
 
EMEF “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER”. 9 ano 4ª COLETÂNEA 

NOME:________________________________________DATA: ___________ 
 

Alguns lembretes importantes:  

 Colocar nome completo, série, data e temática da aula no caderno.  

 Não precisa copiar o texto, mas a leitura é essencial e importante.  

 Após a leitura, desenvolver a atividade e devolver com a imagem nítida para 
o whatsapp privado do (a) professor(a).  

Componente Curricular: Língua Portuguesa   
 Objeto do Conhecimento: Estrutura e Formação das Palavras 
 

ALGUMAS DAS FOBIAS MAIS ESTRANHAS DO MUNDO 

   Existem pavores bastante comuns, como por exemplo, o medo de altura ou o terror de cobras ou de ratos. 

Mas também há fobias muito raras, que nem imaginamos que existam. Algumas pessoas que sofrem dessas 

fobias não conseguem controlá-las facilmente e, não raro, não levam uma vida normal. 

1. Medo de amarelo 

   Não, não se chama ’amarelofobia’, como você pode ter pensado. As pessoas que padecem desse medo, 

a “xantofobia”, não toleram ver nem tocar nada da cor amarela. Essa fobia não está somente associada 

a objetos amarelos. Alguns xantofóbicos sequer podem ler ou ouvir a palavra “amarelo”. Mas cabe destacar 

que há, também, outras cores que provocam medo. Por exemplo, o vermelho (eritrofobia). 

2. Medo de queijo 

    Muitos podem pensar: como é possível alguém ter medo de queijo? Sim, essa fobia também existe, 

e é designada “turofobia”. Os fóbicos não conseguem encarar, cheirar e muito menos comer 

um simples pedacinho de queijo. Imagine um turofóbico vivendo em Minas Gerais... 

3. Medo de dormir 

    Existe também a fobia de dormir e seu nome é “somnifobia”. Ela pode ter origem em certos 

pesadelos muito traumáticos que os fóbicos tiveram em algum momento da vida. Eles acreditam, 

irracionalmente, que enquanto estiverem dormindo, podem morrer. É uma fobia comum nas crianças. 

 

(https://incrivel.club) 

 

1. Após a leitura do texto, responda: 
a) Qual a finalidade deste texto? 

b) Segundo o que texto, o que é fobia? 

c) O que o título deste texto deixa implícito para o leitor deduzir (ALGUMAS DAS FOBIAS MAIS 
ESTRANHAS DO MUNDO)? 

d) Qual das fobias citadas te chamou mais atenção? 

e) A partir deste texto e de seus conhecimentos de mundo, conclui-se que toda palavra que termine 
em FOBIA significa? 

 

 

Radical 
O radical é o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre 
alterações, ou seja, permanece igual sempre, por exemplo: 

Ferro e ferrugem 
Floricultura e Florista 

 

http://curiosidadesemshow.blogspot.com/2013/10/xantofobia-o-medo-da-cor-amarela.html
http://phobia.wikia.com/wiki/Turophobia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Somnifobia


f) Identifique o RADICAL das palavras abaixo: 

* medo 
* pensado 
* pedacinho 
* irracionalmente 
                                                             Revisão de Prefixo e Sufixo 

Observe a imagem : 

 

2) Após a leitura retire do 1º e 2º balão duas 
palavras formadas por sufixo. 

3) A expressão: aí as professoras pira! está 
escrita: 
a) (   ) na linguagem formal 

b) (  )na linguagem informal 

4) Corrija a expressão: “aí as professoras pira! “ 
 
5) Escreva cinco palavras que sejam formadas 
pelos sufixos –eiro e –inho: 
R: 

 

 

6) Analise a imagem abaixo: 

 

a)Quem são os personagens da história? 

 

b) Porque a Magali ficou chateada quando o sapo se transformou em um lindo príncipe? 

 

c) Retire do primeiro balão uma palavra formada por sufixo. 

 

d) Retire do último quadrinho uma palavra formada por prefixo e duas formadas por sufixo. 

 

 

 

 



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 

PROPRIEDADES DOS RADICAIS:      

4ª propriedade: 

           A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. 

Exemplo:                     

5ª propriedade: 

           A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. 

Exemplo:  

Radiciação e Potenciação 

A radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Desta forma, podemos encontrar o resultado 

de uma raiz buscando a potenciação, que tem como resultado a raiz proposta. 

Observe:  

Exemplos: 

, pois sabemos que 104 = 10.000 

, pois sabemos que (–2)3 = –8 

Simplificação de Radicais 

Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação ou o resultado não é um número inteiro. 

Neste caso, podemos simplificar o radical.Para fazer a simplificação devemos seguir os seguintes passos: 

Exemplo: Calcule  

1º passo: transformar o número 243 em fatores primos 

 

 

 

 

2º passo: inserir o resultado, na forma de potência, dentro da raiz 

 

https://www.todamateria.com.br/potenciacao/


3º passo: simplificar o radical 

Para simplificar, devemos dividir o índice e o expoente da potenciação por um mesmo número. Quando isso 

não for possível, significa que o resultado da raiz não é um número inteiro. 

, note que ao dividir o índice por 5 o resultado é igual a 1, desta forma cancelamos o radical. 

Assim, .  

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Simplifique os radicais: 

a) √𝑎7 =                                    f)  √75 = 

b) √𝑚73
  =                                 g) √29 = 

c) √𝑚74
  =                                 h) √5103

   = 

d) √𝑥65
 =                                    i) √794

 =  

e) √𝑎97
  =                                   j) √685

  =  

2) Fatore o radicando e simplifique os radicais: 

 

a) √8=                                                 h) √18  = 

b) √27   =                                            i) √50 = 

c) √81
3

  =                                             j) √72  = 

d) √32
4

 =                                              k) √75= 

e) √50 =                                              l) √98 = 

f) √80 =                                              m) √99 = 

g) √12 =                                             n) √200 =  

3) Calcule:

a) √36 − √49  =  

b) √8
3

+  √64 =  

c) -√100 − √64
3

 =  

d) −√125
3

− √−1
3

 =  

e) √1
5

+  √9 − √8
3

 =  

f) √100 + √−32
5

+ √0
6

 =  

g) √16
4

+ √1
7

− √−1
5

 = 

4) Calcule o valor da expressão A = x4 + x2 + 2 para x = √𝟑. 

 

5) Reduza a um único radical. 

a) √√7
3

 =                          b) √√√523
 =                       c)  √√2√√5

3
4

 =   

d) √√10 =                       e) √√√2 =  

 

6)Reduza a um único radical e em seguida simplifique, se possível: 

a) √√53
6

 =       b) √√154 =  

c) √2√24
3

 =                d) √3√5
4

 =  

 



HISTÓRIA 

Objeto de conhecimento/conteúdo: A Primeira Guerra Mundial 
Objetivos de aprendizagem: Compreender e identificar o dinamismo dos grandes conflitos 
mundiais, a consolidação do capitalismo e suas crises. 
Leia o texto e faça as atividades: 
 

A Primera Guerra Mundial 
 A Primeira Guerra Mundial (também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras até o início 
da Segunda Guerra Mundial) foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 
e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se 
organizaram em duas alianças opostas: os aliados (com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e 
Rússia) e os Impérios Centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Originalmente a Tríplice Aliança era formada 
pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália; mas como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensiva, violando o 
acordo, a Itália não entrou na guerra pela Tríplice Aliança. Estas alianças reorganizaram-se (a Itália lutou pelos 
Aliados) e expandiram-se com mais nações que entraram na guerra. Em última análise, mais de setenta 
milhões de militares, incluindo sessenta milhões de europeus, foram mobilizados em uma das maiores guerras 
da história. Mais de nove milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços 
tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade de armas, mas sem melhorias 
correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que 
posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações 
envolvidas. 
 Entre as causas da guerra incluem-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da 
Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império 
Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. Em 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque 
Francisco Fernando da Áustria, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, pelo nacionalista iugoslavo Gavrilo 
Princip, em Sarajevo, na Bósnia, foi o gatilho imediato da guerra, o que resultou em   um ultimato da   Áustria-
Hungria   contra o Reino da Sérvia. Diversas alianças formadas ao longo das décadas anteriores foram 
invocadas, com o que, dentro de algumas semanas, as grandes potências estavam em guerra; através de suas 
colônias, o conflito logo se espalhou ao redor do planeta. 
 Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara da Sérvia seguida pela invasão 
alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha. Depois da marcha alemã até 
Paris ter levado a um impasse, a   Frente Ocidental se transformou em uma batalha de atrito estático com uma 
linha de trincheiras que pouco mudou até 1917. Na Frente Oriental, o exército russo lutou com sucesso contra 
as forças austro-húngaras, mas foi forçado a recuar da Prússia Oriental e da Polônia pelo exército alemão. 
Frentes de batalha adicionais abriram-se depois que o Império Otomano entrou na guerra em 1914, Itália e 
Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916. Depois de uma ofensiva alemã em 1918 ao longo da Frente 
Ocidental, os Aliados forçaram o recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de sucesso e as 
forças dos Estados Unidos começaram a entrar nas trincheiras. A Alemanha, que teve o seu próprio problema 
com os revolucionários, neste ponto, concordou com um cessar-fogo em 11 de novembro de 1918, episódio 
mais tarde conhecido como Dia do Armistício. A guerra terminou com a vitória dos Aliados. 
 Os eventos nos conflitos locais eram tão tumultuosos quanto nas grandes frentes de batalha, tentando 
os participantes mobilizar a sua mão de obra e recursos econômicos para lutar uma guerra total. Até o final da 
guerra, quatro grandes potências imperiais — os impérios Alemão, Russo, Austro-Húngaro e Otomano  
deixaram de existir. Os Estados sucessores dos dois primeiros perderam uma grande quantidade de seu 
território, enquanto os dois últimos foram completamente desmontados. O mapa da Europa central foi 
redesenhado em vários novos países menores. A Liga das Nações, organização precursora das Nações 
Unidas, foi formada na esperança de evitar outro conflito dessa magnitude. Esses esforços falharam, 
exacerbando o nacionalismo nos vários países, a depressão econômica, as repercussões da derrota da 
Alemanha e os problemas com o Tratado de Versalhes, que foram fatores que contribuíram para o início da 
Segunda Guerra Mundial. 

Responda: 
1)Enumere (1) para as causa e (2) para as consequências da 1ª guerra: 
(  ) Alemanha e Itália fora do processo neocolonial 
(  ) Assinatura do tratado de Versalhes e rendição. 
(  ) Corrida armamentista para se protegerem, ou atacar.  
(  ) Vitória da Entente. 
(  ) EUA como o país mais rico do mundo. 
( ) Forte concorrência comercial entre os países europeus, na disputa pelos mercados consumidores. 
(  ) A Alemanha com exército reduzido, a indústria bélica controlada 
(  ) A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos 
agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. 



 
2. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 
a) O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças 
entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. 
b) O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustou a Inglaterra e a 
França, que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. 
c) A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em 
xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias 
impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. 
d) A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade 
imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista 
expandiu os pontos de atrito entre as potências. 
 
Faça a leitura do seguinte texto: 
3. “Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o 
único responsável pela guerra e todas as suas consequências (...)” HOBSBAWM, Eric J., Era 
dos extremos: o breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 
a)Aponte qual foi o principal tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial. 
b) Com base no texto e nos pontos do Tratado de Versalhes, explique por que o historiador britânico 
Eric J. Hobsbawm diz que os alemães foram alvo de uma “paz punitiva”. 
 

 
GEOGRAFIA 

* objeto do conhecimento: Países e conflitos mundiais 
* habilidade a ser alcançada: Mostrar ao aluno que mesmo com soberania , tendo governos 
constituídos , os países ainda entram em conflitos, muitas vezes querendo assumir o controle de 
outros países. 
 
 Países e conflitos mundiais 
A expectativa de um mundo pacífico após o término da Guerra Fria se viu frustrada. As novas 
complexidades geraram multipolaridades econômicas e novos centros de poder no mundo.Embora 
ainda ocorram, as guerras interestatais já não são o tipo de confronto armado predominante 
atualmente no mundo. Por sua vez, proliferaram-se os conflitos internos, como guerras civis violentas 
de cunho étnico, religioso ou político, bem como atos e atentados de grupos ligados ao 
terrorismo.Além de não trazer a paz, o final da Guerra Fria também não resultou em desarmamento. 
Ao contrário, diversos países da antiga órbita soviética passaram a atuar mais intensamente no 
comércio mundial de armas. Neste quadro, reforçou-se a posição relativa dos Estados Unidos, 
eventualmente posta em questão pela Rússia — ambos ainda detêm gigantescos arsenais nucleares 
e convencionais. São também os dois maiores vendedores de armas do planeta. 
A pesquisa e o desenvolvimento no setor bélico levaram à sofisticação dos armamentos e 
equipamentos, agora associados aos notáveis progressos da informática e das telecomunicações — 
colocadas a serviço tanto dos exércitos e dos Estados maiores como de grupos extremistas diversos. 
UMA GEOGRAFIA DO TERROR 
Os atentados e outras ações violentas de organizações do terror são cada vez mais comuns no 
mundo atual. Um marco nesse tipo de ação foi o atentado às Torres Gêmeas em Nova York (EUA), 
em setembro de 2001.Naquela oportunidade, aviões de passageiros foram dominados e lançados 
contra os prédios. No mesmo dia e no mesmo país, instalações da inteligência militar do Pentágono, 
em Washington, também foram atacadas.Ambas as ações foram reivindicadas pela Al-Qaeda, 
organização comandada à época por Osama Bin Laden — um saudita wahabita (seita que pretende 
purificar o Islã, retornando às raízes da religião). Bin Laden lutou contra a invasão do Afeganistão por 
tropas soviéticas, lado a lado com soldados locais e dos Estados Unidos.O atentado às Torres 
Gêmeas deixou um saldo de quase três mil mortos, quase todos civis, e desencadeou uma ofensiva 
dos Estados Unidos, então governado por George W. Bush, com bombardeios a supostas bases 
terroristas no Afeganistão e no Iraque.Outro grupo é o Boko Haram, atuante no noroeste da Nigéria, 
no continente africano. Seu nome significa “a educação não islâmica é pecaminosa” na língua hausa, 
falada naquela região. Declarando ser um braço da Al-Qaeda na África Ocidental, teve como ação 
mais notória o sequestro, em 2014, de aproximadamente 200 adolescentes que, segundo o grupo, 



recebiam educação “ocidental”.Os atentados são constantes em embates e conflitos internos, como 
os ocorridos no Paquistão e no Iraque, em conflitos no Cáucaso ou no embate histórico entre 
israelenses e palestinos. Parte desses atentados é resultado da ação de jihadistas (originário da 
expressão jihad, que significa guerra santa aos inimigos do Islã), que são extremistas islâmicos que 
atacam alvos diversos tanto em cidades do Ocidente como no Oriente Médio e no subcontinente 
indiano.Assim como no ataque às Torres Gêmeas em 2001, outras ações de grupos do terror se 
voltam contra valores e ícones ocidentais, como sedes de jornais, estações de metrô e 
estabelecimentos comerciais, e até mesmo contra símbolos de civilizações da Antiguidade, como a 
destruição de estátuas assírias no Iraque promovida por membros do Estado Islâmico (EI), em 
2015.Entre as ações de grande violência ou elevado número de mortos e feridos estão as ocorridas 
em uma estação de trem de Madri (Espanha), em 2004, e os ataques simultâneos a casas de shows, 
restaurante e estádio de futebol, em Paris, em novembro de 2015.As ações desses grupos têm sido 
fortemente condenadas por religiosos e lideranças islamitas, que contrapõem à violência dos 
atentados a mensagem de paz contida nos livros sagrados da religião muçulmana. Portanto, embora 
muitos queiram disseminar essa imagem, não há relação direta entre islamismo e terrorismo.Um dado 
importante a considerar é que os grupos do terror possuem estratégias espaciais que tornam mais 
difícil o combate às suas ações. Em geral, utilizam frações de diversos territórios para treinamentos 
militares ou para alocar militantes sem vínculos com governos ou lideranças políticas.Valem-se das 
telecomunicações modernas, típicas da globalização, para recrutar adeptos ou planejar e organizar 
ações. Desse modo, formam-se grupos pequenos e ágeis, que atuam em redes geográficas — 
combatidos por forças militares de base territorial. E, não raro, com respostas inócuas. 
CONFLITOS NO ORIENTE MÉDIO 
O Oriente Médio, região da Ásia que envolve a península Arábica, o Golfo Pérsico e territórios da orla 
do Mediterrâneo e da Ásia Central, é um berço de culturas milenares e das três grandes religiões 
monoteístas (cristianismo, islamismo e judaísmo). Já foi palco de inúmeras conquistas territoriais e 
domínio de impérios e califados.As disputas pelas grandes reservas de petróleo e dissenções 
culturais e religiosas (sobretudo as que opõem xiitas e sunitas) tornam a região uma das mais 
conturbadas do mundo  recente, com diferentes conflitos, atentados, êxodos de refugiados e perdas 
de vidas humanas.A presença de tropas, bases militares e a ajuda financeira de potências ocidentais 
e da Rússia reforçam a importância estratégica do Oriente Médio. 
A GUERRA NA SÍRIA E O ESTADO ISLÂMICO 
O surgimento do grupo Estado Islâmico (EI) está associado tanto às divisões entre xiitas e sunitas 
como a recentes episódios no mundo árabe-muçulmano.Em 2010, um vendedor de frutas na Tunísia 
ateou fogo ao próprio corpo para protestar contra extorsão praticada por policiais. Foi o estopim da 
Primavera Árabe, movimento pautado por intensas manifestações e revoltas populares que sacudiu o 
norte da África e o Oriente Médio.Os manifestantes provocaram a queda de mandatários na Tunísia, 
Egito, Líbia e Iêmen. Atingiram também Argélia, Marrocos, Bahrein, Omã e a Síria e, com menor 
intensidade, também a Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait.Na Síria, as revoltas 
desencadearam uma guerra civil a partir de 2011, opondo insurgentes e o governo de Bashar-Al-
Assad. De acordo com a ONU, mais de 400 mil pessoas já foram mortas e outros 4,5 milhões 
imigraram para países europeus na condição de refugiados.Os primeiros formaram-se de um leque de 
facções apoiadas pela Arábia Saudita e Ocidente e, numa aliança inusitada, contando com ativistas 
ligados à Al Qaeda.O regime de Assad teve o apoio da corrente alauíta, de orientação xiita e à qual 
pertence a família do governante, de minorias cristãs e de países como Rússia, China e Irã (este, de 
maioria xiita). Divisões religiosas ajudam a explicar o fato de sauditas e governo sírio estarem em 
lados opostos.A guerra civil síria e as fragilidades do Iraque, abalado por guerras, pela presença 
estadunidense e atentados e agressões entre sunitas e xiitas formaram o cenário ideal para o 
surgimento do Estado Islâmico. Composto por sunitas extremistas de várias origens, milícias e ex-
combatentes de diferentes nacionalidades, e jovens europeus recém convertidos ao islamismo, o 
grupo rapidamente conquistou frações dos territórios do Iraque e da Síria.Ocuparam cidades 
importantes, como Raqa e Palmira (Síria), e Mossul (Iraque). Proclamaram um califado (sucessão, em 
árabe), regime comandado por um califa, chefe da nação e alçado a sucessor do profeta Maomé. 
Neste califado moderno do EI, Abu Bakr al-Baghdadi foi nomeado “califa de todos os muçulmanos”.A 
certa altura, sobretudo em 2014, o EI chegou a incorporar em suas fileiras mais de 20 mil 
estrangeiros, oriundos de mais de 50 países.Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados 
(Acnur), dados de 2015 registram que 4 milhões de sírios saíram do país por causa dos conflitos. 
Parcelas foram para países vizinhos; outros tentaram chegar à Europa, em percursos e travessias 
muito arriscados. Outros 7,6 milhões de sírios deslocaram-se dentro do país, passando a viver em 



condições precárias. Retornaremos a esse ponto mais adiante.A partir de 2015, gradativamente o EI 
passa a perder territórios, em especial no Iraque — que passou a contar com a ajuda de bombardeios 
aéreos estadunidenses. O mesmo se deu com os avanços das tropas sírias, com apoio russo. Nas 
fronteiras ao norte, as perdas se deveram a investidas da Turquia, que combinou o combate ao EI 
com ataques a grupos da minoria curda.Um acordo para o cessar-fogo entre as tropas de Bashar al-
Assad e os grupos que a ele se opõem, imposto por EUA e Rússia em setembro de 2016, pode 
concentrar a partir daí esforços para combater o EI na Síria. 
O CONFLITO ENTRE PALESTINOS E ISRAELENSES 
Para compreender a difícil questão palestina, é necessário relembrar que a região onde atualmente se 
encontra o Estado de Israel e a nação Palestina, na era cristã, encontrava-se sob domínio dos 
romanos, que expulsaram o povo judeu que se dispersou por diversos países, principalmente 
europeus. Após a ocupação romana, essa região, denominada Palestina, foi ocupada por povos de 
origem árabe, que ficaram conhecidos como palestinos.No final do século XIX, começou a se formar o 
movimento sionista, que tinha como principal objetivo a criação de um Estado judeu. Após o 
holocausto, quando nazistas exterminaram milhões de judeus, as comunidades judaicas passaram a 
se organizar na tentativa de criar um Estado em um território que os protegesse. Desta demanda 
nasceu o Estado judaico de Israel, que seria a colônia britânica no Oriente Médio, chamada de 
Palestina.Surgiu, então, a Organização das Nações Unidas (ONU) — criada em 1945, após a 
Segunda Guerra Mundial —, a qual encerrou o mandato britânico na região e propôs, em 1947, um 
plano de partilha da região em dois Estados: um para o povo judeu e outro para o palestino. Em 14 de 
maio de 1948, criou-se o Estado de Israel.O plano de partilha não foi aceito pelos países árabes da 
região, que reagiram imediatamente, provocando o início da primeira das inúmeras guerras que 
viriam. Era a primeira guerra árabe-israelense ou Guerra da Independência, de 1948 a 1949, que 
terminou com a vitória das forças israelenses, provocando um grande número de refugiados 
palestinos que se abrigaram nos países árabes da região, despertando uma unidade em torno desses 
países contra o Estado de Israel.A partir disso, a região da Palestina passou a ser o palco de 
sangrentas guerras e inúmeros acordos não cumpridos entre esses povos.A questão palestina é 
complexa, pois tanto judeus quanto palestinos julgam possuir direitos históricos na região. Os judeus 
tiveram a concretização do seu Estado. O mesmo não aconteceu com os palestinos, que, desde 
1948, lutam pela criação de um Estado nacional.Inúmeros fatores adiam essa conquista, entre eles a 
dificuldade para definir os limites do território palestino, uma vez que Israel lhes dá a totalidade da 
Faixa de Gaza, mas não a totalidade da Cisjordânia, onde está o Rio Jordão, principal fonte de água 
para os israelenses, além da presença de assentamentos de colonos judeus.Outro caso a considerar 
é o de Jerusalém: na porção oriental habitam os árabes e na ocidental, os judeus. A cidade é 
considerada sagrada para muçulmanos, cristãos e judeus, daí a dificuldade nas negociações, pois 
tanto judeus quanto palestinos reivindicam Jerusalém como sua capital. 
OUTROS CONFLITOS E DESAFIOS NO MUNDO ATUAL 
O final da Guerra Fria, como vimos até aqui, não representou o término de tensões e conflitos 
políticos, disputas territoriais e confrontos armados. Com efeito, o novo milênio trouxe muitos desafios 
para a comunidade de nações e para organizações multilaterais, como a ONU.Entre os desafios a 
enfrentar estão os conflitos, hostilidades ou ações armadas em países da África, como Mali, Somália, 
Egito, Etiópia, Sudão do Sul e o caso ainda dramático da República Democrática do Congo.Do 
mesmo modo, resta a questão do reconhecimento de Kosovo como nação soberana, a resolução de 
conflitos no Cáucaso (guerras civis, separatismos e conflitos étnico-nacionais na Armênia, Azerbaijão, 
Geórgia e diversas regiões e comunidades autônomas) e ações mais decisivas para o controle do 
terror no Afeganistão, Paquistão, Iraque e outros pontos do Oriente Médio.Separatismos e questões 
nacionais ainda precisam ser dirimidas no Quebec (Canadá), Catalunha (Espanha), País Basco 
(Espanha/França), Escócia (Reino Unido) e a complexa situação do Tibete (ocupado pela China em 
1950).Merece atenção especial a situação da Ucrânia, que enfrenta protestos e tentativas de cisão 
territorial de minorias russas apoiadas pelo governo da Federação Russa.Os circuitos e redes ilegais 
também demandam ações e políticas decisivas dos Estados nacionais e da comunidade internacional. 
Situações dramáticas de violência associadas ao tráfico de drogas têm sido registradas no México, 
Afeganistão, Brasil e EUA. Esta grande potência também enfrenta o desafio de conter a violência 
social permitida pela posse de armas de fogo, que estão na base de mortes e assassinatos em série 
em escolas e outros espaços públicos.O comércio ilegal de armas e o tráfico de seres humanos ainda 
exigem ações mais concatenadas entre países e organizações de cooperação regional. Um caso que 
chama a atenção é o tráfico de mulheres do Leste europeu para a Europa Ocidental e de países da 
América Latina também para a Europa Ocidental. 



 
Exercícios 
1) Responda as perguntas abaixo: 
a) Após o fim da Guerra Fria, o mundo teve a sensação de que os conflitos entre países havia 
terminado. Isso realmente aconteceu? Justifique sua resposta. 
 
b)Quais foram as caraterísticas dos conflitos mundiais após o fim da Guerra Fria? 
 
c) Em relação aos conflitos dessa época, ou seja, após a Guerra Fria, como ficou a posição dos EUA 
e a Rússia? 
 
d) Pesquise o termo Terrorismo. 
 
2) Marque V para verdadeiro e F para falso: 
a) (   ) Um marco das ações violentas das organizações do terror, foi o ataque às Torres Gêmeas, nos 
EUA, em 2001. 
 
b) (   ) O comandante da Al-Qaed, organização que comandou o ataque as torres se chamava Osama 
Nethaniea. 
 
c) (   ) As ações de terroristas vem sendo apoiadas em todas as partes do mundo, principalmente por 
grupos ligados a direitos humanos e a ONU. 
 
d)(  )A chamada Primavera Árabe foi um movimento pautado por intensas manifestações e revoltas 
que aconteceram no norte da África e o Oriente Médio. 
 
 
 
3) Agora você vai transformar em frases verdadeiras aquelas que você marcou como falsas. 
 
4)Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, 
atualmente, manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países 
onde mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e 
Suíça.” 
(MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço mundial. 3.ª ed. São Paulo: 
Ática, 2007, p. 37. Adaptado.) 
 Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos: 
A)civis e militares, relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro 
Mundo. 
 
b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações 
internacionais. 
 
c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente, na disputa por 
empregos e por melhores condições de vida. 
 
d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas 
também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. 
 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

Já pensou para imaginar o que é e onde vem a ENERGIA que utilizamos para carregar um 

celular, aquecer a água do chuveiro, manter a geladeira em funcionamento, a energia para 

movimentarmos, ou até mesmo aquela que movimenta automóveis? ENERGIA, de forma bem 

simplificada é a capacidade de realizar uma ação ou trabalho, associada por exemplo, a manutenção 

da vida, ao som, à luz, ao movimento, ao calor. A energia é medida em Joule (J), mas a unidade mais 

conhecida e usada no cotidiano é caloria (cal). 

Veja no esquema abaixo alguns valores das quantidades de energia, em joules, associadas a 

cada um dos eventos representados 

Entre as diferentes formas de energia podemos citar: Energia Cinética (de movimentos com 

velocidade), Energia Potencial gravitacional (quando em movimento em queda livre), Energia 

Térmica ou calorífera (relativa ao calor), Energia Elétrica (formada pela condução de elétrons 

dos materiais), Energia Luminosa (formada pela luz), Energia Nuclear (por materiais radioativos), 

Energia Hidroelétrica (pela água), Energia Solar (pela luz e calor do sol), Energia química 

(armazenada nos materiais como alimentos e combustíveis), Energia sonora (associada aos 

sons), Energia Eólica (associada aos ventos) . É importante saber que uma forma de energia pode 

ser transformada em outra, mas nunca destruída. 



 

Quando economizamos energia elétrica não estamos apenas poupando dinheiro. Estamos 

também colaborando para o uso racional dos recursos da natureza. Nos locais em que existem usinas 

termelétricas, por exemplo, economia de energia elétrica significa menos combustível queimado. Isso 

acarreta menos poluição, menor contribuição para o aquecimento global e, ao mesmo tempo, poupa 

recursos não renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural.  

Após estudos no material sobre ENERGIA, realize em seu caderno/pasta de atividades: 

1-Associe a cada situação indique a forma de energia (luminosa, calorífera, radioativa e ou 

nuclear, química, eólica, sonora, elétrica, cinética, potencial ou gravitacional) e se a fonte de 

energia é de recurso renovável ou não renovável: 

A B 
C 

D E 

tipo de 

energia..... 
 

......................... 

 

............................ 

 

............................. 

 

.................................. 

Tipo de  

recurso 
 

......................... 

 

................................ 

 

............................ 

 

................................. 



2-Leia a tabela sobre as fontes de energia e indique: 

 

   a) Uma fonte de disponibilidade limitada........................... b) uma fonte de disponibilidade ilimitada:....................... 
c) Uma fonte energética barata:...............................................   d) uma fonte energética cara:...................................... 
e) Uma fonte energética renovável:.......................................     f) uma fonte energética renovável:............................... 
g) Uma fonte energética poluente (provoca efeito estufa) ........................   h) uma fonte não poluente:....................... 



3- Observe:        Figura I                                                                               Figura II 

 
a) Segundo a figura I, qual aparelho mais consome energia? O que faria para diminuir o consumo 

de energia deste aparelho:............................................................................................ 
 

b) Segundo a figura II, a etiqueta de consumo de energia desse fogão é A. De acordo com esta 
especificação e sendo um consumidor consciente você compraria esse produto? 
Justifique:......................................................................................... 
 

LÍNGUA INGLESA  

Objetivos de aprendizagem ou habilidade:  

EF0LI 

OLÁ,  
How are you? ( como estão vocês?)  
Hoje vamos começar a estudar o uso dos verbos  
com uso do AUXILIAR WILL.  
Com o uso do WILL, falamos no futuro!  
Vou enviar vídeo em nossa aula explicando 
tudinho!  
Mas, antes, assistam esse vídeo do link abaixo 
para começar a entender: 
https://youtu.be/96w-GqF7F_8 
 
VEJAM A FÓRMULA PARA ESCREVER AS 
FRASES:  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/96w-GqF7F_8


ATIVIDADES:  

1)Faça uma frase com uso do WILL e com os verbos abaixo em português e inglês: 
a- Travel  
b- Love  
c- Speak  
d- Answer  

e- Study  
f- Run  
g- Write  
h- Kiss

 

2)Traduza as frases corretamente:  
 

a- I WILL TRAVEL NEXT WEEKEND.  
b- SHE WILL TRAVEL TOMORROW.  
c- YOU WILL TRAVEL IN FOUR MONTHS.  

d- SHE WILL WORK.  
e- THEY WILL WORK IN SUPERMARKET.  

 

3)Complete com o verbo corretamente;  
a)You ______________________________ the book which you need. (to find)  
b) She_________________________me With English ( to help) 
c) They ______________________________ in the disco. (to meet) 
d) I.  ____________________________ a sunny day tomorrow. (to be) 
e) We ____________________________well the job.(to do) 
f) I _____________________________ next week. (to travel) 
  
4)Traduza para o português as frases acima.  

 
ARTES 

A época mais gostosa do ano se aproxima, é páscoa, são símbolos, cores, gostosuras e muito significado! 
Escolha um dos símbolos da páscoa abaixo e faça a releitura do mesmo em seu caderno de arte: 

Significado de releitura 
Composição ou criação de alguma coisa a partir de outra existente. 
Elaboração de uma obra tendo como outra como base. 
Ação de interpretar novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e original: o professor 
fez uma releitura do comunismo. Ação ou efeito de reler, de ler novamente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de conhecimento: Esporte de rede ou parede – tema: Squash. 

 Squash é o nome dado a um esporte baseado nos princípios 

do tênis: trata-se de rebatidas de bola com o uso de uma raquete. 

Essa denominação refere-se ao som emitido quando a bola do jogo 

é esmagada – squash, em inglês – pela raquete contra a parede. 

As partidas de squash podem ser jogadas com dois jogadores 

(um contra o outro), ou em quatro jogadores (duas duplas). Cada 

jogador deve portar uma raquete e é utilizada apenas uma bola preta 

de borracha para cada partida. 

1- Se tratando da história da modalidade, existem muitos 

relatos apontando a sua origem, não se tem ao certo essa definição. Faça uma pesquisa 

e descubra quais são as duas principais teorias sobre sua origem. 

 

2- Após uma analise sobre a imagem acima, faça o que se pede: 

a) O que significam esses quadrados menores demarcados próximo a cada jogador‽ 

b) Na parede frontal aos jogadores possui uma marcação no formato de retângulo, o que significa 

aquele espaço do interior‽ 

3- Sobre o squash, cite duas regras importantes para se praticar essa modalidade. 

 

Dois objetos utilizados na modalidade: Raquete e uma bola de borracha. 

4- Vocês estão conseguindo entender a modalidade‽ Espero que 

sim! Explique com suas palavras o que você entendeu do Squash 

até o momento. 

5- O squash apesar de ainda não ser uma modalidade olímpica, 

algo que está próximo de acontecer, possui diversos campeonatos 

espalhados pelo mundo, entre eles os jogos Panamericanos. Faça 

um pequeno texto informativo sobre o que foi citado, incluindo a participação brasileira, com seus 

resultados. 

Chegou o momento de se preparar para a parte prática, será de sua responsabilidade adaptar o 

que tem em casa para participar da segunda parte da coletânea, momento que estarei passando 

atividades práticas para a iniciação dessa modalidade. 

Para adaptação da bola do jogo: 

- Bolas de ping pong. 

- Bolas rolon, aquela que vem em desodorante. 

- Bola de meia. 

- Bola de papel. 

Obs: As duas últimas opções têm o problema de não quicar. 

Para adaptação da raquete: 

- Raquetes de frescobol. 

- Raquetes de ping pong. 

- Frigideira caseira (pequena). 

- Confecção de raquete através de papelão, ou 

capa dura de caderno. Link sobre confecção 

abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=DFTtMmqt6cU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DFTtMmqt6cU


 


