,1) , B(5,1), 

C(5,4) e D (1,4). Em seguida, multiplique as 

coordenadas dos vértices do polígono pelo 

número inteiro -2 e marque as novas 

coordenadas no plano cartesiano formando um 

novo polígono. Responda: Em qual quadrante 

se encontra o novo polígono? 

_______________ 
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Atividade 
1) Na semana anterior, vocês realizaram um circuito básico. Diante disso, gostaria que vocês 

relatassem abaixo, como foi? Seus pais participaram? Onde vocês realizaram a atividade? 

Comentem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Faça um desenho relatando uma atividade física que você pode fazer ou que você fez na sua 

casa. 
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Atividades 

1º Assinale as alterativas corretas 

 

(   ) o estalar de dedos produz som 

(   ) instrumento de percussão não é usado para produzir som 

(   ) harpa foi um instrumento usado no Egito 

(   ) a voz não produz som  

 
 



 2º Assinale as alternativas corretas referentes ao patrimônio imaterial 
(   ) Vitória recebeu de sua avó uma linda pulseira de ouro 
(   ) Silvana aprendeu a dançar com seu tio Carlos 
(   ) Júlia fez uma receita de massa que está a anos na  família  
(   ) Na sala da minha casa tem um lindo quadro de flores 
 
3º Assinale a alternativa correta a vozes masculinas são:  
(   ) contralto, barítono, soprano 

(   ) baixo, barítono e contralto 

(   ) contralto, soprano e meio-soprano 

(   ) baixo, barítono e tenor 

 

4º Encontre no caça-palavras sons produzidos pela natureza e os parâmetros sonoros: mar, 

trovoada, chuva, gorjeio, timbre, intensidade altura duração 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Á U I C Q C N S U O 

H G J U B R H Ç Q R I 

J O M A L T U R A A U 

L L T S U P V P U Ç T 

Ç T R O V O A D A Ã S 

O I O G O I L P H O Y 

B M B L P E Ç O F S H 

C B C M A R A D U J F 

Q R E O D A M N I G S 

Z E A B C E G I L M P 
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4º Roteiro de abril - INGLÊS –  9º ano 

 

Aula 1 – Exercises 
 

 
 

 

 
 

Aula 2 – Review 

 
 


