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EMEF  “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER” 

9º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

 

Orientações: 

▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

▪ O tempo previsto para a realização da atividade são  de 15 dias. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 
O que é a "cultura do cancelamento"? 

O movimento hoje conhecido como "cultura do cancelamento" começou, há alguns anos, como uma 
forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira 
de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. 
Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera 
errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa 
empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam 
amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado 
milhares de vezes. 
A cascata de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste de 
imagem, sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender amplamente. 
O cancelamento é diferente da trollagem tipica de internet, eventualmente com insultos coordenados, 
frequente em disputas de opinião entre usuários das redes. O "cancelamento" é um ataque à reputação 
que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Extremamente 
frequente nos Estados Unidos, ela hoje abate personalidade, mas também anônimos. 
                                                                                                                                              (Mariana Sanches) 

01) A chamada "cultura do cancelamento" é um tema recente? Comprove sua resposta com uma 
passagem do texto: 
 

02) Com que objetivo esse movimento nasceu? Ele tem sido alcançado? Justifique sua resposta: 
 

03) Justifique as aspas utilizadas no texto, nos dois momentos, respectivamente: 
 

https://1.bp.blogspot.com/-N4Pg520YNj0/YDRcXVFnZvI/AAAAAAAAHCI/4F5x_TfqNFcn49OFMJSBPHFmdY91QLWaACLcBGAsYHQ/s1200/b503bd38a413d759ba9f5363ba459a5da7ce0ff7.jpeg
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04) Qual das duas redes sociais citadas costuma, na sua opinião, ter mais rapidez e alcance nos 
compartilhamentos? Por quê? Qual delas você costuma usar mais? 
 

05) Explique, com suas palavras, como funciona essa ação da "cultura do cancelamento": 
 

06) Em que o cancelamento difere da trollagem? Comente: 

 

07) Que mensagem o texto transmite? Comente: 

 

08) Cite algum tipo de "cancelamento" ocorrido nos Estados Unidos, explicando bem: 

 

09) Cite um caso ocorrido aqui no Brasil, justificando bem a sua resposta: 

 

10) Você já se sentiu "cancelado" em algum momento? Comente: 

 

11) Você já "cancelou" alguém? Ou teve vontade? Justifique sua resposta: 

 

12) Afinal, cancelar: é bom ou ruim? Utilize argumentos coerentes para defender a sua opinião: 

 

13) Que crítica a charge faz e a quem? 

 

14) Observe a frase abaixo e retire dela o que se pede: 

a) dois substantivos próprios – 

b) dois artigos –  

c) um numeral –  

d) um adjetivo –  

e) dois verbas –  

f) duas preposições –  

 

MATEMÁTICA 

                                         REVISÃO DE POTENCIAÇÃO 
 
* Potenciação de um número é o produto de fatores iguais a esse número; 
a) 32 = 3 . 3 = 9                  
b) 53 = 5 . 5 . 5 = 125      
(Obs.: 32 = o número 3 é o fator ou base, e o número 2 é o expoente)  
 
* Propriedades da Potenciação:  
     Utilizamos as propriedades para facilitar os cálculos com potências. Elas servem para agilizar o cálculo.  
 
* Todo número elevado a zero é igual a um.  
Ex: 20 = 1             60 = 1  

 

Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que 

considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a 

empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais 

que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, 

o post tenha sido replicado milhares de vezes.  
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* Zero elevado a qualquer expoente é zero.   
Ex: 02 = 0             06 = 0  

  
* Um elevado a qualquer expoente é um.  
Ex: 12 = 1             16 = 1 

 
* Potência de base negativa e expoente par o resultado é sempre positivo. 
Ex: (-2)2 = 4             (-3)4 = 81 

 
* Potência de base negativa e expoente ímpar o resultado é sempre negativo:  
Ex: (-2)3 = -8             (-3)5 = -243 
 
* Multiplicação de mesma base com expoentes diferentes:  
 Ex: 23 . 24 = 23 + 4 = 27 (repete a base e soma os expoentes) 
 
* Divisão de mesma base com expoentes diferentes:  
Ex: 24 : 23 = 24 - 3 = 21 (repete a base e diminui os expoentes) 
 
* Multiplicação de bases diferentes com expoentes iguais: 
Ex: 22 . 32 = (2 . 3)2 = 62 (multiplicamos a base e acrescentamos o expoente depois) 
 
* Expoente sobre expoente:  
Ex: (22 . 33)2 = 24 . 36 (multiplicamos os expoentes) 
 
* Expoente negativo:  

Ex: 2-4 = 
1

24 (invertemos a base, transformando ela em uma fração, e desse modo o expoente fica positivo).  

 
* Fração com o mesmo expoente:  

Ex: (
1

2
)

2

=  
12

22 (para agilizar o cálculo, podemos repetir o expoente para o numerador e denominador).  

 
* Potência de base 10:  
Ex: 102 = 10 . 10  (repete a base a quantidades de vezes indicada pelo expoente).        
 
  

Atividades 
 
1) Calcule o valor das potências:  

a) 72 =                              b) 90 =                          c) -106 = 
 

d) (-10)6 =                         e) (-3)2 =                       f) (-3)3 = 
 

g) (-3)4 =                          h) (- 0,3)4 =                   i) (− 
3

2
)

2

 = 

 

j) (− 
3

4
)

3

 =                       k) (1,9)2 =                     l) 20-1 = 

 
    m) (- 6)-1 =                        n) 11-2 =                         o) 2-6 = 

 

    p) (
2

3
)

−3

  =                       q)(
1

3
)

−4

=   
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2) Calcule o valor das expressões envolvendo as propriedades das potências:  

a) 4² x 45 x 47 x 43 =                                                         b) (32)3 =  

c) 20 x 22 x 23 x 2-6 x 25 =                                              d) 612 : 68 =  

e) 34 : 34 =                                     f )  (
2

3
)

2

 .  (
2

3
)

3

 =   

g) (
1

2
)

4

 .  (
1

2
)

6

=  

 

ATIVIDADES 

 
Data: 15/03 à 19/03 
 
 
1) Calcule as potências: 

a) 72 =................                  f) (− 9)2 =..................                   k) (+ 3)4 =...................... 
b) 43 =................                 g) (− 5)3 =.................                    l) (− 1)20 =..................... 

c) 25 =................                 h) (− 1)7 =.................                   m) (− 10)5 =................... 
d) 81 =................                 i) (− 15)1 =................                    n) (− 0,1)2 =................... 
e) 90 =................                 j) (− 10)0 =................                    o) (+ 7)3  =..................... 

 
 
 
2) Calcule as potências: 

a) (+
3

4
)

2

 =....................     e) (− 
4

5
)

3

 =..................                      i) (− 
1

2
)

5

 =.................... 

b) (− 
1

2
)

4

 =...................      f) (− 
5

9
)

2

 =..................                      j) (− 
4

3
)

2

 =.................... 

c) (− 
1

3
)

3

 =...................     g) (+ 
7

8
)

2

 =..................                     k) (+ 
3

2
)

4

 =.................... 

d) 7−2=..........................    h) 2−4 =.......................                      l) (− 3)−2 =...................          
e)  

 
3) Simplifique, aplicando as propriedades das potências: 

a) (3 .  7)5 . (3 .  7)2 = 
 

b) (5𝑥𝑦2) . (2𝑥2𝑦3) = 
 

c) (𝑎2.  𝑏)2 . (𝑎 .  𝑏)3 = 
 

d) (7𝑥𝑦2)2 . (𝑥3𝑦2)4 = 

 

e) 
(102)

3

(103)2 = 

 

f) 
28. 510

25. 56  

 
 
4) Resolva as expressões numéricas: 

a) (− 4)2 – 3 = 
b) 1 + (− 2)3 =  
c) – 2 + (− 5)2 =  

d) (− 2)2 + (− 3)3 
e) 15 + (− 1)7 – 2 = 
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5) Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F): 

a) (   ) 27 x  22 x 29 =                                     b)  (  )   (7 3)2 = 75 
   

  
 

c) (     )   (22)3 = 223
                                         d)   (   )  (5 +  2)

2   
= 52 + 22 

 

e) (   ) 
103

105 =  (
10

10
)

−2

 

 
 
6) Sabendo que o valor de 57 é 78.125, qual o resultado de 58? 
a) 156.250 
b) 390.625 

c) 234.375 
d) 312.500 

 
 
7) As potências (-2)4 e -24 são iguais ou diferentes? E qual o resultado? 
 
 
8) Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem 
no sítio? 
a) 144 
b) 1224 

c) 1564 
d) 1728 

  
9) O valor da expressão 20x3 + 2x2y5, para x = - 4 e y = 2 é: 
a) 256 
b) - 400 

c) 400 
d) - 256 

  
10) Qual o valor da seguinte expressão: ( 36 . 3-2 ) : 34 

a) 0 
b) 1 

c) 3-4 
d) 3-3 

 

 

 
HISTÓRIA 
 

Tema: Imperialismo 

 Apresentação do tema: 

 

A partir do século XIX, na segunda fase da revolução industrial, alguns países da Europa vão dar início ao 
que chamaremos de Imperialismo ou Neocolonialismo. Esse novo imperialismo será motivado por alguns 
fatores: A necessidade de mais matéria-prima, mercado consumidor e o excedente populacional na 
Europa. Na prática, países europeus e até mesmo o Estados Unidos e o Japão dominaram principalmente 
os continentes africano e o asiático. Esse imperialismo não será restringido apenas dentro do contexto 
econômico, mas também dentro dos valores sociais e culturais. Os europeus foram os grandes 
protagonistas deste novo colonialismo, um exemplo bem claro está no conflito entre os países da Europa 
em busca de territórios, que culminará na criação da Conferencia de Berlim em 1885, onde o Continente 
Africano será dividido como forma de apaziguar as tensões entre os próprios países europeus. É preciso 
ressaltar que esses territórios foram conquistados e dominados, mas os mesmos lutaram contra toda 
brutalidade e dominação.  
_ Atividade: 
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1. Descreva o que foi o Imperialismo do século XIX? 

2. Qual foi o motivo da criação da Conferencia de Berlim? 

3. Como os europeus utilizaram a ideia do Darwinismo como forma do fortalecimento 

imperialista? 

4. Cite alguns movimentos de revoltas feitas pelos povos que foram dominados. 

5. Na atualidade, você percebe que existem países que ditam os valores sociais e econômicos em 

que vivemos? Justifique. 

 

GEOGRAFIA 
 

* Objeto do Conhecimento: Estado, nação, território e país. Conflitos mundiais. 
* Habilidades a serem alcançadas:  Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi 

exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares 
e/ ou influência cultural em diferentes tempos e lugares reconhecendo o percurso do continente 
europeu diante de conflitos, guerras e disputas e a sua influência cultural, assim como o seu papel 
preponderante no mundo contemporâneo. 

Estado, país , nação e território 

Para melhor compreendermos algumas noções geográficas, geopolíticas e sociais do mundo que nos 
envolve, muitas vezes precisamos compreender corretamente alguns conceitos que nos servem de base 
para estudar e analisar a realidade. Dentre esses conceitos, podemos citar os de Estado,país,nação e 
território, termos diferentes entre si, mas que costumam se inserir em um mesmo contexto discursivo. 

O que é território? 

É importante, primeiramente, definir o que é território. Na Geografia, assim como ocorre com a 
maioria dos conceitos básicos de todas as ciências humanas, não há um consenso exato sobre o que 
seja, simplificadamente, o território. Mas, aqui, podemos compreender esse termo como sendo o 
espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Em alguns casos, o 
território possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas (a exemplo do território brasileiro); em 
outros, seus limites não são muito claros (como o território delimitado por algum grupo terrorista ou 
por um consórcio de grandes empresas. Portanto, quando falamos, por exemplo, em “território 
brasileiro”, não estamos falando do Brasil propriamente dito, mas do seu espaço delimitado 
correspondente, delimitação essa exercida por meio de um domínio que é reconhecido 
internacionalmente, o qual chamamos de soberania. Por assim dizer, podemos entender que o Brasil é 
soberano sobre o seu território, exercendo sobre ele a sua vontade, ou seja, os interesses de seus 
habitantes. 

Conceito de Estado 

Assim sendo, a soberania territorial é exercida pelo Estado brasileiro. Perceba que esse termo, com “E” 
maiúsculo, difere-se do estado (com “e” minúsculo), que é apenas uma unidade federativa ou uma 
província do país. O Estado é, portanto, um conjunto de instituições públicas que administra um 
território, procurando atender os anseios e interesses de sua população. Dentre essas instituições, 
podemos citar as escolas, os hospitais públicos, os departamentos de política, o governo e muitas 
outras. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-territorio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/soberania.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-estado.htm


9° ANO  – 2º CAPs – ANO: 2021 –  3 

Diferença entre Estado e País 

É necessário, contudo, estabelecer a diferença entre Estado e País. Enquanto o primeiro é uma 
instituição formada por povo, território e governo, o segundo é um conceito genérico referente a tudo 
o que se encontra no território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, 
econômicas, sociais, culturais e outras. No nosso caso, o Brasil é o país e a República Federativa do 
Brasil é o Estado. 

Conceito de Nação 

Por outro lado, o conceito de Nação, por sua vez, também possui suas diferenças e particularidades em 
relação aos demais termos supracitados. Nação significa uma união entre um mesmo povo com um 
sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou 
menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Assim sendo, nem sempre uma 
nação equivale a um Estado, ou a um país ou, até mesmo, a um território, havendo, dessa forma, muitas 
nações sem território e sem uma soberania territorial constituida. 

A Espanha é um exemplo clássico de Estado multinacional, ou seja, com um grande número de nações 
vivendo em seu território. Existem os espanhóis, mas também existem os catalães, uma nação 
atualmente sem um Estado soberano e, portanto, sem um território político definido, além dos bascos, 
navarros e alguns outros. A maior parte dessas nações reivindica, inclusive, a criação de seus Estados 
independentes, com a delimitação de seus respectivos territórios, algo que ainda não foi conseguido. 
Outro exemplo de nação sem território são os curdos, conhecidos por serem a maior de todas as nações 
sem um Estado correspondente, de forma que seu povo habita vários países situados ao longo do 
Oriente Médio, no continente asiático. Essa nação vem solicitando a vários países e instituições 
internacionais a criação de seu país, que se chamaria Curdistão. 

O estímulo ao nacionalismo como exercício da soberania 

Muitos Estados, para garantirem o exercício de suas soberanias em seus territórios, tentam criar entre 
os seus habitantes um sentimento nacional, ou seja, a ideia de que aquele país equivale a uma nação 
geral, o que costuma ser chamado de nacionalismo. O estímulo ao nacionalismo é visto com bons olhos 
por muitas pessoas no sentido de essas valorizarem os seus territórios e suas populações, mas é preciso 
ter cuidado, pois os fatos históricos já demonstraram que um nacionalismo extremo pode provocar uma 
onda de fascismo. Nesse caso, o governo e até as pessoas passam a considerar que a sua nação (ou 
“raça”) é naturalmente superior às demais, justificando ações bélicas e formas de preconceito diversas, 
tal qual foi o caso do Nazismo na Alemanha em meados do século XX. 
 
Realize os exercícios abaixo: 

 

1. A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses 
conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse 
prisma, observe o conceito a seguir: 

“É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto 
de instituições públicas que administra um território, procurando atender os anseios e 
interesses de sua população.” 

A que conceito refere-se a afirmação acima? 

a) Território 

b) Nação 

c) Estado 

d) Governo 

e) País 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/espanha.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/povo-curdo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/nacionalismo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/fascismo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/nazismo-1.htm
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A respeito do conceito de território, é correto afirmar que: 
1) Ao nos referirmos ao território brasileiro, referimo-nos ao espaço soberano reconhecido 
internacionalmente. 
2) Os limites do território podem ser bem definidos ou não muito claros. As fronteiras podem 
variar de acordo com o espaço em análise. 
3) Na Geografia, há um consenso exato sobre o que seja o conceito básico de território. Esse 
conceito é único para todas as análises espaciais, sociais e territoriais. 
4) É possível entender o conceito de território como sendo o espaço geográfico apropriado e 
delimitado por relações de soberania e poder. 

Estão corretas as alternativas: 

 I, III e IV. 

 I, II e IV. 

 I e III. 

 Todas as alternativas. 

 Apenas a alternativa IV. 

1. “Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação 

entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de 

culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros.” 

Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse? 

a) Estado 

b) povo 

c) território 

d) nação 

e) país 

2. O conceito de nação, por levar em conta aspectos considerados subjetivos, como identidade e 
sensação de pertencimento, possui uma variedade de análises, com enfoques e características 
distintas. A respeito da concepção de nação, assinale a alternativa incorreta: 
3. Nem sempre uma nação equivale a um Estado ou a um país ou, até mesmo, a um território, 
podendo haver, então, muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. 
4. Dentro do território espanhol existem várias nações, como a nação basca, catalã, navarra, andaluz 
e galega 
5. Um exemplo conhecido de nação sem território definido são os curdos, que habitam vários países 
ao longo do Oriente Médio. 
6. As nações que não possuem território soberano delimitado, como os curdos e os bascos, não 
almejam o reconhecimento de territórios. Historicamente foram construindo uma trajetória de 
identificação e pertencimento ao Estado que os acolheu. 
7. O conceito de nação foi utilizado muitas vezes como estratégia ideológica de manipulação de uma 
população. Exemplo disso é a tentativa de construção do nacionalismo, em que governos tentam 
criar entre os seus habitantes um sentimento nacional, ou seja, a ideia de que aquele país equivale a 
uma nação geral. 
8. Explique o que é o “estímulo ao nacionalismo como exercício para a soberania.” 

 
INGLÊS 
 

: FAÇA EM SEU CADERNO E ENVIE ESSA ATIVIDADE NO MEU PRIVADO ok? 

Coloque seu NOME E TURMA  

  

Vamos lá! Escreva um texto sobre a importância da língua inglesa em nossas vidas!  

Dê exemplos e faça uma ilustração de um lugar onde gostaria de ir nos EUA.  

 

 



9° ANO  – 2º CAPs – ANO: 2021 –  2 

 

ARTE 

 

1. No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e 

colorindo. capriche! 

 

EXEMPLOS DE LETRAS DECORADAS A BAIXO: 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA: Lutas do Mundo. 

Objetivos. 

- Conhecer diferentes artes marciais e seu contexto social. 

- Aprofundar o conhecimento em determinada arte marcial, propondo ao término uma troca de 

informações. 

 

Introdução. 

 As artes marciais vêm ganhando a cada dia mais espaço em nossa sociedade, em suas diversas 

modalidades. Suas técnicas únicas podem ser aprendidas desde crianças a idosos. Seus benefícios vão 

desde a parte física, passando pela mental e até social. Temos como exemplos a autodefesa, melhora de 

condicionamento físico, melhora das relações sociais, combate a comportamentos agressivos, diminuição 

de estresse entre vários outros. Hoje poderemos conhecer cinco das mais populares lutas que são 

praticadas por todo o mundo. 

 

Questão 01:Para apresentar essas artes marciais que são praticadas por todo o mundo, vocês deverão ao 

analisar as imagens definir qual tipo de luta é essa, basta prestar atenção. 
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Questão 02: Agora que você conseguiu identificar as cinco artes marciais, deverá escolher UMA delas e 

fazer o seguinte: 

- Breve relato sobre a história (5 a 10 linhas). 

- Três regras. 

- Identificação de um atleta ou ex-atleta brasileiro. (biografia básica, principais conquistas na 

modalidade). 

  

Questão 03:Cite dois benefícios importantes que podemos observar na prática das artes marciais, sendo 

um deles para o nosso físico e outro para a nossa mente. 

______________________________________________________________________________________ 

Questão 04:Faça um desenho ou uma colagem sobre a modalidade escolhida, ilustrando em sua arte 

aspectos básicos que devem ser encontrados na arte marcial que você escolheu. 

Exemplo: Futebol, principais aspectos. 

 

 

 

 

BOLA. 

 

 

                                                            GOLEIRO EM SUA TRAVE. 

 

 

ÁRBITRO DO JOGO. 
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Ciências. 

Inicialmente gostaria de trazer algumas orientações do nosso trabalho para os nossos 
estudos remotos e presenciais: 

  A realização de suas produções 
propostas nas coletâneas de estudos e 
atividades deverão estar no seu 
caderno de ciências e encaminhadas 
para o meu privado (28)999757546 e, 
também, apresentado em nossas aulas 
presenciais; 

 O rendimento perante a sua 
pontualidade de entrega dos estudos, a 
quantidade de acertos e a boa 
apresentação destas produções são 
avaliações do nosso primeiro trimestre.  

Veja também no vídeo: 
https://youtu.be/_kPYrUnlejY  

VAMOS AOS NOSSOS ESTUDOS 
DESTA SEMANA: 01 a 05 de março  

Bem os estudos de ciências de todo o ensino fundamental, desde 2019, vem sendo 

aplicado em três eixos: Vida e Evolução, Matéria e energia e Terra e Universo. 

Escolha nas listas de palavras dos estudos realizados nestes eixos, no seu oitavo ano e 

circule 03 (três) delas que você mais lembra: 

PALAVRAS ETUDADAS EM VIDA E 
EVOLUÇÃO 

PALAVRAS ESTUDADAS EM TERRA E 
UNIVERSO 

PALAVRAS ESTUDADAS EM 
MATÉRIA E ENERGIA 

a-GAMETAS 
b-SISTEMA REPRODUTOR  
c-SISTEMA DEGESTÓRIO 
d-DIGESTÃO 
e- PRESERVATIVO 
f-SISTEMA RESPIRATÓRIO 
g- ASSEXUDA 
h- SEXUADA 
i-AIDS 
j-DIU 

a-ASTRO LUMINOSO 
b-GALÁXIAS 
c-ASTRO ILUMINADO 
d-ROTAÇÃO 
e-TRANSLAÇÃO 
f-ESTRELAS 
g-ECLÍPSES 
h-SATÉLITES NATURAIS 
i-SATÉLITES ARTIFICIAIS 
j-ASTRONOMIA 
 

a-ENERGIA  
b-JOULE 
c-ENERGIA CINÉTICA 
d-ENERGIA POTENCIAL 
e-WATTS 
f-TRABALHO 
g-FONTES RENOVÁVEIS 
h-FONTES NÃO RENOVÁVEIS 
i-POTÊNCIA 
j-ENERGIA EÓLICA  

 

Agora, conceitue ou exemplifique cientificamente, as três palavras que circulou 

Em vida e evolução Em terra e universo Em matéria e energia 

-.................................. 
-................................. 
-................................ 

-.................................. 
-................................. 
-................................ 

-.................................. 
-................................. 
-................................ 

AVALIAÇÃO 1º TRIMESTRE CIÊNCIAS (2021) 

Caros responsáveis, o primeiro trimestre com valor de 30 pontos 
será distribuído nas seguintes avaliações: 
AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO NOTA OBTIDA 

Atitudinal (materiais, 

uniforme, assiduidade, 

relacionamento consigo e 

com os outros na escola, 

Pontualidade e Participação) 

5  

Avaliações escritas (testes, 

formulários, simulados...) 

12  

Projetos e Trabalhos 6  

Pontualidade e acertos das 

Atividades Remotas e 

Presenciais 

7  

!!!A PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA É PRIMORDIAL!!! 
!!SOMOS A PRINCIPAL REFERÊNCIA DESTES ADOLESCENTES!!   
!!OBRIGADA PELA CIÊNCIA!!! Profª Denize Mezadri de Almeida 
 

 

(Assinatura do responsável) 
 

https://youtu.be/_kPYrUnlejY
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Lembre ou pesquise, para completar o mapa conceitual de cada eixo abaixo, com as 
palavras-chaves fornecidas na primeira tabela (pode ser preenchido com as letras indicadas 

na frente de cada palavra e ou escrevê-las nos pontilhados): 
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TRABALHO/AVALIATIVO (REVISITANDO AS FUNÇÕES VITAIS) 
 

Em um outro caderno e ou pasta, faremos nossos estudos e trabalhos complementares. O 1º 
trabalho, deste trimestre, será elaborar esquemas como proposto abaixo, sobre as funções vitais do 
corpo humano, ou seja, processos ocorrentes no corpo humano que nos mantém vivos. 
 

OBS: Entrega até 12/03/21, com nome, série e turno; encaminhado em fotos no privado (28-9997546) e ou na 

escola. 

EXEMPLO: 

Agora faça o seu: 

RESPIRAÇÃO 

CONCEITO.................................................... 

AS DUAS ETAPAS OU PROCESSOS DA RESPIRAÇÃO:................................................... 

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO, MOSTRANDO A LOCALIZAÇÃO E A 
FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS QUE O COMPÕEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGESTÃO 

CONCEITO Processo de assimilação e transformação de nutrientes 

PROCESSOS Processo químico: quando utiliza as enzimas. Na: Insalivação, Quimificação 
e Quilificação 
Processo Mecânico ou Físico: quando não utiliza enzimas em seu processo. 
Na: Mastigação, Deglutição, Movimentos peristálticos, Absorção, 
Defecação. 
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CIRCULAÇÃO 

CONCEITO.............................................................. 

OS DOIS PROCESSOS DE RESPIRAÇÃO DO CORPO HUMANO:..................................................... 

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO, MOSTRANDO A LOCALIZAÇÃO E A 
FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS QUE O COMPÕEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCREÇÃO 

CONCEITO.............................................................................. 

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA EXCRETOR OU URINÁRIO, MOSTRANDO A LOCALIZAÇÃO 
E A FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS QUE O COMPÕEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÚDE DOS SISTEMAS E PROCESSOS VITAIS 
Pesquise 03 doenças (patologias) que afetam cada sistema vital, indicando o órgão afetado, sintomas e prevenções. 

 

 

 

 

 

 
 

PATOLOGIAS do SISTEMA DIGESTÓRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 

    

    

     

PATOLOGIAS do SISTEMA CIRCULATÓRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 

    

    

     

PATOLOGIAS do SISTEMA RESPIRATÓRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 

    

    

     

PATOLOGIAS do SISTEMA EXCRETOR/URINÁRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 
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