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ANO DISCIPLINAS PÁGINAS 
Sugestão de Dias para 

desenvolvimento das 
atividades 

 

 

 

 

 

 

 

9º 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

APOSTILA 
 

Segunda- feira LÍNGUA 
INGLESA 

APOSTILA 

MATEMÁTICA Página 124 atividade 1 letras a,b. 
Página 125 atividade 4 letras a,b 
Atividade 5 letras a,b,c,d 
Página 112 atividades 1,2,4 letras 
a,b,c 

Terça-feira 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 

 

GEOGRAFIA 
Páginas 104 á 114 leitura 
Pagina 115 atividade 1 letras a,b,c 
Pag: 115 ativ 2 ativ 3 letra a,b 
Pagina 24 á 33 leitura 

 

Quarta-feira 

HISTÓRIA Página 70 á 79 leitura Quinta-feira 

ENSINO 
RELIGIOSO 

 

CIÊNCIAS Pagina 190 atividades 1,2,4,5 
 

Pagina 191 atividades 10,14,17,19 

 

Sexta-Feira 

ARTE  

* Realizar uma ou duas atividades por dia 
OBSERVAÇÕES: 

 

-NÃO FAZER AS ATIVIDADES NO LIVRO. 
-AS ATIVIDADES PRECISAM SER FEITAS EM FOLHA SEPARADA PARA SEREM 

ENTREGUES NA ESCOLA, POIS OS PROFESSORES IRÃO FAZER A CORREÇÃO DESSAS 
ATIVIDADES. 

 

- AS FOLHAS QUE SERÃO ENTREGUES NA ESCOLA DEVERÃO TER AS 
SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

*NOME COMPLETO DO ALUNO; 
*TURMA E HORÁRIO QUE ESTÁ MATRICULADOSUGESTÕES PARA ESTUDO 

 

-Defina um local para o estudo: É preciso ter um ambiente para estudar 
 

- Sugerimos que o aluno mantenha sua rotina de estudo no horário habitual de 
aula. 

 

-Registro do aprendizado: Fazer um registro do que foi estudado no dia, potencializa 
o processo de aprendizado 

- Horários: Dividir o estudo em blocos de tempo ajuda na concentração. A cada 25 
minutos de foco, dê 5 minutos de pausa. 
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          PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

DAIANE: I, II 

ROCHELLI: III, IV, V, VI 

                                                          PRIMEIRA SEMANA 
Habilidades: 

 
(EF06LP06): Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre 

os substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o 

verbo e o sujeito simples e composto). 

     Objeto de conhecimento: 
TEXTO DE APOIO 

 

CONCORDÂNCIA VERBAL 
 

       

Casos de concordância verbal: 

1) SUJEITO SIMPLES 

Regra geral: 
O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. 
Ex.: Nós vamos ao cinema. 
O verbo (vamos) está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito (nós). 

 
Casos especiais: 

 
a) O sujeito é um coletivo - o verbo fica no singular. 
Ex.: A multidão gritou pelo rádio. 

 
b) Coletivos partitivos (metade, a maior parte, maioria, etc.) – o verbo fica no singular 
ou vai para o plural. 
Ex.: A maioria dos alunos foi à excursão./ A maioria dos alunos foram à excursão. 

 
c) O sujeito é um pronome de tratamento - o verbo fica sempre na 3ª pessoa (do 
singular ou do plural). 
Ex.: Vossa Alteza pediu silêncio. / Vossas Altezas pediram silêncio. 

 
d) O sujeito é o pronome relativo "que" – o verbo concorda com o antecedente do 
pronome. 
Ex.: Fui eu que derramei o café./ Fomos nós que derramamos o café. 

A Concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. 

Exemplos: 

Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser./ Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. 
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e) O sujeito é o pronome relativo "quem" - o verbo pode ficar na 3ª pessoa do singular ou 
concordar com o antecedente do pronome. 
Ex.: Fui eu quem derramou o café. / Fui eu quem derramei o café. 

 
f) O sujeito é formado pelas expressões: alguns de nós, poucos de vós, quais de..., 
quantos de..., etc. - o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido 
ou com o pronome pessoal (nós ou vós). 
Ex.: Quais de vós me punirão? / Quais de vós me punireis? 

 
g) O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural - se o sujeito não vier 
precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo 
concordará com o artigo. 
Ex.: Estados Unidos é uma nação poderosa./ Os Estados Unidos são a maior potência 
mundial. 

 

h) O sujeito é formado pelas expressões: mais de um, menos de dois, cerca de..., 
etc. – o verbo concorda com o numeral. 
Ex.: Mais de um aluno não compareceu à aula. / Mais de cinco alunos não compareceram 
à aula. 

 
i) O sujeito é constituído pelas expressões: a maioria, a maior parte, grande parte, etc. 
- o verbo poderá ser usado no singular (concordância lógica) ou no plural (concordância 
atrativa). 
Ex.: A maioria dos candidatos desistiu. / A maioria dos candidatos desistiram. 

 
j) O sujeito tiver por núcleo a palavra gente (sentido coletivo) - o verbo poderá ser usado 
no singular ou plural, se este vier afastado do substantivo. 
Ex.: A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. / A gente da cidade, 
temendo a violência da rua, permanecem em casa. 

 
 

2) SUJEITO COMPOSTO 
 

Regra geral 
O verbo vai para o plural. 
Ex.: João e Maria foram passear no bosque. 

 
Casos especiais: 
a). Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes – o  verbo 
ficará no plural seguindo-se a ordem de prioridade: 1ª, 2ª e 3ª pessoa. 
Ex.: Eu (1ª pessoa) e ele (3ª pessoa) nos tornaremos (1ª pessoa plural) amigos. O 
verbo ficou na 1ª pessoa porque esta tem prioridade sob a 3ª. 

 

b) Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por “e” 
- o verbo concordará com os dois núcleos. 
Ex.: A jovem e a sua amiga seguiram a pé. 

 
c). Os núcleos do sujeito são sinônimos (ou quase) e estão no singular - o verbo 
poderá ficar no plural (concordância lógica) ou no singular (concordância atrativa). 
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Ex.: A angústia e ansiedade não o ajudavam a se concentrar./ A angústia e ansiedade,não 
o ajudava a se concentrar. 

 
d) Quando há gradação entre os núcleos - o verbo pode concordar com todos os 
núcleos (lógica) ou apenas com o núcleo mais próximo. 
Ex.: Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam./ Uma palavra, um gesto, um olhar 
bastava. 

 
e) Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo, ninguém... - o verbo 
concordará com o aposto resumidor. 
Ex.: Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. 

 
f) Quando o sujeito for constituído pelas expressões: um e outro, nem um nem outro... 
- o verbo poderá ficar no singular ou no plural. 
Ex.: Um e outro já veio./ Um e outro já vieram. 

 

g) Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou - o verbo irá para o singular 
quando a ideia for de exclusão, e para o plural quando for de inclusão. 
Exemplos: 
Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. (Exclusão) 
A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. (adição, inclusão) 

 
h) Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas (tanto... como/ 
assim... como/ não só... mas também, etc.) - o que comumente ocorre é o verbo ir para 
o plural, embora o singular seja aceitável se os núcleos estiverem no singular. Exemplos: 
Tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. 
Tanto Erundina quanto Collor perdeu as eleições municipais em São Paulo. 

 
 

OUTROS CASOS: 
 
 

1) Partícula “SE”: 
a- Partícula apassivadora: o verbo ( transitivo direto) concordará com o sujeito passivo. 
Ex.: Vende-se carro./ Vendem-se carros. 

 
2) Verbos impessoais 
São aqueles que não possuem sujeito. Portanto, ficarão sempre na 3ª pessoa do singular. 
Exemplos: 
Havia sérios problemas na cidade. 
Fazia quinze anos que ele havia parado de estudar. 

 

3) Verbos dar, bater e soar 
Quando   usados na indicação de horas, possuem sujeito (relógio, hora, horas, 
badaladas...), e com ele devem concordar. 
Exemplos: 
O relógio deu duas horas. 
Deram duas horas no relógio da estação. 
Deu uma hora no relógio da estação. 



6 
 

O sino da igreja bateu cinco badaladas. 
Bateram cinco badaladas no sino da igreja. 
Soaram dez badaladas no relógio da escola. 

 
4) Concordância com o verbo ser: 

 
a - Quando, em predicados nominais, o sujeito for representado por um dos 
pronomes: tudo, nada, isto, isso, aquilo - o verbo “ser” ou “parecer” concordarão com 
o predicativo. 
Exemplos: 
Tudo são flores. 
Aquilo parecem ilusões. 

 

b - O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes 
interrogativos: que ou quem. 
Exemplos: 
Que são gametas? 
Quem foram os escolhidos? 

 
c - Em indicações de horas, datas, tempo, distância - a concordância será feita com a 
expressão numérica 
Exemplos: 
São nove horas. 
É uma hora. 
Hoje é (dia) 24 de outubro. 

 
d - Quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a concordância 
se dará com o pronome. 
Ex.: Aqui o presidente sou eu. 

 
e - Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo. 
Ex.: O menino era as esperanças da família. 

 
f - Nas locuções: é pouco, é muito, é mais de, é menos de, junto a especificações de 
preço, peso, quantidade, distância e etc., o verbo fica sempre no singular. Exemplos: 
Cento e cinquenta é pouco. 
Cem metros é muito. 

 
g - Nas expressões do tipo: ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo 
pode ficar invariável (verbo na 3ª pessoa do singular e adjetivo no masculino singular) 
ou concordar com o sujeito posposto. 
Exemplos: 
É necessário aqueles materiais. 
São necessários aqueles materiais. 

 

h - Na expressão: é que, usada como expletivo, se o sujeito da oração não aparecer 
entre o verbo “ser” e o “que”, ficará invariável. Se aparecer, o verbo concordará com 
o sujeito. 
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Exemplos: 
Eles é que sempre chegam atrasados. 
São eles que sempre chegam atrasados. 

 
 

AS ATIVIDADES DE 1 A 2 SÃO SOBRE A TIRINHA ABAIXO: 

 
 

Leia a tirinha: 
 

 

1) O humor da tirinha consiste: 
 

A) Na fala da menina ao dizer que é somente para uma pessoa fazendo a concordância e 
atravessar sozinha. 
B) Na fala do menino que disse “SIGA” e não Sigam. 
C) No fato de ter duas crianças atravessando a rua sozinhas. 
D) Na última fala do menino “Faz parte”. 

 
2) Na tirinha o menino não estava errado pois: 

 
A) O verbo seguir não vai para o plural porque é impessoal e não faz concordância. 
B) Ele apenas leu uma placa de trânsito que são escritas no singular e no imperativo. 
C) A menina é que faz a concordância do verbo de forma errada. 
D) A menina erra ao dizer “Eu vou primeiro. ” 

 
3) Na tirinha acima temos um exemplo de concordância verbal, que ocorre quando o 
verbo se flexiona em singular ou plural e em pessoa concordando com o sujeito 
gramatical. Na concordância verbal os verbos impessoais não apresentam o sujeito, 
sendo assim assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Vende-se casa. 
B) As crianças estão no parquinho. 
C) João e Maria comeram chocolates 
D) Chove todos os dias a noite. 
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                              PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA: 

PATRÍCIA: I, II,III, IV, V, VI 

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!!! 
 

      HABILIDADE: 

(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 
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                         PROFESSORES DE MATEMÁTICA: 
 

JEREMIAS: III, IV, V, VI 
LETICIA: I, II 
 

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. 

       Objeto de conhecimento: 

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? 
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J= 80 C = 400 i = 4% = 0,04 t = ? 
 

J = C.i.t 
80 = 400 .0,04 . t 
80 = 16t 
80 

= t
 

16 

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 8,5% ao mês durante 7 
meses? 
R   

 

 

 

 

 

 

Juro composto 

Existe ainda uma outra forma de correção financeira chamada de juros compostos. Esse tipo 
de correção é usada 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 

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

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? 

R   
 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/operacoes-com-numeros-decimais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/unidades-medida.htm


12 
 

                                 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 
SAMUEL: I, II, III, IV, V, VI 

 
Objeto de conhecimento: Jogos de raquete 

 

Habilidade: 
 (EF89EF02). Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e 
combate oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 

 
Jogos de raquete 

Tênis 

O tênis é considerado o esporte de raquete mais conhecido no Brasil. Os jogadores têm que 
se locomover praticamente durante todo o tempo na quadra, além dos movimentos feitos na 
hora de acertar o golpe na bola. Os deslocamentos executados abrangem praticamente 
todas as partes do corpo do participante. Além disso, o tênis exige concentração e estimula 
o cérebro a estar atento às táticas e estratégias de jogo. 

 
Beach Tennis O beach tennis é um esporte considerado novo no Brasil, chegou às praias 
brasileiras em 2008, mas surgiu na Itália, em 1997. O esporte tem uma mistura de tênis 
tradicional com vôlei de praia e badminton. 

 
O esporte é praticado principalmente nas praias, mas hoje vem dominando os clubes, 
academias e parques pelo País. 

 
A modalidade é atrativa por poder ser praticada ao ar livre, à beira mar ou em vários lugares. 
O que traz maior sensação de bem-estar e prazer 

 
 
 

Benefícios dos esportes de raquete 
 

Os esportes praticados com raquete também auxiliam na coordenação motora e no 
condicionamento físico, além da flexibilidade e agilidade. Proporcionam também altas 
queimas calóricas, por serem esportes de frequente movimentação. Do ponto de vista 
cognitivo, essas modalidades auxiliam na capacidade de planejamento e capacidade de 
tomar decisão, já que é preciso planejar cada jogada de forma rápida. 

 
Atividade 

 
1) O tênis é considerado o esporte de raquete mais conhecido no Brasil. Os jogadores têm 
que se locomover praticamente durante todo o tempo na quadra. Além disso, o tênis exige 
concentração e estimula o: 

 
a) Coração.         b) Cérebro. c) Pulmão. d) Pescoço. 
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                             PROFESSORA DE GEOGRAFIA: 

APARECIDA BRAZ: I, II, III, IV, V, VI 

 

       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 internacionais de poder e influência política. * 

 
(EF09GE05/ES). Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial 
(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e 
mundialização avaliando os aspectos da Nova Ordem Mundial e suas consequências no 
mundo. 

 
(EF09GE10/ES). Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e 
circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania compreendendo que as 
transformações ocorridas com o advento da indústria em um primeiro momento na Europa 
e depois nos demais continentes, gerou o aumento da exploração de recursos naturais, com 
o aumento cada vez maior das tecnologias. 

 
(EF09GE11/ES). 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, fazendo uma reflexão sobre as relações de trabalho na sociedade 
capitalista. 

 
De acordo coma leitura das páginas 104,105,106;107,108,109,110,111,112,113,114. 
Responda as atividades a seguir (essas atividades são do livro Araribá mais geografia 9º 
ano página 115.) 

 
1) Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. 

 
a). Quais são as condições básicas para um país ingressar no bloco que forma a União 
Europeia? 

 
R   

 

 

 

b). Qual a principal diferença entre a UE e a antiga CEE? 
 

R   
 

 

 

c). Cite pelo menos três países europeus que não integram a UE. 
 

R   
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2 ) Reproduza a tabela a seguir em seu caderno e complete-a com o nome de países- 
membros da União Europeia, conforme o ano de ingresso no bloco. 

 

R   
 

 

 

 

 

 

 

                              PROFESSORES DE HISTÓRIA: 
DANIELA: I 
ILSON: II, III, IV, V, VI 

 
        Objeto de conhecimento: 

Neo colonialismo 

O imperialismo na África e Azia foi um impulso neocolonialista que resultou na colonização 
do continente africano (com exceção da Etiópia e Libéria) por parte dos europeus. A 
colonização implantou mecanismos de exploração intensa no continente africano e esse 
processo gerou inúmeras consequências para a África que são sentidas até hoje. 

 

 
1ª Questão: (EF09HI10). Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e 

suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

 

 
Conforme a foto e o texto como ficou conhecido a invasão da Africa e Asia no século XIX? 

A( ) Pós colonialismo; 

B( ) Pre colonialismo; 

C( ) Ultra colonialismo; 

D( ) Neo Colonialismo. 

 

2ªQuestão: (EF09HI14). Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no 

continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais 

diante das questões internacionais. 

Charge1 
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Neste mapa em forma de charge, percebemos A américa lado (esquerdo) e lado (direito) e 

a África em cinza. 

Responda o que se pede conforme descrição do mapa: 

Porque as moedas nos países estrangeiros foram pintadas de cinza assim como a África. 
 
 

 

 
 

 

                         PROFESSORA DE ENSINO RELIGIOSO: 
 

EDEVÂNIA: I, II, III, IV, V, VI 
 

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 
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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 

mundodiante 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 

AMANDA: I 

PAOLO: II, III, IV, V, VI 

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. 
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 Atividades do livro didático de ciências Pág. 190. 

Questões 1, 2 

1   
 

2 
a)    

 

b)    
 

c)    
 

 
 

                                PROFESSORA DE ARTE: 

 

GRACIELLE: I, II, III, IV, V, VI 
       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. 

 
        Objeto de conhecimento: 

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. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/indios-brasil1.htm
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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. 
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 

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
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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 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 

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

                          DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

Objeto de conhecimento: 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 4 a 6: 
 

13 DE MAIO: COMEMORAR O QUE? 
 

O Brasil, último país a abolir a escravidão nas Américas, aquele que explorou 
aproximadamente 4 dos 10 milhões de africanos que foram trazidos para exercer trabalho 
escravo desse lado do Atlântico, possui hoje o maior número de população negra fora do 
continente africano. [...] 

Antes da chegada do 13 de maio, a população negra organizou diferentes 
movimentos de resistência, através da formação dos quilombos, das irmandades, dos 
trabalhos urbanos, rebeliões nas senzalas, além das diversas revoltas: Malês, Balaiada, 
Sabinada, entre outras, e foram protagonistas da primeira tentativa de independência no 
país, através da formação do Quilombo de Palmares, este que sobreviveu mais de 100 anos 
como um Estado organizado e independente, derrotou por diversas vezes o exército colonial, 
até que, depois de diversas tentativas, foi invadido e vencido covardemente em 1695 pelo 
exército de Domingos Jorge Velho. 

O que aconteceu a partir de 14 de maio de 1888? A população negra não foi 
indenizada pelos três séculos e meio de escravidão, as senzalas sobem para os morros, 
onde hoje se localizam as favelas. A partir de então a imigração europeia é incentivada para 
o Brasil, a fim de ocupar os postos de trabalho assalariado e embranquecer o país, havia até 
quem acreditasse que em 100 anos não haveriam mais negros no Brasil, e olha nós 
aqui.[...]Por isso hoje, mesmo a lei áurea tendo marcado “oficialmente” a passagem do negro 
da condição de escravo a cidadã(o), o que não garantiu nenhum direito da cidadania 
brasileira a esta parcela da população, que até os dias de hoje encontra-se em condições 
extremamente desiguais em relação a população branca. 

133 anos após a abolição inacabada, não temos o que comemorar. Queremos nossas 
carteiras de trabalho assinadas, queremos ações afirmativas nas universidades, queremos 
punições contra os crimes de racismo, e colocamos o Estado brasileiro no banco dos réus. 

 

Fonte: https://www.geledes.org.br/13-de-maio-comemorar-o-que/? 
 

4) Qual é o tema do texto? 
 

A) As festas organizadas no dia 13 de maio em comemoração a Abolição da escravatura. 
B) A lei Áurea que libertou os escravos e em 2021 faz 133 anos. 
C) A luta do negro no Brasil, mesmo após mais de um século de abolição. 
D) As políticas públicas para o negro no Brasil. 

 
5) Na frase: “A população negra organizou diferentes movimentos de resistência, 
através da formação dos quilombos, das irmandades, dos trabalhos urbanos, 
rebeliões nas senzalas, além das diversas revoltas” 
A alternativa que melhor explica a concordância realizada na frase é: 

 
A) “Diferentes movimentos” está no plural pois concorda com “População negra”. 
B) “Irmandades” concorda com a palavra “formação” 

http://www.geledes.org.br/13-de-maio-comemorar-o-que/
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C) O verbo organizou ficou no singular, porque concorda com a “população negra” que está 
no singular. 
D) O verbo organizou ficou no singular porque é impessoal. 

 
6) Na frase “133 anos após a abolição inacabada, não temos o que comemorar” O 
verbo “temos” concorda com um sujeito oculto: 

 

A) As várias etnias africanas. 
B) Os negros 
C) O Brasil 
D) Os brancos. 

 
 

                           DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA: 
 

((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 
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                                      DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: 
 

HABILIDADE:  
EF09MA06 – Compreender 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. 

 
Atividade do livro didático. 
Página: 124, atividade – 1 (letras a,b) 

1) 

a)    
 

 

b)    
 

 
 

Página: 125, atividades – 4 e 5 
4) 
a) 

 

b) 
 

 

 

 

 

5) 
a) 

 

 

b) 
 

 

c) 
 

  _ 
d)   

 

 

 

 
 

 

                              DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

2) O beach Tennis é um esporte considerado novo no Brasil, chegou às praias brasileiras 
em 2008, mas surgiu na Itália, em que ano? 
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a) 1997. b) 1999. c) 2001. d) 2015. 

 
 
 

                                             DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: 
 

Um dos grandes desafios na Europa é como lidar com o crescente número de idosos. Veja 
a notícia a seguir. 

 
População idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. Pag.115 

 
O equilíbrio no sistema previdenciário europeu é um dos grandes desafios do continente para 
as próximas décadas, acreditam os especialistas. 

 
Os que vivem de aposentadorias deverão atingir a maioria da população europeia, com cerca 
de 30% do total em 2050. 

 
[...] continuação página 115 Araribá mais geografia 9º ano 

 
POPULAÇÃO idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. Jornal do 

Brasil, 3 fev. 2012. 
 

3.a) Quais são os desafios de uma crescente população idosa? 
 

R   
 

 

 

 

 

3.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? 
Com base na leitura das páginas 24 ,25,26,27,28,29,30,32,33 livro Araribá mais geografia 9º 
ano ; marque um x na alternativa correta. 
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4-(Enem) Sozinho vai descobrindo o caminho/ O rádio fez assim com seu avô/ 
Rodovia, hidrovia, ferrovia/ E agora chegando a infovia/ Para alegria de todo o 
interior. 

 
GIL, G. Banda larga cordel. Disponível em: www.uol.vagalume.com.br. Acesso em: 16 abr. 

2010 (fragmento). 
 

O trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, 
diretamente associada ao processo de 

 
A) evolução da tecnologia da informação. 

 
B) expansão das empresas transnacionais. 

 
C) ampliação dos protecionismos alfandegários. 

 
D) expansão das áreas urbanas do interior. 
 

 
 

                                          DISCIPLINA DE HISTÓRIA: 
 
Objeto de conhecimento: Europa no século XIX 

No século XIX, a Europa passou por intensas transformações tecnológicas durante o que 
ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. Novas fontes de energia passaram a 
ser utilizadas em larga escala, como a energia elétrica e o uso do petróleo nos motores à 
combustão. Além disso, aconteceram avanços na indústria de metais pesados, na química 
e nos meios de transporte. 
Esse processo resultou no início de uma nova fase do capitalismo, que estipulava o impulso 
colonialista como uma “necessidade”. Os objetivos desse impulso colonialista eram a 
obtenção de matérias-primas para suprir o avanço industrial das potências industrializadas 
e a conquista de novos mercados consumidores para as mercadorias produzidas por esses 
países ocidentais. 

1ª Questão (EF09HI10). Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas 

crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

Conforme o texto responda: 

Porque o Neo colonialismo ficou conhecido como a Segunda Revolução Industrial? E cite 
quais foram as mais importantes invenções deste mesmo período. 

 
 

 

 

 

Marque a questão que revela os principais objetivos da nova fase do capitalismo: 

 

 
2ª Questão (EF09HI10). Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas 

crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

http://www.uol.vagalume.com.br/
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-revolucao-industrial.htm
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A( )Obtenção de muitos escravos; 

B( )Obtenção de navios; 

C( )Obtenção de matérias-primas; 

D( )Nenhuma das questões. 

 
 

                                     DISCIPLINA DE 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. 

 
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. 
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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? 

       
R______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

                                      DISCIPLINA DE CIÊNCIAS: 
 

       HABILIDADES: 
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. 

* Atividades do livro didático pág. 190 

Questões 4 e 5. 

4)   
 

 

5)   
 

 

                                  DISCIPLINA DE ARTE: 
 

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 



27 
 

TERCEIRA SEMANA 

                           DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

Estamos estudando nesta APNP o conteúdo de Concordância Verbal, que ocorre 
quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Sobre o conteúdo de 
Concordância Verbal responda às questões abaixo: 

 
7) Leia o meme abaixo: 

 
 

A frase “Agente vamos onde?”está errada, o que junto com a imagem, gera o humor 
do meme. A alternativa que apresenta o por quêda frase estar errada é: 

 
A) A frase apresenta um erro apenas, que está na palavra “agente” que deveria ser escrita 
separadamente. 
B) O erro está na palavra onde, que no caso deveria ser aonde. 
C) A frase está errada pois, o sujeito não concorda com o verbo, e “agente” deveria ser 
escrito “a gente” 
D) O erro está na informalidade da palavra “agente” que deveria ser escrita na linguagem 
formal “nós”. 

 
8) Leia o meme abaixo: 

 
 

O erro da frase está: 
A) Na falta de concordância entre o verbo e o sujeito, e na grafia da palavra “nois”, que 
deveria ser “nós”. 
B) Apenas na palavra “nóis” que deveria ser nós. 
C) Na abreviação de “pra” que deveria ser para. 
D) Apenas no verbo “vai” que deveria ser “vamos”. 
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9) Leia a placa abaixo: 
 

 
 
 

 

 

 

 

Sobre a placa: 
A) A frase está correta, pois o verbo alugar é impessoal e não sofre modificações. 
B) A frase está correta, pois o verbo concorda com o sujeito. 
C) A frase está incorreta, pois, apartamento deveria estar no singular, pois o sujeito é que 
deve concordar com o verbo. 
D) A placa está incorreta, pois “Aluga-se” deveria estar no plural, “Alugam-se”. 

 

                            DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA: 

 

    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 no anúncio 

abaixo? 
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a) pizza 
b) spaghetti 
c) hamburger 
d) hotdog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: 
HABILIDADE:  
EF09MA07 - Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies 
diferentes, como velocidade e densidade demográfica. 

 
Atividades do livro didático. 
Página 112, atividades 1,2 e 4. 

 
1) 
a) 

 

 

b) 
 

 

 

c) 
 

 

2) 
a) 

 

 

 

b   
 

 

 

 

c) 
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4) 
a) 

 

 

b) 
 

 

c) 
 

 

 
 

                         DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

3) Os esportes praticados com raquete também auxiliam na coordenação motora e no 
condicionamento físico, além da flexibilidade e 

 
a) Rigidez. b) Agilidade. c) Falta de raciocínio. d) Lerdeza. 
 

 

                               DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: 
 

5- Evolução dos fluxos populacionais. Globalização é um processo contínuo de 
integração, em especial, econômica do globo. Para tal, torna-se necessário a 
disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos 
entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a 
globalização está amparada no 

 
A) protecionismo econômico praticado pelos países desenvolvidos. 

 
B) desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. 

 
C) emprego de técnicas tradicionais de produção, como o fordismo. 

 
D) comprometimento com o desenvolvimento sustentável das nações. 

 
6- As atividades industriais da globalização estão extremamente internacionalizadas 
e são baseadas em ferramentas tecnológicas de produção e comercialização. Sendo 
assim, destacam-se, no processo de globalização, as empresas ligadas à 

 
A) produção de conhecimento, como as de informática. 

 
B) exploração de bens primários, como as madeireiras. 

 
C) atividade de produção artesanal, como as têxteis. 

 
D) alta exploração dos trabalhadores, como as de base. 
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                                     DISCIPLINA DE HISTÓRIA: 

Objeto de conhecimento: 
Advento dos nacionalismos asiáticos e africanos 

 

Ainda durante o século XIX, diversos países europeus utilizaram seu poder militar e força 
econômica para implantar um domínio imperialista sobre outros países, em especial na 
África e na Ásia. Essa política ficou conhecida como neocolonialismo, e perdurou ao longo 
da primeira metade do século XX, além de ter sido uma das principais causas da Primeira 
Guerra Mundial. 

 

Contudo, após o final da Segunda Guerra Mundial, os países que ainda possuíam colônias, 
em especial Inglaterra e França, além de atravessarem graves dificuldades econômicas, 
passam a ser cada vez mais questionados pela manutenção de suas colônias. 

 

Não apenas os movimentos internos de libertação nas áreas coloniais reclamavam sua 
independência, como a existência de colônias era considerada incompatível com os 
princípios defendidos pelas mesmas potências coloniais na esfera internacional, como na 
Declaração de Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, por exemplo. 

 

Diante desse quadro geral, podemos elencar as causas principais que levaram aos 
processos de descolonização a partir da década de 1940: 

 
 Declínio das potências coloniais depois da Segunda Guerra Mundial, em especial 

Inglaterra e França; 
 Apoio das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, aos processos 

de descolonização, com o objetivo de conquistar influência sobre os novos regimes 
que seriam formados; 

 O crescimento de movimentos nacionalistas, que defendiam seu direito à 
autodeterminação e a ruptura com a antiga ordem colonial. 

HABILIDADE: 

1º Questão: (EF09HI15). Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização 

 
 

A). Quais foram as ações europeias para a implantação do domínio imperialista? 
 

 
 

 

B). Quais foram as principais causas que levaram aos processos de descolonização? 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://querobolsa.com.br/enem/historia-geral/primeira-guerra-mundial
https://querobolsa.com.br/enem/historia-geral/primeira-guerra-mundial
https://querobolsa.com.br/enem/historia-geral/urss-uniao-sovietica
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HABILIDADE: 

2ª Questão (EF09HI14). Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no 

continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante 

das questões internacionais. 
 

Faça uma leitura crítica e apurada sobre os textos sobre o Neocolonialismo e adventos 

nacionalistas e a charge da vaquinha leiteira e explique qual o seu significado e quais foram 

os impactos negativos para a África? 
 
 

 

 

 

 

                             DISCIPLINA DE 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. 

 

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

HABILIDADE: 

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. 

 ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS pág. 191. 

Questões 10, 14 

10)   
 

14)   
 

 

 

 

                                        DISCIPLINA DE ARTE: 

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 
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                                             QUARTA SEMANA 

                        DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

 
 

10) A concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito, e concordância 
vem de concordar, que significa estar de acordo com algo. Leia as frases e marque a 
alternativa em que a Concordância verbal foi feita de forma INCORRETA: 

 

A) Agora são 22h. 
B) Mais de um jornal comentou o jogo. 
C) Elaborou-se ótimos planos. 
D) Eu e minha família fomos ao mercado. 

 
11) Leia as frases e indique qual é a alternativa correta com relação a concordância 
verbal: 

 
A) Tratavam-se de questões fundamental. 
B) Comprou-se terrenos no subúrbio. 
C) Precisam-se de operador de caixa. 
D) Reformam-se ternos. 

 
12) Assinale a alternativa correta quanto à concordância: 

 
A) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 
B) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha. 
C) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. 
D) Bateu três horas quando o entrevistador chegou. 

 
 
 

                      DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA: 
    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. 

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
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4) A imagem abaixo representa qual gênero textual? 
 

a) News 
b) Fable 
c) Poem 
d) Comicstrip 

 
 
 

                        DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: 
 

HABILIDADE: 
       EF07MA13 - Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para        
expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 
 

QUESTÃO 10 - Cauê sempre compra pães e leite na padaria KipãoBão. Nesta padaria, o 

litro de leite custa R$ 3,10 e a unidade do pão custa R$ 0,50. 

Diante disso, e sabendo que ele sempre compra um litro de leite por dia, complete a tabela 

a seguir que expressa os gastos e as compras de Cauê no período de 4 dias. 
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Qual dos itens está variando a quantidade? 

R   
 

 

QUESTÃO 11 

Antônio precisou dos serviços de táxi para ir a uma festa. Ao entrar no veículo, verificou 

que o taxímetro marcava o valor de R$ 3,00, referente à bandeirada. No decorrer do 

percurso, percebeu que a cada quilômetro rodado, o valor da corrida aumentava em R$ 

1,80. Ao final do percurso, o táxi havia percorrido 12 km. 

a). Qual foi o valor pago pela corrida? 

 
 
 

 
R   

 

 

 

 

b). Expresse algebricamente o padrão que determina essa sequência. 
 

R   
 

QUESTÃO 12 

Aninha quer comprar canetas coloridas pela internet, pois já percebeu que é mais barato. 

No site Baratex, o valor a pagar é composto pelo valor do produto e mais o Frete, que é o 

mesmo independente da quantidade. O valor para comprar uma caneta seria de R$ 6,50, 

já para comprar 4 canetas, seria R$ 11,00 (ambos valores com um frete único já incluído 

no valor da compra). 

Sabendo que o valor de cada caneta é o mesmo, ajude Aninha responder alguns 

questionamentos: 

A) Qual o valor de cada caneta? 

B) Qual o valor do frete? 

C) Qual valor está variando? 

D) Qual valor é constante? 
 

R   
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

4) A raquete é um instrumento utilizado em substituição a mão do atleta (sempre com uma 
bola ) .utiliza- se raquete para a prática de diversos desportos , dentre eles o tênis de mesa 
e o de quadra. Assinale o desporto que NÃO utiliza raquete: 

 
a) Tênis b) Squash c) Beach tennis d) Futebol 

 

 
DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: 

 
7- Com relação ao espaço mundial, o processo de globalização provoca uma 
homogeneização da produção e do consumo em nível global, porém esse processo 
não é uniforme em todo o planeta. Desse modo, pode-se afirmar que a globalização 
resultou na 

 
A) melhoria da qualidade de vida das populações periféricas. 

 
B) utilização de mão de obra com baixa qualificação profissional. 

 
C) acentuação da desigualdade social entre diferentes regiões. 

 
D) diminuição dos impactos ambientais gerados no globo. 

 
8-A globalização provocou profundas mudanças nos sistemas globais de produção. 
É uma característica desse sistema a 

 
A) fragmentação da produção industrial. 

 
B) utilização de mão de obra braçal. 

 
C) existência de grandes estoques de produtos. 

 
D) concentração das unidades fabris. 
 

 
 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA: 
HABILIDADE: 

1ª Questão (EF09HI12). Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em 

relação à economia global. 

Leia o texto do livro Didático que está em seu poder nas páginas 70 a 79 e responda: 

A) O que foi o New Deal? 
 
 

 

 

B). Quais foram os impactos na economia mundial, devido a quebra da bolsa de valores? 
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C). Qual foi o presidente dos Estados Unidos que criou um plano para tirar os Estados Unidos 

da crise? E que plano foi este? 
 
 

 

 

 

 

         HABILIDADE: 

2ª Questão (EF09HI12). Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em 

relação à economia global. 
 

O efeito domino é quando você coloca todas as pedras de dominó enfileiradas uma atrás da outra 

ao derrubar a primeira todas as demais caem. 

Com relação a charge quando a bolsa de valores de New York quebrou este efeito foi sentido 

por: 

A ( )Brasil e China apenas; B 

( )Todos os países;. 

C ( ) Só os Estados Unidos; 

D ( ) Apenas a Europa e África. 

 

 
                    DISCIPLINA DE 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 
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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 

 

 
                                    DISCIPLINA DE CIÊNCIAS: 
Habilidade: 

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 

 Atividades do livro didático Pag 191. 

Questões 17 e 19. 

17)   
 

19)   
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                                         DISCIPLINA DE ARTE: 

QUESTÃO 4- No universo indígena brasileiro, a fabricação de artefatos, grafismos e pinturas 

está relacionada simbolicamente à: 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FAÇA COM BASTANTE ATENÇÃO! 


