
EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER
9° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):________________________________________________Turma:_____

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

Língua Portuguesa

Objeto do Conhecimento: Concordância Verbal

Concordância Verbal
                      Várias vezes, ao estudarmos os termos essenciais da oração, vimos que entre o 
verbo e o sujeito se estabelece uma relação de concordância.  
                   A concordância que se estabelece entre o sujeito de uma oração é uma relação de 
concordância verbal.

               Ex. : Uma menina povoa meus sonhos. (sujeito simples)
                            (ela)
                        Meninas povoam meus sonhos. ( sujeito simples)
                            (elas)
    Uma menina e seu cão povoam meus sonhos. (suj. composto)
               (eles)

       As regras básicas da concordância verbal são: 
- quando o sujeito de um verbo é simples, o verbo concorda com esse sujeito em número e 
pessoa;
- quando o sujeito de um verbo é composto, o verbo, normalmente, faz a concordância no plu-
ral.

OBS. : Essas duas regras básicas podem, muitas vezes, deixar de ser obedecidas. Isso 
acontece quando um escritor, um poeta ou qualquer outra pessoa que produz bons tex-
tos procura exprimir algum detalhe expressivo por meio da concordância verbal.

Atividades:
1 . Diga qual é o sujeito de cada uma das formas verbais destacadas  abaixo:

                           Continho
               Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambu-
co. N soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imagi-
nando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo.
               - Você aí, menino, para onde vai essa estrada?
               - Ela não vai não: nós é que vamos nela.
               - Engraçadinho duma figa! Como você se chama?
               - Eu não me chamo não: os outros é que me chamam de Zé.

9º ANO – 6ª CAP’s – ANO - 2021



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 . Assista ao filme “Sociedade dos Poetas Mortos” e responda as seguintes questôes:
I – a) Em que década é retratada a história vivida pelas personagens?
___________________________________________________________________________
     b) Qual o Gênero?
               - drama                                           - documentário
               - musical                                         -  comédia

II – O que significa a expressão latina carpe diem?
    _________________________________________________________________________
III – Comente o suicídio do personagem protagonista. A escola e seus pais tentam culpar o pro-
fessor e os colegas culpam os pais pelo ocorrido. O que você acha? Tire conclusões.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
IV – Você acha que os pais, com suas experiências podem impor aos seus filhos o curso que 
devem fazer ou sua profissão? Comente.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
V – Por que o diálogo é muito importante para uma relação pacífica entre pais e filhos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VI – Na sua opinião, por que alguns jovens ouvem mais os amigos do que seus pais? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VII – Conte a parte que você mais gostou. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VIII – Qual foi o momento de maior tensão da história?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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MATEMÁTICA

Campo Temático: Números.        
Objeto de Conhecimento: Operações com Radicais
Habilidades: (EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação ci-
entífica, envolvendo diferentes operações.

OPERAÇÕES COM RADICAIS - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

1º Caso: Os radicais não são semelhantes
Devemos proceder do seguinte modo:

1. Extrair as raízes (exatas ou aproximadas);
2. Somar ou subtrair os resultados.

Exemplos:
a) √16 + √9 = 4 + 3 = 7
b) √49 - √25 = 7 – 5 = 2
c) √2 + √3 ≅ 1,41 + 1,73 ≅ 3,14

2º Caso: Os radicais são semelhantes
Para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedemos como na redução de termos semelhantes
de uma soma algébrica.
Exemplos: 

a) 5√2 + 3√2 = (5 + 3)√2 = 8√2
b) 63√5 - 23√5 = (6 – 2)3√5 = 43√5
c) 2√7 - 6√7 + √7 = (2 – 6 + 1)√7 = - 3√7

3º Caso: Os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificados
Exemplos:

a) 5√3 + √12 = 5√3 + √22 .3 = 5√3 + 2√3 = (5 + 2)√3 = 7√3
b) √8 + 10√2 - √50 = √22 . 2 + 10√2 - √2.52 = 2√2 + 10√2 - 5√2 = (2 + 10 – 5)√2 = 7√2

ATIVIDADES
01. Calcule as adições e subtrações de radicais:
a) √9 + √4                                                                 f)  √25 - 3√8        
b) √25 - √16                                                             g) 3√27 + 4√16       
c) √49 + √16                                                            h) 3√125 - 3√8
d) √100 - √36                                                           i) √25 - √4 + √16
e) √4 - √1                                                                  j) √49 + √25 - 3√64                  

02. Efetue as adições e subtrações dos radicais:
a) 2√7 + 3√7                                                   i)  35√2 - 85√2                
b) 5√11 - 2√11                                                j)  83√7 - 133√7                 
c) 8√3 - 10√3                                                  k)  7√2 - 3√2 + 2√2                
d) 4√5 + 24√5                                                      l)  5√3 - 2√3 - 6√3                
e) 4 3√5 - 63√5                                                   m) 9√5 - √5 + 2√5
f) √7 + √7                                                        n) 7√7 - 2√7 - 3√7
g) √10 + √10                                                   o) 83√6 - 3√6 - 93√6
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h) 9√5 + √5                                                      p) 4√8 + 4√8 - 44√8                              

03. Simplifique os radicais e efetue as operações:
a) √2 + √32                                                              m) 6√3 + √75
b) √27 + √3                                                               n) 2√50 + 6√2
c) 3√5 + √20                                                             o) √98 + 5√18
d) 2√2 + √8                                                               p) 3√98 - 2√50
e) √27 + 5√3                                                             q) 3√8 - 7√50
f) 2√7 + √28                                                             r) 2√32 - 5√18
g) √50 - √98                                                              s) √75 - 2√12 + √27
h) √12 - 6√3                                                              t) √12 - 9√3 + √75
i) 8√5 - √20                                                             u) √98 - √18 – 5√32
j) √20 - √45                                                             v) 5√180 + √245 - 17√5
k) √28 - 10√7
l) 9√2 + 3√50

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

Efetuamos as operações entre os radicandos.
Exemplos:

a) √7 . √5 = √7 .5 = √35
b) 4√2 . 5√3 = (4 . 5)√2.3 = 20√6
c) 4√10 : 4√2 = 4√10 :2 = 4√5
d) 15√6 : 3√2 = (15 : 3)√6 :2 = 5√3

ATIVIDADES

01. Efetue as multiplicações e divisões:
a) √2 . √7                                                                           n) 3√49 . 3√7
b) 3√5 . 3√10                                                                        o) 3√4 . 3√2
c) 4√6 . 4√2                                                                          p) √3 . √12
d) √15 . √2                                                                         q) √3 . √75
e) 3√7 . 3√4                                                                           r) √2 . √3 . √6
f) √15 : √3                                                                         s) 2√3 . 5√7
g) 3√20 : 3√2                                                                        t) 3√7 . 2√5
h) 4√15 : 4√5                                                                        u) 5√3 . √7
i) √40 : √8                                                                         v) 124√25 : 24√5
j) 3√30 : 3√10                                                                     w) 183√14 : 63√7
k) √2 . √18                                                                         x) 10√8 : 2√2
l) √32 . √2                                                                         y) 20√2 : 5√3
m) 5√8 . 5√4
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HISTÓRIA

Componente Curricular: História

LEIA COM ATENÇÃO: 

1.A expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo, e o domínio dos países
europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Sobre o resultado da junção desses
dois fenômenos – o imperialismo e o colonialismo – na África e na Ásia, é correto afirmar que:

a) A maior beneficiária de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e África foi a classe
operária, em face do pleno emprego da indústria.

b) Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas construíram
a imagem de que eram o modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo.

c) O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem de seu atraso
secular, possibilitando-lhes o acesso ao progresso.

d) A segunda Revolução Industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão associa-
dos ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos, no final do século
XIX.

2. A Expansão Neocolonialista do século XIX foi acelerada essencialmente:
a) pela disputa de mercados consumidores para produtos industrializados e de investimentos de capi-
tais em novos projetos, além da busca de matérias-primas.
b) pelo crescimento incontrolado da população europeia, gerando a necessidade de migração para a 
África e Ásia.
c) pela necessidade de irradiar a superioridade da cultura europeia pelo mundo.
d) pelo desenvolvimento do capitalismo comercial e das práticas do mercantilismo.

3. Três décadas — de 1884 a 1914 — separam o século XIX — que terminou com a corrida dos países
europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa — do sé-
culo XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude estag-
nante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo:

Cia. das Letras, 2012.

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que:

a) superou as crises econômicas.
b) multiplicou os conflitos religiosos.

c) difundiu as teorias socialistas.
d) acirrou as disputas territoriais.

GEOGRAFIA

* Objeto do conhecimento: População europeia.

*Habilidades a serem alcançadas: Conhecer a dinâmica de formação da população europeia e com-
preender o porque que essa população está decrescendo.

A população da Europa
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O velho continente, como a Europa é também conhecida, possui uma população estimada em 750 mi-
lhões de habitantes, número elevado se considerar que a extensão territorial é relativamente limitada, o
que significa que é bastante povoado. Com uma densidade demográfica de 72 hab./km².A população
europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque para: anglo-saxões, escandinavos,
eslavos, germânicos e latinos. Um dado importante é que a esmagadora maioria da população é consti-
tuída  por  brancos.
Quanto à prática religiosa, o cristianismo é o de maior destaque, embora esteja dividido em catolicismo
romano, especialmente na Espanha, Portugal, França e Itália; protestantismo em países como Alema-
nha,  Noruega  e  Suécia;  e  o  cristianismo  ortodoxo,  na  Grécia  e  Rússia.

A população está irregularmente distribuída no território continental, informação explicada pelo fato de
haver áreas europeias intensamente povoadas com densidade demográfica acima dos 300 hab/km², en-
quanto que em outras há verdadeiros vazios demográficos, com densidade inferior a 1 hab/km².As regi-
ões mais povoadas do continente se encontram na Europa centro-ocidental, áreas que abrigam a maio-
ria dos parques industriais e demais atividades produtivas, com destaque para Itália, Países Baixos,
França, Reino Unido e Alemanha. Os vazios demográficos citados ocorrem no norte da Europa, fator
provocado pelo clima, pois nessa região há o predomínio de temperaturas muito baixas com invernos
extremamente rigorosos e prolongados. O país mais populoso desse continente é a Rússia, com cerca
de 144 milhões de habitantes, seguido por Alemanha, com 82 milhões; França, com 59 milhões; Reino
Unido, 59 milhões; Itália, 57 milhões; Ucrânia, 49 milhões; e Espanha, 39 milhões de habitantes. Apesar
de a Rússia ser o país mais populoso, apresenta uma população relativa baixa, resultado do enorme
território. O país que possui a mais alta população relativa é a Holanda, com 15,9 milhões de habitantes
e densidade demográfica de 470 hab/km². Longo em seguida vem a Bélgica, com 312 hab/km²; Reino
Unido, com 59 hab/km²; Alemanha, com 82 hab/km²; e Itália, com 57 hab/km². Um dos principais proble-
mas atualmente existentes na Europa é o envelhecimento médio de sua população. Esse processo
acontece em função de dois fatores conjunturais principais: a queda das taxas de mortalidade (em fun-
ção das melhorias nas condições de vida) e a queda acentuada das taxas da natalidade (que só foram
mais baixas em períodos de grandes catástrofes, como a difusão de doenças e a realização de guer-
ras).O resultado disso é a preponderância de uma população mais velha na maioria dos países euro-
peus, a exemplo dos dramas vividos por França, Itália e Alemanha. Nesses países, a população idosa –
ou seja, que possui mais de 60 anos de idade – é superior ao número de habitantes que possuem até
15 anos, fator que vem se agravando nos últimos anos. O número médio de nascimentos gira em torno
de 1,5 criança por mulher, enquanto a expectativa de vida, em alguns países, já está próxima aos 80
anos. Uma medida que vem sendo tomada para regular, de certo modo, o ritmo de crescimento da po-
pulação é a concessão de incentivos para que as famílias passem a ter mais filhos. Isso porque, à medi-
da que a média de idade em um país se eleva, a PEA (População Economicamente Ativa) vai diminuin-
do, de forma que os gastos por parte do governo para sustentar os aposentados e manter outros custos
aumentam. Além disso, há uma queda na geração de empregos, com a ocorrência de vagas ociosas,
atraindo menos investimentos e gerando menos riquezas aos países.

Atividades:

1)A Europa é um dos seis continentes do planeta. Ela é considerada o berço da civilização ocidental e,
ainda, detém um grande poderio político e econômico. Qual dos países abaixo NÃO está localizado na
Europa?

A) Alemanha

B) Estados Unidos

C) França
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D) Itália

E) Países Baixos

2)A população da Europa, nas últimas décadas, passou por importantes transformações estruturais que
refletem na dinâmica política e econômica dos países europeus. São duas características gerais da po-
pulação europeia a

A) alta natalidade e a alta taxa de mortalidade infantil.

B) baixa fecundidade nas áreas rurais e a baixa longevidade.

C) elevada taxa de mortalidade infantil e o grande número de idosos.

D) baixa taxa de natalidade e a alta expectativa de vida.

E) grande concentração de renda e a baixa igualdade de gênero.

3) Responda as perguntas abaixo:

a) Caracterize a população europeia.

b) Segundo o texto, porque a população europeia está mal distribuída pelo continente?

c)O texto traz alguns países europeus e suas densidades demográficas. Faça uma tabela ordenando os
países de maior densidade demográfica  para os de menor.

d)Por que na Europa hoje , um dos maiores problemas demográficos é o envelhecimento de sua popu-
lação?

e) O que o governo de alguns países vem fazendo para contornar esse problema citado acima?

4)Marque V ou F:

a) (   ) A densidade demográfica europeia apresenta um aumento significativo. A taxa de natalidade do
continente hoje gira em torno de 3,5 filhos por mulher.

b) (  ) Nos países europeus a população idosa, acima dos 60 anos, é maior do que a população com
idade  ate 15 anos.

c) (   ) Alguns governos europeus criaram incentivos para que casais tenham mais filhos.

d) (   ) Essa queda na população jovem, que também e chamada de PEA ( população economicamente
ativa) não interfere na economia dos países.

INGLÊS

Habilidades EF09LI - 

* Relação entre contexto de produção e características dos gêneros textuais e verbos regulares e irregulares. 

ENGLISH CLASS 

HELLO CLASS, 

How are you? 
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1- Coloque o future WILL CORRETAMENTE NA FRASE: 

a)He_______________________________youtomorrow(tocall)
b)She_____________________________mewiththeEnglish(tohelp
c) hey ______________________________ in the disco. (to meet)
d)It  ____________________________ a sunny day tomorrow. (to be) 
e) We____________________________wellthejob.(todo)

f) I _____________________________ next week. (to travel)

g) You ________________________ to the movies next Monday. (to go) 

h) She _____________________________ a book tomorrow. (to read)

 i)We _______________________ new friends (to make)

2- coloque as frases na interrogativa: 

a I Will work hard tomorrow. 

int.: ______________________________________________________________

b They play soccer tomorrow.

Int: _______________________________________________________________

c He  will cost 47 dollars to fix the car.

int.: 

d Children will Go  to the park

int.: ______________________________________________________________

e The girls will talk to you.

Int: _______________________________________________________________

f  The bus will leave at 10 o’clock.

Int: 

3- COLOQUE AS FRASES DO EXERCÍCIO 2 NO PORTUGUÊS: 

4-AQUISICAO DE VOCABULARIO : 
Relacione as colunas: 

❤ Teacher Adriana
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ARTE

Campo de Experiência: ARTES 
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS, COM BASE EM TEMA OU 
INTERESSE ARTISTICO DE MODO INDIVIDUAL. 

Habilidades: EF69AR06-ES

ARTE BARROCA
A Arte Barroca A arte Barroca desenvolveu-se no século XVII, num período de mudanças na Europa. Os princípios 
da arte barroca surgiram no século XVI com o movimento da Reforma Protestante, que teve início na Alemanha e 
depois se espalhou para os demais países. 

A Arte utilizada como meio de propagar o catolicismo e ampliar sua influência na Contra-Reforma. Michelangelo 
foi o precursor de um estilo que ficou conhecido por Barroco. 

Observe o teto da capela Sistina https://www.youtube.com/watch?v=9hJNXtBNKeI 
Arte de caráter religioso, vista e utilizada como meio de ampliar a influência católica. O teto da capela como ca-
racterística do período barroco foi elaborado e desenhado com riquezas de detalhes criando um cenário rico em 
ações e personagens religiosos. 
Atividade: 
1)- Agora é sua vez de criar, elabore como você pintaria o teto do seu quarto. Coloque seus personagens favoritos
desenhe e pinte cada detalhe. Use o espaço todo da folha imaginando
que este espaço e o seu teto. Seja criativo!
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Educação física: Ginástica de conscientização corporal 9ano

Em  nossa  nova  coletânea  vamos
estudar sobre diferentes tipos de ginásti-
cas  de  conscientização  corporal.  Essas
ginásticas  podem  ser  definidas  através
de  movimentos suaves e de autoper-
cepção, buscando a conscientização cor-
poral, o equilíbrio físico e mental além da
prevenção de doenças. Quando nos refe-
rimos apenas ao ambiente  escolar,  sua
principal  contribuição  se  dá  através  de
uma reeducação postural. 

Questão01:  Antes  de  aprofundarmos
mais sobre a ginástica de conscientização corporal, precisamos entender como seus conceitos
foram se desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Desse modo, pesquise sobre o
processo histórico desses tipos de ginásticas, de uma forma geral.

_______________________________________________________________

Questão02: A ginástica de conscientização corporal é dividida em diversas modalidades com
suas próprias técnicas. Entre elas temos: relaxamento, meditação, automassagem, pilates,
yoga. Sabendo disso, você deverá escolher uma dessas ginásticas e fazer o que se pede:

a) Definição sobre o tipo de ginástica;
b) Principais características;
c) Principais benefícios.

 Questão03: Até o presente momento, descreva com suas palavras o que entendeu sobre a gi -
nástica de conscientização corporal.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________

Questão04: Momento prático! Será postado durante as aulas remotas, um tipo de aula prática
sobre ginástica de conscientização corporal. Após a execução, responda:

a) O que achou da atividade prática;
b) Quais foram as sensações físicas e mentais observadas;
c) Quais grupos musculares foram abordados.
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CIÊNCIAS

Espero que estejam bem e se cuidando!!!!!      ## se cuide... fique em casa

Neste  roteiro  continuaremos  com  estudos  sobre  reprodução,  agora  enfatizando  sobre  a
REPRODUÇÃO HUMANA e SEXUALIDADE. 

A  intensa  transformação  orgânica  relacionada  ao  amadurecimento  sexual  sofrida  pelo
adolescente é mediada pela ação dos hormônios sexuais. São eles que levam ao desenvolvimento
dos  chamados  caracteres  sexuais  secundários:  mudanças  relacionadas  ao  amadurecimento
sexual que nos permitem distinguir os indivíduos dos sexos (e não gênero) masculino e feminino. Os
hormônios sexuais são secretados pelos testículos, no sexo masculino, e pelos ovários, no sexo
feminino.  Essas  estruturas  também  são  responsáveis  pela  produção  dos  gametas  masculinos,
esper  matozoides  , e femininos, ovócitos. O hormônio sexual masculino é a testosterona. Na mulher,
são produzidos dois hormônios sexuais, a progesterona e o estrógeno. As alterações ocorridas na
puberdade estão relacionadas ao estrógeno. Veremos o papel da progesterona mais adiante, ao
discutir o ciclo menstrual e a reprodução.

 PUBERDADE FEMININA PUBERDADE MASCULINA 
INÍCIO: 11 A 12 ANOS (EM MÉDIA). INÍCIO: 14 ANOS (EM MÉDIA). 

CRESCIMENTO ACELERADO DA ESTRUTURA
ESQUELÉTICA (“ESTIRÃO DO CRESCIMENTO”). 

CRESCIMENTO ACELERADO DA ESTRUTURA
ESQUELÉTICA (“ESTIRÃO DO CRESCIMENTO”). 

DESENVOLVIMENTO DE PELOS EM REGIÕES
VARIADAS, PRINCIPALMENTE NAS AXILAS E NAS

GENITÁLIAS. 

DESENVOLVIMENTO DE PELOS EM REGIÕES
VARIADAS, PRINCIPALMENTE NAS AXILAS, NAS

GENITÁLIAS, NO PEITO E ROSTO (BARBA). 
AUMENTO DA ATIVIDADE DAS GLÂNDULAS

SUDORÍPARAS E SEBÁCEAS. 
AUMENTO DA ATIVIDADE DAS GLÂNDULAS

SUDORÍPARAS E SEBÁCEAS. 
ALARGAMENTO DOS QUADRIS (CONFERE ASPECTO

MAIS CURVILÍNEO AO CORPO). 
AUMENTO DA MUSCULATURA E ALARGAMENTO

DOS OMBROS. 
AMADURECIMENTO DA GENITÁLIA INTERNA E

EXTERNA. 
AMADURECIMENTO DA GENITÁLIA INTERNA E

EXTERNA. 
DESENVOLVIMENTO DAS MAMAS. MODIFICAÇÃO NO TOM DE VOZ. 

PRIMEIRA OVULAÇÃO E MENSTRUAÇÃO. EJACULAÇÃO. 
Os gametas  masculinos  são  denominados  espermatozoides,
células pequenas, divididas em três regiões principais: a cabeça,
a peça intermediária e o flagelo (também chamado cauda).
Os  gametas  femininos,  os  ovócitos,  são  células  globosas  e
muito  maiores  que  os  espermatozoides.  Não  apresentam  a
capacidade de locomoção e carregam em seu interior o material
genético proveniente da mãe.

SPTZ- 
espermatozoide
humano

OVÓCITO: 
gameta feminino



Enquanto o ovócito está amadurecendo, o útero se prepara para receber e nutrir um embrião,
caso a fecundação ocorra. A parede uterina se torna mais espessa e ricamente vascularizada. Em
seguida, ocorre a ovulação, por volta do 14º dia do ciclo. O ovócito liberado segue para as tubas
uterinas. Em caso de relação sexual desprotegida, acontece a fecundação. Caso não seja fertilizado,
o ovócito degenera e morre. Passados alguns dias, a parede uterina começa a descamar: sangue e
fragmentos da mucosa uterina são liberados pelo canal vaginal. É o
que chamamos de menstruação. A menstruação costuma durar de
3 a 5 dias, mas pode ser variável de mulher para mulher, bem como
a duração de todo o ciclo.

O  ciclo  menstrual  é  regido  pelos  hormônios  sexuais,  sofrendo
alterações de concentração ao longo do tempo. Na primeira fase do
ciclo, as células do folículo ovariano produzem  estrógenos. Esses
hormônios atuam sobre a parede uterina, promovendo a proliferação
das células, o que leva a parede uterina a aumentar de espessura. 

Após  a  ovulação,  os  resquícios  do  folículo  ovariano  que
permanecem no ovário se tornam o  corpo lúteo,  que, além de secretar estrógenos, promove a
produção de progesterona. Esse hormônio continua a preparação do útero, promovendo a ativação
das glândulas do endométrio e o desenvolvimento de sua vascularização. Caso não ocorra a fecun-
dação, o corpo lúteo atrofia, o que leva a uma abrupta queda nos níveis hormonais, desencadeando
a menstruação.

Entendendo um pouco mais sobre os Métodos de Anticoncepção, ou seja, métodos que evitam
a gravidez, é bom, lembrar que são dispositivos que não interrompem a gravidez, pois isso é o
Aborto.  Na realidade são métodos que podem ser Naturais (realizados observando o corpo sem
nenhum uso de dispositivos: como, tabelinha, coito interrompido), podem ser também métodos
Artificiais (realizados com o uso de dispositivos de barreira como: Diafragma e Preservativos ou
Camisinhas masculina e feminina, assim como os hormonais a exemplo das  pílulas, injeções,
adesivos,  implantes e o intrauterino-  DIU),  como também podem ser  Métodos Irreversíveis,
também  chamados  de  cirúrgicos  como  a  Laqueadura  ou  ligadura  das  tubas  uterinas e  a
Vasectomia dos canais deferentes. 

Isso  existe,  porque  na  espécie  humana,  o  sexo  não  é  encarado  apenas  como  mecanismo
reprodutivo. A relação sexual  é um momento íntimo que gera prazer físico e pode também estar



atrelada a contextos afetivos e emocionais dentro dos relacionamentos. Contudo, o ato sexual pode
oferecer o risco de uma gravidez, a qual nem sempre é desejada pelas pessoas envolvidas. Para
que a  sexualidade possa ser  desfrutada com segurança,  é  importante que as pessoas tenham
certeza  se  querem  ter  filhos,  quando  e  quantos  querem.  Assim,  para  que  haja  um  melhor
planejamento familiar, existem os métodos contraceptivos.

Os métodos contraceptivos podem ser combinados de modo a aumentar a sua eficácia. A escolha
do(s) contraceptivo(s) deve ser feita a partir do diálogo com um profissional da saúde. No caso de
métodos  que  usem medicamentos,  por  exemplo,  isso  é  extremamente  necessário  já  que  cada
organismo reage diferentemente e o médico poderá prescrever aquele mais adequado. No Brasil, o
sistema único de saúde (SUS) oferece gratuitamente diversos desses métodos, basta procurar uma
unidade pública de saúde, onde será feito o aconselhamento para a escolha do método, bem como
suas vantagens, desvantagens e instruções sobre o uso adequado do método escolhido.

Além do assunto  ISTs  (Infecções Sexualmente Transmissíveis), antes chamadas de  DSTs
(Doenças  Sexualmente  Transmissíveis),  abordados  neste  roteiro,  sabe-se  que  há  outros  temas
pertinentes  na  reprodução  e  sexualidades,  como  reproduções  assistidas,  aborto,  orientações
sexuais e questões de gênero, partos nas relações e mecanismos reprodutivos humanos e dos
outros seres vivos; mas que serão abordados em outras oportunidades.

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são aquelas transmitidas de uma pessoa
para outra principalmente via contato sexual,  embora possam apresentar outros mecanismos de
transmissão, dependendo da enfermidade em questão. Existem muitas infecções que se incluem
nessa categoria,  as quais podem ser causadas por inúmeros agentes pertencentes a diferentes
categorias de seres vivos como vírus, bactérias, e outros parasitas. 

A  atenção  com  o  próprio  corpo  é  fundamental  no  diagnóstico  de  uma  IST,  pois  essas
infecções envolvem regiões corporais muito íntimas. Cada pessoa deve estar sempre em alerta a fim
de  identificar  alterações  que  possam  ser  sinais  de  uma  dessas  doenças.  Feridas,  verrugas,



manchas, secreções (corrimento), odores atípicos e prurido (coceira) podem ser indícios de ISTs.
Em  algumas  pessoas,  essas  doenças  podem ser  assintomáticas,  de  modo  que  carregam os
agentes infecciosos, mas não apresentam sinais da doença. Isso é muito perigoso, pois, julgando
estar saudáveis, esses indivíduos podem contaminar outros. Realizar exames periódicos e usar o
preservativo é muito importante para que possamos exercer a nossa sexualidade com segurança.
No caso de doenças sexualmente transmissíveis, além da responsabilidade com o próprio corpo, há
também que haver o respeito e o cuidado com o outro com quem se está estabelecendo essa
relação. 

Além da  Candidíase (Sapinho genital),  que é uma micose (doença causada por fungo),
provocando coceiras e corrimentos vaginais, abaixo encontra-se, resumidamente, as principais ISTs.



 
PRATICANDO/ATIVIDADES... (realize me seu caderno de atividades em Ciências)
1)No esquema de  seu  Sistema reprodutor:  Faça  legenda  de  órgão internos  e  externos  e
indique pelo menos em 3 órgãos seus nomes e funções: 

2) VÍSPORA:
               PERGUNTAS                                                    RESPOSTAS

         1-Órgão que armazena o SPTZ                       A- TESTÍCULOS
         2-Produz óvulos e hormônios                            B-REPRODUÇÃO 
         3-Hormônio masculino                                       C-PÊNIS
         4-Hormônio feminino                                          D- PRÓSTATA
         5-Onde ocorre a fecundação                              E-ÚTERO
         6-Onde ocorre a nidação                                    F-EPIDÍDIMOS
        7-Produz sêmen                                                   G-OVÁRIOS
        8-Membro copulador                                          H- TESTOSTERONA
        9-Processo de multiplicação das espécies       I-PROGESTERONA
        10-Órgão que produz SPTZ e hormônios           J-TUBAS UTERINAS

3--Complete as lacunas abaixo com as palavras do quadro a seguir, de forma que dê sentido
ao texto sobre os Métodos de Anticoncepção:

gestação irreversíveis laqueadura anticoncepcionais 
vasectomia período fértil preservativo esterilização 
tabelinha ciclo menstrual coito interrompido diafragma 

a. Métodos ____________ são ferramentas usadas pelo ser humano para evitar uma ___________
indesejada. 

b. A ________ e  _____________ são procedimentos cirúrgicos usados para evitar a concepção em 
pessoas mais velhas ou casais que não desejam ter filhos. São métodos__________, pois 
promovem a______________   . 
c. _____________é um pequeno objeto semicircular de borracha ou silicone que deve ser colocado
dentro da vagina antes da relação sexual e retirado horas depois.
d.  Os métodos _______________, entre os quais se destacam __________e ____________, são

muito suscetíveis a falhas. 
e. O único método capaz de prevenir simultaneamente contra a gravidez indesejada e ISTs ou DSTs

é o ____________ . 
f.  A_________  se  baseia  no acompanhamento  do__________  da  mulher  e  na  abstinência  de
relações no ______________ .

4-Complete as lacunas com os termos no quadro abaixo, sobre ISTs:

LEGENDA:
(    ) ÓRGÃOS 
EXTERNOS
(    ) ÓRGÃOS 
INTERNOS

Nº
Órgão

Função

1- 2-

3- 4-

5- 6-

7- 8-

9- 10-


