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LÍNGUA PORTUGUESA 

(EF06LP06) Empregar, adequadamente as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito 

simples e composto). 

 (EM13LP08) - Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da 

sentença (e os efeito que causam sua inversão), a estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os 

processos de coordenação e subordinação (e os efeitos de seus usos) e a sintaxe de concordância e de 

regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas 

adequadas à situação comunicativa. 

 

Concordância é o modo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se acomodarem a outras 

palavras. A concordância verbal trata das alterações do verbo, para se acomodar ao seu sujeito. Como regra 

geral o verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número. Repare bem a imagem abaixo. 

 

QUESTÃO 01) Nota-se que a frase em itálico apresenta erro de concordância verbal, marque o item abaixo 
que apresenta a forma correta na comunicação. 
A) A gentes vamos. 
B) As gente vai. 
C) As gentes vamos. 
D) A gente vai. 
 
QUESTÃO 02) Já sabemos que a concordância verbal é a relação harmônica estabelecida entre as flexões 
do sujeito e do verbo. Analise os exemplos abaixo e responda. 
 
O bando visitava a cidade deserta. 
Vendem-se tapiocas fresquinhas. 
Vende-se uma casa na praia. 
 

A) Sabe-se que SUJEITO é o termo essencial da oração, e VERBO é a palavra que exprime um fato, 
localizando-o no tempo. Geralmente exprime ideia de ação, estado ou fenômeno. Identifique nas 
orações acima o sujeito e o verbo de cada uma. 
1- Sujeito ---------------------------------------------------------------------------------- 
2- Verbo ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
B) As orações estão corretas no que diz respeito às regras de concordância verbal? Justifique. 

 

 

 
C) Qual a diferença entre VENDEM-SE E VENDE-SE? Explique com clareza. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

QUESTÃO 03) Leia com atenção as orações abaixo e faça a devida correção nos erros relacionados à 
concordância verbal. 
 

A) Cerca de duzentos candidatos concorre a algumas vaga oferecidas pelo serviço público. 
B) Mais de um aluno faltaram à aula hoje.  
C) Aluga-se apartamentos para a temporada. 
D) Fazem dez anos que não o vejo. 
E) Mais de um jornal comentaram o jogo. 
F) Os Estados Unidos situa-se na América do Norte. 

 
QUESTÃO 04) Analise com atenção as imagens abaixo. 
 

 
A) As duas imagens apresentam erros gravíssimos de concordância verbal, o que não pode acontecer. 

Menos ainda em cartazes fixados em ambientes públicos. Escreva aqui os erros identificados e faça a 
devida correção. 
 

 

 

 
QUESTÃO 05) É necessário e importantíssimo falar e escrever corretamente, até porque concordância verbal 
é um conteúdo que devemos aprender para dominar a nossa amada Língua Portuguesa. O sujeito é 
considerado simples quando apresenta apenas um núcleo. É com esse núcleo que o verbo deverá concordar 
em número e pessoa. O sujeito é considerado composto quando apresenta dois ou mais núcleos. O verbo 
deverá concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural. Com base nos 
conhecimentos adquiridos escreva SUJEITO SIMPLES ou SUJEITO COMPOSTO de acordo com cada 
oração. 
 

A) As crianças gostam de jogar videogame. 
B) Nós vimos o incêndio. 
C) O Paulo e a Helena estão namorando. 
D) Eu vi o incêndio. 
E) Ele e ela estão namorando. 

QIESTÃO 06) Apresenta concordância verbal incorreta: 

A) V. Ex.ª é generoso. 
B) Mais de um jornal comentou o jogo. 
C) Elaborou-se ótimos planos. 
D) Eu e minha família fomos ao mercado. 
E) Os Estados Unidos situam-se na América do Norte. 

QUESTÃO 07) Leia o texto abaixo e reescreva o texto fazendo a devida correção sobre o que não estiver de 
acordo com as regras de concordância verbal. 



 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08) Retire do texto sobre a COVID – 19: 

A) 3 verbos (ação,estado ou fenômeno da natureza)  

________________________________________________________________________________ 

B) 3 substantivos (dá nomes aos seres,objetos,pessoas,lugares etc.)  

________________________________________________________________________________ 

C) 2 adjetivos (são as características dos substantivos)  

________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09) A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o 
posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. 

 
A) Podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado 

assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Qual o tema presente na charge? 
 

 
B) Uma boa charge consegue expressar por meio das linguagens verbal e não verbal críticas 

contundentes à sociedade. Você sabe o que é linguagem verbal e linguagem não verbal? Diga-me. 
 

 

 
QUESTÃO 10) Sabe-se que é preciso dissertar e argumentar sobre diversos assuntos. Estude 
detalhadamente a charge da questão 9 e escreva um parágrafo em que seja abordado: do que se trata o tema 
da charge, como acontece no país – Brasil, quem pode solucionar esse problema, quais ações podem ser 
feitas para amenizar tal problemática. Seja sábio e criativo ao defender os seus argumentos. 
 
 
 

COVID-19 é uma doença causada por um vírus da família dos coronavírus. 
Registros da doença iniciou-se no ano de 2019, mas a identificação do agente 
causador e as consequência dessa infecção só ocorreram no ano de 
2020.Responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse, essa 
infecção assemelham-se a uma gripe. Entretanto, a COVID-19 pode levar a 
complicações sérias e até mesmo à morte, devendo ser, portanto, encarada 
como um grave problema de saúde pública. A transmissão da COVID-19 
ocorrem de uma pessoa para outra por meio do contato com gotículas 
respiratórias. Assim sendo, uma das medidas para se prevenir são evitar locais 
com aglomerações de pessoas. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus-2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-infeccao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-febre.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUESTÃO 11) Como aluno (a) do 9º ano é importantíssimo que você identifique características dos gêneros 
textuais e saiba diferenciá-los. Associe os gêneros que estão no quadro com a característica de cada um. 
 

 
RESUMO – RESENHA – TIRINHA – CHARGE – CONTO – 

NOTÍCIA REPORTAGEM – SINOPSE – MEMÓRIAS 

 
A) Pequenas narrativas que misturam linguagem verbal com linguagem não-verbal. Usualmente, há 

questionamentos sobre os efeitos de humor que decorrem das quebras de expectativa do penúltimo 
para o último quadro. 

B) Uma leitura inteligente do texto que se pretende entender ou explorar resumidamente. 
C) Texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo - uma 

situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. 
D) Textos feitos para rememorar o passado vivido ou imaginado. 
E) Gênero textual jornalístico não literário veiculado nos meios de comunicação: jornais, revistas, 

televisão, internet, rádio, dentre outros. 
F) Breve relato sobre um texto, um espetáculo, um filme, um livro e etc. No entanto, aqui não temos 

necessariamente um resumo que apresenta toda a obra de forma sucinta, mas sim um resumo que 
apresenta o enredo da obra, sem revelar aspectos importantes da trama e, sobretudo sem revelar o 
seu desfecho. 

G) É um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes, e por isso tem uma estrutura semelhante 
a outros textos jornalísticos como a matéria, a reportagem, etc. 

H) Gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o posicionamento editorial 
do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. 

I) Produção textual, por meio da qual o autor faz uma breve apreciação, e uma descrição a respeito de 
acontecimentos culturais (como uma feira de livros, por exemplo) ou de obras (cinematográficas, 
musicais, teatrais ou literárias), com o objetivo de apresentar o objeto (acontecimento ou obras) 
 

QUESTÃO 12) Leia com carinho o poema a seguir e escreva um comentário sobre o que você entendeu. 
Aproveite e escreva algo que possa motivar as pessoas a persistirem diante desses dias difíceis que vivemos. 
 

Acredite no poder 
da palavra “Desistir" 
tire o D coloque o R 
que você vai Resistir. 
Uma pequena mudança 
às vezes traz esperança 
e faz a gente seguir. 
Bráulio Bessa 

ARTE 

(EF69AR34-09/ES) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material (bens históricos, paisagísticos, 

etnográficos, obras de arte, entre outros) e imaterial (os saberes, habilidades, crenças, celebrações, 

manifestações, entre outros), de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos 

às diferentes linguagens artísticas.  

 

 

https://www.infoescola.com/redacao/textos-jornalisticos/
https://www.pensador.com/autor/braulio_bessa/


 

Características da cultura indígena 
Se considerarmos apenas as culturas desenvolvidas por povos indígenas brasileiros, já temos uma grande 
gama cultural. É característica comum das várias etnias indígenas brasileiras a valorização e o contato com 
a natureza, sendo que o modo de vida tribal, antes da ocupação violenta do homem branco no território 
brasileiro, permitia a caça, a coleta e a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos indígenas. 
As religiões animistas (aquelas que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da natureza, 
como o Sol, a Lua e as florestas) compunham o imaginário religiosos dos povos indígenas. Antes da chegada 
dos portugueses, a maioria das tribos indígenas era guerreira, e essas disputavam os territórios entre si 
quando uma tribo migrava de um lugar para outro já habitado. 
 
A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Os 
historiadores estimam que, no início do século XVI, havia quatro agrupamentos linguísticos principais: tupi-
guarani, jê, caribe e aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas 
semelhantes. 
Antes da colonização, os índios que habitavam o território (hoje denominado Brasil) tinham uma cultura similar 
em alguns pontos, tais eram: organização social baseada no coletivismo; ausência de política, Estado e 
governo; ausência de moeda e de trocas mercantis; religiões politeístas baseadas em elementos da 
natureza; e ausência da escrita. 

 
Apesar de vasta, a cultura indígena tem elementos comuns entre as tribos. 
A visão europeia sobre os povos indígenas foi, desde a colonização, etnocêntrica, a qual considera o modo 
de vida indígena inferior por não conter elementos considerados, pelos europeus, símbolos de civilização e 
progresso. No entanto, a antropologia e a sociologia contemporâneas já desmistificaram essas análises 
preconceituosas, estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para estabelecer-
se uma hierarquia cultural. 
Como era a cultura indígena 
Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes com pontuais diferenças de 
comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um 
todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares, a divisão do trabalho também 
era parecida entre todos os povos, e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, 
acrescida da agricultura de algumas plantas, como a mandioca. 
A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada, entretanto era 
comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em 
potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato 
com o mundo espiritual (pajés), sendo homem ou mulher. 
Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como é comum nas religiões a 
identificação dos seus deuses com os seus povos, era representado pela figura de um índio poderoso. Além 
desse deus, existia a figura mística do Abaçaí, que, para alguns povos, tratava-se um espírito maléfico que 
perturbava a vida dos índios. 
Os povos Tupinambá desenvolveram mitos de criação do mundo e acreditavam em sua 
possível destruição futura, por meio de dilúvios que matariam todos. Eles também acreditavam em 
entidades como Maire-Monan, que teria ensinado a agricultura à humanidade para que esta pudesse 
alimentar-se melhor. 
Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam 
a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Os rituais, 
chamados pajelanças, poderiam ser feitos em festividades, como forma de agradecimento e de pedido, e 
para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música e dança. Era comum o pajé utilizar-
se da inalação de grandes quantidades de fumaça de tabaco para que, em transe narcótico, pudesse fazer 
contato com os espíritos. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/indios-brasil1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/etnocentrismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/sociologia2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm


 
 
Os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura de 
urucum, os colares de peças naturais, e os botoques e adornos feitos com base na arte plumária (que utiliza 
plumas e penas de aves). Há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais, que 
podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie 
de identidade cultural dos povos indígenas. 

 
Pinturas feitas em pernas de índios de tribo amazônica próxima da cidade de Manaus. 
Também é comum a produção de artesanatos para ornamento, de utensílios, como cestas de palha 
e cuias, e, nas tribos antigas, de arcos, flechas e lanças utilizadas para a caça e para a guerra. 
 

QUESTÃO 01) Quando observamos um objeto indígena e vemos nele “arte,” partimos da nossa própria 

concepção do que é arte. De um modo prático, o nativo brasileiro possuía (e possui) razões bem objetivas 

para produzir esse material, normalmente, um item funcional. Para o nativo, qualquer que seja a função do 

utensílio, ele deve ser produzido com todo cuidado estético, levando em consideração as características da 

sua tribo ou clã. É esse cuidado, essa busca pela perfeição que podemos considerar como a noção indígena 

de beleza. 

Podemos afirmar que o que chamamos de arte indígena 
A) segue o ímpeto individual do artista, e só a ele diz respeito 
B) são produtos comerciais, usados como moeda entre as tribos. 
C) não segue os ideais do artista, mas obedece às tradições da comunidade. 
D) não tem qualquer preocupação com a beleza 
 
QUESTÃO 02) A produção artística indígena tem o objetivo de:  
A) Embelezar as pessoas da tribo nos rituais.  
B) Fabricar os utensílios e adereços que os índios necessitam ao seu dia-a-dia.  
C) Realizar a pintura corporal para identificar a tribo, representando as tradições da comunidade.  
D) Todas as alternativas anteriores 
 
QUESTÃO 03) Observe a figura abaixo e responda a que tipo de arte ela está relacionada: 

 
A) Arte barroca 
B) Arte holandesa  
C) Arte indígena marajoara  
D) Arte nacionalista moderna 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/identidade-cultural.htm


 

 

QUESTÃO 04) No universo indígena brasileiro, a fabricação de artefatos, grafismos e pinturas está 

relacionada simbolicamente à(a): 

A) Visão do indígena sobre o homem branco. 

B) Festas e rituais. 

C) Subsistência dos diferentes povos da floresta. 

D) Fabricação de corpos e pessoas. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADES: (EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de 

rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.  

 (EF89EF02) Praticar e demonstrar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas, respeitando as diferenças de desempenho 

e prezando pelo protagonismo 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Esportes de rede/parede. 

MATERIAIS: Barbante; Meias; Plástico; Cadeiras; Bexigas; Giz; Fita Crepe; Bolinhas de Borrachas. 

Recomendações: Antes e depois das atividades lave bem as mãos, evite tocar com as mãos nos olhos, nariz 

e boca. Desta forma, seguindo essas recomendações, evitamos o contato com o coronavírus (COVID-19). 

Peça auxílio aos seus pais e/ou responsáveis e realize as atividades por no mínimo 60 minutos por dia. 

Antes de iniciar as atividades, realizem cada exercício de alongamentos por 10 segundos 

 

 

Futsac: Esse esporte é uma mistura de Futevôlei, com Tênis e 

Futebol, praticado com uma pequena bolinha recheada de 

plástico granulado reciclado, em uma quadra que mede 10m x 

5m, com uma rede divisória de 1,5m. O objetivo é passar a 

bolinha por cima da rede com qualquer parte do corpo, exceto 

as mãos fazendo com que a bolinha caia no campo adversário. 

Como uma forma de vivenciar esse esporte confeccione uma 

bolinha com uma meia enchendo com alguns pedaços de 

plástico amarrando a ponta da meia com um barbante. Em 

seguida, prepare um espaço em sua residência onde você 

possa colocar duas cadeiras separadas em uma distância de 

5m tendo um barbante amarrado de uma cadeira a outra com 

uma altura de 1,50cm. Depois busque jogar com seus familiares 

chutando a bolinha para seu familiar que está do outro lado. Durante a atividade, busque usar diferentes 

movimentos com diferentes partes do corpo.  

Como uma forma de melhor compreender sua experiência com o esporte, responda às seguintes perguntas: 

QUESTÃO 01) Quais foram as dificuldades encontradas? (Marque quantas for preciso)  

A) Acertar a bolinha                      B) Passar para o outro lado             C) Confeccionar os materiais 

D) Realizar o deslocamento         E) Realizar os movimentos 

 

 



 

 

QUESTÃO02) Você já conhecia esse esporte? Me conte como foi a sua experiência. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 03) Qual parte do copo foi mais utilizadas durante a atividade? 
______________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 04) Qual a maior dificuldade encontrada pelo seu adversário? Quem conseguiu fazer mais pontos 
nesse jogo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

LÍNGUA INGLESA  

 
Olá alunos; 
Para a execução das atividades remotas de língua inglesa, vocês terão que ler os enunciados com 
muita atenção e observar as palavras cognatas juntamente com as imagens de cada questão. Caso 
necessário, poderão fazer uso do dicionário de língua inglesa, Google tradutor dentre outros 
aplicativos que o ajudarão a concluir as atividades propostas. Um forte abraço e bons estudos!!! 
 

(EFO9LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística em fóruns 
ou blogs sobre temas contemporâneos locais ou mundiais) 
(EFO9LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/ exemplos que os sustentam, em 
charges, em anúncios publicitários, notas jornalísticas ou informativas produzidas em inglês e em 
língua inglesa. 
(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para a construção de persuasão em textos da 
esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão) 
(EF09LI13) Reconhecer, novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre 
outros), novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e 
números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) nas constituições das mensagens analisando 
contexto escolar e no cotidiano oportunizando um trabalho interdisciplinar com (EF06MA02). 
 
 
Você sabia?? 
A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o 
posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do 
cotidiano. 
O termo charge é oriundo do francês charge e que significa carga, exagero e ataque violento. As 
charges retratam situações da atualidade. Por meio da charge, o leitor tem a capacidade de 
compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, como é 
chamado o profissional que desenha charges, precisa estar inteiramente familiarizado com os 
assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de 
elementos gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUESTÃO 01) Leia a tirinha a seguir e responda: 

 

O que o menino está fazendo nas horas vagas? 
A) He's playing piano 
B) He’s playing soccer 
C) He’s playing computer games 
D) He’s playing guitar 
 

QUESTÃO 02) Observe o informativo e responda a questão abaixo 

 

Qual é o assunto central do informativo? 
A) Dengue 
B) Hepatite 
C) Gripe 
D) Covid-19 
 
 
 
 
 



 
 
O anúncio publicitário (ou simplesmente publicidade) é um gênero textual que promove um produto 
ou uma ideia sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa: jornais, revistas, televisão, 
rádio e internet. 
Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no 
metrô, etc. 
A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor 
para a compra de um produto ou serviço. 
Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas 
ferramentas discursivas, por exemplo, uso de imagens, de linguagem simples e humor. 
Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são 
atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que oferece ordem: Compre! Veja! 
Analise! 
De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a 
função conativa ou apelativa, que por sua vez possuem o intuito de convencer os receptores da 
mensagem, ou seja, os consumidores. 
Podem ser textos verbais (palavras) e não verbais (uso de imagens), e ainda textos orais, por 
exemplo, aqueles veiculados pelo rádio. 
 
QUESTÃO 03) Observe a imagem a seguir e responda: Que tipo de comida é representada na 

anúncio abaixo?  

  
 

        A) pizza 
        B) spaghetti 
        C) hamburger 
        D) hotdog 
 

 

 

 

Você sabia?? 

Uma página de rede, página de web ou página web (em inglês, web page ou webpage) é uma 

coleção específica de informações fornecidas por um site e exibidas a um usuário em 

um navegador web. Um site geralmente consiste em muitas páginas web ligadas de maneira 

coerente. O nome "página web" é uma metáfora de páginas de papel encadernadas em um livro. 

4) A imagem abaixo representa qual gênero textual? 

 

A) News  B) Fable  C) Poem  D) Comic strip 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_eletr%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio_(computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro


 
 

MATEMÁTICA 

 
EF09MA06 - Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas 
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam 
relações funcionais entre duas variáveis. 
EF09MA07 -   Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como 
velocidade e densidade demográfica. 
(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados 
por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax² = b. 
EF09MA24/ES - Resolver e elaborar problemas que envolvam juros simples e compostos no contexto da 
educação financeira com ou sem uso de tecnologias digitais. 
EF09MA26/ES - Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax² + bx + c=0. 

 

ATENÇÃO: Para resolver as questões 1, 2 e 3 ler as páginas 122 e 123. 

QUESTÃO 01) Questão do livro didático, exercício 1 letras A e B na página 124, neste exercício você não 

irar usar cálculos, e sim o conhecimento teórico do fundamento básico da função. 

 

 

 

QUESTÃO 02) Questão do livro didático, exercício 2 na página 124, para você definir o valor numérico da 

função, observe o exemplo a seguir onde resolverei o primeiro valor numérico e você irá resolver o segundo 

ok.  

 
 

 

QUESTÃO 03) Seu Antônio usou uma certa função e calculou F(4) = 17. Qual lei da função a seguir 
corresponde a função que o senhor Antônio utilizou: 

 
A) f (x) = x² -10      B) f (x) = - x² +15       C) f (x) = 2x² +10       D) f (x) = 2x² -15 

 
 
 

ATENÇÃO: Para resolver as questões 4, 5 e 6 ler as páginas 175 e 176. 

QUESTÃO 04) Questão do livro didático, exercício 1 letras da página 176, neste exercício você ira calcular 

com ou sem uma calculadora os acréscimo sucessivos. 

 

 

QUESTÃO 05) Um capital de R$ 600,00, foi aplicado com taxa de 5% ao mês, durante dois meses. No fim 

desse período qual foi o juro produzido e o montante ao término da aplicação? 

 

A) R$ 60,00 e R$ 700,00   B) R$ 61,50 e R$ 661,50  C) R$ 650,00 e R$ 70,00  D) R$ 60,00 e R$ 660,00 
 
 

QUESTÃO 06) Questão do livro didático, exercício 3 letras da página 177, neste exercício você ira 

calcular com ou sem uma calculadora os descontos sucessivos. 

 



 
 

ATENÇÃO: Para resolver as questões 7 e 8 ler a página 114. 

Exemplo de frações proporcionais  
3

7
 = 

9

21
 , pois 3 . 21 = 63 e igual à  7 . 9 = 63 

 

QUESTÃO 07) Assinale a opção onde as frações são proporcionais:  

A) 
4

5
 = 

9

12
          B) 

2

6
 = 

20

60
      C) 

3

7
 = 

6

13
        D) 

21

12
 = 

9

5
 

 

 

QUESTÃO 08) Questão do livro didático, exercício 3 na página 115, neste exercício você vai associar as 

frações em laranja e dizer quais são proporcionais a fração  
3

4
  . 

 

 

ATENÇÃO: Para resolver as questões 9 e 10 ler as páginas 95, 96 e 97. 

Na terceira apostila aprendemos a identificar os valores de (a, b, c), nas equações do 2º grau. Agora 

vamos calcular os valores dado. 

Exemplo:  x2= 9 ha dois números que elevado ao quadrado resultam nove: 3 e -3 

x=± ✔9    onde fica assim    x=± 3  ou  -3 

 

QUESTÃO 09) Existem dois valores reais que pode colocar no lugar do x. quais são eles? 

a) x2= 9----------------------------------------c) x2 =64-----------------------                                    

b) x2 = 36--------------------------------------d) x2 = 81---------------------- 

 

QUESTÃO 10) Qual o valor de m nos quadrados abaixo: Obs: a área do quadrado e encontrada 

multiplicando o lado pelo lado. 

: 

 

ATENÇÃO: Para resolver as questões 11 e 12 ler as páginas 98,99, 100 e 101. 

QUESTÃO 11) Resolva as equações do 2º grau, usando a fórmula geral. 

A) x2 -7 + 10 = 0                B) -x2 + 13x - 40 = 0 

 

 

 

QUESTÃO 12) A raízes da equação x2 -8x + 12 = 0 são 

A) -4 e 4                           B) 2 e 6             C)  3 e 9            D)  5 e 7 

 

 

 

 

 



 

HISTORIA 

Leia o Texto sobre Colonialismo e Neocolonialismo e responda as questões de nº 1 e 2.  

 

COLONIALISMO E NEOCOLONIALISMO 
Diferenças entre Colonialismo e Neocolonialismo 
Imperialismo e colonialismo apresentam muitas semelhanças, mas não são sinônimos. 
O colonialismo foi uma dominação direta, econômica e política, principalmente sobre territórios 
americanos, africanos e asiáticos. Ocorreu no século XVI, quando a ideia de 
acumulação metalista ditava as regras econômicas. 
Por outro lado, o Imperialismo aconteceu durante os séculos XIX e XX, em sociedades 
industrializadas sobre sociedades agrárias. O imperialismo se caracteriza, especialmente, por uma 
dominação econômica, onde os chefes políticos locais conservavam uma parcela do seu poder. 
Alguns autores, inclusive, preferem o termo neocolonialismo. 
Nem o imperialismo, nem o colonialismo foram pacíficos e acabaram por destruir muitas sociedades 
que dominaram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 01) O que foi o Colonialismo?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 2) Relacione as colunas: 

O Colonialismo surge no contexto do Capitalismo Comercial nos séculos XVI e XVII, já o 

NEOCOLONIALISMO surge no contexto do Capitalismo Industrial e Financeiro nos séculos XIX e XX. 

Relacione as colunas de acordo com as características apresentadas no texto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Leia o Texto sobre Colonialismo e Neocolonialismo e responda as questões de nº 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  

 

 

 

 

COLONIALISMO (XVI E XVII):  NEOCOLONIALISMO (XIX E XX):  

Interesses: Produtos Naturais e Metais 
preciosos 

Interesses: MMM- Matéria Prima, Mercado 
consumidor e Mão de Obra Barata. 

Apoiadores: Estados Absolutistas Apoiadores: Estados Burgueses e Liberais 
da Europa 

América África e Ásia 

Missão Religiosa (catequização dos índios, em                    
nome de uma superioridade da fé católica). 

Missão Civilizatória (baseado na crença da 
superioridade da civilização europeia sobre as 
demais) 

A) COLONIALISMO 

B) NEOCOLONIALISMO 

 

 

 

 

 

(   ) Interesses em produtos naturais e metais preciosos. 
(   ) Missão Civilizatória 
(   ) Principais Apoiadores foram os Estados Liberais e Burgueses da 
Europa 
(   ) Principal Foco foi na América 
(   ) Missão Religiosa 
(   ) Principal Foco na África e Ásia 
(   ) Principais Apoiadores foram os Estados Absolutistas 
(   ) Interesses em MMM- Matéria Prima Barata, Mercado Consumidor e 
Mão de obra barata. 
 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/neocolonialismo/
https://www.todamateria.com.br/imperialismo/
https://www.todamateria.com.br/colonialismo/


 
 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi considerada por muitos de seus 
contemporâneos como a mais terrível das guerras. Por este motivo, tornou-se conhecida durante muito 
tempo como “A Grande Guerra”. Para se compreender os motivos de ter sido uma guerra tão longa e de 
proporções catastróficas é necessário relembrar os antecedentes da Guerra. Foram vários os fatores 
que contribuíram para a Guerra, são eles: 

 
IMPERIALISMO OU NEOCOLONIALISMO - 
O Imperialismo é o nome dado para o conjunto de 
políticas que teve como objetivo promover a 
expansão territorial, econômica e/ou cultural de 
um país sobre outros. O termo Imperialismo 
também pode ser chamado de Neocolonialismo, 
pois foi um novo processo de colonização – dessa 
vez da África, Ásia e Oceania. O Imperialismo 
mudou totalmente a organização do mapa da 
Terra. Impérios existentes nos continentes 
ocupados foram destruídos e suas populações 
foram colocadas sobre uma cruel exploração de 
seu trabalho. Nessa expansão do território, alguns 
países ficaram com menor quantidade, isso 
ajudou a criar um clima ruim entre as nações. 
RIVALIDADE - Os países envolvidos na guerra 
mantinham uma rivalidade muito grande, pois, 
existiu pequenos conflitos que resultaram em 
perdas de terras, nesse contexto a Alemanha se 
destacava, uma vez que arruma briga com todo 
mundo. 
NACIONALISMO – O nacionalismo é 
uma tese ideológica, surgida após a Revolução 

Francesa. Em sentido estrito, seria um sentimento de valorização marcado pela aproximação e 
identificação com uma nação. 

Costuma diferenciar-se do patriotismo devido à sua definição mais estreita. O patriotismo é considerado 
mais uma manifestação de amor aos símbolos do Estado, como o hino, a bandeira, suas instituições ou 
representantes. 

Já o nacionalismo apresenta uma definição política sobretudo da preservação da nação enquanto 
entidade, por vezes na defesa de território delineado por fronteiras terrestres, mas, acima de tudo nos 
campos linguístico, cultural, etc. 

PAZ ARMADA – No geral, a expressão "Paz Armada" faz referência ao momento que antecede a Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918), em que as principais potências europeias viviam uma corrida armamentista 
sem, supostamente, a intenção de dar início a um conflito. Portanto, um período de "paz", mas em que 
todos estavam "armados até os dentes". Desde meados do século XIX, o nacionalismo exacerbado e o 
imperialismo foram os principais fatores que motivaram essa corrida e posteriormente que levarão à 
Primeira Guerra. 

 
 
ESTOPIM DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
Todos os antecedentes apresentados anteriormente era uma bomba armada pronta para explodir. 
Em 1908, a Áustria anunciou a anexação da Bósnia-Herzegóvina, contrariando os interesses sérvios e 
russos. A fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro do trono Austríaco, o 
arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita à região junto com sua esposa, em 28 de junho de 1914. 
Neste dia, um estudante bósnio assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa, em Sarajevo, capital da 
Bósnia. 
Esse duplo assassinato foi o pretexto para a explosão da Primeira Guerra Mundial que durou até 11 de 
novembro de 1918. 

 
 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/neocolonialismo-na-africa-e-a-conferencia-berlim.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tese
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sentimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patriotismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura


 
 
 

A GUERRA 
Diante da declaração de guerra dos austríacos, os russos se mobilizam para ajudar os sérvios, seus 
"irmãos" eslavos dos Bálcãs. No dia 3 de agosto de 1914, a Alemanha, aliada dos austríacos, declara 
guerra à França. O exército alemão avança rumo à França. 
De um lado estavam os países da TRÍPLICE ALIANÇA (Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro) e, do 
outro, a TRÍPLICE ENTENTE (Reino Unido, França e Rússia). 
Em maio de 1915, a Itália, que pertencia à Tríplice Aliança (mas até então estava neutra), declara guerra 
ao Império Austro-Húngaro e muda de lado, indo a combate do lado da Entente, em troca da promessa 
de receber territórios. 
Apesar de ser um conflito essencialmente europeu, a guerra envolveu os Estados Unidos e o Japão, e as 
colônias das potências da Europa também foram campos de batalha. 
Em outubro de 1917, o Brasil declarou guerra à Alemanha pela mesma razão dos Estados Unidos: meses 
antes, navios mercantes brasileiros haviam sido afundados por submarinos alemães. Sua participação, 
porém, foi pequena e teve poucos reflexos na guerra. 

FASES DA PRIMEIRA GUERRA 
✓ A primeira fase ficou conhecida como a guerra de movimento, quando a Alemanha realizou 
ataques agressivos contra a França. Os alemães invadiram a Bélgica, derrotaram os franceses e 
caminharam rumo a Paris. 
✓ A segunda fase da Primeira Guerra Mundial, essa fase ficou conhecida como a Guerra de 
posições, época em que ocorreram as maiores estratégias militares (os avanços dos exércitos 
custavam milhares de vidas). Nesse momento, teve início a chamada guerra de trincheiras, quando 
os exércitos se enterraram em valas com a finalidade de proteção. 
A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial ocorreu durante a segunda fase. Os 
principais motivos da entrada dos EUA no conflito foram a promessa de apoio aos países europeus 
que compravam mercadorias das indústrias norte-americanas (a neutralidade ficou difícil) e os 
ataques dos submarinos alemães à marinha mercante dos EUA. No dia 6 de abril de 1917, os norte-
americanos declararam guerra à Alemanha. Outro fato importante dessa fase foi a saída da 
Rússia, em 1917, da Guerra, em razão da Revolução Socialista Russa, mediante a entrada dos 
Estados Unidos e a saída da Rússia podemos afirmar que a guerra mudou de rumo no 1917. 
Em tal momento, a Tríplice Aliança havia ganhado dois aliados, a Bulgária e a Turquia; e a Tríplice 
Entente teve a adesão da Romênia, Portugal, Japão, Argentina e Brasil. 

 
 

CONSEQUÊNCIAS DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
Embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas e seus aliados tivessem se rendido, o 
governo alemão continuava na guerra. Esfomeado e cansado, o povo alemão se revoltou e os soldados 
e operários forçaram o kaiser (imperador) a abdicar. No dia 11 de novembro de 1918, o novo governo 
assinou a rendição alemã. A Primeira Guerra chegava ao fim, mas a paz geral só foi firmada em 1919, 
com a assinatura do Tratado de Versalhes. 
Entre os termos do tratado, estava a cessão de regiões do território alemão para as nações fronteiriças. 
A Alemanha também perdeu suas colônias africanas e a República de Weimar foi obrigada a aceitar a 
independência da Áustria. Igualmente, teve que pagar uma indenização de 33 milhões de dólares pelos 
prejuízos causados pelo conflito, a Alemanha sofreu duras sanções. 
Os termos foram considerados humilhantes e foram usados para provocar a queda da República de 
Weimar em 1933, e a posterior consolidação no poder de Adolf Hitler e do nazismo. Sendo assim, em 
1939, pouco mais de 20 anos depois, provocaram a Segunda Guerra Mundial. 
As reações aos efeitos do tratado estão entre as principais consequências da Primeira Guerra Mundial. 

A Grande Guerra deixou profundas consequências para todo o mundo. Podemos 
destacar: 
• redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio; 
• marcou a queda do capitalismo liberal; 
• motivou a criação da Liga das Nações; 
• Milhares de mortos e mutilados; 
• permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. 

 
 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-vida-nas-trincheiras.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/os-eua-na-primeira-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/saida-russia-primeira-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/saida-russia-primeira-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-russa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-primeira-guerra.htm
https://www.todamateria.com.br/primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/consequencias-da-primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/liga-das-nacoes/


 

QUESTÃO 03) sobre as consequências da Primeira Guerra, assinale a alternativa correta. 
A) Mais de 10 milhões de mortos e mutilados e reorganização do mapa mundial 
B) Não teve saldo de mortes  
C) A Alemanha saiu vencedora  
D) Não teve um ganhador específico 
 
QUESTÃO 04) A Primeira Guerra Mundial (também conhecida como 
Grande Guerra ou Guerra das Guerras) foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de 
julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. Aponte os principais fatores desse conflito. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 05) No ano de 1917 a Primeira Guerra mudou de rumo, por qual motivo? 
 
A) Inglaterra derrotou a França 
B) Ocorreu à saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na Guerra 
C) Itália entra na Guerra 
D) Alemanha sai da Guerra 
 
QUESTÃO 06) O Tratado de Versalhes, assinado em 1919 após a Primeira Guerra, foi um conjunto de 
decisões estabelecidas por alguns países. Qual foi o principal objetivo desse documento? 
 
A) Impor duras sanções à Alemanha derrotada. 
B) Ajudar econômica e militarmente a Alemanha e a Itália. 
C) Promover o desenvolvimento do pan-eslavismo. 
D) Iniciar o movimento conhecido como Paz Aramada. 
 
QUESTÃO 07) Durante a Primeira Guerra Mundial ocorreu uma divisão entre os países envolvidos. Quais 

são os lados da primeira guerra mundial e seus países integrantes?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 08) A imagem mostra o Estopim da Primeira Guerra Mundial que foi: 
 
A) O assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando 
B) A morte do nacionalista Gaurilo príncipe 
C) Morte do rei da Rússia 
D) Disputa entre França e Alemanha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOGRAFIA 

EF09GE02: Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na 
vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. 
EF09GE05: Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e 
cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização. 
EF09GE09: Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e 
econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 
EF09GE11: Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com 
as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil 

ECONOMIA GLOBAL E ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS MUNDIAIS 

O fim da Guerra Fria, no início da década de 1990, marcou o começo da chamada Nova Ordem Mundial, em 

que os fluxos de mercadorias, serviços e capitais tornaram-se ainda mais intensos com a integração dos 

países que eram socialistas ao mercado internacional. A globalização atual, ao mesmo tempo que fez as 

diferentes culturas interagirem, impôs uma série de hábitos de consumo semelhantes, como ingerir bebidas 

das mesmas marcas, alimentar-se nas mesmas redes de fast-food, assistir aos mesmos filmes e programas 

de televisão, usar os mesmos aplicativos no computador ou, ainda, vestir-se e comportar-se socialmente da 

mesma maneira. O mundo nunca se viu tão próximo — e por vezes tão parecido —, como se pode constatar, 

por exemplo, nas diversas redes sociais da internet. 

NOVA ORDEM MUNDIAL - No início dos anos 1990, o mundo passou a se configurar de acordo com a 

chamada Nova Ordem Mundial, que substituiria o extinto mundo bipolar da Guerra Fria. Nesse novo contexto 

político, os Estados Unidos surgiram como grande potência econômica e militar. Outros países mantiveram 

importância no cenário mundial (Alemanha e Japão, por exemplo), mas sem condições de contrapor a 

influência dos Estados Unidos nas decisões de organizações internacionais. Esse fator também contribuiu 

para a difusão do modo de vida estadunidense, sobretudo por intermédio do cinema, influenciando padrões 

de conduta em todo o mundo.  

A GLOBALIZAÇÃO E A MUNDIALIZAÇÃO - A partir da segunda metade do século XX, as grandes empresas 

industriais, comerciais e de prestação de serviços (bancos, hotéis, redes de restaurantes e companhias de 

telecomunicações, por exemplo) começaram a instalar filiais em vários países. Esse processo ficou 

conhecido como mundialização ou internacionalização do capital e da produção. Com a globalização, o 

processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global, que teve a tecnologia como 

propulsora. Dentre suas características estão o crescimento do comércio internacional, a rápida expansão 

dos fluxos e o aumento da inter-relação dos países. Tal processo provocou profundas mudanças nas 

relações sociais e econômicas entre os países. 

AS GRANDES CORPORAÇÕES E AS TRANSNACIONAIS - Hoje há grandes empresas que atuam ao redor 

do mundo, as transnacionais. Essas corporações geralmente têm sede em um país com maior 

desenvolvimento e filiais distribuídas por outros países. Elas podem ser de diversos ramos: montadoras de 

automóveis, petrolíferas, indústrias de bebidas, empresas de fast-food, de roupas esportivas, entre outros. 

Os países onde são instaladas suas filiais oferecem uma série de vantagens que reduzem o custo de 

fabricação das mercadorias, como mão de obra e matérias-primas baratas. Em troca, as transnacionais 

oferecem emprego e geração de renda local. No entanto, as decisões dessas empresas são tomadas na 

sede, e os direitos dos trabalhadores nos países que recebem as filiais, em geral, são mais restritos que nos 

países ricos. A expansão das transnacionais ampliou a produção em escala global e o comércio mundial de 

mercadorias e de serviços. Por vezes, o faturamento dessas empresas globais é maior do que o Produto 

Interno Bruto (PIB) de muitos países, o que lhes confere grande poder de influência sobre os governos 

nacionais. A expansão e a consolidação das transnacionais ocorreram principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, quando essas empresas, que geralmente atuavam nos países com maior desenvolvimento, 

passaram a investir em países em desenvolvimento emergente. Além de encontrar matérias- -primas e mão 

de obra baratas e abundantes, havia uma busca por sistemas fiscais favoráveis, legislações trabalhistas e 

ambientais moderadas ou inexistentes, economia de impostos por meio de estratégias fiscais, mercados 

consumidores em potencial e energia de baixo custo. 

 

 



 

A ECONOMIA GLOBAL E O AUMENTO DO DESEMPREGO - Atualmente, as atividades desenvolvidas 
pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação; as empresas querem funcionários 
capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas no processo de produção. As jornadas de trabalho 
e os salários estão mais flexíveis: a carga horária perde em importância para a qualidade do trabalho, e os 
pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador, em muitos casos. Cada vez 
mais, as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador, e até mesmo 
as de nível técnico, como as de pintor industrial ou as de torneiro mecânico, estão sendo substituídas por 
máquinas ou robôs. Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, capacidade de  
pesquisar e de aprender continuamente. Os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados pelas 
inovações tecnológicas na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de serviços.  
Esses fatores causam desemprego no mundo todo, embora de modo diferente em cada local e grupo 
populacional. O que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é o crescente desemprego entre os 
jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles constituem uma proporção muito maior 
da força de trabalho que nos países com maior desenvolvimento. Nesses países, os jovens são mais 
vulneráveis ao subemprego e à pobreza. 
GLOBALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS - A reorganização mundial ocorrida após o fim da 

Guerra Fria deu origem a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, também chamadas 

blocos regionais. São países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si. 

Todas as iniciativas de integração econômica e monetária visam facilitar e ampliar o comércio entre os 

membros e reduzir os custos de produção e de transportes, gerando maiores lucros. Também asseguram a 

redução ou eliminação total das alíquotas de importação. O primeiro bloco econômico a se formar foi a 

Comunidade Econômica Europeia, em 1957. A maior parte dos blocos econômicos, porém, se constituiu 

depois da Guerra Fria, com a extinção dos blocos socialista e capitalista. 

UNIÃO EUROPEIA – A União Europeia (UE) é um bloco formado por 28 países integrados economicamente, 

com atuação conjunta em diversas ações políticas e livre circulação de mercadorias e pessoas. A origem 

deste bloco se deu devido a necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa instável e 

debilitada após a Segunda Guerra Mundial. Os países-membros da União Europeia desenvolveram um 

sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo, tem garantido aos cidadãos 

um padrão de vida elevado e diminuído as desigualdades sociais nesses países. Apesar da crise financeira, 

social e política que alguns de seus países-membros enfrentaram, principalmente desde 2008, esse bloco 

representa uma poderosa força econômica e política no cenário mundial. Em junho de 2016, o Reino Unido 

realizou um plebiscito para decidir se continuaria na União Europeia. O episódio ficou conhecido como Brexit, 

que vem das palavras em inglês Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída). Com 52% dos votos, a população 

britânica optou pela saída da EU.  

RESPONDA: 

QUESTÃO 01) O que caracterizou a Nova Ordem Mundial? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02) O que a Nova Ordem substituiu e quem surgiu como grande potência econômica e militar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03) Que nome se dá ao processo em que as grandes empresas industriais, comerciais e de 

prestação de serviços instalam filiais em vários países? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

QUESTÃO 04) Como se denominam as grandes empresas que atuam ao redor do mundo? Quais são as 

instaladas em sua região? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 05) O que a Nova Ordem Mundial com sua economia global pautada em avanços tecnológicos, 

como o uso de robôs na linha de produção por exemplo, tem exigido dos trabalhadores? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) Por que os países se organizam em blocos econômicos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07) Devido a que se deu a origem do bloco da União Europeia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 08) Qual foi o país que decidiu se desligar do bloco econômico da União Europeia? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

CIÊNCIAS 

HABILIDADES ESTRUTURAIS: 
EF09CI04/ES Planejar e executar experimentos que evidenciem fenômenos relacionados à decomposição da 
luz e à percepção de cores, investigando a relação do espectro eletromagnético com a percepção das cores 
em diferentes materiais do cotidiano, quando expostos a diferentes fontes de iluminação e reconhecer como 
o sistema visual dos seres vivos interpreta as cores. 
EF09CI05/ES- Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som 
que revolucionaram os sistemas de comunicação humana, identificando, analisando, categorizando e 
explicando os processos de transmissão e recepção de imagem e som, relacionando-os às radiações 
eletromagnéticas e reconhecendo a evolução dos meios de comunicação e suas implicações na vida humana. 
EF09CI06/ES Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e 
aplicações, relacionar as ondas eletromagnéticas ao seu uso em diferentes tecnologias e avaliar os 
desdobramentos da aplicação tecnológica das radiações em uma perspectiva socioambiental. 
EF09CI07 Discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação eletromagnética no 
diagnóstico (raios-X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e tratamento de doenças (radioterapia, 
cirurgia ótica a laser etc.). 
  
Olá queridos alunos!! 
 Como forma de ampliar seus conhecimentos e facilitar a resolução das atividades te convido a fazer  
leitura desse conteúdo no capítulo 9, páginas 170 até 189 no livro de ciências do 9°ANO. 
APÓS A LEITURA RESOLVA ÀS QUESTÕES ABAIXO 
 
Responda com muita atenção! 
QUESTÃO 01) Você já deve ter brincado alguma vez de pular corda, mexendo a corda como uma cobra. Veja 
a figura: 

                                                        
Uma extremidade da corda na mão de um amigo e a outra na mão de outro colega. O seu amigo produz, na 
extremidade da corda, um pulso, ou seja, uma perturbação, que vai se propagar por todos os pontos da corda. 
Escolha a alternativa que preencha corretamente a frase abaixo.  
 



 
 
 
A uma sucessão de pulsos denominamos____________ e, se ela movimenta a corda, podemos 
classificá-la de ______________.  
a) onda – mecânica                            b) onda – eletromagnética  
c) calor – irradiação                            d) calor – convecção 
 
QUESTÃO 02) Durante um exame de raio X, a parte do corpo radiografada é atingida por radiação 
eletromagnética. Como tecidos diferentes têm capacidades diversas em barrar a passagem dos raios X, no 
filme fotográfico forma-se uma imagem com diferentes tonalidades, como observado na figura a seguir. 

                                       Radiografia da mão de uma pessoa.  
De acordo com a imagem, qual estrutura do corpo barra mais a passagem dos raios X?  
a) Os ossos.                   b) A pele.               c) Os músculos.                     d) A cartilagem.  
 
 
Temos mais algumas questões na pág. 190 e 191 do seu livro 
didático. 
Questões  1 e  2(a,b e c) obs: só reponder 
Questão 8 e 13(obs: copiar e responder) 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Habilidade: 

- Entender as características e oportunidade de cada rede social, utilizando- se das ferramentas dessas 

mídias de modo a facilitar as demandas do cotidiano. 

- Refletir sobre a utilização e a importância dos aparelhos digitais e da internet na nossa vida e educação. 
 

Uso da tecnologia 

Charge de Caco Galhardo 

 



 

 

De acordo com a leitura da imagem abaixo responda as questões: 

 

QUESTÃO 01) A ideia principal do texto é: 

(   ) a grande capacidade de armazenamento de um smartphone. 

(   ) tornou -se impossível viver sem ter todos os dispositivos eletrônicos. 

(   ) o cérebro humano e muito limitado, por isso todos precisam de aparelhos eletrônicos eficientes. 

(   ) uso exagerado da tecnologia pode ser prejudicial 

 

 Mequetrefes:   indivíduo intrometido, dado a meter-se no que não é de sua conta; enxerido 

. 

 QUESTÃO 02) A palavra ‘’mequetrefes’ ‘que aparece no ultimo quadro da tirinha, pode ser substituída por: 

(   ) brilhantes. (   ) interessantes. 

(   ) criativas. (   ) inúteis. 

 
QUESTÃO 03) Na sua opinião, o que pode ser mequetrefe? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 


