
1 
 9º ANO – 5º CAPs – ANO - 2021 

EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

9º  ANO -  5º Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a): _________________________________________________ Turma: ____________ 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

Palavras Derivadas 

           Um dos processos de formação de palavras da língua portuguesa é a derivação. 
Esseprocesso consiste em derivar palavras a partir de palavras primitivas. 

 

           Os principais processos de derivação são: 

A . Derivação prefixal: ocorre quando se formam palavras derivadas por meio do uso de  
prefixos. 

Compor                   rever 
Infeliz                       desinteresse 

 

B . Derivação sufixal: ocorre quando se formam palavras derivadas por meio de uso de sufixos 

firmeza                       cheiroso 
atualizar                      escurecer 

 

C . Derivação regressiva: ocorre quando a palavra primitiva sofre uma redução. O caso mais 
comum de derivação regressiva em nossa língua é a formação de substantivos a partir de verbos. 
Esses substantivos são formados pelo acréscimo de –a, -e ou –o ao radical do verbo. 

ajuda (de ajudar) 
ameaça (de ameaçar) 
resgate (de resgatar) 
roubo (de roubar) 

 

D . Derivação imprópria: nesse tipo de derivação, a palavra primitiva não sofre modificação em sua 
estrutura; ocorre uma mudança de função, a palavra muda a classe gramatical. 

Não digo não 
Nem dou o sim 
 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 
 O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias. 
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AGORA VAMOS PRATICAR: 
 
1- A grande Borboleta 
 

a grande borboleta 
leve numa asa a lua 
e o sol na outra 
e entre as duas a seta 

a grande borboleta  
seja complete- 
mente solta 

                        (Caetano Veloso) 

a) Qual o processo de formação da palavra completamente?  
  ________________________________________________________________________ 
 

b) Nos dois últimos versos, a divisão da palavra completamente nos permite diferentes leituras. 
Quais as interpretações possíveis?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2- Forme substantivos a partir de verbos, de acordo com o modelo: 

Vender      -       venda 

a) aconchego : ............................................  e) atrasar : ....................................... 
b) acertar: .................................................... f) declinar : ........................................ 
c) tratar : ..................................................... g) desfalcar : ........................................ 
d) queixar : ...............................................    h) embarcar : .......................................... 

 

3- Veja a seguir como pode ser organizada a agenda cultural de um jornal. 

 

 

 

 

a)Que informações são apresentadas 
nesse texto?  
 
b)A linguagem utilizada no texto é mais 
descritiva ou persuasiva? Justifique.   
 
c)Quem são as pessoas que procuram as 
informações apresentadas nesse espaço 
do jornal?  
 
d)Aponte o radical da palavra teatro. 
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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. 

Vamos utilizar o livro didático. Leia a explicação e copie o que achar importante. Copie e responda 
as atividades no caderno. 

PROPRIEDADES DOS RADICAIS 
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SIMPLIFICAÇÃO DE RADICAIS 

 

AGORA VAMOS PRATICAR: 
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GEOGRAFIA 

* Objeto de estudo: Continente asiático, Europa, aspectos físicos 

*  Habilidades a serem alcançadas: Conhecer a parte física do continente asiático , para relacionar  
com as questões econômicas , sociais e culturais. 

Conhecer os aspectos físicos do continente, e fazer uma comparação com os aspectos de outros 
continentes estudados 

Continente asiático 

A Ásia é o maior continente da Terra, correspondendo a quase um terço das terras emersas do globo. É 
também o continente mais populoso. Nele, concentra-se uma população superior a quatro bilhões de 
pessoas, o que fez surgir, ao longo do tempo, uma grande diversidade cultural e étnica. Em razão de suas 
grandes dimensões, o continente asiático apresenta diversidade de paisagens: extensos desertos, como o 
da Arábia, quente e seco, e áreas extremamente chuvosas, como a Ásia monçônica.No tocante ao quadro 
humano, encontram-se áreas superpovoadas, como o sul e o sudeste asiáticos, ao lado de áreas 
despovoadas, como a Sibéria. Na esfera econômica, a modernidade industrial do Japão e dos Tigres 
Asiáticos contrasta com a economia pouco desenvolvida da Ásia Central. Ásia limita-se, ao norte, com o 
oceano Glacial Ártico; ao sul, com o oceano Índico; a leste, com o oceano Pacífico; a sudoeste com o mar 
Vermelho, que a separa da África.Destacam-se, ainda, o Mar Mediterrâneo, que banha pequena parte de 
suas terras, o mar Negro, o mar Cáspio, os Montes Urais e o Cáucaso, estes últimos considerados limites 
naturais entre a Ásia e a Europa 

.No relevo asiático encontram-se as montanhas e planaltos mais altos do mundo, assim como as depressões 
mais profundas. A altitude média da Ásia é a maior do mundo depois da Antártida. Na Ásia 
existem cordilheiras longas e elevadas, que cruzam o continente de leste a oeste. Destacam-se os montes 
Altai, Tien, Kuen Lun, Karakorum, Hindu Kush, Zagros e, especialmente, a cordilheira do Himalaia, onde se 
localiza o Everest (8.850 m), o cume mais elevado da Terra. As ilhas que rodeiam o continente de leste a 
sudeste são os pontos mais altos dos sistemas montanhosos submersos. Uma faixa de 
grandes planaltos percorre o continente asiático desde a zona mais oriental até a central. Destacam-se os 
planaltos da Arábia, Irã, Decã, Pamir, Tibete — a chapada mais alta do mundo — e as terras altas da 
Mongólia. As planícies se estendem principalmente pelas regiões norte, sul e leste. Destacam-se a Planície 
Setentrional ou Siberiana, interrompida pelos Montes Urais, e os vales fluviais do sul e sudeste. As 
principais depressões são as dos mares Cáspio, Aral e Morto. Esta última fica 395 m abaixo do nível do mar 
e é a depressão absoluta mais profunda do planeta. As regiões litorâneas apresentam grande variedade de 
formas, entre as quais se destacam as penínsulas do oeste (Anatólia e Arábica) e do sul (Indostânica e da 
Indochina); os arquipélagos do sudeste (Indonésia e Filipinas) e do leste (Japão e Kurilas); e o litoral 
siberiano, com numerosas reentrâncias e saliências. 

Em sua maioria, os rios da Ásia são longos e caudalosos, nascem nas terras altas do interior e correm pelas 
planícies até sua foz. Somente os rios da vertente do Mediterrâneo são curtos e, devido à escassez das 
chuvas, têm cursos praticamente secos.Os rios da vertente do Ártico, como o Ob, o lenissei e o Lena, são 
longos, e grande parte de seus cursos fica congelada no inverno.Na vertente do Pacífico, os rios também 
são longos e apresentam extensas planícies aluviais em seu curso baixo. Os principais são o Hoang-Ho (rio 
Amarelo), o Yang Tsé-Kiang (rio Azul), que é o mais longo e caudaloso da Ásia, e o rio Mekong. Muitos dos 
rios da vertente do Índico formam extensas planícies aluviais em seu curso mais baixo. Os principais são o 
Bramaputra, o Ganges e o Indo. Entre os lagos, destacam-se o Baikal e o mar Cáspio, um lago de águas 
salgadas entre a Europa e a Ásia, que é o mais extenso do mundo. 

Os principais tipos de clima quente da Ásia são: equatorial, tropical úmido, tropical seco e desértico. Os 
dois primeiros, caracterizados por abundantes precipitações, estendem-se por todo o sudeste, tanto em sua 
parte continental, nas penínsulas Indostânicas e da Indochina, quanto na insular, nos arquipélagos da 
Indonésia e das Filipinas. Por sua vez, os climas desértico e tropical seco, com chuvas escassas e 
irregulares, ocorrem no Oriente Médio, na Península Arábica, no Irã e na Ásia Central.Com esses climas, ao 
sul e ao leste também ocorre o clima de monções, uma variedade climática específica da Ásia, cuja 
característica principal é o deslocamento de massas de ar do oceano para o continente durante o verão, e, no 
sentido oposto, no inverno. É por isso que o clima de monções apresenta chuvas sazonais e uma oscilação 
da temperatura diária e anual maior do que o clima equatorial. 

https://www.coladaweb.com/geografia/continentes/asia-de-moncoes
https://www.coladaweb.com/geografia/blocos-economicos/os-tigres-asiaticos
https://www.coladaweb.com/geografia/blocos-economicos/os-tigres-asiaticos
https://www.coladaweb.com/geografia/continentes/africa-continente-africano
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Climas temperados 

Os principais tipos de clima temperado da Ásia são o continental, o mediterrâneo e similares. O clima 
continental ocorre na região siberiana. Caracteriza-se pelos invernos muito frios e secos e pelos verões 
temperados e com maiores precipitações. O clima mediterrâneo, de precipitações irregulares e temperaturas 
suaves no inverno e quentes no verão, estende-se pelas costas da Península da Anatólia, Síria e Palestina. 
Variedades semelhantes ao clima mediterrâneo, porém com precipitações muito mais abundantes nos meses 
de verão, ocorrem na região costeira da China, Coreia do Sul e Japão. 

Climas frios 

Os principais tipos de clima frio da Ásia são o desértico frio, próprio das latitudes médias e altas, e o polar, 
que ocorre no extremo setentrional do continente. Ambos apresentam precipitações escassas e temperaturas 
muito baixas. Outro tipo de clima frio é o de alta montanha, que aparece nas zonas mais elevadas, como os 
cumes do Himalaia. 

Entre as paisagens de climas quentes destacam-se: 

A floresta equatorial e tropical: formada por grandes árvores de folhas perenes, estende-se pelas Filipinas, 
Indonésia e as regiões próximas à costa das penínsulas Indostânica, da Indochina e Malaca.Nas áreas em 
que a floresta é derrubada, a vegetação volta a crescer de maneira lenta e densa, formando um emaranhado 
de cipós, varas de bambu, palmeiras espinhosas e arbustos. Já nas zonas costeiras estende-se o mangue, 
uma formação vegetal com árvores que suportam a água salobra e crescem nas zonas que se inundam 
durante as marés altas. A floresta temperada: tem inúmeras espécies vegetais caducifólias. As plantas se 
adaptam à estação seca e perdem suas folhas. Abrange as penínsulas Indostânica e da Indochina. A árvore 
mais representativa é a teca, que se desenvolve junto aos abundantes cipós, arbustos e matagais, dos quais 
se destaca o bambu.A vegetação desértica: caracteriza-se pela quase ausência de vegetação. Nele, 
ocorrem poucas espécies vegetais adaptadas ao clima árido. Estende-se pela península Arábica e o planalto 
do Irã.Paisagem da zona temperada 

Entre as paisagens naturais de climas temperados destacam-se: As pradarias: podem ocorrer nos climas 
temperados e quentes e caracterizam-se pela intensa ocupação e intervenção do ser humano. Localizam-se 
na Grande Planície da China. As paisagens mediterrâneas: caracterizam-se pela cobertura vegetal 
adaptada à estiagem de verão. A taiga: também chamada de floresta de coníferas, como são os abetos e 
os pinheiros, estende-se principalmente pelas faixas de clima temperado continental e Paisagem das zonas 
frias 

Entre as paisagens naturais de climas frios destacam-se: As vegetação de altitude: praticamente não têm 
vegetação e situam-se no centro da Ásia.A tundra: apresenta uma vegetação muito dispersa, formada por 
musgos, liquens e arbustos pequenos, que aparecem quando o curto verão desfaz a camada de gelo 
presente na maior parte do ano. Estende-se pelo norte, na costa do Ártico. 

Europa, aspectos físicos: Clima, vegetação, hidrografia e relevo 

A Europa é um continente situado em três hemisférios distintos: o setentrional, o ocidental e o oriental. 
Localiza-se a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial Ártico. 
As sociedades que habitaram esse continente foram as principais responsáveis pela colonização da maior 
parte dos demais territórios do planeta, sendo, por isso, denominado como o “centro do mundo”, apesar de, 
em termos cartográficos, essa expressão ser considerada errônea. A Europa reúne um total de 50 países, 
sendo que dois deles também fazem parte da Ásia: A Turquia e a Rússia. Apesar desse número elevado de 
países, a sua área é pequena, com cerca de 10.180.00 km². Se não contarmos com a Rússia, país em que a 
maior parte do seu território localiza-se na Ásia, seu espaço diminui para uma área menor que o Brasil, 
possuindo, no entanto, muito mais países do que o Brasil possui em estados.O continente europeu é bastante 
baixo: sua altitude média - a menor do mundo - é da ordem de 375 metros. Nas regiões setentrionais e no 
nordeste do continente, abundam áreas formadas por rochas cristalinas bastante antigas, abaladas por 
orogênese durante a era Paleozoica, o que, provocou a formação de estruturas montanhosas. Estas, ao 
longo de milhões de anos sofreram forte erosão e tectonismo, sendo progressivamente cobertas por 
sedimentos, fator que diminuiu suas altitudes, hoje inferiores a 2500 metros, gerando também planaltos 
lacustres, vales glaciais e um relevo, em geral, apresentando elevações arredondadas.De maneira geral, 
portanto, no relevo europeu predominam elevações modestas, e são muito comuns as planícies, 
principalmente na metade norte do continente e em toda a porção leste, onde aparece a grande Planície 
Russa. Além dessa, merecem destaque a Planície Húngara, percorrida pelo rio Danúbio, a Planície do rio Pó, 
no norte da Itália, e as planícies que contornam o leste e o sul das Ilhas Britânicas. A Planície Germano-

https://www.coladaweb.com/geografia/paises/china
https://www.coladaweb.com/geografia/paises/coreia-do-sul
https://www.coladaweb.com/geografia/paises/japao
https://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/manguezal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planície
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Danúbio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pó
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itália
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Britânicas
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Polonesa, de tipo fluvial, estende do interior para o litoral norte do continente.O litoral da Europa é 
extremamente recortado, o que favorece a instalação dos portos, a navegação e o comércio. Possui grande 
número de penínsulas e ilhas de extensões diversas isolando mares interiores.  Percebe-se:Maciços da Era 
Primária, desgastados pela erosão e reduzidos a planaltos pouco elevados; no noroeste formam os Alpes 
Escandinavos; aparecem nas ilhas Britânicas formando os montes Peninos; na Península Ibérica surgem 
com montes Cantábricos, Meseta Espanhola e outros; na Península Balcânica, chamam-se montes Pindos; e 
na fronteira natural entre a Europa e a Ásia levam o nome de Montes Urais. 

Cordilheiras muito altas na parte centro-sul, formando os Alpes, onde se situa os pontos culminantes do 
relevo europeu, como o pico do Monte Branco (4 807 metros). Ainda nessa região merecem destaque as 
cristas dos Apeninos, Pirenéus, Balcãs, Cárpatos e Cadeia do Cáucaso. 

Existem Seis principais tipos de climas na Europa: oceânico, temperado continental, mediterrâneo, subpolar, 
frio continental e frio de altitude ou de montanha. As condições climáticas extremamente favoráveis da 
Europa, de maneira geral, resultam da combinação de quatro fatores: 

A maior parte das terras europeias encontra-se em latitudes médias. 

O continente é rodeado por muitos mares e os recortes de litoral não favorecem mudanças bruscas 
de temperaturas; 

O continente recebe, o ano inteiro, ventos do oeste, que levam a umidade do Oceano Atlântico até o interior. 

A Corrente do Golfo leva águas aquecidas até o litoral das Ilhas Britânicas e da Península Escandinava, 
contribuindo para o equilíbrio térmico das latitudes mais altas, sobretudo ao longo da costa ocidental. 

A combinação desses fatores favorece o domínio, na Europa Ocidental, do clima temperado oceânico, úmido 
e sem grandes variações de temperatura. Aparecem ainda, na Europa Oriental e em parte da Península 
Escandinava e da Rússia, o clima temperado continental — mais seco, com verões quentes e chuvosos e 
invernos extremamente frios — e o clima polar — com invernos rigorosos e verões curtos, que caracteriza 
uma parte da Península Escandinava e da Rússia europeia. 

Esses tipos climáticos apresentam variações em função de fatores locais: no sul do continente, a influência 
das águas aquecidas do Atlântico e do Mediterrâneo permite a existência do clima mediterrâneo, que 
apresenta verões secos e invernos úmidos e não muito frios; nos Alpes, a altitude do relevo é responsável 
pela configuração do clima de altas montanhas, conhecido como alpino, que apresenta invernos 
extremamente rigorosos. Este tipo climático aparece também nos Alpes Escandinavos, nos Cárpatos e 
nos Pirenéus. Surpreendentemente, existem desertos na Europa, entre os quais o Areal de Olesky na 
Ucrânia.Se comparados aos rios tropicais, não há, na Europa, rios muito extensos nem de grande volume de 
água. Apesar disso, os cursos fluviais são muito aproveitados como vias de comunicação e fontes produtores 
de energia.A Europa apresenta uma grande quantidade de rios, que deságuam ora diretamente no oceano, 
ora em lagos, mares ou outros rios. Desse emaranhado fluvial, destacam-se as bacias:Do rio Reno, que 
nasce na Suíça, serve de fronteira entre a França e a Alemanha, onde banha uma das regiões mais 
industrializadas de toda a Europa, e deságua nos Países Baixos (porto de Roterdã). Por ser largamente 
utilizado na navegação, o Reno interliga-se a outros rios através de canais. 

Do rio Danúbio, que nasce no maciço da Floresta Negra, na Alemanha, drena importantes rios do centro-sul 
europeu e deságua no Mar Negro. Além da Alemanha, banha os seguintes 
países: Áustria, Eslováquia, Hungria, Sérvia, Bulgária, Romênia e Ucrânia. 

Do rio Volga, o maior rio europeu, cuja nascente se localiza nas planalto de Valdai, na Rússia, drenando 
muitos afluentes até desaguar no Mar Cáspio. 

Merecem menção ainda, por passarem em capitais ou cidades importantes da Europa, os 
rios Tâmisa,ouTamisa, Elba, Mosela, Vístula, Sena, Loire, Ródano, Pó, Tibre, Douro, Tejo, Ebro, Dnieper, Ural
, entre outros. 

Além da grande quantidade de rios e de mares, a hidrografia europeia apresenta ainda muitos lagos, como os 
de Constança, de Genebra, de Zurique, na Suíça, e os lagos glaciários que ainda aparecem nas planícies do 
noroeste da Rússia, na Escandinávia e sobretudo na Finlândia, considerada "o país dos lagos", por 
concentrá-los em maior número.Atualmente, a maior parte das formações vegetais da Europa já foi destruída, 
abrindo espaço para a ocupação agrícola ou para a expansão urbana.Como em todo o mundo, as formações 
vegetais originais da Europa dependem dos tipos de clima e, consequentemente, dos tipos de solo. Assim, 
na Península Escandinava e na Rússia, junto ao Oceano Glacial Ártico, aparece a tundra. Ao sul dessa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comércio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Península
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Britânicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montes_Peninos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Península_Ibérica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montes_Cantábricos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Península_Balcânica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ásia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montes_Urais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apeninos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirenéus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balcãs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cárpatos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cáucaso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlântico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_do_Golfo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Britânicas
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ebro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Dnieper
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Constança
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Genebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suíça
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escandinávia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Finlândia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Península_Escandinava
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rússia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Glacial_Ártico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tundra
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formação vegetal, a elevação da temperatura vai favorecendo, primeiramente, o desenvolvimento da taiga e, 
depois, da floresta de coníferas, que ocupam grande parte da Suécia, Noruega e Finlândia.Nas áreas 
de clima temperado oceânico, onde por influência do oceano a umidade é maior, é muito comum a floresta 
temperada, formada por coníferas e árvores de folhas caducas; essa foi a formação vegetal originalmente 
dominante, mas hoje é conservada apenas nos maciços montanhosos.Nas áreas mais secas, dominadas 
pelo clima temperado continental, próximo aos mares Negro e Cáspio surge vasta extensão de estepes, nas 
áreas mais secas, e pradarias, nas áreas mais úmidas, com uma vegetação rasteira que em alguns trechos 
lembra os pampas do Rio Grande do Sul.No sul da Europa, o clima mediterrâneo, com suas características 
subtropicais bastante amenizadas pelo Oceano Atlântico, favorece o desenvolvimento de florestas, que hoje, 
degradadas, apresentam-se como capões de vegetação descontínua, conhecidas como maquis, em áreas de 
solos arenosos, ou como garrigue, em áreas de terrenos calcários. Essa vegetação é habitualmente chamada 
de mediterrânea.Todo o leste da Europa, ocupado pela Rússia europeia, apresenta a mesma distribuição 
vegetal do restante do continente: a tundra - no extremo norte -, a taiga, as pradarias e as estepe constituem 
as formações vegetais dominantes. 

AGORA VAMOS PRATICAR: 
1- Responda as perguntas abaixo: 

a) De as seguintes características do continente asiático: 
*Sua localização: 
*Os mares que se destacam: 
*Contingente populacional: 
b) Por que podemos dizer que a Ásia é um continente diversificado? 

c)Cite dois países asiáticos que são bastante desenvolvidos . 

2- Sobre os aspectos físicos da Ásia marque V ou F: 

a)(   ) A Grande Muralha da China é considerada a única edificação humana visível do espaço. 
b) (   )Na Cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta. 
c) (    )O relevo asiático é caracterizado por planícies de baixas altitudes, não havendo, portanto, 
grandes cadeias montanhosas. 
d)(    ) Devido à localização dos países asiáticos na placa tectônica Euro-asiática, não há terremotos 
nessa região. 
e)(    ) Os montes Urais, o mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso são uma das divisas naturais do 
continente asiático e europeu. 
 

3- Prencha os espaços corretamente: 

a) A cordilheira formada na era Cenozoica que ainda sofre a ação dos agentes internos é a do 
............................, onde fica o pico mais alto do mundo,denominado ......................................., com 
uma altitude em torno de 8.848 metros. 
b) Essa cordilheira localiza-se nas fronteiras entre a ............................, a ...............................e 
o................................................ainda também no Nepal e Butão.  
 
4- Tipo de formação florestal típica do clima frio ocorre nas altas latitudes do Hemisfério 
Norte. Na Ásia, cobre mais da metade do território da Rússia e caracteriza-se pela 
homogeneidade das espécies. Essa formação foi e ainda é muito explorada, antes 
basicamente utilizada como lenha, atualmente é importante matéria-prima para as indústrias 
moveleiras e de papel. Ela é denominada: 

a) Tundra 
b) Estepe  
c) Savanas 

 
d) Floresta Temperada 
e) Taiga 

 

5- Explique o que é o clima de monções: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conífera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suécia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Finlândia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_temperado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_temperada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_temperada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Árvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_(botânica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maciço
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Cáspio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estepe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pradaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pampa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterrânico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlântico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maquis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terreno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calcário
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterrâneo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente


9 
 9º ANO – 5º CAPs – ANO - 2021 

 

 

6- Responda as perguntas abaixo: 

a)Dê a localização geográfica do continente europeu. 

b) Observe o mapa abaixo: 

De acordo com o texto, a Europa é considerado o centro do 
mundo. Por que utiliza-se essa expressão, se 
cartograficamente, como se vê no mapa, ela é errada? 

c)Cite os países que possuem terras na Europa e na Ásia. 

d)Embora o continente europeu não possua rios caudalosos, ou seja, com muita água, eles são 
muito importantes. Fale porque dessa importância? 

7- Analise as alternativas sobre os aspectos físicos da Europa e marque  V ou F 

a) (   ) O território europeu está localizado, em sua maior parte, na zona climática temperada do 
norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. 
b) (    ) Com área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a 
maior extensão territorial entre todos os continentes.  
c) (    ) O tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies, com altitudes médias de 
340 metros. 
d)(    ) A Escandinávia é uma região geográfica da Europa, cuja localização é a porção leste desse 
território, e os países integrantes são: Rússia, Ucrânia e Romênia. 
 

8- Observe o mapa e localize os países de 
acordo com as cadeias montanhosas na 
Europa: 

a) Alpes Escandinavos  
b)Pirineus  
c) Apeninos 
d) Cáucaso 
 

9- Cite os principais rios navegáveis no 
território europeu:  

 

 

 

HISTÓRIA 

Objeto de conhecimento/conteúdo: A crise do capitalismo 1929 e os regimes totalitários. 

Objetivos de aprendizagem:(EF09HI12/ES) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 

desdobramentos em relação à economia global, nacional e do Espírito Santo. 
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LEIA COM ATENÇÃO: 

Introdução ao conteúdo: Crescimento dos EUA, crise e depressão econômica do capitalismo 

mundial: décadas de 1910 a 1930. 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) impactou grandemente, muitos países e sociedades pelo planeta. Os 
Estados Unidos da Amárica (EUA), após esse conflito, conheceram um crescimento econômico e social muito 
forte, transformando o país numa das principais potências capitalistas. 
    Na virada do século XIX para o século XX, os EUA estavam inseridos, profundamente, no processo de 
modernização da indústria (conhecida como Segunda Revolução Industrial), afirmando sua hegemonia 
econômica e política no continente americano. Ao iniciar o século XX e, mesmo nos anos da Primeira Guerra, 
os EUA já eram o principal destino de imigrantes das Américas que iam para lá oriundos de várias partes do 
mundo. Nova York era o porto mais movimentado nesse sentido. Firmava-se o mito dos Estados Unidos 
como a “terra das oportunidades”. 
    A economia estadunidense vivia, nesse momento, grande crescimento, euforia e acumulação de lucros por 
parte dos empresários. A indústria nos EUA já contava com grande acesso às fontes de energia (já eram, 
por exemplo, grandes produtores de petróleo), às matérias-primas e à mão de obra disponível em grande 
escala (com a massa de imigrantes que não cessavam de chegar).  
    A produção industrial baseava-se, principalmente, em dois modelos de produção:  

➢ fordismo: padrão de produção em massa, em prática na fábrica de automóveis de Henry Ford (1863-

1947), que visava organizar os trabalhadores em uma linha de produção onde cada um (ou grupo) tinha 
uma tarefa bem específica para aumentar a capacidade de produção.  

➢ taylorismo: pautada nas ideias e estudos de Frederick Taylor (1856-1915), era a racionalização das 

etapas da linha de produção, organizando e controlando as ações específicas e o tempo dos trabalhadores, 
elaborando mecanismos para elevar a produtividade como, por exemplo, a esteira na cadeia produtiva. 
   Tanto o fordismo como o taylorismo estruturaram um modelo de produção industrial que transformou os 
trabalhadores (os seres humanos) em “peças de uma máquina”, com pouca importância e facilmente 
substituível. Uma verdadeira desumanização dos trabalhadores. 
   Ao longo da Primeira Guerra e depois dela, apoiados na crescente produção em vários setores economia, 
os EUA foram grandes fornecedores de produtos industrializados e agrícolas para os países europeus. Com o 
fim do conflito, vencedores e vencidos, contraíram significativos empréstimos com as instituições 
estadunidenses. As indústrias, o campo, bancos, financeiras e governo viviam um crescimento econômico e 
uma euforia que parecia não ter fim. Essa euforia, de certa forma, se espalhava para a sociedade com 
desemprego em baixa (apesar da opressão do trabalho fordista/taylorista), consumo em alta: cinema, teatro, 
música, esportes (boxe, beisebol etc.).Tudo era festa! Aparentemente.  
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Tudo começou a mudar a partir da metade da década de 1920. Após o final da Primeira Guerra, os EUA 

mantiveram o ritmo de produção que existia no período do conflito, quando havia fornecimento maciço de 

produtos industrializados, agrícolas e combustíveis para a Europa. A ligeira recuperação dos países europeus 

fez diminuírem suas importações de produtos dos EUA. Com isso, começava a sobrar produtos no 

mercado interno estadunidense (que não conseguia absorver todo o excedente) e a saída encontrada foi a 

diminuição da produção (industrial, agrícola etc.). Os salários dos trabalhadores dos EUA não 

acompanhavam a grande produção a fim de consumi-la. 

   Ao mesmo tempo, durante todo esse processo de crescimento e euforia, se tornou comum o fato de 

empresas e pessoas fazerem negócios na bolsa de valores (comprando e vendendo ações de empresas). 

Pegavam empréstimos com bancos para comprar ações e revendê-las mais tarde por um valor maior. Com o 

clima de euforia ainda prevalecendo, os valores das ações das empresas subiam muito, mas, cada vez mais, 

em descompasso com os valores reais das empresas que começavam a enfrentar problemas. No final da 

década de 1920, o valor das ações das empresas negociadas na bolsa de valores (a principal era a de Nova 

York) era uma miragem em relação ao seu valor 

real. 

Com a desaceleração da economia dos EUA, ao 

final da década de 1920, já se via a presença de 

desemprego e falências de empresas. Pessoas, 

bancos e empresas tinham muitas dificuldades 

em honrar seus compromissos financeiros 

(pagamentos, fornecimento de créditos etc.).  

   Tudo ficou ainda pior quando, em outubro de 
1929, a bolsa de valores de Nova York 
quebrou, paralisando suas operações. Houve 
uma queda brutal no valor das ações, 
impulsionada pela grande especulação (a “miragem” citada acima), em um momento em que a economia já 
não estava com força. A bolsa de valores quebrou e com ela muitos investidores, empresas e instituições 
financeiras nos Estados Unidos e no mundo todo.  
  O mundo já vivia uma interligação econômico-financeira importante e os EUA já eram o centro das 
finanças, da produção industrial e do comércio exterior. Empresas e países do mundo todo (exceto a União 
Soviética, fechada para o mundo, como nós vimos) faziam negócios, exportavam e importavam dos EUA. Por 
isso, a crise instalada lá virou, rapidamente, uma crise econômica do capitalismo mundial. 
 
VAMOS CONTINUAR... 
Nos anos que se seguiram após os acontecimentos de 1929, ocorreram falências e desemprego em massa, 
nos EUA e no mundo. Na Europa, os países recém-saídos de uma guerra viram suas possibilidades de 
recuperação econômica irem para longe. Os EUA, que eram o principal credor desses países (havia 
emprestado muito dinheiro para a recuperação europeia), estavam em crise e começaram um processo de 
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repatriamento decapitais, ou seja, a retornar com o dinheiro para eles próprios (cobrando dívidas, deixando 
de fornecer empréstimos prometidos etc.). Isso foi altamente nocivo aos países europeus.  
  Com as economias estagnadas (sem investimentos, empregos, produção e consumo), a crise se tornou uma 
depressão econômica (prolongamento da crise ao longo do tempo) que atingiutodo o planeta (exceto a 
União Soviética). Com isso, os problemas econômicos ganharam contornos psicológicos e morais. Foram 
tempos de desânimo, desamparo, desesperança. Essa situação se arrastou por toda a década de 1930 e, em 
alguns países, ingressou na de 1940. Em muitos países, a crise e depressão econômica (e suas 
consequências) serviram de justificativa para o aparecimento de discursos, posicionamentos políticos (e 
governos) extremistas e antidemocráticos que prometiam, por meio da força e violência, acabar com os 
problemas econômicos 
   As tentativas de reverter as péssimas condições econômico-sociais dos EUA começaram a partir da 
chegada à presidência de Franklin Delano Roosevelt, que governou por três mandatos entre 1933 e 1945. A 
gestão de Roosevelt estruturou um plano de salvação chamado de New Deal (novo acordo).  
   O New Deal tinha por base a intervenção do Estado na economia estadunidense (do poder público, com 
dinheiro público, através de ações dos governos), planejando investimentos e produção, mas sobretudo 
criando muitos empregos com empreendimentos e obras públicas. Assim, o país foi tomado por obras que 
visavam a construção e manutenção de ferrovias, rodovias, represas, parques e florestas nacionais, 
urbanização de cidades (praças, ruas etc.), dentre outras ações.  
   No aspecto financeiro, o governo autorizou as instituições financeiras públicas a concederem vultuosos 
empréstimos para a recuperação dos bancos privados. Por meio do New Deal, o governo estadunidense 
criou um banco para financiar as exportações e emprestar dinheiro para países em dificuldades a fim de que 
estes voltassem a comprar os produtos dos EUA. 

 
Para saber ainda mais vamos assistir um vídeo... 
https://www.youtube.com/watch?v=n_HF8OE3JnY&t=529s 
 

AGORA VAMOS PRATICAR: 
 

1- Faça anotações no seu caderno do texto e sobre o vídeo. 
 
2- Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso. Entre as razões da Grande Depressão podemos 
julgar:  

a- (  ) A distribuição de riquezas entre um número maior de pessoas. 
b- (  ) O descompasso entre o crescimento de salários e o aumento dos lucros. 
c- (   ) A concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional. 
d- (  ) A especulação, prática que consiste em criar uma procura ou oferta artificial de uma bem ou 
mercadoria, visando obter lucro com o comportamento futuro do mercado. 
 

3- Identifique a INCORRETA e corrija-a. Eleito presidente dos Estados Unidos, Franklin 
Delano Roosevelt lançou o New Deal (Novo Acordo), uma nova forma de gerir a economia 
que: 

a) defendia a intervenção do Estado na economia. 

b) previa a realização de grandes investimentos em obras públicas. 

c) defendia a diminuição da jornada de trabalho a fim de aumentar a oferta de emprego. 

d) resultou em fracasso e aumento do desemprego. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_HF8OE3JnY&t=529s
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4.Leia os textos: 

TEXTO I  

Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão 
iniciada em 1929 nos Estados Unidos.  Entrevista de George Soros. Disponível em: 
www.nybooks.com. Acesso em: 17 ago. 2011 (adaptado)  

 

TEXTO II   

A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou 
localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio 
de milhões de transações diárias no ciberespaço.  ROSSI, C. Nem fim do mundo nem mundo novo. 
Folha de S.Paulo, 11 dez. 2011 (adaptado). 

a) a crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a I 
Guerra e a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos.   

b) o crash da Bolsa em 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense e a 
atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre 
mercado.  

c) o crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos EUA na I Guerra Mundial e a atual crise é 
o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque.   

d) a crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos EUA e a atual crise 
resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. 

5- O Entreguerras (1918-1939) pode ser considerado, no seu conjunto, como um período de 
crises econômicas. Assinale a opção que expressa corretamente um problema relacionado às 
conjunturas desse período:  

a) A rápida recuperação da produção europeia foi impulsionada pelos novos mercados abertos pela 
expansão colonial.  

b) A crise alemã de 1924 representou um desdobramento da decadência da economia dos EUA, o 
principal centro econômico do mundo.  

c) A crise de 1929, iniciada nos EUA, propagou-se rapidamente, pelos países capitalistas, cujas 
economias estavam em interdependência com a norte-americana.  

d) Os desajustes da economia mundial tiveram como principal causa o abalo provocado pela 
Revolução Russa. 

6- As causas da crise de 1929 foram:  

a) aumento das taxas de juros, explosão de consumo, quebra da produção agrícola e nacionalização 
de empresas.  

b) consolidação do Nazifascismo, aumento do consumo, valorização do mercado financeiro e 
aumento das exportações.  

c) "crack" da Bolsa de New York, aumento dos preços do petróleo, redução dos salários.  

d)superprodução agrícola e industrial, diminuição do consumo, "crack" da Bolsa de New York e 
diminuição das exportações. 
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7- Em 1929, o mundo foi abalado por uma profunda crise econômica e o Brasil sofreu 
diretamente os seus efeitos.  

a) Cite duas características dessa crise na economia mundial.  

b) Quais foram as consequências dessa crise econômica para a agricultura e indústria brasileiras? 

 

CIÊNCIAS 

Relembrando sobre de energia, especificamente sobre Energia Potencial e Energia Cinética, que 

são energias relacionadas ao movimento e velocidade de corpos, assim como quando cai água, uma 

corrida sua, um automóvel em movimento. Essas energias são também conservadas e 

transformadas em outras formas de energia, como em energia elétrica. 

Observe as usinas elétricas abaixo, com suas formas de energia e fontes: 

A energia associada a passagem de uma corrente elétrica é chamada de Energia elétrica. 

Uma corrente elétrica não pode ser vista, mas seus efeitos 

podem ser percebidos, como os o acendimento da lâmpada e o 

aquecimento do seu bulbo. Ela é constituída de minúsculas 

partículas, denominadas elétrons, que se movimentam do polo 

negativo para o polo positivo da pilha, da bateria ou de outro 

dispositivo. Essas minúsculas partículas não são visíveis nem nos 

melhores microscópios existentes atualmente e sua existência foi 

evidenciada no final do século XIX em experimentos envolvendo 

eletricidade e magnetismo. Em um circuito fechado, os elétrons 

movimentam-seespontaneamente de uma região de menor 

OBS: O SOL  É A  FONTE PRIMÁRIA DE 

TODAS AS ENERGIAS NA TERRA 
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potencial elétrico (o polo negativo) para outra de maior potencial elétrico (o polopositivo), como está 

esquematizado na figura acima. Quando num circuito aberto, não há passagem de corrente elétrica.  

A corrente elétrica e suas propriedades são objeto de estudo da área da Física denominada 

Eletrodinâmica. 

 Há materiais que apresentam maior facilidade de conduzir a corrente elétrica são os 

Condutores elétricos, como os metais (alúmínio, cobre, zinco, ferro...) e há materiais que pouco 

conduzem corrente elétrica, estes são chamados de Isolantes elétricos, como os plásticos, 

madeiras, isopores, borrachas. 

 O conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica é chamado de 

CircuitoElétrico 

Os circuitos 

elétricos mais 

simples são 

formados pelos 

seguintes 

componentes: 

 

 

Quando num circuito seus componentes estão 

conectados sequencialmente, dizemos que se trata de um 

Circuito em série, nele a corrente é a mesma e com apenas 

um caminho. Quando dois ou mais componentes de um 

circuito estão ligados em dois ou mais pontos em comuns, se 

trata de um Circuito Paralelo, nele a corrente não é a mesma e 

percorre mais de um caminho. Este tipo de circuito é utilizado 

nas instalações de nossas casas. 
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Instalações malfeitas, uso de materiais de baixa qualidade ou desgaste de materiais antigos 

podem provocar curto-circuito. Quando isso ocorre, a corrente elétrica passa por um caminho 

diferente do usual e produz tanto calor que pode até provocar um incêndio. Para evitar o risco de 

incêndio, as instalações elétricas devem conter disjuntores adequados. Os disjuntores possuem uma 

chave liga-desliga, como os interruptores. Só que eles realizam uma tarefa ainda mais importante 

que os interruptores: quando ocorre um curto-circuito, o disjuntorse desarma (isto é, desliga-se) 

automaticamente e interrompe ocircuito. Antes de os disjuntores serem inventados e se 

popularizarem,a segurança das instalações elétricas de edificações era garantida por fusíveis, 

dispositivos que ainda são usados em automóveis e aparelhos eletrônicos. Os fusíveis possuem em 

seu interior um fio que se derrete com facilidade quando muito aquecido. Caso haja um curto-

circuito, a fiação esquenta, o fusível se derrete e, por causa disso, o circuito elétrico é interrompido. 

Para de passar corrente elétrica na instalação e um incêndio é evitado. Após resolver o problema 

que causou o curto-circuito e trocar o fusível por um novo e de iguais características, a instalação 

volta a funcionar e continua protegida. 

O 

corpo 

humano 

conduz 

razoavelmente a corrente elétrica. Quando ela 

passa pelo corpo humano, vinda, por exemplo, de um fio ou dispositivo ligado à rede elétrica, os 

músculos sofrem violenta contração e há a sensação de dor. Trata-se de um choque elétrico, que 

pode causar desde sensações desagradáveis e dor até queimaduras e paradas cardíaca e 

respiratória. Pode até matar! 

Tocar em fio desencapado ligado à rede elétrica, com os pés descalços sobre o chão, 

provoca choque elétrico, pois a corrente elétrica atravessa o corpo em direção ao solo. Sapatos com 

sola de borracha reduzem a possibilidade de choque, porque a borracha não conduz corrente 

elétrica, mantendo a pessoa eletricamente isolada do solo. Estar com a pele molhada, 

particularmente no ponto de contato com a rede elétrica ou com o chão, aumenta a chance de sofrer 

sério choque elétrico. Por isso, pessoas que estão em banheiras não devem manusear interruptores 

ou objetos elétricos. É também por esse motivo que os chuveiros elétricos precisam ser bem 

instalados. Alguns aparelhos elétricos têm carcaça (envoltório externo) de metal. Imagine que, por 

algum problema de fabricação ou desgaste pelo tempo, um fio ligado à rede elétrica, interno ao 

aparelho, encoste nessa carcaça. Ela poderá dar choque elétrico em quem tocar nela. Esse tipo de 

problema pode ser evitado com o uso de um fio terra, que nada mais é do que um fio que liga a 

carcaça metálica à terra. Quando o fio terra de um aparelho está corretamente instalado, dizemos 

que o aparelho está aterrado. O aterramento é um importante procedimento para evitar acidentes 

com aparelhos elétricos. 
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AGORA VAMOS PRATICAR: 
 

( favor responder em seu caderno. Caso prefira pode responder aqui e colar em seu caderno) 

1- Ao lado segue um esquema de uma usina de energia 

elétrica. Analise-a como nos modelos acima e 

responda: 

a)a fonte (recurso) utilizado_________________ 
b)citar 3 formas de energia envolvidas__________ 
c)aqui não há envolvimento de energia potencial só cinética. 
Quando isso acontece neste esquema?________________ 

 

2- Produza um pequeno texto sobre os assuntos 

abordados, usando as palavras: curto-circuito, fusível, 

fio terra, disjuntor. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- 

 

 

 

 

 

 

 

4- 
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5- Raios, relâmpagos, trovões.... também são fenômenos elétricos da natureza. Pesquise sobre eles 

para: 

a- Diferenciá-los  

 

b- Citar pelo menos 3 cuidados de proteção contra eles  

 

6- Explique como o Sol é a fonte primária das energias indicadas abaixo, em nosso planeta: 

 

a- Energia de química de Biomassa (vegetais)  

b- Energia eólica  

c- Energia Hidroelétrica  

d- Energia das marés  

e-  

INGLÊS 

 

Interpretação de tirinha:  

 

INTERPRETAÇÃO DE TIRINHA:  

  

AGORA VAMOS PRATICAR: 
 

1º - TRADUZA A TIRINHA E RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO:  
 
2º - TRADUZA TODAS AS QUESTÕES ABAIXO E RESPONDA:  
 

1-  What is the genre of the text? 

a) charge. 
b) letter. 
 

c) comic strip. 
d) opinion article.

2-  Why was the girl surprised in the first comic? 

a) Because you saw your colleague crying. 
b) Because he realized that she was sick. 

c) Because he saw the boy with his arm 
bandaged. 
d) Because she didn't study for the exam. 

 

 

Orientações:  

 Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
 Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas.  
 Responda com calma. 
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3-  Regarding the text, it is CORRECT to state that: 
a) The girl asks a lot. 
b) The boy wears glasses. 

c) The narrative takes place on the street. 
d) All children are seated.

 
4- In the third box the girl is 
a) admired. 
b) happy. 

c) sad. 
d) angry. 

 
5- Purpose of the text is 
a) teach. 
b) amuse. 

c) advertise. 
d) give an opinion.

 
6- A expressão no texto: "Really?!" é o mesmo que 
a) Não acredito?! 
b) É mesmo?! 

c) É possível?! 
d) Nossa?

 
7- The story takes place 
a) on the street. 
b) at home. 

c) in the square. 
d) at school.

 

ARTES 

Graffiti - Uma Forma de Arte Urbana 

 O Graffiti é “um meio de expressão social e de comunicação específica, geralmente realizada por jovens, 
num determinado suporte. É realizado com várias cores e com traços que o identificam, diferenciando-o de 
outras expressões visuais”. Durante muito tempo visto como um tema irrelevante ou simples contravenção, 
atualmente o graffiti já adquiriu outro estatuto. É visto como uma forma de expressão inserida no campo das 
artes visuais, em particular, da street art ou arte urbana. Todavia ainda há quem não concorde e confunda o 
graffiti com pichação. “O mundo do graffiti é uma dimensão à parte. Para mim as paredes têm uma dimensão 
espacial própria. Este país ainda tem uma mentalidade muito fechado em relação à arte de grafitar”, diz Doc, 
um writer.  
 O graffiti encontra-se entre duas visões: a da sociedade, que o denomina como um ato de vandalismo e/ou 
um atentado ao patrimônio, e a dos graffiters, que o defendem como uma expressão de arte alternativa, como 
uma contracultura, onde se manifesta a criatividade, estimulada por vezes, pela crítica à realidade social ou, 
simplesmente, pela vontade de "dar mais vida" aos espaços urbanos.  
Numa fase inicial, as cidades eram invadidas por uma profusão de caligrafias indecifráveis, feitas a marcador 
– as tags, que não significam senão “eu passei por aqui. Eu existo”. A pouco e pouco os writers foram 
introduzindo cores, novos estilos e procuraram adotar novas técnicas para a sua concretização do graffiti. Nos 
anos seguintes, motivados pela competição, os writers procuram novas soluções para ter o seu tag o mais 
presente possível: agruparam-se em crews para conseguirem pintar melhor e em áreas com mais visibilidade 
urbana. Rapidamente, esta nova forma de expressão desenvolveu-se na direção de trabalhos artísticos com 
uma componente expressiva cada vez mais definida. Assim, o graffiti contemporâneo pode ser visto como 
uma forma arrojada de revelação da criatividade do graffiter. Por ser uma manifestação artística, o graffiti está 
associado a diversos movimentos musicais como o Hip Hop, onde os desenhos refletem a realidade das ruas. 
É de salientar que o graffite necessita da autorização do proprietário do muro ou do espaço, ao passo que, a 
pichação que é realizada sem legalidade e com o intuito de vandalizar. Todavia, como refere Biz, "nós 
apropriamo-nos do spot e a imaginação faz a obra". 
 Desde 2008 há uma maior intervenção dos jovens no espaço público do que no passado. Por duas razões: 
em primeiro lugar, o agudizar dos problemas econômicos e sociais faz com que as pessoas sintam mais 
necessidade de se expressar no espaço público; e, em segundo lugar, porque existe um clima de maior 
tolerância em relação à intervenção em espaço público, que deixou de ser um fenômeno circunscrito a uma 
certa cultura juvenil.                                                 Street Art como Arte Pública 

Campo de Experiência: ARTES 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Experimentar e analisar 

diferentes 
formas de expressões artísticas (desenho, pintura etc...).  
Habilidades:  EF69AR05-ES 
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 O graffiti, como antecessor e percursor da street art então é também ele uma forma primitiva de Arte Pública. 
"O facto de trabalhar com pseudônimos dá-nos uma liberdade sem limites", salienta Biz. Estas formas de 
comunicação efémeras têm que serem lidas, processadas e apreciadas rapidamente pois a qualquer instante 
podem ser limpas da parede. Estamos perante um movimento em constante mutação e energia criativa 
imparável num fluxo global de conexão e comunicação.  
Se Arte Pública é considerada aquela que é praticada no exterior, em oposição à que se desenvolve em 
gabinetes e ateliers e para contemplada em museus e galerias. Então, o graffiti e a street art são Arte Pública 
porque são manifestações de atividades artísticas que utilizam o público como a gênese e o assunto para 
analisar. "Nós procuramos comunicar com o público na cidade, retramos os seus anseios e as suas 
preocupações", diz Doc. A street art analisa temas atuais, polêmicos, sociais, culturais e políticos; outras 
vezes assume somente um carácter lúdico. 
 A Arte Urbana faz parte da cultura visual contemporânea, tendo evoluído e alastrado por todo o mundo, 
muito graças às novas tecnologias de informação. "Mas nós writers preferimos as paredes pois as 
mensagens chegam a mais pessoas", diz Rame. Artistas como Fairey e Banksy têm contribuído para elevar a 
Arte Urbana, tentando mudar a percepção do público sobre esta forma de arte, de vandalismo para um 
movimento artístico que vale a pena preservar. 

AGORA VAMOS PRATICAR: 
 
01 – Diferencie Graffiti de pichação. 
02 – Por que os jovens pichadores arriscam a vida para vandalizar bens? 
03 – Escreva 3 características da arte graffiti. 
04 – O que é simetria? 
05 – Qual é a diferença entre figura e fundo? 
06 – O que é cultura afro? 
07 – Quais aspectos da cultura afro podemos identificar na cultura brasileira. 
08 – Assinale a alternativa que complete as frases corretamente. 
 
  A ________ é a assinatura do grafiteiro. O _________ é um dos 4 elementos do hip hop, possui 

vários estilos como a _________, Wilistyle, grapicho, etc. Podemos definir como ___________ o ato 

de destruir, depredar, rabiscar qualquer tipo de patrimônio, como a _________ que surgiu nos 

guetos dos Estados Unidos, e é utilizada para marcar territórios. 

a)   Graffiti – stencil – bomb – vandalismo – tag. 
b)   Tag – graffiti – bomb – vandalismo – pichação. 
c)   Bomb – graffiti – tag – pichação – stencil. 
d)   Tag – stencil – bomb – vandalismo – graffiti. 
                                                                                                                                                                                         
09 – O Hip Hop possui 4 elementos, misturando assim a dança, o desenho e a música. São 
componentes desse movimento, Exceto: 

a)   Graffiti. 
b)   Rap. 

c)   Breaking. 
d)   Música eletrônica. 

10 – Marque a alternativa que nos mostra o nome da Arte que surgiu no século XX, e que consiste 
em desenhar ou escrever com tinta em locais públicos, principalmente em muros dos espaços 
urbanos: 

a)   Aquarela. 
b)   Graffiti. 

c)   Pontilhismo. 
d)   História em quadrinhos. 

 

11- Escreva seu nome usando graffiti. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Objeto de conhecimento – Esporte de rede parede - vôlei de 
praia. 

 O vôlei de praia é um esporte derivado do vôlei de quadra, 
normalmente disputado em quadras, para as areias. Assim como seu 
antecessor, essa nova modalidade surgiu na década de 20 nas praias 
da Califórnia, EUA, nesse primeiro momento era praticado apenas por 
hobby, somente na década de 70 passou a ser organizado 
campeonatos profissionais, chegou ao programa olímpico na edição de 
Atlanta em 1996. 
 Essa nova modalidade possui a mesma dinâmica do vôlei de 
quadra, suas formas de pontuar continuaram iguais, assim como os 
seus objetivos. Porém, existem diversas mudanças quanto as regras, 
assunto que será abordado em nossa coletânea. 
Na França, o vôlei de praia chegou de forma inusitada, pelas mãos de um empresário francês que se 
encantou com o esporte durante uma viagem à Califórnia. Em 1927, ele tratou de levar a novidade para a 
praia de nudismo que frequentava, em Francoville. 
 

 AGORA VAMOS PRATICAR: 
01:No texto acima observamos que o vôlei de praia teve sua origem nos Estados Unidos, também 

foi citado um fato curioso sobre sua chegada na França, e como foi sua chegada ao Brasil‽ Faça um 

breve relato sobre a história do vôlei de praia em terras brasileiras. 
___________________________________________________________________________ 
02: Agora que conhecemos um pouco mais sobre a história, vamos nos concentrar em suas regras. 
Cite duas regras específicas do vôlei de praia, não podendo citar sobre pontuação, pois a mesma 
estará na próxima questão. 
_______________________________________________ 
03:Podemos observar na imagem ao lado a quantidade de 
jogadores e seu objetivo. Agora responda, como funciona a 

duração e pontuação em uma partida de vôlei de praia‽ 

________________________________________________ 
 
04: Nesse momento vamos nos concentrar na participação 
de atletas brasileiros em jogos olímpicos, tanto do 
masculino, quanto do feminino. Já sabemos que o vôlei de 
praia iniciou nas olimpíadas em Atlanta, no ano de 1996 e já 
contou com participação brasileira, inclusive, nosso país ao 
lado dos Estados Unidos são as maiores referências dessa 
modalidade. Com isso, elabore uma linha do tempo 
ilustrando as conquistas desses atletas brasileiros em jogos olímpicos, 
capriche!_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

05: Analise as imagens a seguir e tente explicar o que está sendo executado. 


