
 

 

EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

9° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):________________________________________________Turma:_____ 

Orientações:  

▪ Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  

Matemática 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Radiciação com Números Racionais 

Habilidades: (EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com 
expoentes fracionários. / Números reais: notação científica e problemas 
 

Matemática 

 
 

RADICAIS 
 
RADICIAÇÃO: 
 

Para indicar a radiciação usamos a seguinte notação: 

 
Sendo:  
n é o índice do radical. Indica quantas vezes o número que estamos procurando foi 

multiplicado por ele mesmo. 
x é o radicando. Indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por 

ele mesmo. 
 
Ex.:  

a) √16 = 4 

b) √400 = 20 

c) √27
3

 = 3 

d) √32
5

 = 2 
 
Notas: 

1.  Não existe raiz real de um número negativo se o índice do radical for par. 
Veja: 

a) √− 9 = nenhum real porque (nenhum real)² = - 9  

b) √− 16
4

 = nenhum real porque (nenhum real)4 = - 16 

 
2. Existe raiz real de um número negativo se o índice do radical for ímpar. 
Veja: 

a) √− 8
3

 = - 2 

b) √− 1
5

 = - 1 
 

PROPRIEDADES DOS RADICAIS: 
 

1ª Propriedade: √𝒂𝒏𝒏
 = 𝒂

𝒏

𝒏 = a 

a) √49 = √72 = 7                      b) √125
3

 = √533
 = 5 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2ª Propriedade: √𝒂 .  𝒃
𝒏

 = √𝒂
𝒏

 . √𝒃
𝒏

 

√4  .  25 = √100 = 10        ou       √4  .  25 = √4 . √25 = 2 . 5 = 10 
 
 
 

3ª Propriedade: √
𝒂

𝒃

𝒏
 = 

√𝒂
𝒏

√𝒃
𝒏  

√
4

25
 =

2

5
          ou        √

4

25
 = 

√4

√25
 = 

2

5
 

 
 

POTÊNCIA COM EXPOENTE FRACIONÁRIO:    𝒂
𝒎

𝒏  = √𝒂𝒎𝒏
 

a) 5
3

4 = √534
                     b) 7

1

2 = √7                  c) √𝑎53
 = 𝑎

5

3 
 

 
 

ATIVIDADES 

 
1) Complete o quadro: 

 

Radical √𝟕 √𝟐
𝟑

 √𝟓
𝟒

 √𝟏
𝟓

   

Índice     2 3 

Radicando     5 9 

 
 

2) Determine as raízes: 

a) √49 =                    f) √125
3

 =                            k) √81
4

 =                               p) √− 25 =                        

b) √100 =                 g) √− 1
3

 =                             l) √−32
5

 =                            q) - √− 25 = 

c) √0 =                     h) √1
4

 =                                 m) √64
6

 =                             r) - √− 1
3

 = 

d) √8
3

 =                     i) √16
4

 =                                n) √25 =                              s) - √1
6

 = 

e) √− 8
3

 =                  j) √− 1000
3

 =                        o) - √25 =                            t) - √− 8
3

 = 
 
 
 
3) Escreva em forma de potência com expoente fracionário: 

a) √723
 =                                       c) √10 =                                          e) √𝑥5 = 

b) √𝑎35
 =                                       d) √𝑎34

 =                                         f) √𝑚3
 = 

 
 
4) Escreva em forma de radical: 

a) 5
3

4 =                                          c) 𝑎
2

5 =                                              e) 2
6

7 = 

b) 5
1

2 =                                          d) 𝑎
1

3 =                                              f) 6
1

2 = 
 
 
5) Calcule: 

a) 7 - √25                                        e) 4 + √− 1
3

                                      i) √64 + 36 

b) √0
5

 + √1
6

                                      f) 5 - √− 8
3

                                       j) √100 − 36 

c) √0
3

 + √− 125
3

                            g) 7 . √−1
3

 – 5                                 k) √32 +  42 

d) √81
4

 + √1
5

                                  h) 2 . √49 – 3 . √1                           l) √102 −  82 
 
 
6) Aplique a 1ª propriedade dos radicais: 

a) √82 =                                          d) √(7𝑎)2 =                                       g) √(𝑎2𝑚)2 = 

b) √733
 =                                          e) √(5𝑥)33

 =                                      h) √(𝑎 + 3)2 = 

c) √𝑥55
 =                                          f) √(7𝑥)44

 =                                       i) √(7𝑎2)33
 = 

 
 
 



 
 
 
7) Aplique a 2ª propriedade dos radicais: 

a) √5 . 7 =                                        c) √5𝑥
3

 =                                           e) √5𝑥2𝑚 = 

b) √2 . 8
3

 =                                       d) √10𝑥𝑦 =                                       f) √9 . 𝑥3 . 𝑦54
 = 

 
 
 
8) Calcule, aplicando a 1ª e a 2ª propriedades dos radicais: 

a) √23. 733
 b) √25 . 𝑥5  . 𝑦55

 

 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 
1) Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada afirmação.  

a) A raiz quadrada de 36 é um número natural ( )  
b) A raiz cúbica de -10 é um número inteiro ( )  
c) A raiz quarta de -16 é um número real ( )  
d) A raiz quadrada de um número natural é sempre um número real ( )  
 
 
2) Considere a expressão abaixo. Quando x = 7 e y = 3, essa expressão é definida no conjunto 

R?  

     √  𝑥2  −  𝑥. 𝑦 −  𝑦2      
 
 

3)Calcule 

a) √9     + √16  =                             
 

b) √100   - √36  =                                                  
 

c) √27
3

 + √16
4

 =                                               
 

d) √49     + √25  - √64
3

 =                                          
 

e) √36     - √1  =                                                      
 
 

 
4) Encontre o resultado da expressão (resolva de trás para frente):  

 

  
 
 
 
5) Encontre o resultado da expressão (resolva de trás para frente): 

 
 
 
 
6) Encontre o resultado da soma da expressão abaixo: 

 

 
 
 
7) Calcule: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTUGUÊS 

A Estrutura e Formação das Palavras 

menino 

meninada  

meninice 

         Essas três palavras apresentam semelhanças em sua forma. Também é possível 

perceber que existe uma relação entre o significado dessas três palavras. 

menin  -  o : elemento que indica o gênero masculino. 

menin  -  ada : elemento que indica tratar o nome de um conjunto. 

menin  -  ice :  elemento que indica se tratar do nome de um conjunto 

          Podemos concluir que as palavras são formadas de segmentos, cada um deles 

responsável por uma parte do significado total da palavra. Cada um desses segmentos é 

uma unidade significativa ou morfema. 

As Unidades Significativas dos Nomes 

filh  -  o 

filh  -  a 

filh  -  a -  s 

Filh – é o morfema que serve como base para as quatro formas. Esse morfema, que 

contém o significado da palavra, é chamado de radical. 

- o/ -a são morfemas responsáveis pela indicação do gênero (masculino ou feminino) do 

substantivo. São chamados de desinências nominais de gênero. 

- s é o morfema responsável pela indicação do número (singular ou plural) do substantivo. 

É chamado de desinência nominal de número. 

                         Prefixos e Sufixos 

              Além dos morfemas acima, podemos encontrar nas palavras de nossa língua os 

prefixos e os sufixos 

              Os sufixos são morfemas que se colocam depois do radical, mudando a classe 

gramatical da palavra ou alterando-lhe o sentido. 

                  claro           clareza, claridade 

               (adjetivo)           (substantivos) 

Obs. : Há sufixos que formam substantivos e adjetivos e são por isso chamados sufixos 

nominais. Outros sufixos formam verbos e, por isso, são chamados sufixos verbais. O 

sufixo –mente, único que forma advérbios, é chamado de sufixo adverbial. 

             Os prefixos são morfemas que se colocam antes do radical, alterando-lhe o 

significado. Por exemplo, o prefixo i-/in-/im-/ir- (o prefixo é um só: as diferentes formas são 

acomodações fonéticas) indica “negação”, “privação”. 

                  legal           ilegal                               próprio        impróprio 

                  decente      indecente                        regular       irregular 

 



Atividades:  Leia os anúncios a seguir. 

A         CORRETOR(A)                                 B             APTO.        

    contrata-se profissional de                1 suíte + 2 demi suítes, 2º andar; 

vendas com CRECI. Ajuda de                 mobiliado, 2 vgs de garagem. 

       custo + benefícios,                          Prédio 100% pastilhado, com 2 

       agendar entrevista.                          elevadores, portaria 24 h, salão 

    3322-XXXX c/ Carmen.                        de festas, sala de jogos e pisci- 

                                                                          nas. 9967-XXXX  

                                          

1 . Qual é a finalidade desses anúncios?  

 

2 . Ambos pretende atingir o mesmo público-alvo? 

 

3 . Qual das afirmativas indica as características comuns aos dois anúncios apresentados? 

   A – São textos pequenos, com linguagem objetiva e abreviada. 

   B -  São textos curtos, com linguagem subjetiva e oferecem um serviço. 

 

4. Classifique os morfemas destacados nas palavras abaixo: 

Vendas;:  

 

Portaria:  

 

Pastilhado:  
 
 
5)  Descreva quais palavras primitivas derivam as palavras derivadas a seguir: 

a) engavetar – gaveta (modelo de resposta) 
b) empobrecer – 
c) riqueza – 
d) belíssimo – 
e) amanhecer – 
f) pedinte – 
g) megaoferta – 
h) aviador – 
i) infelizmente – 
j) achocolatado – 
k) engrandecer – 
l) alegremente – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) Descreva, se houver, os elementos que compõe as palavras a seguir: 

a) INFELIZ (modelo de resposta) 

Palavra primitiva – feliz 
Prefixo – -in 
Sufixo – não tem 
b) INFELIZMENTE 
Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo – 
c) INCAPAZ 

Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo – 
d) INCAPACIDADE 

Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo – 
e) CORREDOR 

Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo –

 
7)  A palavra que “ganhador” traz o sufixo –dor com o sentido de “aquele que”, ou seja, ganhador significa alguém que ganha algo, certo? Qual 

palavra abaixo é possível encontrar um sufixo que traz o mesmo sentido de “aquele que”? Marque apenas uma alternativa correta . 

a) ouvinte 
b) paredão 
c) racismo 
d) beleza 
e) bebedouro 

 
8) A palavra “incapaz” tem o prefixo in- que traz o sentido de negação, ou seja, no caso dessa palavra significa “aquele que não é capaz”. Qual 

palavra abaixo traz o sentido de negação na frente de uma palavra da língua portuguesa? 

a) aportuguesar 
b) adiantado 
c) experiência 
d) imposição 
e) desconectado

 
9) Na palavra estudante temos um elemento colocado após o verbo “estudar” que é um elemento formador chamado: 

a) prefixo 
b) palavra 
c) sufixo 
d) desinência 
e) radical 

 
10) O elemento –nte colocado após o verbo “estudar” traz o sentido de: 

a) alguém que sofre uma ação. 
b) alguém que faz e sofre uma ação. 
c) alguém que faz uma ação. 
d) alguém neutro na ação. 
e) alguém que participa da ação de outra pessoa. 



CIÊNCIAS 
Leia, observe, analise e reflita com atenção, antes da realização das atividades e trabalhos em seu caderno!!!!! 

Espero que estejam bem e se cuidando. Nesta coletânea vamos revisitar sobre reprodução nos seres vivos. 

Para a continuidade e perpetuação dos seres bióticos (seres vivos), existe processo de REPRODUCAÇÃO neste seres, 

podendo ser de forma Assexuada ou Agâmica (sem gametas) e de forma Sexuada ou Gâmica (com gametas). Ambas tem 

suas vantagens e desvantagens. 

Revisitaremos sobre a Reprodução e seus mecanismos. Para a continuidade da vida de qualquer espécie, ocorre no seu ciclo 

vital a reprodução. Ao atingir a etapa denominada reprodução, os seres vivos estão aptos a gerar novos indivíduos que deem 

continuidade à espécie. Logo, ela é muito importante, já que permite a renovação das populações e sua perpetuação em seus 

ambientes naturais. 

De modo geral, podemos diferenciar dois tipos básicos de reprodução: Assexuada ou Agâmica e Sexuada ou Gâmica. 

A reprodução Sexuada ou Gâmica é observada na maioria 

dos seres vivos e ocorre por meio de células sexuais, também 

chamadas gametas. Os gametas masculino e feminino unem- 

se em um processo denominado fecundação, ou 

fertilização, dando origem a uma única célula chamada 

zigoto. Dessa forma, o zigoto é o ponto de partida na for- 

mação de um novo indivíduo. 

A reprodução Assexuada ou Agâmica é mais simples e 
rápida. Nesse tipo de reprodução, não há formação de 
gametas e os novos indivíduos gerados são geneticamente 
idênticos ao seu progenitor, isto é, o ser que lhe deu origem. 
A reprodução assexuada não gera variabilidade genética. 
Esse tipo de reprodução ocorre em micro-organismos, plantas 
e animais invertebrados. Existem muitos mecanismos diferen- 
tes que possibilitam esse tipo de reprodução, os quais serão 
abordados com maior clareza ao longo dos capítulos 
seguintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBS- OS VÍRUS NÃO APRESENTAM ESTAS FORMAS DE 
REPRODUÇÃO, FAZEM REPLICAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO. 
#PRINCIPAIS MECANSMOS ASSEXUADOS DE REPRODUÇÃO 
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A reprodução assexuada é aquela que ocorre sem a participação de gametas, logo não há mistura de material genético. 
Existem muitos tipos de reprodução assexuada, mas todos compartilham dessa característica básica. 
Os mecanismos assexuados de reprodução podem ser observados em bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e 
animais invertebrados. Nos vertebrados, incluindo o ser humano, não são observados. 

 
A divisão binária, também chamada cissiparidade, ou bipartição, é comum em 
seres unicelulares, como as bactérias e amebas. Consiste na divisão da célula que 
originará duas, geneticamente idênticas entre si. Para que isso aconteça, o material 
genético do indivíduo será duplicado e, em seguida, ocorre a divisão do citoplasma, 

separando os novos indivíduos. 
 

No brotamento, ou gemiparidade, observa-se a proliferação das células na 
parede lateral do corpo do indivíduo, originando um ser geneticamente idêntico a 
ele, em versão miniaturizada, o broto. Este pode ficar aderido ao ser parental, 
formando com ele uma colônia, ou pode se destacar e se desenvolver 
independentemente. Ocorre em alguns grupos de invertebrados, como poríferos e 
cnidários, em fungos e vegetais. O brotamento é possível tanto em seres 
unicelulares (leveduras, fungos unicelulares) quanto nos pluricelulares. 

A esporulação é o processo de reprodução assexuada que ocorre por meio de células 
especializadas denominadas esporos. De modo geral, um esporo consiste em uma célula 
envolta por uma espessa parede celular que a protege até que encontre condições 
favoráveis para poder se desenvolver em um novo indivíduo. Diferentemente dos gametas, 
os esporos, na maioria dos casos, não dependem de fusão com outra célula reprodutiva 
para originar um novo ser vivo. Os esporos podem ser observados em algas, plantas e 
fungos. As formas latentes de alguns animais (protozoários e bactérias) empregadas como mecanismos de resistência a 
condições adversas também são chamadas esporos. 

Existem seres vivos que, ao sofrerem algum trauma mecânico que leve 
à partição do corpo, cada fragmento dá origem a um novo ser. Esse 
processo é denominado fragmentação, regeneração ou laceração e 
pode ser observado em fungos, algas e certos grupos de invertebrados 
(poríferos, platelmintos e alguns equinodermos). 

 
A estrobilização é um mecanismo assexuado de reprodução, por meio 
do qual alguns grupos de cnidários produzem descendentes sexuados 
sob a forma de medusas. No ciclo de vida desses animais, há uma fase 
assexuada, que realiza estrobilização; e uma sexuada, em que se 
produzem gametas. A estrobilização consiste na divisão transversal do 
corpo do cnidário, produzindo éfiras, jovens medusas que reiniciam o 

ciclo. 
 

#PRINCIPAIS MECANSMOS SEXUADOS DE REPRODUÇÃO 
 

A conjugação é um mecanismo observado em seres unicelulares, como 
bactérias, cianobactérias e protozoários, e algumas algas filamentosas, 
por meio da qual ocorre transferência de material genético de um para o 
outro por meio de pontes citoplasmáticas. Note que a conjugação em si 
não conduz à formação de novos descendentes. Então, após a 
transferência do material genético, a reprodução segue por outros 
mecanismos, como a cissiparidade. 
A Partenogênese, é o mecanismo de autofecundação de um único gameta produzindo seres do mesmo sexo. Quando o 
gameta fecundado for um óvulo dá origem à fêmeas e se for um espermatozoide(SPTZ) que sofreu a autofecundação, nasce 
então, machos. É um processo pouco ocorrente, observado em algumas espécies de anfíbios e répteis devido ao isolamento 
geográfico. 
A Heterogênese é o mecanismo reprodutivo gâmico que mais ocorre na maioria dos seres vivos, apresentando a fecundação 
cruzada de sexos diferentes e de seres hermafroditas (seres que produzem gametas femininos e masculinos). Ocorre em todo 
reino animal e vegetal. 



1-direto ou 
indireto..... 

13-Um ser se divide em dois ou mais..... 24-Interna e 
Externa. 2-Ovíparo, Ovovivíparo e Vivíparo... 14-Parte do ser forma um ser 

inteiro.... 25- A exemplo de plantas com brotos. 3-Nos vegetais.... 15-Processo de 

continuidade das espécies, de descendentes.... 4-Nos fungos.... 
5- Nas bactérias.... 
6-Nas estrelas do mar.... 
7-Há formação de 

esporos... 
8- Ocorre sem gametas.... 

16- Assexuada ou Agâmica e Sexuada ou 

Gâmica... 17-Maior nº de filhotes e rapidez 
reprodutiva...... 

18- Variabilidade genética, adaptações e 
evolução... 

19- Ocorre com gametas.... 9-Há formação de brotos.... 21-Ocorre fase sexuada e fase assexuada..... 
10- Em algumas bactérias e protozoários 22-Em algas, plantas, água-viva... 
11- Alguns anfíbios e répteis 23-Ocorre por fecundação de gametas 

diferentes... 
12-A exemplo da maioria dos animais e nos seres humanos..... 
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A Metagênese ou Alternância de geração ocorre quando época da vida o ser se reproduz de forma assexuada e em 
outra época da vida de forma sexuada. Isso ocorre nos cnidários (medusas) e nos vegetais, que numa época de suas 
vidas produzem esporos (reprodução assexuada) e em outra época produzem gametas (reprodução sexuada com 
flores, frutos, sementes, estróbilos e outras estruturas). 

 
Outros elementos podem ser utilizados para categorizar os mecanismos de reprodução sexuada quanto à/ao: 
*Aparelho reprodutor (sexo): monoico (hermafrodita) ou dioico (sexos separados). 
*Número de parentais envolvidos na formação do filhote: bissexuada ou biparental (dois seres distintos contribuem 
com seus gametas), autofecundação (ocorre em algumas espécies de hermafroditas, quando os gametas do mesmo 
indivíduo se unem, sem a necessidade de um parceiro). 
*Morfologia (forma) dos gametas: isogamia (gametas iguais) ou anisogamia (gametas diferentes). 
*Local da fecundação: interna (dentro do corpo do parceiro) ou externa (fora do corpo, geralmente na água ou em 
meio úmido). 

*Quanto à forma de gerar a prole, os animais podem ser classificados em: 
Ovíparos: ocorre fecundação interna, seguida da postura de ovos que se desenvolvem fora do organismo parental. Ex: 
insetos, répteis, aves, mamíferos monotremados, algumas espécies de peixes cartilaginosos (tubarões). 
Ovovivíparos: os embriões se desenvolvem dentro de ovos que são mantidos dentro do corpo materno. Ex: algumas 
espécies de tubarões, serpentes surucucu e escorpiões. 
Vivíparos: o embrião se desenvolve no útero, dentro do corpo materno, obtendo nutrientes a partir dele. Ex: mamíferos. 
*Quanto a forma de desenvolvimento do filhote os animais podem apresentar desenvolvimento direto ou indireto. O 
desenvolvimento direto ocorre quando não há estágio larval: o filhote nasce com as características físicas 
semelhantes às do adulto, porém sem maturidade sexual e com tamanho reduzido. Já no caso do desenvolvimento 
indireto, há uma forma larval, que sofre várias modificações corporais até atingir o estágio adulto. A esse processo de 
transformação, denominamos metamorfose. 

 Agora complete este mapa conceitual das principais ideias sobre Reprodução, 

com as  palavras chaves abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTÓRIA 
IMIGRAÇÃO  O que é imigrar: definição 

Imigrar, no sentido da palavra propriamente dita, significa entrar em um país que não é o seu de origem para 
ali viver ou passar um período de sua vida. 

A imigração ocorre por vários fatores, mas os principais são: busca de melhores condições vida, pelo 
trabalho, para estudar, para fugir de uma guerra ou conflito, por questões de perseguição política, etc. 

 Imigração no Brasil 

Aqui no Brasil, antes de Cabral chegar em 1500, já estavam os índios. Os Portugueses, a partir de 1500, 
começaram a planejar a forma de explorar a nova terra: o Brasil. Eles queriam estabelecer o domínio sobre 
a terra e ganhar riquezas com isso, ou seja, queriam colonizar o Brasil. 

Até 1530 obtinham lucro com o Pau-brasil. Mas não precisavam vir morar aqui em grande quantidade para 
a exploração da madeira. Mas, quando começou o plantio da cana-de-açúcar a coisa mudou. 

Assim, podemos considerar o início da imigração no Brasil a data de 1530, pois a partir deste momento os 
portugueses vieram para o nosso país para dar início ao plantio da cana-de-açúcar. E, não só os 
portugueses! Para o trabalho nas lavouras vieram também os africanos, como escravos. A diferença é que 
os africanos vieram obrigados. 

Porém, a imigração intensificou-se a partir de 1818, com a chegada dos primeiros imigrantes não 
portugueses e nem africanos. Esses novos imigrantes vieram para cá durante a regência de D. João VI.  
Entre as decisões que D. João tomou no Brasil, por exemplo, estava permitir a retirada de madeira da costa 
brasileira pelos Ingleses. Então vieram muitos ingleses com vontade de morar e trabalhar por aqui. 

Nessa época após a chegada de D. João VI ao Brasil, muitos outros vieram para cá também. Em busca de 
oportunidades na terra nova, para cá vieram os suíços, que chegaram em 1819 e se instalaram no Rio de 
Janeiro (Nova Friburgo); os alemães, que vieram logo depois, em 1824, e foram para o Rio Grande do Sul 
(Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Brusque); os eslavos, originários da 
Ucrânia e Polônia, habitando o Paraná; os turcos e os árabes, que se concentraram na Amazônia; os 
italianos de Veneza, Gênova, Calábria, e Lombardia, que em sua maior parte vieram para São Paulo; os 
japoneses, entre outros. O maior número de imigrantes no Brasil são os portugueses, que vieram desde 
1500 e em grande número também desde o período da Independência do Brasil.  

Devido ao enorme tamanho do território brasileiro e ao desenvolvimento das plantações de café, a imigração 
teve uma grande importância para o desenvolvimento do país, no século XIX. Dentro desse século, que 
começa em 1801 e vai até 1900, começou o processo de abolição da escravatura no Brasil. Lembra-se das 
Leis brasileira que estudamos sobre o fim da escravidão? Caso não se lembre, dê uma lida novamente no 
texto da apostila anterior. 

Com o processo do fim da escravidão, o governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus em 
nosso território. Com a necessidade de mão de obra qualificada, para substituir os escravos, milhares de 
italianos e alemães chegaram para trabalhar principalmente nas fazendas de café do interior de São Paulo, 
nas indústrias e na zona rural do sul do país. No ano de 1908, começou a imigração japonesa com a chegada 
ao Brasil do navio Kasato Maru, trazendo do Japão 165 famílias de imigrantes japoneses. Estes também 
buscavam os empregos nas fazendas de café do oeste paulista. 

(esse texto foi com base em: https://www.suapesquisa.com/historia/imigracao/#google_vignette e com 
pequena adaptação do professor.) 

 
SOBRE O TEXTO, COMPLETE AS FRASES: 

1- A entrada em um país que não é o seu de origem para ali viver ou passar um período de sua vida chamamos de 
______ 
2 - Os moradores de origem nas terras brasileiras, que já estavam aqui antes de 1500, são os __________ 
3- Podemos considerar o início da imigração no Brasil em 1530. A partir dessa data o povo que passou a vir 
para o Brasil em quantidade foi o ____________ 
4- Qual produto agrícola seu plantio foi motivador para início da imigração portuguesa no Brasil? _______ 
5- Para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar chegaram obrigados ao Brasil os 
_______________________  
 6- Com o processo do fim da escravidão, o governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus 
em nosso território. Eles vieram substituir os ___________________________  
7- Esses imigrantes, que vieram para substituir o trabalho que antes era feito por escravos, atuaram 
principalmente nas lavouras de __________________________  
8- Esses imigrantes, que vieram para substituir o trabalho que antes era feito por escravos e atuaram 
principalmente nas lavouras de café, eram na maior parte de dois países: ____________________ e _____ 
 

 

https://www.suapesquisa.com/historia/imigracao/#google_vignette


GEOGRAFIA 

Países e conflitos mundiais 

Após estudar e conhecer os conceitos de nação, estado, país e território, vamos aprender um 

pouco sobre os conflitos mundiais que acometeram um grande quantidade de países. Esses 

conflitos mexeram com a estrutura econômica, política e social de uma infinidade de países no 

mundo, gerando também uma onda de terrorismo nunca antes vista. Vamos iniciar falando um 

pouco sobre os dois maiores conflitos que aconteceram no início do século XX, a Primeira e a 

Segunda Guerra Mundial. 

A Primeira Grande Guerra 

A Primeira Guerra Mundial(1914-1918) foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelo 

imperialismo entre as grandes potências europeias. O conflito durou quatro anos e começou em 28 

de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918, com a vitória da Tríplice Entente formada 

por França, Inglaterra e Estados Unidos. A Grande Guerra, como era denominada antes de 

acontecer a Segunda Guerra Mundial, foi um conflito em escala global. Começou na Europa, 

envolveu os território coloniais da África e da Ásia e países da América. Dois blocos enfrentaram-

se: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente formada pela 

França, Inglaterra e Rússia. A contenda envolveu 17 países dos cinco continentes como: Alemanha, 

Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, 

Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália 

e China. A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. 

Também 13 milhões de civis perderam a vida. 

Causas da Primeira Guerra Mundial 

Vários fatores desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Desde o final do século XIX o mundo 

vivia em tensão. O extraordinário crescimento industrial possibilitou a Corrida Armamentista, ou 

seja: a produção de armas numa quantidade jamais imaginada. O expansionismo do Império 

Alemão e sua transformação na maior potência industrial da Europa fizeram brotar uma enorme 

desconfiança entre a Alemanha e França, Inglaterra e Rússia. 

Consequências da Primeira Guerra Mundial 

Embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas e seus aliados tivessem se rendido, 

o governo alemão continuava na guerra. Esfomeado e cansado, o povo alemão se revoltou e os 

soldados e operários forçaram o kaiser (imperador) a abdicar. Formou-se um governo provisório e 

foi proclamada a República de Weimar. No dia 11 de novembro de 1918, o novo governo assinou a 

rendição alemã. A Primeira Guerra chegava ao fim, mas a paz geral só foi firmada em 1919, com a 

assinatura do Tratado de Versalhes. Entre os termos do tratado, estava a cessão de regiões do 

território alemão para as nações fronteiriças. A Alemanha também perdeu suas colônias africanas 

e a República de Weimar foi obrigada a aceitar a independência da Áustria. Igualmente, teve que 

pagar uma indenização de 33 milhões de dólares pelos prejuízos causados pelo conflito. Os termos 

foram considerados humilhantes e foram usados para provocar a queda da República de Weimar 

em 1933, e a posterior consolidação no poder de Adolf Hitler e do nazismo. Sendo assim, em 1939, 

pouco mais de 20 anos depois, provocaram a Segunda Guerra Mundial. 

As reações aos efeitos do tratado estão entre as principais consequências da Primeira Guerra 

Mundial. A Grande Guerra deixou profundas consequências para todo o mundo. Podemos destacar: 

 redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio; 

 marcou a queda do capitalismo liberal; 

 motivou a criação da Liga das Nações; 

 permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/republica-de-weimar/
https://www.todamateria.com.br/tratado-de-versalhes/
https://www.todamateria.com.br/primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/consequencias-da-primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/consequencias-da-primeira-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/liga-das-nacoes/


 

Exercícios: 

1) De acordo com o texto, por que aconteceu a Primeira Guerra? 

2) Quais foram os dois blocos que se enfrentaram e eles foram formados por quais países? 

3) Cite as causas da Primeira Guerra Mundial. 

4) Explique o processo que finalizou a Primeira Guerra Mundial. 

5) Cite as principais consequências que a Primeira Guerra Mundial deixou para o mundo. 

6)“A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea 

dos anciens regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo 

industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas 

para resistir e retardar o curso da história, se necessário recorrendo à violência. A Grande 

Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da antiga ordem, lutando para 

prolongar sua vida, que do explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a 

impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma guerra 

prolongada afinal abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada, que 

havia sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou o 

antigo regime mais obstinado e tradicional, após 1918 – 1919, as forças da permanência se 

recobraram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, promover o fascismo e 

contribuir para retomada da guerra total em 1939.” 

(MAYER, A. A força da tradição: a persistência do Antigo Regime. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1987. p. 13-14.) 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial: 

a) teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e as da nova ordem 

socialista, especialmente depois do triunfo da Revolução Russa. 

b) resultou do confronto entre as forças da permanência e as forças de mudança, isto é, do 

escravismo decadente e do capitalismo em ascensão. 

c) foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência 

em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas imperialistas. 

d) foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais 

lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do 

imperialismo. 

e) engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado os comunistas russos, 

criou o terreno propício ao surgimento e à expansão dos regimes totalitários do final do século. 

 

Inglês 

Habilidades e Competências  
Estratégias de leitura. 
Aprender a essência global do texto  
Aquisição de vocabulário  

 

1) Faça o cabeçalho em inglês, como de costume!  

 English class  

 Teacher Adriana  

 Mês, dia, ano  

 Name:  

 School  

 



 

2) Nosso assunto não poderia ser outro infelizmente (unforunately). 

Vamos estudar um texto curto abordando o Corona vírus. Você deverá fazer a 

tradução, para entender melhor o que está escrito,  

Faça em seu caderno ok?  

Vamos aproveitar e afiar nosso inglês, vai, que no futuro, esse tema é abordado em 

alguma prova. 

STAY HOME, SAVE LIVES! (Fique em casa, salve vidas!) 

Coronavírus  

 

Basic protective measures against the new coronavirus 

Wash your hands frequently 

Regularly and thoroughly clean your hands with alcohol gel or wash them with soap 

and water. 

Why? Washing your hands with soap and water or using alcohol gel kills viruses 

that may be on your hands. 

Maintain social distancing 

Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is 

coughing or sneezing. 

Why? When someone coughs or sneezes they spray small liquid droplets from their 

nose or mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the 

droplets, including the COVID-19 virus if the person coughing has the disease. 

 

ARTE  

8 de Março - Dia Internacional da Mulher 

1) O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é comemorado anualmente em 8 de 

março, e não é considerado um feriado nacional. Trata-se de uma celebração de 

conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo 

adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos 

países. 

Use sua criatividade e faça uma homenagem, em forma de desenho, para esse dia 

especial, para homenagear uma mulher especial em sua vida: 

2) Podemos atribuir sentidos a cores, linhas, formas, imagens, sons, silêncios, gestões e 

movimentos. Muitas leituras estão presentes em nosso dia a dia, porém, em obras de 

arte, as interpretações podem não ser as mesmas para todas as pessoas por não ser algo 

padronizado. Sobre arte, vamos refletir: 

1. O que é arte? 
2. O que é para você uma boa obra de arte? 
3. Para ser boa, uma obra tem sempre que representar o mundo tal como ele é? 
4. O que é representar a realidade? 
5. Quanto mais a obra for “parecida” com a realidade, melhor é o artista? 
6. As cores e as formas em uma pintura têm que ser sempre fiéis à natureza, ao 
mundo real?  
7. Manchas e borrões podem ter significado?  
8. Você consegue perceber quando uma obra é mais antiga, moderna ou 
contemporânea? Como? Quais as “pistas”? 
 



Educação física. 

Objetos de conhecimento: Esportes de marca. 
Tema: Lançamentos e arremesso do atletismo. 

Introdução 
 O atletismo é uma das modalidades mais antigas de nossa sociedade, sua prática é 
retratada em livros de história que citavam a necessidade do homem, em sobreviver nos 
diferentes ambientes impostos pela natureza. Como por exemplo, o fato de ter que caçar, que 
com o passar do tempo virou o ponto de iniciação da prática esportiva do lançamento de dardo. 
 Já vimos que o atletismo é formado por três tipos de modalidades, corridas, saltos e 
arremessos, este último o nosso objeto de estudo. Essa modalidade é dividida em quatro tipos 
de provas diferentes, arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo e 
lançamento de martelo. Todas essas modalidades possuem uma qualidade física em comum, 

força física, além disso, o objetivo para se ganhar uma competição nessas modalidades é sempre 
o mesmo. 

Questão 01: Sobre os arremessos e lançamentos, foi citado em nossa introdução o objetivo comum para se 

ganhar uma competição. Qual seria esse objetivo? 

Questão 02: Após analisar as imagens a seguir, identifique qual é a modalidade dos arremessos e lançamentos. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

03: Chegou o momento de aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre uma determinada modalidade dos 

arremessos e lançamentos. Escolha um tipo de arremesso ou lançamento e faça o que se pede: 

a) Breve relato sobre a história; 

b) Duas regras específicas da modalidade escolhida. 

Questão 04: Os arremessos e lançamentos são modalidades plasticamente 

bonitas de se observar, porém, por possuir objetos pesados, ou pontiagudos, 

pode se tornar um esporte perigoso, tanto para os participantes quanto para 

os espectadores. Existe uma estrutura que é utilizada em duas dessas 

modalidades, chamada de GAIOLA. 

a) Qual a finalidade do uso dessa estrutura?     

 

b) Em quais modalidades essa estrutura é utilizada? 

 

 

Questão 05: Faça uma pesquisa sobre atletas brasileiros ou estrangeiros. Você deverá escolher dois, tanto faz 

sendo homem ou mulher e fazer uma pequena biografia esportiva dos escolhidos. Deve conter: recordes, 

medalhas e o que mais pensar ser importante. Sugestão: Fazer de um brasileiro e um estrangeiro. 

Boa aula! 
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