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LINGUA 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. 

 

1) 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. 
 
2) 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. 

 

 

 
3) 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. 

 
4) 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. 
 

 

 

 
5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

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


8) 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) – 
______________________________________ 
9)  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. 
 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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)______________________________________ 
 
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 

 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
INGLÊS 

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!!! 
 
 (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. 

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. 
 
1) 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 
 
 (EFO9LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística em 
fóruns ou blogs sobre temas contemporâneos locais ou mundiais) 
 
2) Observe o informativo e responda a questão abaixo 



 

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

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. 
 
 



 

3) Observe a imagem a seguir e responda: Que tipo de comida é representada na anúncio 

abaixo?  

  
 

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

 

 

 

 

 

Habilidade: (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?? 

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


ARTE 
Habilidade:(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.  

 
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. 

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 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. 
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 1- Quando observamos uma 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 2- 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


QUESTÃO 3- 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 
 

QUESTÃO 4-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: (EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão ,invasão e técnico - combinatórios oferecidos pela escola, usando 

habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 
(EF67EF05) Planeja reutilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, precisão, invasão  e técnico- 

combinatórios como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

 
A classificação dos esportes 

 
Existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes, 
dependendo da sua finalidade e intenção. Segundo a Base nacional curricular comum (BNCC), 
temos sete tipos de esportes: 
Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que 
podem ser mensurados com metros (distância), segundos (tempo), quilos (peso). 
Esportes técnico-combinatórios: são os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de 
dificuldade dos movimentos executados pelos (as) atletas, de acordo com padrões ou critérios 
estabelecidos nas regras de cada modalidade.  
Esportes de precisão: nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um objeto algum 
tipo de alvo estático ou em movimento. 
Esportes de combate: esses esportes são sempre individuais e têm como objetivo central vencer o 
oponente através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, 
contusões, combinando ações de ataque e defesa. 
Esportes de campo e taco: são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer o ato 
de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de bases.  
Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o objetivo principal é 
lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma 
rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação da defesa do adversário para que a 
bola ou o objeto toque o chão e o ponto seja computado. Esportes de invasão: para a disputa desses 
esportes existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida e a meta do adversário para 
ser invadida e atacada, a fim de computar pontos. A transição de ataque para defesa acontece a 
todo o momento 
 
Atividade 1 
De acordo com o texto sobre a classificação dos esportes, responda as questões abaixo: 
1- Quais são os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de dificuldade dos 
movimentos executados? 

(A) Esportes de técnico-combinatórios. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de combate. 
(D) Esportes de precisão.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 

 
(A) Esportes de marca. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de campo e taco. 
(D) Esporte de técnico-combinatórios. 
 
 
Atividade 2 
1- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 
 

 
 
(A) Esportes de campo e taco. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de invasão. 
(D) Esportes de marca. 
 
2- Tipo de esporte que têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, 
desequilíbrios combinando ações de ataque e defesa: 
(A) Esportes de marca. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de combate. 
(D) Esporte de técnico-combinatórios. 
 
 
 
 



Alimentação Saudável e Nutrientes 
Você sabe quais são os principais grupos de alimentos? 
Os alimentos são essenciais na nossa vida, eles são 
responsáveis pela construção, manutenção e funcionamento do 
nosso corpo. 
Os alimentos podem ser divididos em três grupos principais 
grupos: 
1. Alimentos energéticos: fornecem a energia para o corpo se 
movimentar, trabalhar e realizar as atividades cotidianas. São os 
alimentos que contém carboidratos e gorduras. Exemplos: óleo, 
azeite, pão, macarrão, açúcar, mel e doces. 
2. Alimentos construtores: ricos em proteína, ferro e cálcio, são 
responsáveis pela manutenção e pela construção do corpo. 
Também formam os hormônios, as enzimas e os anticorpos. 
Exemplos: leites e derivados, carne, peixe, frango. 
3. Alimentos reguladores: Com vitaminas, minerais e fibras, são responsáveis pelo funcionamento 
do corpo. Entre suas tarefas estão facilitar a digestão, aumentar a resistência às infecções, proteger 
a pele, a visão e os dentes. Exemplos: frutas, verduras e legumes. 
Dentro dos grupos dos alimentos reguladores encontramos as vitaminas e os sais minerais. Além de 
todos esses alimentos e nutrientes, não podemos esquecer de citar a água. A água é essencial para 
o corpo. É tão importante que constitui cerca de 70% do nosso peso. Até os nossos ossos têm água 
e tudo aquilo que comemos, dos animais aos vegetais. Verduras e legumes são especialmente ricos 
em água e sais minerais. Algumas frutas, como o melão e a melancia, têm quase 90% de água e 
suprem boa parte da necessidade hídrica do corpo. 
                                                    ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Você sabe como ter uma alimentação saudável? 
Uma alimentação saudável é aquela equilibrada, que contém diferentes alimentos em quantidade 
suficiente para o crescimento e manutenção do organismo. A alimentação influencia diretamente na 
saúde, no trabalho, no estudo, no lazer e no tempo de vida das pessoas. Coma pelo menos um 
alimento de cada grupo em cada refeição. Quanto mais variada sua alimentação, mais saudável ela 
será. Evite o uso frequente de alimentos gordurosos (frituras, torresmo, pele de frango, banha, etc.). 
Atividade 3 
1- Cite os grupos principais dos alimentos e exemplos que compõe cada grupo. 
2- De acordo com o texto qual a importância dos alimentos? 
3- Em sua opinião a sua alimentação diária pode ser considerada saudável? Por quê? 
4- Busque mais informações sobre a importância da água para o nosso organismo. 
Atividade 4 
1 – Quais alimentos encontramos dentro do grupo dos alimentos reguladores? 
___________________________________________________________________________ 
2 – O que é uma alimentação saudável? 
___________________________________________________________________________ 
3 – Porque frutas como melão e melancia são importantes? 
___________________________________________________________________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
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. 

 

PELA INTERNET   

Criar meu web site 
Fazer minha home- Page 
Com quantos gigabytes 
Se faz uma jangada  
Um barco que veleje 
{....} 
Eu quero entrar na rede 
Promover um debate 
Juntar via internet 
Um grupo de tietes de connecticut 
De connecticut acessar 
O chefe da milícia de Milão 
Um hacker mafioso acaba de soltar 
Um vírus pra atacar programas no Japão 
Eu quero entrar na rede pra contactar 
Os Iares do Nepal, os bares do Gabão 
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular 
Que lá na praça onze tem um vídeo pôquer para se jogar 
 

GILBERTO GIL. DISCO QUANTA.WARNER MUSIC,1997 (adaptado) 

 

         A música de Gilberto Gil, traduz o tema deste texto.  Vivemos em uma era digital, que o 

computador é uma grande ferramenta.  Através dele, temos possibilidades de realizar e criar vários 

recursos, seja textos, vídeos, filmes, músicas, além de nos conectarmos com o mundo diante desta 

leitura, haverá uma apresentação da evolução do computador, como era em seu surgimento, e como 

evoluiu até os dias atuais. Lembrando que a evolução tecnologia não tem fim. 

 1) Encontre na letra da canção aspectos positivos e negativos mencionados quanto ao uso da 
tecnologia. 

 

‘’Eu quero entrar na rede promover um debate juntar via internet’ o que você entendeu sobre esta 
fala  
do autor? Comente. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  



Redes Sociais – Dependência Tecnológica 

Vícios em tecnologia: caracteriza-se pelo uso abusivo de meios tecnológicos que provoca o 
comprometimento das relações pessoais e profissionais do indivíduo. 
Principais sintomas: ansiedade para ligar o aparelho, verificar o recebimento de mensagens e e-
mails, bater recordes em jogos, enfim... obsessão por estar conectado. 
Consequências: assim como outros tipos de vícios, o vício em tecnologia pode causar danos físicos 
e comportamentais. 
- Físico: taquicardia, sudorese, secura na boca, tremedeira, comprometimento da postura, lesões por 
esforço repetitivo (como tendinite), obesidade ou subnutrição (devido a má alimentação) e 
deformidades na visão (atacada pela luminosidade do monitor). 
- Emocionais: incapacidade de concentração, angústia por estar longe do aparelho que causa o 
vício, sentimento de impotência, comprometimento da vida social fora da rede. Os ciber vícios já 
estão produzindo novos fenômenos: cibe viúvas, cibe adúlteros, cibe roubos, cibe agressões, 
bullyng, etc. 
Como evitar: medidas simples podem ser tomadas para evitar que o uso das tecnologias se torne 
abusivo: 
1. Estabelecer metas de exposição diária aos aparelhos; 
2. Fazer uma lista das tarefas cotidianas e cumpri-las; 
3. Criar oportunidades de convívio social fora da rede; 
4. Praticar atividades físicas. 
É importante lembrar que: nossa espécie humana, é a única que tem condições inteligíveis para 
fazer escolhas, justamente por estar em níveis acima das outras espécies, agem e reagem 
totalmente por instinto. As tecnologias foram criadas para serem usadas a nosso favor e não contra 
nós mesmos. Assim sendo, a qualidade do uso destas tecnologias depende das escolhas que 
fazemos! 
Agora que você já leu, responda as seguintes questões: 
1 – Como lemos no texto acima, passar muitas horas por dia diante de aparelhos eletrônicos 
podem causar muitos prejuízos pra vida e saúde das pessoas. O que podemos fazer para 
mudar isso no nosso cotidiano? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2 – Como você se sentiu ao ler o texto? Percebeu que você passa muito tempo nas redes 
sociais ou não? Quais medidas você pode tomar para evitar o uso abusivo das tecnologias? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
3 – Leia a tirinha a seguir: 

 
A tirinha tem alguma conexão com o texto que você acabou de ler? Comente. 



1) Escreva o nome das redes sociais que aparecem na imagem abaixo: 
 
 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
 
 
 

2) Você usa redes sociais? Se sim qual a sua 
preferida? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________ 

Uso da tecnologia 
Charge de Caco Galhardo 
 

 
De acordo com a leitura da imagem abaixo responda as questões: 
 
 1) 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 
 2) A palavra ‘’mequetrefes’ ‘que aparece no ultimo quadro da tirinha, pode ser substituída 
por: 
(   ) brilhantes. (   ) interessantes. 
(   ) criativas. (   ) inúteis. 
 

 
 
 

 
 



MATEMÁTICA 
Habilidade: EF09MA24/ES – Resolver e elaborar problemas que envolvam juros simples e compostos no contexto da 

educação financeira com e sem o uso de tecnologias digitais. 

Juros simples 

Juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de 
uma compra feita a crédito, por exemplo. 
O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. A esse valor é 
aplicada uma correção, chamada de taxa de juros, que é expressa em porcentagem. 
Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou 
emprestado. 
Fórmula: Como Calcular o Juros Simples? 
A fórmula para calcular os juros simples é expressa por: 
J = C . i . t 

Onde, 

J: juros 

C: capital 

i: taxa de juros. Para substituir na fórmula, a taxa deverá estar escrita na forma de número decimal. 

Para isso, basta dividir o valor dado por 100. ( Exemplo: 2% = 2: 100 = 0,02) 

t: tempo. A taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo. 

Podemos ainda calcular o montante (capital acrescido de juros), que é o valor total recebido ou 

devido, ao final do período de tempo. Esse valor é a soma dos juros com valor inicial (capital). 

Sua fórmula será: 

M = C + J  

Exemplo1 
 Quanto rendeu a quantia de R$ 1200,00, aplicado a juros simples, com a taxa de 2% ao mês, no 
final de 1 ano e 3 meses? 

Sendo: 

C = 1200 
i = 2% ao mês = 0,02 
t = 1 ano e 3 meses = 15 meses (tem que transformar em meses para ficar na mesma unidade de 
tempo da taxa de juros. 
J = C . i . t = 

J=  1200 . 0,02 . 15 = 

J =  360 

Assim, o rendimento no final do período será de R$ 360. 
 
Exemplo 2 
Um capital de R$ 400, aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês, resultou no montante 
de R$ 480 após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? 
 
J= 80         C = 400            i = 4% = 0,04                 t = ? 
 
J = C.i.t 
80 = 400 . 0,04 . t 
80 = 16t 

  = t 

 t = 5 meses. 
 
 
 
Vamos praticar juros simples! 



1)  Lúcia emprestou 500 reais para sua amiga Márcia mediante uma taxa de 4% ao mês, que 
por sua vez, se comprometeu em pagar a dívida num período de 3 meses. 

a) Qual foi a quantia de juros que Lúcia recebeu?  
 
 
 
 
 
 
 

b) Qual foi o montante recebido? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Quanto rende de juros um capital de 440 reais à taxa de 8% ao mês durante 7 meses? 
 
 
 
 
 
 
 
Juro composto 

Existe ainda outra forma de correção financeira chamada de juros compostos. Esse tipo de correção 
é usado com mais frequência nas transações comerciais e financeiras. 

Diferente dos juros simples, os juros compostos são aplicados nos juros sobre os juros. Assim, o 
sistema dos juros compostos é denominado de "capitalização acumulada". 

Lembre-se que no cálculo dos juros simples, a taxa de juros é calculada sobre o mesmo valor 
(capital). Não é o que acontece com os juros compostos, pois neste caso o valor aplicado se altera a 
cada período. 

Fórmula dos juros compostos 

O cálculo dos juros compostos é dado por esta fórmula: 

M= C (1 + i) t 

Cada uma dessas letras é um importante conceito da matemática financeira: 

Capital (C): é o primeiro valor investido. Conhecemos como capital o valor inicial da negociação, ou 

seja, ele é o valor de referência para calcularmos os juros com o passar do tempo. 

Juros (J): é o valor de compensação para o rendimento. Quando uma instituição financeira faz um 

empréstimo, ela está abdicando-se de estar com esse dinheiro em um determinado prazo, porém, 

quando ela for recebê-lo, seu valor será corrigido pelo que chamamos de juros, e é com base nele 

que a empresa vê uma compensação pelo empréstimo. Em um investimento, trata-se do valor dos 

rendimentos adquiridos. 

Taxa de juros (i): é a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante. Essa taxa pode ser 

ao dia (a.d.), ao mês (a.m.), ao bimestre (a.b.) ou ao ano (a.a.). A taxa de juros é uma porcentagem 

geralmente representada na forma percentual, porém, para calcular-se o juros composto, é 

importante escrevê-la sempre na forma decimal. 

https://www.todamateria.com.br/juros-compostos/
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/matematica-financeira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/operacoes-com-numeros-decimais.htm


Tempo (t): é o tempo em que o capital ficará aplicado. É importante que a taxa de juros (i) e o tempo 

(t) estejam sempre na mesma unidade de medida. 

Montante (M): é o valor final da transação. O montante é calculado pela soma do capital com os 

juros  

Exemplo: 

Quanto receberá de juros, no fim de um semestre, uma pessoa que investiu, a juros compostos, a 
quantia de R$5.000,00, à taxa de 1% ao mês? 

Sendo: 

C = 5000 
i = 1% ao mês (0,01) 
t = 1 semestre = 6 meses 
Substituindo, temos: 

M = 5000 (1 + 0,01)6 
M = 5000 (1,01)6 
M = 5000 . 1,061520150601 
M = 5307,60 
Para encontrar o valor dos juros devemos diminuir do montante o valor do capital, assim: 

J = 5307,60 - 5000 = 307,60 
O juro recebido será de R$ 307,60. 
 
Vamos praticar juros compostos! 

3) Quanto receberá de juros, uma pessoa que investiu R$ 12 000,00 no sistema de juros 

compostos durante 3 meses com uma taxa de 2% ao mês? 

 

 

 

 

Habilidade: (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. 

4) Lucas tem uma barraca na feira livre. Observe o preço da cenoura nessa barraca. 

 

 

 

 

 

 

a) Nessa situação, é possível associar dois diferentes valores em reais a pagar para uma mesma 

massa de cenouras?_____________________________________________________________ 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/unidades-medida.htm


b) Escreva uma função para calcular o valor a pagar (R$) de acordo com a massa de cenouras 

compradas (kg). ________________________________________________________________  

 

c) Nessa função, qual será a variável dependente e a variável independente? 

_______________________________________________________________________________ 

 

d) Pense em uma situação que possa ser expressa por uma função e registre. Depois indique para 

essa função a variável dependente e a variável independente. 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5) Moacir está pesquisando o consumo de energia elétrica do modelo de televisor que tem em 

casa. Observe as anotações que ele fez. 

Tempo em uso 

(h = horas) 

1 2 3 4 5 6 7 

Consumo de 

energia elétrica 

(Kwh)  

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

 

a) Quantos quilowatts-hora (Kwh) esse televisor consome em 3 horas de uso? _______________ 

b) Para que esse televisor consuma 1 Kwh, quanto tempo ele tem que ficar em uso?___________ 

c) Assinale a alternativa que apresenta a lei de formação de uma função que indica o consumo c(x) 

de energia elétrica desse televisor, em quilowatts-hora, de acordo com o tempo x de horas de uso. 

(   ) c(x) = 0,2 x              (   ) c(x) = 0,5x    (   ) c(x) = 2 x            

6) Observe as tabelas. Em seguida, trace os pontos de cada tabela na malha quadriculada 

indicada. 

 

y = x + 

1 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

y -2 -1 0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

y = x2  

x -2 -1 0 1 2 

y 4 1 0 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidade: EF09MA07 - Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como 

velocidade e densidade demográfica. 

 
7) Em cada item, escreva uma razão que representa a situação indicada. 
a) Amanda acertou 18 das 20 questões da OBMEP. 

____________________________________________________________________________ 
b) A equipe de handebol de uma turma do 9º- ano venceu 9 das 12 partidas disputadas no torneio 

____________________________________________________________________________ 
c) Para diluir uma tinta João misturou 18 L dessa tinta em 5 L de água. 

____________________________________________________________________________ 
 

8) Certa prefeitura está estudando como os habitantes se distribuem nas diferentes regiões do 
município com a finalidade de planejar investimentos. Observe. 

 



a) Qual é a região desse município com a maior população? Essa também é a região com a maior 
extensão territorial? 
_________________________________________________________________ 
 

b) Calcule a densidade demográfica aproximada de cada uma das regiões desse município. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A prefeitura pretende construir escolas nas regiões onde a densidade demográfica seja superior 

a  2 500 hab./km². Quais dessas regiões possuem essa característica? 

________________________________________________________________________________ 

9) Rafael é um atleta que pratica corrida. Para acompanhar seus treinos, ele utiliza um aplicativo 

no celular que registra a distância percorrida e o tempo gasto. Observe o resumo dos treinos 

de Rafael em alguns dias e resolva as questões. 

 

 

 

 

  

a) Em qual dia Rafael percorreu a maior distância no treino? E a menor distância? 

_______________________________________________________________________________ 

 

b) O treino em que Rafael demorou menos tempo ocorreu em qual dia? E o que demorou mais 

tempo? _________________________________________________________________________ 

c) Calcule a velocidade média aproximada do treino de Rafael em cada dia, em metros por 

minuto (m/min). 

 

 

 

 

 

 

Densidade demográfica é um índice demográfico que calcula o número de habitantes por 

quilômetro quadrado. O cálculo para encontrar a taxa da densidade demográfica de um território é 

bastante simples. Basta dividir o número de habitantes pela área em quilômetros quadrados 

(hab/Km2).  

Vamos calcular! 

 

 

 

 



 

REVISANDO! 

 

Habilidade: EF07MA13 - Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre 

duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

1) Em uma certa pizzaria, a taxa de entrega é calculada da seguinte maneira: um valor fixo de R$ 

3,00 mais R$ 1,25 por quilômetro de deslocamento. Considerando essa situação, calcule o 

valor da taxa de entrega em um deslocamento de: 

a) 10 km. _________________________________________________________________ 

b) 4 km. __________________________________________________________________ 

c) 6 km. __________________________________________________________________ 

 

2) Em cada item a seguir, escolha uma letra para  indicar a variável e escreva a expressão algébrica 

para representar: 

a) O triplo de x. __________                 b) O dobro de um número. ___________ 

d) O quadrado de um número. ___________    e) 10 menos o dobro de um número. _________ 

3) Leia a tirinha. 

 

 

 

 

 

 

a) Nos primeiros quadrinhos, onde você imaginou que Otto e Heitor estavam? 

_______________________________________________________________________________ 

b)  Onde os personagens realmente estavam testando as capas de chuva? Qual quadrinho da tirinha 

revela essa informação?  

_______________________________________________________________________________ 

c) O registro do chuveiro foi ajustado de maneira que a cada minuto caíssem 15 L de água. Qual das 

expressões algébricas a seguir indica a quantidade de litros de água desperdiçada pelos 

personagens em m minutos? Assinale a alternativa correta. 

 

I) 60m   II) 15 – m    III) 15m    IV) m + 15 

CIÊNCIAS 
Habilidade: 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. 

A luz como radiação eletromagnética visível 
Ondas são perturbações que se deslocam no espaço transportando, exclusivamente, energia 

de um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria. Existem ondas de diferentes naturezas: 
Ondas mecânicas: tratam-se de perturbações que só podem propagar-se em algum meio 
preenchido por matéria, como água, ar, metais e etc. Exemplos: sons e terremotos. 
Ondas gravitacionais: esse tipo de onda causa deformações no espaço-tempo. 
Ondas eletromagnéticas: são ondas que não necessitam de um meio para se propagar. Exemplo: 
luz, infravermelho, ultravioleta. Veja o esquema da onda eletromagnética luz na figura abaixo. 
Repare a perpendicularidade entre o campo magnético e o campo elétrico.  

Os campos magnético e elétrico obedecem ao princípio 
da superposição 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm


 
 
 
 

01) Caracteriza onda “luz” quanto a natureza de sua radiação e a perceptividade aos olhos humanos.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 A luz  
As ondas de radiação eletromagnética são uma junção de campo magnético com campo 

elétrico que se propagam no vácuo (ausência de matéria) transportando apenas energia. Assim a luz 
do Sol percorre um longo caminho no espaço até chegar a Terra e servir como a fonte inicial de toda 
energia que circula pelos ecossistemas.  

As radiações eletromagnéticas variam conforme a frequência de suas ondas. A luz é uma 
radiação eletromagnética que o olho humano consegue visualizar. A luz solar pode ser decomposta 
em várias cores, como no arco-íris. Observe a figura abaixo. 

 

As ondas dentro da faixa que conseguimos visualizar são chamadas de luz visível e apresentam a 
seguinte escala de cores:  vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.  
 

02) Marque a opção com as palavras que completam a sequência:    
A luz percorre um grande caminho do Sol até a Terra graças a natureza de sua onda 
_____________________ que permite que ela possa se ____________________   pelo espaço na 
ausência de ___________________. A luz ao ser _______________________ 
Apresenta várias ______________________ como se vê em um _______________________.  
(A) mecânica, locomover, matéria, composta, cores, arco-íris.  
(B) sonora, propagar, vácuo, decomposta, sistema monocroma.   
(C) eletromagnética, propagar, matéria, decomposta, cores, arco-íris.  
(D) eletromagnética, materializar, matéria, composta, cores, raio de sol.  
 

03) O Buraco negro é uma região do espaço-
tempo em que o campo gravitacional é tão 
intenso que nada - 
nenhuma partícula ou radiação 
eletromagnética como a luz - pode escapar 
dela. A teoria da relatividade geral prevê 
que uma massa suficientemente compacta 
pode deformar o espaço-tempo para formar 
um  buraco negro.  
Segundo o texto a enorme força 
gravitacional existente em um buraco negro: 

(A)  é capaz de atrair a luz para dentro de si. 
(B)  não é capaz de atrair a luz. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o-tempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o-tempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_geral


(C)  não está relacionada com a sua massa. 
(D)  não seria capaz de atrair planetas ou estrelas.  

 

O disco de Newton 
O disco de Newton é um experimento muito conhecido da Física. Consiste em um disco colorido 
com as cores primárias do espectro visível (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta). 
Esse disco gira, apresenta grande velocidade e tem como objetivo mostrar a composição da luz 
branca. Quando parado, a separação das cores é nítida, no entanto, ao colocarmos o disco para 
girar, as cores misturam-se, e o disco parece ficar branco. Newton fez uso desse dispositivo para 
identificar que a mistura das cores visíveis produzia a cor branca.        Por Rafael Helerbrock 

04) A imagem ao lado representa o disco de Newton com as cores 
primárias que do aspecto visível. Com este experimento Newton 
conseguir provar que: 

(A) Que a luz branca visível possui em si todos os espectros de cores que 
compõem a luz visível. 

(B)  Que a luz branca visível não pode ser decomposta. 
(C)  A luz não é uma forma de radiaçãovisível. 
(D) Que as cores não se misturam. 
(E)  

Habilidade: EF09CI05/ESInvestigar 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. 

   História e características das ondas de rádio 

As ondas de rádio correspondem a uma grande faixa de frequências do espectro 
eletromagnético. Seu comprimento de onda varia de 1 m e vários quilômetros. São 
usadas para transportar as informações das emissoras de rádio e TV. Ondas de TV são 
ondas de rádio de pequeno comprimento de onda, entre 1 m e 10 m e podem ser 
produzidas por meio de circuitos elétricos.  A existência das ondas de rádio foi prevista 
matematicamente por James Clerk Maxwell (1831-1879). Já o primeiro transmissor de 
ondas de rádio plenamente funcional foi desenvolvido pelo italiano Guglielmo Marconi 
por volta de 1895, e passou a ser comercializado em meados de 1900. 

 
Usos tecnológicos das ondas de rádio. 

As ondas de rádio são usadas para transmitir sinais de TV, rádio e telefonia móvel. 
As aplicações tecnológicas que fazem uso das ondas de rádio são numerosas e bastante variadas. 
A tabela a seguir mostra algumas dessas 
aplicações, de acordo com a ordem de 
grandeza da frequência da onda de rádio.  
Como todas as demais ondas 
eletromagnéticas, as ondas de 
rádio podem propagar-se pelo vácuo na 
velocidade da luz, podendo ser usadas para 
transportar uma grande quantidade de 
informações para antenas de rádio, 
televisão, GPS, telefonia móvel e outros. 
As ondas de rádio produzidas 
artificialmente são geradas mediante a 
aceleração de cargas elétricas, no interior de 
antenas transmissoras. Na natureza, as ondas 
de rádio são geradas durante descargas 
atmosféricas e também por corpos 
celestes, como o Sol e outras estrelas. 
Em virtude do grande número de 

Utilização Ordem de grandeza da 
frequência 

Radares 10 GHz 

Satélites 
(GPS) 

1 GHz 

Telefonia 
móvel 

500 MHz 

TV digital 300 MHz 

Rádio FM 100 MHz 

Rádio AM 1 MHz 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/as-equacoes-maxwell.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/raio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/raio.htm
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https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/estrelas.htm


dispositivos de telecomunicação que fazem uso de frequências de rádio, a emissão desse tipo de 
ondas é regulamentada por leis nacionais e internacionais, a fim de reduzir-se a possibilidade de 
interferências entre diferentes sinais.  
 

05) Podemos dizer que,as ondas de rádio têm amplo uso nas telecomunicações pois: 
(A) possuem uma única frequência. 
(B) servem apenas para transmitir sinais sonoros. 
(C) alcançam pequenas distancias e por isso são limitadas para o uso amplo.  
(D) correspondem a uma grande faixa de frequências do espectro eletromagnético 
 

06) O uso das ondas de rádio: 
(A)  é amplo e envolve os sinais de TV e telefonia móvel. 
(B)  não possui relação direta com os meios de telecomunicação. 
(C) é recente e por isso seu uso é limitado. 
(D)  não possui uma legislação específica. 

07) Observe a figura ao lado. A parte de cima representa os sinais da frequência A.M. de rádio ao passo 
que a parte de baixo represente os sinais da frequência F.M. e sinais de TV. Analisando as imagens 
só não podemos afirmar que: 

(a) as ondas da frequência A.M. longas e alcançam grandes 
distâncias.  

(b) As ondas da frequência F.M. percorrem os mesmos 
caminhos que os sinais de T.V. 

(c) Os satélites potencializam as ondas de rádio F.M. e TV. 
(d) a ionosfera dificulta a transmissão das ondas de rádio. 

 

08) Qual a relação entre as ondas de rádio e o avanço nos 
meios de comunicação que vemos atualmente? 

 

 
HISTÓRIA 

Olá meus queridos alunos! Estamos iniciando 4ª apostila de atividades, quero convidar você 
para ler os textos e as questões com muita atenção. Qualquer dúvida, estarei à disposição de 
vocês, boa atividade! 

Habilidade: (EF09HI10/ES) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos 

mundiais e os conflitos vivenciados na Europa, verificando a participação do Brasil e do Espírito Santo no contexto histórico 
entre as duas Grandes Guerras. 

Colonialismo x Neocolonialismo 

O Colonialismo refere-se a ocupação de territórios (colônias) na 
América e na Costa Africana por países europeus (Portugal, Espanha 
e França) e pela Inglaterra, durante os séculos XIV e XVII.  

O Imperialismo, por outro lado, está relacionado a expansão 
territorial, que ocorreu entre os séculos XIX e XX, de alguns países 
do Continente Europeu, Japão e Estados Unidos sobre os territórios 
da América, África e Ásia. Embora os acontecimentos apresentem 
características em comum, não são sinônimos. Pois, eles 
aconteceram em contextos, motivações e territórios diferentes. O 

colonialismo é caracterizado por uma dominação direta tanto econômica quanto política, principalmente 
sobre territórios da América por parte dos países europeus. Contudo, está inserido em um contexto de 
mercantilismo e absolutismo, com a intensão de encontrar locais para a exploração.

O Neocolonialismo foi um ciclo imperialista que levou os países europeus a ocuparem a África e a Ásia, 
transformando esses territórios em suas colônias. A ocupação desses continentes aconteceu no 



processo de crescimento industrial vivenciado pela Europa após a Segunda Revolução Industrial, no 
século XIX. Os interesses das potências europeias pela África resultaram na realização da Conferência 
de Berlim, entre 1884-1885. 
Segunda Revolução Industrial 
A Europa do século XIX vivenciou transformações profundas possibilitadas pelo grande 
desenvolvimento tecnológico do período. Novas fontes de energia passaram a ser utilizadas, como a 
energia elétrica e o uso do petróleo para produção de combustível para os motores à combustão. 
Aconteceram ainda avanços na química e na produção de metais, nos meios de transportes e 
comunicação etc. 
Esse desenvolvimento tecnológico resultou na Segunda Revolução Industrial, que possibilitou o 
crescimento das indústrias na Europa e o desenvolvimento dos países dentro de uma economia 
capitalista. Esse processo gerou uma demanda contínua por matérias-primas e uma grande 
necessidade por novos mercados consumidores que conseguissem absorver as mercadorias 
produzidas. 
Assim, África, Ásia e Oceania transformaram-se em alvos dos países europeus, desejosos em implantar 
um sistema de exploração econômica intensa nessas regiões. O continente mais disputado foi o 
africano, onde uma série de potências europeias instalaram-se e criaram colônias exploratórias. 
Partilha da África 
Até a década de 1870, países europeus possuíam acordos econômicos com alguns reinos africanos 
e/ou controle parcial sobre algumas regiões. No entanto, a presença europeia na África tornou-se mais 
evidente a partir de três ações, que foram destacadas por Valter Roberto Silvério: 
1. O interesse demonstrado pelo rei belga Leopoldo I (sucedido por seu filho Leopoldo II) no Congo 
(atual República Democrática do Congo) levou ao estabelecimento de uma associação para explorar 
esse território; 
2. Expedições portuguesas promoviam a ocupação de territórios no interior de Moçambique; 
3. Crescente presença francesa no Egito, Tunísia e Madagáscar. 
A sucessão desses eventos desencadeou um grande interesse por territórios no continente africano por 
parte dos países europeus. A ocupação da África e as disputas por terras levaram os países europeus 
a organizarem a chamada Conferência de Berlim. Essa conferência, sugerida por Portugal, foi 
organizada pelo primeiro-ministro alemão Otto von Bismarck entre 1884-1885. 
A conferência debateu questões relativas ao domínio belga sobre o Congo e à navegação dos rios 
Congo e Níger. Além disso, principalmente por ação do Reino Unido, foi estipulado que Portugal 
deveria abrir mão de suas demandas territoriais em relação a Angola e Moçambique. Por fim, o 
encontro dos países europeus organizou a ocupação de outros territórios. A Conferência de Berlim 
praticamente consolidou o domínio europeu sobre o continente africano. 
Justificativas e resistência 
A ocupação do continente africano pelas potências europeias foi justificada como uma missão 
civilizatória. As nações europeias argumentavam que levariam as benfeitorias da civilização ocidental: a 
modernidade tecnológica, o cristianismo e os conceitos de civilização que dariam fim à escravidão 
ainda existente em algumas partes da África. 
Esse discurso, no entanto, era apenas um pretexto utilizado pelos países europeus para mascarar o 
real objetivo de impor um processo exploratório intenso sobre a África. A ocupação desse continente 
era também justificada a partir de teorias racistas muito comuns no século XIX. 
Entre essas teorias racistas em voga, destacou-se o darwinismo social que, a partir de uma leitura 
incorreta da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, defendia a ideia da existência de 
“raças humanas superiores”. Assim, por meio dessa leitura deturpada das ideias de Darwin, muitos 
argumentavam que a missão de levar a “civilização” aos “selvagens” africanos era um fardo do homem 
branco. 
A chegada dos europeus ao continente africano, no entanto, foi alvo de forte resistência em diferentes 
partes da África. Esses movimentos de resistência procuraram afastar a influência e/ou presença dos 
europeus. Porém, o poderio militar dos europeus levou esses movimentos de resistência à derrota. A 
presença europeia na África estendeu-se até meados do século XX. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiage 
1. Cite a diferença entre Colonialismo e Imperialismo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
2. Por que os países europeus ocuparam territórios da África e Ásia? Quais foram as 
consequecias dessa ocupação para esses continentes? 



___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Observe a imagem a baixo e responda: De acordo com o texto, identifique qual processo está 
acontecendo. 

  4. Explique a Europa no século XIX. 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
5. Marque V para verdadeiro e F para falso. 
( ) Os interesses das potências europeias pela 
África resultaram na realização da Conferência 
de Berlim, entre 1884-1885. 
( ) O colonialismo refere-se somente a 
expansão de territórios visando o crescimento 
político e economico de grandes potencias. 
( ) A ocupação do continente africano pelas 
potências europeias foi justificada como uma 
missão civilizatória. 
( ) A chegada dos europeus ao continente 
africano, no entanto, foi alvo de forte 
resistência em diferentes partes da África. 
 
6. A presença européia na África tornou-se 
mais evidente a partir de três ações, quais 
são essas ações?  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
7. O que foi discutido durante a 
Conferência de Berlim? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

8. O que é darwinismo social? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________



 
GEOGRAFIA 

Habilidades  

(EF09GE02/ES) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da 
população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade compreendendo que as organizações internacionais surgiram, em sua 
maioria, na segunda metade do século XX, e se consolidaram como importantes atores no cenário internacional de integração 
geoeconômica global com a missão de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência política. 
(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses 
geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades 
sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

1- Um dos grandes desafios da Europa é como lidar com o crescente números de idosos. Veja a 

notícia a seguir. 

 

a) Quais são os crescentes desafios de uma população idosa? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b) Além do envelhecimento da população, qual outro problema apontado no texto vai influenciar 
negativamente o sistema previdenciário europeu? A que se deve esse problema?   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2- Quais são as condições básicas para um país ingressar no bloco que forma a União Europeia?  
(A) Estabilidade política com respeito aos direitos humanos, estabilidade econômica, ser aceito por todos 
os membros do grupo.  
(B) Apenas estabilidade econômica.  
(C) Apenas estabilidade política.  
(D) Não existem regras, qualquer país europeu pode ingressar no bloco econômico, desde que deseje.   
 
3- Sobre a origem da União Europeia, assinale a alternativa incorreta. 
(A) O primeiro nome do bloco econômico que, mais tarde, viria a se chamar União Europeia foi o Benelux, 
resultado da união entre Bélgica, Holanda (Países Baixos) e Luxemburgo. 
(B) O Tratado de Maastricht, assinado em 1992, foi responsável pela criação da União Europeia, em 
substituição ao Mercado Comum Europeu. 
(C) O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres, em 1980, para substituir a CEE 
(Comunidade dos Estados Europeus). 
(D) A CECA (Comunidade Econômica do Carvão e do Aço) surgiu após o sucesso da criação do Benelux e 
tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum (livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e 
pessoas) entre os países-membros. 



4- Nos últimos anos, grupos radicais contra a União Europeia emergiram na cena política, não só 
na Grã-Bretanha, mas também em outros países. Baseado na videoaula, no conteúdo do livro 
didático e na charge abaixo, responda: 

 
 
A) Qual o principal discurso adotado por esses grupos? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5- Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização representada pela tirinha: 

 
Carlos Ruas. Um Sábado Qualquer. Disponível em: Um sábado qualquer.  

(A) Mercantilização da Economia. 
(B) Formação de Acordos Econômicos. 
(C) Cartelização. 
(D) Expansão das empresas globais. 
 
6-  Um dos fatos que mais chamam a atenção no mundo contemporâneo é a formação dos 
chamados blocos econômicos. O Brasil vem aprofundando os entendimentos com os seus 
parceiros do MERCOSUL para melhor operacionalizar essa união. São parceiros do Brasil no 
MERCOSUL:  
(A) Argentina, Uruguai e Chile  
(B) Argentina, Bolívia e Paraguai  
(C) Uruguai, Argentina e Peru  
(D) Argentina, Paraguai e Uruguai  
 
7- 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. Esses fatores causam desempregos pelo mundo afora. 

http://www.umsabadoqualquer.com/35-globalizacao7/


 

Não são apenas as inovações tecnológicas que provocam o aumento do desemprego no mundo, há outras 
causas. Com base em nossa videoaula e no livro didático, explique As seguintes causas:  
A) Desemprego estrutural: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  
B) Desemprego conjuntural:__________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
8-  A globalização do capital e da produção permitiu expandir e consolidar a influência das 
empresas transnacionais na economia global. Observe a imagem. 

 
Duas características atuais do processo de transnacionalização das empresas são a concorrência, e ao 
mesmo tempo, a cooperação entre elas, por meio da formação de TRUSTES, HOLDING e CARTÉIS. 
Explique os termos em destaque:  
Truste:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
Holding:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
Cartel:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 


