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EMEF” ITAPUTANGA 

 9° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_ 

PORTUGUÊS 
Objetivos de aprendizagem. Selecionar, a partir da intenção comunicativa, a forma mais efici-
ente de elaboração de frases: nominais ou verbais. Reconhecer as diferentes funções que uma 
palavra ou termo podem assumir, dependendo do contexto em que são empregados. Reconhe-
cer os termos que compõem uma oração, identificando suas funções na construção de textos. 
Analisar a estrutura sintática de períodos simples, aplicando as nomenclaturas apropriadas, a 
fim garantir a verificação dessa análise. 
 
                                                         Exercícios Parte A 
 
1. Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. 
a) O mal com o bem se paga. 
b) Devagar, travessia de pedestres. 
c) Paulo deu gargalhadas. 
d) Olhe como o céu está azul! 
 
2. Leia a tirinha:  

 
a) Nessa tira, temos exemplos de frases sem verbo e de orações. Identifique-as. 
b) Que locução verbal foi usada em uma das orações da tira? Identifique o verbo principal e o 
verbo auxiliar dessa locução. 
3. Coloque PS para período simples e PC para período composto: 
(    ) Inventei aquela desculpa na hora. 
(    ) Você vai sair ou vai ficar em casa? 
(    ) Não gosto de mentiras. 
(    ) Domingo fui ao clube, corri, nadei e joguei tênis. 
 
4. Eis os seguintes enunciados linguísticos. Analise-os atentamente e em seguida 
responda às questões que a eles se referem: 

Momentos vida de cheia a imprevisíveis é. 
Férias ordem de palavra nas diversão é a. 

Ano este de realizações será muitas. 
a – Em se tratando de discurso, esse apresenta-se como lógico e coerente com vistas a pro-
mover uma efetiva interação entre os interlocutores? Comente sua afirmativa. 
 
b – No que se refere à ordem direta dos elementos constituintes de uma oração, os enunciados 
propostos retratam tal ocorrência? Caso não, reescreva-os de modo a atender a este propósito. 
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                                                          Exercícios Parte B 
 
5. O período seguinte foi pontuado de cinco formas diferentes. Leia-o e selecione a letra 
que corresponde ao período de pontuação correta, justificando sua escolha: 
a – (  ) Prezados colegas deixemos agora a boa conversa, de lado! 
b – (  ) Prezados colegas deixemos agora, a boa conversa de lado! 
c – (  ) Prezados, colegas, deixemos agora, a boa conversa de lado! 
d – (  ) Prezados colegas deixemos agora a boa conversa de lado! 
e – (  ) Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado! 
 
6. Atribua o conceito de frase, oração ou período às lacunas a seguir, levando em considera-
ção o discurso por elas apresentados: 
a –Nossa! Que dia belo! ______________________ 
b –Preciso revelar-lhe um grande segredo. ___________________ 
c –Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. ___________ 
d –“E agora, José? _______________ 
e –Durante a viagem, visitamos lindos lugares. ___________________ 
f - Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. ________________ 
 
7. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações: 
a) Parabéns por tudo. 
b) Que comportamento agressivo! 
c) Será que ele vem hoje? 
d) Eu quero! 
e) Agora, por favor! 
f) Nem pense nisso. 
 
8. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos: 
 
a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. 
b) Na semana passada fomos ver o filme do Batman. 
c) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 
d) A minha vizinha me emprestou esse livro. 
e) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. 
 
9. De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos acima em 
simples ou compostos. 
 
10. Leia os enunciados e coloque nos parênteses F para frase, O para oração e P para período.  
(   ) É importante conferir a documentação antes de entregá-la. 
(   ) Saída de emergência. 
(   ) Deixe seu comentário sobre o site e ajude-nos a melhorá-lo. 
(   ) Apague a luz. 
(   ) As chuvas fortes e abundantes alagaram grande parte da cidade, especialmente a região 
central.  
(   ) Parabéns por tudo. 
(   ) Que comportamento agressivo! 
(   ) Agora, por favor! 
(   ) Como o morador não vivia mais naquele endereço, a encomenda  não foi entregue. 
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Matemática 

 

Orientações:  
▪ Realize as tarefas com bastante atenção. 

▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização 

▪ Lembre-se de colocar o nome e o ano ao enviar a foto para o professor 

 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade  

• Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser 

apresentados por equações polinomiais de 2º grau tipo ax²=b 

• Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base 

em suas relações com produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas 

que possam ser representados por equações polinomais de 2º grau 

Atividades 

O que entendemos como equação de segundo grau pode ser resolvido utilizando a 

seguinte formula: 

 

𝑥 =
−𝑏 ± √∆

2𝑎
 

                                          ∆= b2 – 4ac 

1) Resolva as equações utilizando a formula de Bhaskara  

A) x2 7x+10=0 

B) x2-6x+9=0  

C) 2x2+x+5=0  

D) 3x2-21x+18=0  

E) x2-5x=0

F) -x2+16x-64=0  

G) 2x2-5x-3=0 

H) 25x2-20x+4=0
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CIÊNCIAS 

 

Orientações:  
▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-
19, apresento a 7ª coletânea de atividades de Ciências. Peço que copiem as questões ou recorte e cole 
quem optou pela atividade impressa,para melhor organização. Lembre-se de colocar a data e o número 
da atividade no caderno. Grata!  

  

Objeto de conhecimento: Sistema genital 

Habilidades: Compreender os conceitos relacionados com a importância da reprodução para a 

manutenção das espécies. Conhecer e comparar os sistemas reprodutores: masculino e 

feminino quanto a anatomia e funcionamento. 

Sistema reprodutor 

  
O sistema reprodutor, também chamado de genital, garante a reprodução. Nesse sistema, 
encontramos estruturas que produzem os gametas, especializadas em garantir a cópula e, no 
caso do sistema reprodutor feminino, o órgão em que é gerado o bebê. Além disso, o sistema 
reprodutor da mulher é diferente do sistema reprodutivo do homem. 
 

→ Sistema reprodutor masculino 
 
É no sistema reprodutor masculino que são produzidos os espermatozoides 
No sistema reprodutor masculino, existem órgãos externos e internos. Externamente, há duas 
estruturas: o pênis e o saco escrotal. 

• Pênis: O pênis é o órgão responsável pela cópula e caracteriza-se por possuir um tecido 
erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. 

• Saco escrotal: É a região onde estão localizados os testículos. Sua temperatura é cerca 
de 2°C abaixo da temperatura do restante do corpo. 

• Internamente, os órgãos do sistema reprodutor masculino são: testículo, epidídimo, 
ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra. Além dessas estruturas, existem 
as glândulas acessórias. 

• Testículo: O testículo é a gônada masculina, onde são formados os espermatozoides. 
Esses gametas são produzidos mais precisamente em túbulos enrolados, denominados 
de túbulos seminíferos. Os testículos também produzem a testosterona. O homem 
apresenta dois testículos. 

• Epidídimo: Local logo acima dos testículos onde os espermatozoides completam sua 
maturação e adquirem mobilidade. 

• Ducto deferente e ejaculatório: É um vaso que parte de cada epidídimo e encontra-se 
com o ducto da vesícula seminal, formando os ductos ejaculatórios, os quais se abrem 
na uretra. 

• Uretra: Percorre o pênis e é comum ao sistema excretor e reprodutor. Isso significa que 
pela uretra saem o sêmen e a urina. 
 
Glândulas acessórias: 

• Vesículas seminais: Formam cerca de 60% do sêmen. Essa secreção destaca-se pela 
presença de frutose que garante energia para os espermatozoides. 
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• Próstata: Produz uma secreção rica em enzimas anticoagulantes e citrato que também 
é nutriente para os espermatozoides. 

• Glândulas bulbouretrais: Produz uma secreção que limpa a uretra antes da ejaculação. 
 
 

→ Sistema reprodutor feminino 

 
É no sistema reprodutor feminino que o bebê se desenvolve 
Assim como o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos 
internos e externos. Os órgãos externos formam a chamada vulva e são constituídos por 
lábios maiores, lábios menores e clítoris. 

• Vulva: A vulva é formada pelos lábios menores, que protegem a entrada da vagina e da 
uretra, por lábios maiores que circundam os menores e pelo clítoris, que está localizado 
acima dos lábios menores. O clítoris é formado por tecido erétil e também recebe sangue 
no momento da excitação sexual. É um dos pontos mais sensíveis da mulher. 
 
Os órgãos internos são: ovários, tuba uterina, útero e vagina. 

• Ovários: São as gônadas femininas, onde são produzidos os ovócitos. É nos ovários 
também que são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona. As mulheres 
apresentam dois ovários. 

• Tuba uterina: A tuba uterina são dois tubos que se estendem dos ovários até o útero. 

• Útero: Um órgão muscular em forma de pera onde o bebê se desenvolve. 

• Vagina: Local onde o pênis se insere na hora da cópula e é também o canal por onde o 
bebê sai na hora do parto. 
 

EXERCÍCIOS 

 

1- Para que surja um novo ser, no caso da reprodução sexuada, são necessárias duas células 

reprodutoras: a masculina e a feminina. Qual é, no caso do ser humano, a célula reprodutora: 

 

Masculina: _______________________              Feminina: _______________________ 

 

2- O óvulo, célula reprodutiva feminina, é formado no interior: 
a) do útero.                                     b) da próstata. 
c) do ovário.                                  d) do epidídimo. 
 
3- Em que região do sistema reprodutor feminino o óvulo é fecundado? 
a) ovário.                               b) tubas uterinas. 
c) útero.                                 d) vesícula seminal. 
 
 
 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/hormonios.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-reprodutor.htm
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4-Completa o seguinte texto usando os termos fornecidos. 
   
FECUNDAÇÃO                      ÓVULO                                OVO 
  OVÁRIOS                           TROMPAS                  ESPERMATOZÓIDE  
 
Na mulher, uma vez por mês, um _______________ sai de um dos seus _________________ 
e percorre uma das _________________, encaminhando-se para o útero numa longa viagem. 
Durante este percurso pode encontrar um __________________ e dá-se a ___________. 
Forma-se então o ________________ que é a primeira célula do novo ser vivo. 

   

5-Estabeleça a correspondência correta entre os termos da coluna I e as afirmações que se 
seguem
 

Coluna 1 

  

Coluna 2 

1 –Ovários. 
 

(   ) Neles se produzem os óvulos. 

2 –Trompa. 

 
(   ) Liga-se ao útero no interior e abre-se para o exterior pela 

vulva. 

3 – Útero. 

 
(   ) É do tamanho de uma pêra, oco e de paredes elásticas e é 

onde se desenvolve o embrião/feto. 

4 – Vagina. 
 

(   ) Onde ocorre a fecundação.  
 

6- Nomeie as estruturas numeradas de 1 a 4 da figura abaixo. 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

7-Relacione as colunas: 
ÓRGÃO                                   
A) Testículos.           
B) Pênis.                     
C) Uretra.                   
D) Epidídimo.             
E) Próstata.                 
F) Vesículas seminais. 
 
REFERÊNCIA 
(        ) Produz secreção viscosa alcalina que faz parte do esperma. 
(        ) Glândulas sexuais masculinas que produzem os espermatozoides. 
(        ) Produzem secreção nutritiva para os espermatozoides. 
(        ) Local onde os espermatozoides acabam de se formar. 
(        ) Órgão que fica ereto quando o homem se excita durante o ato sexual. 
(        ) Canal do homem que faz parte do sistema excretor e reprodutor 
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História 

ORIENTAÇÕES: A ATIVIDADE DEVE SER COLADA OU COPIADA NO CADERNO 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

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

mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

 

           Nesta coletânea usaremos o livro didático de História. Então, neste primeiro momento 

vocês deverão fazer a leitura do capítulo 5 “A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL”, páginas 77 a 

84. 

      Após a leitura do capítulo, assistam ao vídeo aula que será postado no grupo da escola sobre 

a Primeira Guerra Mundial. 

 

Mapa mental: Primeira guerra Mundial 
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ATIVIDADES: 

1-Qual o motivo básico para a Primeira Guerra Mundial? 

 

2-Explique o que foi o revanchismo francês. 

3-Cite o nome dos países que faziam parte da Tríplice entente e Tríplice aliança. 

 

4- Por que os Estados Unidos entrou na guerra em 1917? 

 

5-O que foi o Tratado de Versalhes? Quais as imposições dos vencedores sobre a Alemanha? 

 

6-Explique as principais consequências da Primeira Guerra Mundial. 

 

Assinale um X na resposta correta: 

7- Dos fenômenos abaixo citados, assinale aquele que é considerado como o causador da 

Primeira Guerra Mundial. 

a) O assassinato da família imperial russa. 

b) O fim do colonialismo africano. 

c) A emancipação dos povos árabes. 

d) O descumprimento do Tratado de Versalhes por parte da Alemanha. 

e) O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. 

 

8- Sobre a atuação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

    a) Participou de batalhas navais decisivas que influenciaram diretamente o resultado da guerra, 

dando a vitória à Tríplice Entente. 

b) Limitou-se ao fornecimento de suprimentos agrícolas aos países da Tríplice Aliança. 

c) O governo brasileiro participou em missões de patrulhamento bem como enviou enfermeiras 

e médicos para ajudar a Tríplice Entente. 

d) Entrou ao lado da Alemanha e em troca, este país financiou a industrialização brasileira. 

 

9- O conflito de 1914-1918 deixou em campos opostos os seguintes países: 

a) Alemanha, Império Austro-Húngaro e 

França contra Inglaterra, Rússia e Estados 

Unidos. 

b) Alemanha, Império Russo e Itália contra 

Inglaterra, Império Austro-Húngaro e 

Estados Unidos. 

c) Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro 

contra Inglaterra, Rússia e França. 

d) Alemanha, Itália e Império Turco-Otomano 

contra Inglaterra, Rússia e Império Austro-

Húngaro. 
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GEOGRAFIA 

Objetivo de Aprendizagem- Explicar as características físico-naturais da Europa. 

-Analisar as características de países europeus, em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas. .   

  

.CONTINENTE EUROPEU 
- A Europa é um continente situado no hemisfério Norte do Globo Terrestre. Ao Norte do Continente 
Europeu situa se o Oceano Glacial Ártico; ao sul os Mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio, a leste os 
Montes Urais e a oeste o Oceano Atlântico. Do ponto de vista econômico é o Continente mais rico e 
desenvolvido do Mundo. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EUROPA 
- A área do continente Europeu é de 10.498.000 km². 
-A população da Europa e de aproximadamente 750 milhões de habitantes. 
-A moeda mais importante é o Euro (moeda oficial da União Europeia), que circula em 16 países. 
-A densidade demográfica da Europa é de 101 habitantes por quilometro quadrado. 
-O nome do Continente teve sua origem na mitologia Grega, pois Europa era uma mulher muito bonita 
que despertou o interesse de Zeus (Deus dos Deuses na mitologia). 
-No geral, a economia dos países é bem desenvolvida, sendo que as mais fortes são: Alemanha, Grã-
Bretanha, França, Itália e Espanha. 
-Existe no Continente um forte Bloco Econômico chamado de União Europeia, que envolve 27 países. 
Quinze destes países utilizam uma mesma moeda, o Euro. Existe também leis comuns que facilitam a 
circulação de cidadãos integrantes da UE. 
-Em geral a qualidade de vida dos europeus é muito boa. Os índices sociais estão entre os melhores 
do mundo. Nos países mais desenvolvidos da Europa (Região Centro Oeste), o analfabetismo é baixo, 
a expectativa de vida é alta e a criminalidade é pequena. 
- Possui 5 grandes Penínsulas: Itálica, Jutlândia, Ibérica, Balcânica e Escandinava. 
-As ilhas europeias mais importantes são: Córsega, Islândia, Ilhas Britânicas, Creta, Sicília e Sarde-
nha. 
-O relevo da Europa é bem diversificado, por ser um terreno de formação antiga, predominam as planí-
cies, encontramos planaltos de baixas altitudes e cadeias de montanhas desgastadas (Cárpatos, Piri-
neus, Apeninos e Balcãs). 
-O litoral Europeu é muito recortado, facilitando a instalação de Portos e a navegação. 
-Existem sete tipos de Clima na Europa: Temperado Oceânico, Temperado Continental, Mediterrâneo, 
Subpolar, Semiárido, Frio Continental e Frio de Altitude. 
-Rios mais importantes: Danúbio, Reno, Volga, Douro, Tibre, Tejo, Sena, Elba, Tamisa, Pó e Ebro. 
- Embora grande parte da vegetação europeia tenha sido devastada com o passar dos anos, ainda en-
contramos   muitas formações vegetais, as principais são: Taiga ou Floresta de Coníferas (região 
norte), Tundra (extremo norte), Floresta Temperada (Centro), Vegetação Mediterrânea (Sul) e Estepes 
(leste). 
-A Europa possui uma fauna bem diversificada, os animais mais comuns são: Rena, Urso Pardo, Ra-
posa, Lontra, Lebre, Javali, Lince, Perdizes e Faisões. 
-A Europa é formada por 49 países: Irlanda, França, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, 
Malta, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Rússia, Belarus, Polônia, República Tcheca, Ucrânia, Eslováquia, 
Hungria, Romênia, Moldávia, Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Eslovênia, Bulgária, 
Macedônia, Albânia, Espanha, Portugal, Andorra, Liechtenstein, Itália, Grécia, Turquia, Islândia, Noru-
ega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Armênia, Letônia, Estônia e Lituânia. 
- Línguas mais faladas: Russo, Francês, Alemão, Inglês, Italiano e Polaco. 
-Luxemburgo é considerado o país mais rico da Europa. A renda per capita neste país é de aproxima-
damente, 43 mil dólares por ano. A Moldávia é o mais pobre com uma renda per capita de aproxima-
damente, 400 dólares por ano. 
- Os dois menores países da Europa são: Vaticano (0,4 km² ) e Mônaco (1,95  km²).   
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ATIVIDADES 
      01-Complete: 

A) Do ponto de vista econômico a Europa é o Continente mais __________ e desenvolvido do 
mundo. 

B) O Nome do Continente Europeu teve origem na ______________    ________________. 
C) Existe no Continente um forte Bloco Econômico chamado de ________    

_________________. 
D) ____________________ é considerado o país mais rico da Europa. 
E) A Europa é formada por _______________- países. 

 
    02) Quais são as cinco maiores penínsulas da Europa?  
    a)Ibérica, Itálica, Jutlândia, Balcânica e Escandinava. 
    b)Eslava, Escandinava, Balcânica, Inglesa, Basca. 
    c)Jutlândia, Escandinava, Polaca, Turca, Basca. 
 
    03) Três exemplos de cadeias de montanhas desgastadas: 
    a)Tundra, Escarpas, Cerrado 
    b)Campos, Tundra, Pirineus 
    c)Carpados, Pirineus e Apeninos 
   
    04)Principal formação vegetal encontrada na  Região Norte: 
     a)Estepes            b)Vegetação Mediterrânea        c)Taiga ou Floresta de Coníferas 
 
    05)Línguas mais faladas no Continente Europeu: 
    a) Inglês, Francês, Mandarim 
    b)Mandarim, Espanhol e Inglês 
    c)Russo, Francês, Alemão 
 
   06)Menores Países do Continente Europeu: 
    a)Vaticano e Mônaco. 
    b)Portugal e Espanh 
    c)vaticano e Espanha 
 
   07)Relevo predominante no Continente: 
    a)Depressão        b)Planícies      c)Planalto 
 
   08)O continente Europeu e muito recortado , devido está característica, qual atividade econômica    
predomina nesta região: 
   a)Pesca e Transporte de Mercadorias 
   b)Instalação de portos e navegação. 
   c)Transportes de pessoas. 
 
   09)Fato histórico ocorrido que contribuiu para o declínio dos países Europeus: 
   a) 1° Guerra Mundial 
   b)Guerra Fria 
   c)2° Guerra Mundial 
 
  10- Complete: 
  a) Um dos principais rio da Europa : ___  ___   ___  ___  ___ 
  b)Uma das principais línguas do Continente Europeu: ___  ___  ___   ___ 
  c)País que se destaca no aspecto econômico do continente Europeu: ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  d)País mais pobre do Continente: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  e)País mais rico do continente: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  f) Moeda mais importante da Europa: ___ ___ ___ ___ 
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Inglês 

 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma 

 

 

 

             

Assunto: Futuro “will” (Ver a 6ª CAP) 

 

Exemplo:I will study 

Interrogativa:Will I study 

Negativa: I will not study 

 

A-Passe para a interrogativa e negativa: 

1-He will travel. 

I: 

N: 

2-She will work. 

I: 

N: 

3-We will study. 

I: 

N: 

4-I will sleep. 

I: 

N: 

 

5-They will buy a house. 

I: 

N: 

 

8-It will work. 

I: 

N: 

 

9-You will paint the kitchen. 

I: 

N: 

 

10-I will copy. 

I: 

N: 

 

 

 

B-Passe para o português: 

 

1-I will help the judge 

Tradução: 

 

2-You will pain the church 

Tradução: 

 

3-We will copy the exercise 

Tradução: 

4-She will work 

Tradução: 

6-I will buy a hotel 

Tradução 

: 

7-You will build a church 

Tradução: 
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ARTE 

 

Habilidade: (EF69AR05-06/ES) - Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotogra-
fia, performance, etc.), percebendo as potencialidades e possibilidades de cada meio, materiais e ins-
trumentos utilizados por diferentes artistas brasileiros. 

 “BARROCO” 

Por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco não possui um caráter igual. Existem vá-
rias diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas. Todavia, há o pre-
domínio de temas religiosos; riqueza nos detalhes e formas; expressão dramática dos personagens; 
preferência pelas curvas e contornos e não pela geometrização; iluminação e o jogo de luzes e som-
bras e o uso da oposição entre o divino com o humano. Portanto, no movimento barroco as emoções 
predominam, por isso, é importante perceber os efeitos visuais que os artistas da pintura barroca con-
seguiram para retratar os sentimentos tão contraditórios da época.  

ATIVIDADE 1 

Observe uma imagem do período Barroco e responda à questão: 

 

A imagem acima é uma Pintura da Sacristia da Igreja de São Francisco de Assis, em Mariana (MG), 
de Manuel da Costa Ataíde. Uma característica Barroca marcante na pintura é: 

 

a) O cientificismo.       

 b) A sensualidade.       

 c) O realismo.       

  d) A religiosidade. 

ATIVIDADE 2 

Marque com um x uma das alternativas a baixo, que representa uma característica da Pintura Barroca, 
conforme o conteúdo estudado acima: 
   a) Contraste Claro/Escuro.          
   b) Cenas pouco dramáticas. 
   c) Elitista.                                     
   d) Geometrização. 
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EDUCAÇÃO FISICA     

Orientações 

Para execução das atividades é necessário o acompanhamento de um adulto; 

Que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno; 

Lembre-se de colocar a data e o número da atividade. 

Habilidade: 

(EFE67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de marca, invasão, precisão e técnico – combinatórios como nas modalidades esportivas 

para praticar de forma específica. 

Esporte de invasão > handebol 

Origem do handebol 

O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schelenz no ano de 1919. 

após ter as regras publicadas pele federação alemã de ginástica, o esporte começou a ser praticado 

de forma competitiva em países como por exemplo: Áustria, Suíça e Alemanha. 

Nesta fase inicial as partidas de handebol eram realizadas em campos gramados, parecidos com os 

de futebol de campo. Assim como no futebol de campo, cada equipe era composta por onze 

jogadores. 

No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handebol entre as equipes da 

Alemanha e da Áustria. os austríacos levaram a melhor vencendo os alemães por 6 a 3. 

Em 1934 COI  (Comitê Olímpico internacional) incluiu o handebol como esporte olímpico. 

Em 1938, foi disputado na Alemanha, o primeiro campeonato mundial de handebol. 

No ano de 1966, os jogos de handebol em campo gramado foram descontinuados, passando o 

esporte ser realizado somente em salão. 

Atualmente o esporte é praticado em 185 países, envolvendo mais de um milhão de equipes e trinta 

milhões de profissionais. 

após a leitura responda: 

1-Quem foi o criador do handebol? 

2-Em que ano foi criado o handebol? 

3-No início o handebol é era praticado em que local? 

4-Em que ano foi realizado a primeira partida internacional de handebol? 

5-Atualmente o handebol é praticado em quantos países?                                     

 

 

 

 

 


