
1ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs    -     9º  ANO

Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução da atividade;
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.
▪ O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 DIAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
Este texto diz respeito às duas próximas questões.

A gansa dos ovos de ouro (Esopo)
        Um homem e sua mulher tinham a sorte de possuir uma gansa que todo dia punha um ovo de 
ouro. Mesmo com toda essa sorte, eles acharam que estavam enriquecendo muito devagar, que 
assim não dava. Imaginando que a gansa devia ser de ouro por dentro, resolveram matá-la e pegar 
aquela fortuna toda de uma vez. Só que, quando abriram a barriga da gansa, viram que por dentro 
ela era igualzinha a todas as outras. Foi assim que os dois não ficaram ricos de uma vez só, como 
tinham imaginado, nem puderam continuar recebendo o ovo de ouro que todos os dias aumentava 
um pouquinho sua fortuna. 
Moral: Não tente forçar demais a sorte.

1- O texto acima pode ser considerado um(a) 
(A) e-mail.         (B) fábula.                 (C) blog.                       (D) poema.

2 - A principal característica do gênero textual exemplificado acima é 
(A) dar algum ensinamento. 
(B) narrar um acontecimento. 
(C) ser baseado na realidade. 
(D) dar um relato pessoal.

 Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões 01 e 02.
  

O homem do olho torto

   No sertão nordestino, vivia um velho chamado Alexandre. Meio caçador, meio vaqueiro, era 
cheio de conversas - falava cuspindo,- espumando como um sapo-cururu. O que mais chamava a 
atenção era o seu olho torto, que ganhou quando foi caçar a égua pampa, a pedido do pai. 
Alexandre rodou o sertão, mas não achou a tal égua. Pegou no sono no meio do mato e, quando 
acordou, montou num animal que pensou ser a égua. Era uma onça. No corre-corre, machucou-se 
com galhos de árvores e ficou sem um olho. Alexandre até que tentou colocar seu olho de volta no 
buraco, mas fez errado. Ficou com um olho torto.

(RAMOS, Graciliano. História de Alexandre. Editora Record. In Revista Educação, ano 11, n. 124, p. 
14.)

1 - Alexandre perdeu um olho porque:
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(A) rodou o sertão.
(B) montou na égua pampa.
(C) pegou no sono no meio do mato.
(D) machucou-se com galhos de uma árvore.

2 - O que deu origem à história narrada foi o fato de Alexandre

(A) falar cuspindo.
(B) ser meio vaqueiro.
(C) sair à caça de uma onça.
(D) sair à caça da égua pampa.

 (SEDUCE-GO - 1ª P.D - 2012). Leia o texto abaixo e, a seguir, responda.

                Cidadezinha
Cidadezinha cheia de graça...
Tão pequenina que até causa dó!
Com seus burricos a pastar na praça...
Sua igrejinha de uma torre só...
Nuvens que venham, nuvens e asas,
Não param nunca nem um segundo...
E fica a torre, sobre as velhas casas,
Fica cismando como é vasto o mundo!…

Eu que de longe venho perdido,
Sem pouso fixo (a triste sina!)
Ah, quem me dera ter lá nascido!
Lá toda vida poder morar!
Cidadezinha... Tão pequenina
Que toda cabe num só olhar...

(Mario Quintana. Prosa e verso. São Paulo, Globo, 1989.

No verso "Ah, quem me dera ter lá nascido!" O termo sublinhado dá ideia de
(A) modo              (B) lugar                 (C) tempo                             (D) explicação

MATEMÁTICA

População do Rio é solidária com as vítimas da chuva
1. Os alunos de uma escola aderiram à Campanha de Arrecadação de alimentos não perecíveis,
roupas, água mineral e colchonetes, para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio de
Janeiro no mês de abril. O 3º ano arrecadou 70 colchonetes e o 4º ano arrecadou 125 colchonetes.
O 4º ano arrecadou a mais:
(A) 55 colchonetes.   (B) 95 colchonetes.      (C) 170 colchonetes.      (D) 195 colchonetes.

2.  A  quantidade  de  roupa  arrecadada  foi  de  945  peças  e  foi  dividida  igualmente  entre  7
comunidades. Cada comunidade recebeu:
(A) 115 peças.                 (B) 125 peças.                (C) 135 peças.        (D)145 peças.
 
3. A professora Flávia pediu para seus alunos calcularem o resultado desta operação. O resultado da

operação  é:
(A) 7453                    (B) 7499                   (C) 8359                 (D) 8393 
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4. Eva recebeu os amigos para a abertura da Copa do Mundo. Ela preparou uma pizza para o lanche
e a dividiu em 4 pedaços iguais. Durante o intervalo foram consumidos 3 pedaços da pizza. A fração
que representa os pedaços da pizza que foram consumidos é

5. Carlos recebeu um folheto informando sobre o calendário de vacinação da Gripe A - Influenza
(H1N1), contendo os 4 grupos a serem imunizados. No posto de saúde próximo à casa de Carlos, já
foram vacinadas 350 pessoas de cada grupo. Ao todo, foram vacinadas:
 (A) 1200 pessoas.       (B) 1290 pessoas.       (C) 1400 pessoas.         ( D) 1490 pessoas. 

6. Para fazer um trabalho, a professora Flávia dividiu as 3 turmas de 5º ano, com 108 alunos, em
grupos de 4 alunos. Quantos grupos foram formados?
(A) 25 grupos.              (B) 26 grupos.             (C) 27 grupos.               (D) 28 grupos.

7. Renata comprou uma torta de coco e uma torta de chocolate. João comeu 
1
5

 da torta de coco e

Pedro comeu 
2

10
 da torta de chocolate. Podemos afirmar que

(A) João e Pedro comeram a mesma quantidade da torta.   
(B) Pedro comeu 1 pedaço a mais que João.
(C) João comeu 5 pedaços a menos que Pedro.
(D) Pedro comeu menos torta que João.

8. Um número pode ser decomposto como: 7000 + 200 + 80 + 9. Esse número é:

(A) 728                              (B) 7089                             (C) 7289                            (D) 9827

GEOGRAFIA 
01.  Marque a alternativa correta sobre as quatro estações do ano.
(A) As estações do ano são bem definidas em todo o planeta.
(B) O outono é a estação do ano que recebe maior quantidade de radiação solar.
(C) O verão é a estação do ano que começa com o término do outono e antecede a primavera.
(D) O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano 
orbital, é responsável pelas estações do ano.
(E) As estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local.

02.  Sobre o sistema solar, assinale V para verdadeiro e F para falso e marque a alternativa correta:
A) (   ) O Sol compõe a maior parte da matéria de seu sistema e realiza um movimento de rotação.
B) (   ) Todos os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação.
C) (   ) Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de “Planeta Anão” apenas por ser muito 
pequeno.
D) (   ) O sistema solar e�  composto por oito planetas, quatro deles rochosos e quatro gasosos.
E) (   ) O maior planeta do sistema solar e�  Ju� piter.
F) (   ) Os dois planetas “vizinhos” da Terra sa"o Marte e Ju� piter.
G) (   ) A lua terrestre e�  o u� nico sate� lite natural do sistema solar.
H) (   ) Apenas o planeta Terra apresenta a� gua em seu estado lí�quido em todo o sistema solar.
A) F-F-V-F-V-V-V-F
B) V-V-F-V-V-F-F-F
C) V-V-V-F-F-V-F-V
D) NENHUMA DAS RESPOSTAS ACIMA
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03.  O relevo apresenta grande diversidade de formas que se manifestam, ao longo do tempo e do
espaço, de modo diferenciado devido às combinações e interferências dos demais componentes da
paisagem.  Sobre  o  texto,  as  formas  de  relevo,  as  estruturas,  os  processos  e  as  relações
que governam a dinâmica da paisagem, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Nas  regiões  mais  estáveis  das  placas  tectônicas,  as  formas  de  relevo  geralmente  são  mais
suaves, resultantes de longos períodos de erosão e sedimentação.
(B) A ação das águas pluviais e fluviais é marcante nas regiões de climas tropicais quentes e úmidos,
conferindo ao relevo formas arredondadas.
(C) As  formas  de  relevo  esculpidas  nas  grandes  unidades  estruturais,  como  as  cadeias  de
montanhas, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, resultam da ação de um conjunto de
processos externos, quais sejam: o intemperismo, a erosão, a sedimentação e o vulcanismo.
(D) O  relevo  terrestre  é  resultado  da  ação  de  forças  internas  e  externas  ao  longo  do  tempo.
As forças internas, também designadas como endógenas, são aquelas condicionadas pela energia
armazenada no interior do planeta e responsáveis pelo tectonismo e vulcanismo.

04. O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo 
com a variação de nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma (modelar) ao relevo estão os 
vulcões, terremotos, clima, chuvas, geleiras, ventos, a ação do homem, entre outros. As principais 
formas de relevo existentes na Terra são:
(A) Serras, morros e baixadas.
(B) Planalto, planície, depressões e montanhas.
(C) Planalto, serras e acidentes.
(D) Planícies, depressões, acidentes e morros.

05.  “As ______________, também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela 
solidificação (cristalização) de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700
a 1200ºC, proveniente do interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais (p. ex. ouro, 
platina, cobre, estanho) e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões 
profundas da crosta e do manto terrestre”.
Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto acima:
(A) Rochas sedimentares
(B) Rochas Metamórficas
(C) Rochas Ígneas

  (D) Rochas Basálticas

HISTÓRIA

Você já recebeu atividade organizada pela Secretaria de Educação. Esta, agora, é a nossa primeira 
desse ano após aquela. Estaremos trabalhando acontecimentos do Segundo Reinado no Brasil e a 
Proclamação da República, recordando um pouco o assunto do final do ano anterior. Começaremos 
com textos sobre o fim da escravidão retirados do Livro "Projeto Araribá - História".

Esperamos que 2021 seja o melhor de todos os anos. Deus abençoe!

Texto 1:
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Após leitura do texto, marque com um ( X ) a resposta correta:
1. Sobre a Lei Bill Aberdeen podemos falar:
(  A ) Uma Lei criada no Brasil
(   B ) Autorizava a Marinha Inglesa a prender Navios Negreiros
(  C  ) Queria que aumentasse o tráfico de escravos
(  D ) A Inglaterra era contra essa Lei
(  E ) Libertou os escravos maiores de 60 anos

2. O que estabelecia a Lei Rio Branco (Lei do Ventre Livre - 1871)
(  A ) acabava por definitivo com a escravidão
(  B ) proibia o tráfico de escravos para o Brasil
(  C ) estabelecia o fim da escravidão para os maiores de 60 anos
( D ) declarava livres os filhos de mulheres escravizadas
( E ) aumentava os anos de escravidão das escravas que não tinham filhos 
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3. O que estabelecia a Lei Saraiva-Cotegipe (Lei dos Sexagenários - 1885)
(  A  ) acabava por definitivo com a escravidão
(  B  ) proibia o tráfico de escravos para o Brasil
(  C  ) estabelecia o fim da escravidão para os maiores de 60 anos
(  D ) declarava livres os filhos de mulheres escravizadas
(  E ) aumentava os anos de escravidão das escravas casadas 

4. O que estabelecia a Lei Eusébio de Queiroz?
(  A  ) acabava por definitivo com a escravidão
(  B ) proibia o tráfico de escravos para o Brasil
(  C ) estabelecia o fim da escravidão para os maiores de 60 anos
(  D ) declarava livres os filhos de mulheres escravizadas
(  E ) aumentava os anos de escravidão das escravas 

Texto 2:
O FIM DA ESCRAVIDÃO

5. O que estabelecia a Lei Áurea?
( A ) acabava por definitivo com a escravidão no Brasil
( B ) proibia o tráfico de escravos para o Brasil
( C ) estabelecia o fim da escravidão para os maiores de 60 anos
(  D) declarava livres os filhos de mulheres escravizadas
(  E ) aumentava os anos de escravidão das escravas que não casavam 

Responda:
6. Recorrendo um pouquinho à Matemática e com base nas leis estudadas, responda: Em que ano 
acabaria a escravidão no Brasil caso não existisse a "Lei Áurea"?

9° ANO  – SEMANA 2 – ANO: 2021 –  6



CIÊNCIAS

1. Observe a representação dos sistemas I, II e III e seus componentes. O número de fases em cada 
um é, respectivamente:
I- óleo, água e gelo. 
II- água pura e gelo.
III- água salgada, gelo, óleo e granito.
 
(A) 3,2,6                   (B) 3,3,4                          (C) 2,2,4                        (D) 3,2,4.

2. Assinale a alternativa que apresentam mistura homogênea: 
(A) Água mineral      
(B) Ferro      
(C) gasolina com areia
(D) água com óleo.
  
3. As principais células estudas são a célula animal e a célula vegetal. O que diferencia uma célula
vegetal de uma célula animal:
( A )A célula vegetal tem cloroplastos e não possui parede celular.
( B )A célula vegetal não tem membrana plasmática.
( C )A célula vegetal é igual a célula animal.
( D )Todas as afirmativas estão incorretas.

4.  Numa  floresta  foram  encontrados  os  seguintes  seres.  De  acordo  com  os  conhecimentos
adquiridos sobre os seres no meio ambiente, qual afirmativa é incorreta:

(A)Nos exemplos acima somente a planta é o ser autótrofo.
(B)O sol e a vaca são seres procariontes e autótrofos.
(C)O sol e a nuvem são seres abióticos.
(D)Todas as afirmativas estão corretas

5. Qual é a função do sistema nervoso no corpo humano:

(A) Transformação e distribuição dos alimentos.
(B) Circulação de substâncias.
(C) Comando e controle de todas as do corpo.
(D) Perpetuar e multiplicar a espécie humana.

INGLÊS

1. He is:
(A) Nós somos           (B) Ela é                  (C) Ele é                     (D) n.r.a

2. She is:
(A) Vocês são        (B) Eles são                (C) Ela é                     (D) n.r.a

3. You are my wife::
(A) Are you my wife?      (B) You my are wife?           (C) Wife are you my?              (D) n.r.a

4. He is a boy:
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(A) Is he boy not            (B) He not boy is.                  (C) He is not a boy                   (D) n.r.a

5. It is the best to live:
(A) Esse é o melhor lugar para viver.                    (B) Isso é um barco.
(C) Isso é um avião.                                                  (D) n.r.a

EDUCAÇÃO FÍSICA

1) O Voleibol é uma modalidade esportiva que faz parte dos conteúdos curriculares da disciplina de
Educação Física, quem foi o criador dessa modalidade? 
(A ) William George Morgan, diretor de educação física da ACM.
( B ) Karl Schelenz, professor de educação física alemão.
( C ) James Naismith, professor de educação física canadense.
( D ) Juan Carlos Ceriani, professor de educação física uruguaio.

2. Quais são os fundamentos básicos do Voleibol? 
( A ) Saque, recepção, arremesso, ataque e bloqueio.
( B ) Saque, recepção, levantamento, ataque e passe. 
( C ) Saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio.
( D ) Saque, recepção, arremesso, ataque e passe.

3.  De  acordo  com  a  afirmativa:  “consiste  em  saltos  acrobáticos  em  uma  cama  elástica.  Essa
modalidade pode ser disputada nas seguintes provas: duplo mini trampolim, trampolim individual,
trampolim sincronizado e tumbling”, estamos
falando em qual modalidade da ginástica?
( A ) Ginástica Aeróbica                              ( C ) Ginástica Rítmica
( B ) Ginástica de Trampolim                     ( D ) Ginástica Acrobática

4. O termo conhecido como Futebol de Cinco, é usado para nomear uma modalidade de: 
( A ) Futebol Aquático                                   ( C ) Futebol com cinco participantes 
( B ) Futebol para cadeirantes                      ( D ) Futebol para Deficientes Visuais

5. Quais tipos de Esportes de Aventura podem ser praticados nas escolas? 
( A ) Arvorismo, Montanhismo, PaintBall 
(B  ) Salto de Paraquedas, Trekking 
( C ) Parkour, Slackline e Skate 
( D) Escalada, Rafiting
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