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9° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):________________________________________________Turma:_____ 

 

Orientações:  

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

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia: 
Por que o ar é invisível? 
É porque os gases da nossa atmosfera são incolores! Ou seja, a gente só enxergaria o gás se ele fosse 
composto por elementos químicos que absorvessem a luz e, então, “espalhasse” as cores que sobraram, 
dando cor ao ambiente. Como nem todos os raios que compõem a luz são visíveis e como a atmosfera é 
composta por 99% de nitrogênio e oxigênio, o ar é invisível. Ele não absorve cores visíveis que a gente 
possa enxergar. As cores que enxergamos atravessam o ar e não são absorvidas por ele.  Se a atmosfera 
fosse de vapor de iodo, por exemplo, o ar seria violeta.  

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/noticias/>. 

 

0 1 – Identifique a finalidade do texto lido: 

0 2 – Assinale a frase que apresenta o emprego de uma das flexões do verbo “ser”: 

a) “É porque os gases da nossa atmosfera 

são incolores!” 

b) “Ou seja, a gente só enxergaria o gás [...]” 

c) “[...] as cores que sobraram, dando cor ao 

ambiente.” 

d) “Ele não absorve cores visíveis que a 

gente possa enxergar.” 

03 – Na passagem “Se a atmosfera fosse de vapor de iodo, por exemplo [...]”, o verbo “ser” foi 

empregado no modo: 

a) subjuntivo  

b) imperativo afirmativo 

c) indicativo  

d) imperativo negativo 

 

 Concordância com o verbo ser: 

a - Quando, em predicados nominais, o sujeito for representado por um dos pronomes: tudo, nada, isto, 

isso, aquilo - o verbo “ser” ou “parecer” concordarão com o predicativo. 

Exemplos: Tudo são flores.  Aquilo parecem ilusões. 

Dicas: 

b - O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos: que ou 

quem. 

Exemplos: Que são gametas?  Quem foram os escolhidos? 

c - Em indicações de horas, datas, tempo, distância - a concordância será feita com a expressão numérica 

Exemplos:  São nove horas.  É uma hora. 

Dicas: 

Em indicações de datas, são aceitas as duas concordâncias, pois subentende-se a palavra dia. 

Exemplos:  Hoje são 24 de outubro.   Hoje é (dia) 24 de outubro. 

http://recreio.uol.com.br/noticias/
http://recreio.uol.com.br/noticias/
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04 – No trecho “[...] o ar seria violeta.”, o verbo sublinhado indica um processo: 

a) inacabado  

b) concluído  

c) aparente  

d) hipotético  

 

05 – Transcreva o período do texto em que se registra a presença de duas flexões do verbo “ser”: 

uma no singular e a outra no plural. Em seguida, grife-as: 

 

06- A relação de verbos que completam, conveniente e respectivamente, as lacunas dos períodos 

abaixo é: 

a)  Hoje ____ 24 de janeiro.                   

b) Trinta quilômetros ____ muito. 

c)  Já ____ uma e vinte. 

d)  ____ ser duas horas. 

(   ) -  são – são – eram - devem. 

(   )  -  é – são – era – deve. 

(   ) -  é - é – era – devem. 

(   ) -  são – é – era – deve. 

(   ) -  são – é – eram – deve. 
07 -  Leia e resolva: 

A frase em itálico apresenta erro de concordância verbal, marque o 
item abaixo que apresenta a forma correta na comunicação. 
a) A gentes vamos. 
b) As gente vai. 
c) As gentes vamos. 
d) A gente vai. 
 

 

 

 

 

 

08 -  Observe uma faixa que uma determinada escola produziu para expor de frente ao colégio e 

depois responda à questão: 

 
 

Há erro de concordância verbal empregada na faixa, portanto, a 
frase deveria ser reescrita da seguinte maneira 
a) “Está aberta as matrículas... “. 
b) “Estão aberta as matrículas...”. 
c) “Estão abertas a matrícula...”. 
d) “Estão abertas as matrículas...”. 
 

 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-wPguTyTj5gE/Ux53OisvmKI/AAAAAAAAACg/uuG_6tZXeK0/s1600/2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zp7fmw8gowQ/Ux520gXOsjI/AAAAAAAAACY/2sI1duL7_uc/s1600/1.png
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MATEMÁTICA 

 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Equação do 2° grau.  

Habilidades: EF09MA09 - Compreender os processo de fatoração de expressões algébricas, com base em 

suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados 

por equações polinomiais do 2º Grau. 
 

EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU 

 
A representação matemática é dada por:                
 
Sendo:  
a: coeficiente quadrático.                 b: coeficiente linear 
c: coeficiente constante                   x: variável  

 

Cálculo da equação de segundo grau 
Encontrando o discriminante 

O discriminante de uma equação de segundo grau é indicado pela letra grega delta e pode ser 

encontrado pela seguinte fórmula: 

 

       Na equação: 4x² – 4x – 24 = 0, por exemplo, os coeficientes são: a = 4, b = – 4 e c = – 24. 

Trocando esses números na fórmula do discriminante, teremos: 

 

Encontrando as soluções da equação 

Para encontrar as soluções de uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bháskara, basta 

substituir os valores do coeficientes e discriminante:  

 

       Então, as soluções dessa equação são 3 e – 2, e seu conjunto de solução é: S = {3, – 2} 
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ATIVIDADES 

 

1) Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não: 

a) 5x2  + 3x - 2 = 0    

b) 3x2. + 55 = 0 

c) x2  + 6x = 0 

d) x2 - 10x + 25 = 0 

 

 

2) Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso: 

a)  x² + 9 x + 8 = 0          

b) 9x² - 24 x + 16 = 0     

c) x² - 2 x + 4 = 0            

d) 3x² - 15 x + 12 = 0     

e) 10x² + 72 x - 64 = 0   

 

 

3) Aplicando a fórmula de Bháskara, resolva as seguintes equações do 2º grau. 

a) x² - 5x + 6 = 0           

b) x² - 8x + 12 = 0         

c) x² + 2x - 8 = 0           

d) x² - 5x + 8 = 0           

e) 2x² - 8x + 8 = 0         

f) x² - 4x - 5 = 0            

g) 3x² – 7x + 4 = 0  

h) 9y² – 12y + 4 = 0  

i) 5x² + 3x + 5 = 0  
 

HISTÓRIA 

 

Componente Curricular: História 

Objeto de conhecimento/conteúdo: A Revolução Russa 

Objetivos de aprendizagem: (EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da 

Revolução Russa e seu significado histórico. 

 

LEIA COM ATENÇÃO: 
Revolução Russa 

Antecedentes:  
    O Império Russo passava por uma grande crise no início do século XX:  
– O imenso território era governado por um imperador absolutista (o czar) a partir de São Petersburgo. O 
último czar foi Nicolau II (1894-1917); 
 – A economia russa era basicamente agrícola e a propriedade da terra estava concentrada nas mãos da 
nobreza russa e do clero, submetidos ao czar. Eram somente essas classes sociais que possuíam direitos 
na Rússia; 
– 80% da população era formada por camponeses vivendo em condições miseráveis – em torno de 40% da 
população eram de outra nacionalidade (não russa) e vivia em condições piores que a dos russos;  
– No final do século XIX a Rússia passou por um processo de industrialização dependente do capital 
estrangeiro (inglês e francês). Nas cidades industriais as condições de vida dos trabalhadores eram, muitas 
vezes, piores que a dos camponeses. 
    A derrota russa na Guerra Russo-Japonesa (1904) aumentou o endividamento do Estado. Várias revoltas 
populares estouraram e foram duramente massacradas. Dentre elas, o episódio mais conhecido foi o 
“Domingo Sangrento” (1905): centenas de trabalhadores pretendiam levar  
ao czar um abaixo-assinado reivindicando melhores condições de vida e reforma política. Apesar desse 
movimento ter sido pacífico, os trabalhadores foram recebidos a tiros e mais de mil pessoas foram mortas.  
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   Ao mesmo tempo intelectuais, profissionais liberais e capitalistas também passaram a criticar o czarismo. 
O czar Nicolau II tentou amenizar a situação prometendo a convocação da Assembleia Nacional (Duma). 
Várias Dumas foram convocadas e fechadas, o que aumentou ainda mais as críticas ao czar.  
  Os partidos políticos eram proibidos, mas vários existiam na clandestinidade, sendo alguns deles 
inspirados pelos ideais marxistas e outros pelo modelo liberal europeu. Muitos dos líderes desses partidos 
tinham sido exilados, mas continuavam atuando, a partir do exterior, para derrubar o czarismo.  
  Quanto mais a insatisfação das massas populares aumentava, mais esses partidos ganhavam força. Os 
bolcheviques (“maioria”) do Partido Operário Social-Democrático Russo (marxista) foi o grupo que mais 
conseguiu destaque nesse cenário de crise. Além disso, em diversas regiões, os próprios trabalhadores 
passaram a se organizar em conselhos, chamados de sovietes.  
Revolução Branca 
A entrada do Império Russo na I Guerra Mundial levou a uma grave crise socioeconômica. Em fevereiro de 
1917 o czar abdicou, pondo fim ao czarismo. Em seu lugar assumiu um Governo Provisório, inspirado no 
modelo liberal europeu (Revolução Branca). Mas esse novo governo não atendeu a principal reivindicação 
popular: a retirada da Rússia da guerra. 
  Poucas semanas depois, Lênin (líder dos bolcheviques) chegou do exílio à Rússia, e iniciou uma 
campanha a favor da saída da Rússia da guerra e da reforma agrária, defendendo uma aliança do partido 
aos sovietes. Os slogans de seus discursos eram: “Paz, pão e terra” e “Todo poder aos sovietes!”. 
    Em São Petersburgo, Leon Trotsky (líder do soviete local) passou a organizar a Guarda Vermelha em 
apoio à revolução que Lênin propunha.  
    Em outubro de 1917 a Guarda Vermelha, com apoio de operários, camponeses e soldados, depôs o 
Governo Provisório, aclamando Lênin como líder do primeiro Estado socialista da História (Revolução 
Vermelha ou Bolchevique)  
 
Rússia Bolchevique (Revolução Vermelha) 
As primeiras medidas de Lênin, apesar de serem coerentes as suas propostas de campanha, não 
agradaram:  
– Ao retirar a Rússia da I Guerra, Lênin aceitou pagar indenização e ceder territórios à Tríplice Aliança;  
– Ao confiscar bens da antiga elite russa, o novo Estado bolchevique gerou uma grande saída de capitais 
do país.  
   A miséria da população aumentou e uma Guerra Civil se iniciou em 1918. De um lado estava o Exército 
Vermelho (antiga Guarda Vermelha e força militar dos bolcheviques) e de outro o Exército Branco (antiga 
elite e descontentes com o novo governo, que tinham apoio internacional).  
   Os bolcheviques foram implacáveis: implantaram uma política econômica chamada de “comunismo de 
guerra”, e assim confiscaram tudo que era produzido pela população para sustentar a Guerra Civil. A polícia 
política perseguia todos os que fossem considerados “antirrevolucionários”, ou seja, os inimigos dos 
bolcheviques. Em 1920 o Exército Vermelho venceu a Guerra Civil e o Estado Bolchevique foi implantado 
na Rússia.  
 Em 1921, Lênin buscou reorganizar a economia russa, implantando a NEP (em português: Nova Política 
Econômica), dando algumas liberdades econômicas à população, mas sempre com a orientação do Estado.  
   No ano seguinte os bolcheviques fundaram o Partido Comunista Russo e a cidade de Moscou se tornou 
oficialmente a capital de um novo país: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Apesar do 
nome, esse enorme país nada tinha de “união”, na realidade significou a expansão russa e bolchevique 
sobre os países vizinhos.  
   Mas foi no governo de Stálin, sucessor de Lênin, que a URSS se tornou uma grande potência mundial. 
Uma ditadura totalitária foi imposta, a partir de uma economia controlada pelo Estado e de uma política de 
extremo controle sobre a população. 
Para saber mais... 
Depois de realizar a leitura do texto, agora vamos assistir um vídeo sobre o conteúdo e não esqueça de 
anotar no seu caderno as informações. 
Acesse o link abaixo para assistir o vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=-2F-1vaUanw 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-2F-1vaUanw


9º ANO – 7ª CAP’s – ANO - 2021 

Agora vamos para as atividades... 
Depois de ler o texto e assistir o vídeo: Revolução Russa, faça as anotações no seu caderno sobre o que 
foi abordado no vídeo, vamos precisar delas para responder as atividades e esse texto acima também. 
1) Responda: 
a) Descreva a Rússia antes da Revolução de 17?  
b) Quais as medidas tomadas pelos bolcheviques ao tomarem o poder?  
c) O que é NEP? 
d) Aponte quem eram os bolcheviques e os mencheviques? 
2) Elabore uma linha do tempo com os fatos: Revolução de 1905, Revolução de Fevereiro, Revolução de 

Outubro, Nova Política Econômica e Ascensão de Stalin. 
 

GEOGRAFIA 
 

* Objeto do conhecimento: A economia da Europa 
* Habilidades a serem alcançadas: Conhecer e analisar o potencial econômico da Europa. 
 
A economia da Europa 
Durante séculos a Europa foi um dos maiores centros econômicos do planeta. Entre as causas,podemos 
citar como a principal sua condição geográfica. A localização entre a África e a Ásia, fez da região europeia 
um ponto de passagem obrigatório, e facilitou de forma substancial a absorção e irradiação dos 
conhecimentos, tecnologia e comércio de ambos continentes. Esta condição perdurou até ao século XX. No 
século XX, a Europa viu seu predomínio declinar em relação aos Estados Unidos, o Japão e, na fase final, 
a República Popular da China. A Primeira ] e Segunda guerra mundial, travadas em seu território, a 
carência de energia, de petróleo, além de uma intensa rivalidade entre seus povos, representaram para o 
continente a perda de sua liderança econômica, repercutindo em diferentes graus no estrangeiro. 
A Europa não tem auto-suficiência na produção de energia, exigindo a importação de muito petróleo. Este 
produto só é extraído em quantidades consideráveis na Rússia e no Mar do Norte. O gás natural, outro 
produto bastante usado na geração e produção de energia é muito abundante na Rússia, Romênia, Países 
Baixos e no Reino Unido. Outro recurso energético que teve grande importância nas fases iniciais da 
revolução industrial foi o carvão mineral, muito abundante, sobretudo na Alemanha, Polônia, Rússia, Reino 
Unido. Todas estas fontes energéticas são extremamente poluidoras e causam grandes impactos 
ambientais em todo o planeta. No caso da energia limpa, ou seja, não poluidora, podem ser citadas 
a energia hidráulica, energia eólica, e energia solar, de baixa produção e utilização da Europa, devido às 
suas condições geográficas. A produção de energia nuclear na Europa é muito importante, e, a exemplo 
dos Estados Unidos, gera imensas quantidades de lixo atômico, cujo fim, desde o início de sua utilização, é 
muito nebuloso e nunca divulgado na mídia mundial. 
O comércio na Europa, ainda apresenta uma certa polarização. Na região ocidental o movimento de capital 
e transações comerciais ocupam lugares proeminentes nas trocas internacionais. Os principais parceiros da 
região são os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e os países do Oriente Médio. 
No caso da Europa oriental, o volume de transações comerciais é bem menor, isto ocorre devido aos 
traumas ainda da divisão do continente em dois blocos, ocidental e oriental, e ao resultado dos múltiplos 
embargos e manipulações de mercados ocorridas durante a Guerra Fria.Importações e exportações 
Basicamente a Europa importa matérias-primas: minerais, produtos tropicais, borracha e madeira. 
Manufaturados de alta tecnologia procedentes dos Estados Unidos e do Japão. A exportação predominante 
é de manufaturados, automóveis,navios, produtos químicos, produtos ópticos e calçados. As Economias Da 
Europa Ocidental O comércio intra-europeu ocorre da mesma forma que em outras regiões do Planeta. 
Para favorecer ao comércio local foi criada uma legislação específica e acordos comerciais que se 
materializaram em organizações como a Associação Europeia de Livre Comércio e a Comunidade 
Econômica Europeia. 
Na área centro-ocidental europeia, onde o comércio é intenso, e a rede rodoviária e ferroviária terrestre 
mais densa do planeta. As trocas e o comércio se dão de forma muito rápida e dinâmica. Nas demais 
regiões embora não possuam uma rede viária tão densa, ainda é bem acima da média do resto do mundo, 
pois, nenhum habitante de uma região medianamente importante deixa de contar 
com ferrovia ou rodovia próxima de si. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/África
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ásia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comércio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_América
https://pt.wikipedia.org/wiki/Japão
https://pt.wikipedia.org/wiki/República_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_da_Europa#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petróleo
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Econômica_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Econômica_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
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Devido ao seu perfil acidentado, do ponto de vista geográfico, o Continente Europeu possui muitas baías e 
portos naturais. Este particular permitiu historicamente o desenvolvimento da vocação marítima dos 
habitantes do litoral. 
Os portos mais movimentados são: Roterdã (Roterdão), Antuérpia, Le 
Havre, Marselha, Londres, Lisboa e Gênova. Os aeroportos mais movimentados da Europa são o de 
Moscou (Moscovo), Londres, Paris e Frankfurt, todos entre os mais movimentados do mundo. 
O fluxo turístico em direção à região do Mar Mediterrâneo, faz da aviação comercial da região a mais 
movimentada do mundo, sendo imensa a quantidade de turistas que transitam em vários dos aeroportos 
europeus. 
O continente europeu, berço da Revolução Industrial, é formado por alguns dos países mais desenvolvidos 
do globo. Segundo o Development Programme Report das Nações Unidas elaborado em 2006, com dados 
relativos a 2004, entre os dez mais desenvolvidos países do mundo, seis eram europeus. 
A agropecuária, a mineração e os transportes são os fatores que mais influenciam na economia europeia. 
Os grandes grupos industriais europeus e mundiais fazem investimentos elevados 
em pesquisa e tecnologia, criando e desenvolvendo novos produtos, modernizando e automatizando 
suas fábricas para alcançar um menor custo de produção e melhorar a sua competitividade global. 
Os parques industriais dos países da Europa Ocidental são bastante diversificados, destacando-se os 
ramos de produtos eletrônicos para consumo, telecomunicações, veículos aeroespaciais, aviões, produtos 
farmacêuticos, construção naval, energia nuclear, siderurgia e automobilística.Na Europa Oriental, após 
a Segunda Guerra Mundial, a atividade industrial desenvolveu-se com base no planejamento estatal, 
destacando-se a República Checa na indústria metalúrgica e a Polônia também na metalurgia e na 
construção naval. Com o surgimento do novo modelo industrial baseado nas novas tecnologias, o parque 
industrial dos antigos países socialistas encontrava-se com grande defasagem tecnológica. A transição 
para a economia de mercado a partir do início dos anos 1990 promoveu uma autêntica reestruturação 
industrial com a abertura de mercados, os cortes de subsídio às empresas estatais, a liberalização dos 
preços e um surto inflacionário. Muitas dessas empresas faliram e os países sofreram queda de produção e 
dos níveis de empregos. Nos últimos anos, aqueles países de maior tradição industrial, como a República 
Checa, a Polônia e a Hungria, iniciaram uma recuperação econômica com o aumento dos investimentos 
estrangeiros e a instalação de várias empresas multinacionais. 
Com o avanço do capitalismo na Europa Oriental, esses países estão se tornaram área de influência 
da União Europeia, principalmente através das relações comerciais e dos investimentos que a Alemanha 
passou a fazer na região. 
A União Europeia concentra algumas das maiores áreas industriais do mundo e vem sendo considerada um 
dos pólos da chamada tríade, um conjunto que concentra riqueza, poder e tecnologia. Os outros dois 
países que formam essa tríade são os Estados Unidos e o Japão. 
Agropecuária 
. 
A Europa apresenta uma importante e diversificada produção agrícola, com grande aproveitamento dos 
seus solos, geralmente férteis. O uso do solo está sujeito à técnicas adequadas e modernas, com elevada 
produtividade. 
A cultura de cereais é predominante, destacando-se o "trigo", produto mais importante. Sua principal área 
produtora é a região de solos negros da Ucrânia (tchernoziom). Os outros países que se destacam na 
produção de trigo são Itália, França, Alemanha e Rússia. Outros cereais cultivados são o centeio, a aveia e 
a cevada, importantes produtos agrícolas das áreas temperadas. 
O centeio substitui o trigo em áreas de clima mais frio e é importante na fabricação do pão. A aveia é 
produzida principalmente para a alimentação do gado, recebendo, por isso, o nome de forrageira. 
A cevada é uma matéria-prima básica à fabricação da cerveja, produto de destaque em vários países 
europeus. Os maiores produtores desses cereais são: Alemanha, França, Espanha, Polônia e Reino Unido. 
A batata é outro produto importante da agricultura da Europa. Os principais produtores de batata são: 
Alemanha, França, Países Baixos, Reino Unido e Rússia. Nas regiões europeias de clima mediterrâneo, 
sobressai o cultivo da oliveira, destina à produção de azeitonas e de azeite. Portugal, Espanha, França e 
Itália destacam-se como maiores produtores mundiais e seus produtos são reconhecidos como os de 
melhor qualidade internacional. 
Outro destaque especial é o cultivo da videira, destinada à produção de vinhos. Alguns tipos de vinho e de 
azeite só podem ser produzidos nesses países, devido às condições especiais do solo e do clima. Esses 
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aspectos geográficos atribuem aos países da Europa Mediterrânea condições especiais de mercado, 
devido à impossibilidade de produção, em outros países do mundo, de mercadorias com características 
similares. 
O volume de colheitas da Europa é muito inferior relativamente à América do Norte, Ásia e América do Sul. 
As culturas da região incluem cereais, sobretudo o trigo, cevada, o centeio cultivado em alternância com 
a batata. A produção de milho, arroz e aveia é deficiente. A produção frutícola, bastante diversa, varia de 
região para região. Exemplos são a pêra e a maçã produzidas nas zonas temperadas e úmidas. Podemos 
ainda citar as frutas cítricas do Mediterrâneo, e as videiras que devido às condições de solo e climáticas 
produzem grande quantidade de uva, e dão aos vinhos qualidade excepcional. Outro produto mediterrâneo, 
é a azeitona, apreciada e exportada para o mundo todo. 
Muitos dos problemas agrícolas da Europa decorrem da falta de autonomia do continente no tocante aos 
cereais para forragem, às gorduras vegetais e aos produtos tropicais. Não tendo condições climáticas nem 
geográficas para concorrer com os outros continentes nessa área, os governos dos países europeus 
subvencionam o cultivo de certos produtos, causando imensos desequilíbrios sociais nos países 
produtores, sobretudo nos de economia emergente e de terceiro mundo. A subvenção é uma maneira 
artificial de evitar a ruína dos agricultores europeus, além disso, serve para forçar o mercado internacional a 
flutuar de acordo com as aspirações de lucratividade dos grandes grupos econômicos. 
Pecuária 
Como a agricultura, a pecuária na Europa fornece uma grande variedade de produtos, desde a carne até 
o queijo e a manteiga. A pecuária é praticada principalmente de forma intensiva, com o gado recebendo 
cuidados técnicos, que proporcionam mais rendimentos. 
O rebanho mais numeroso é o de bovinos, criado principalmente na Rússia, na Ucrânia, na Alemanha, na 
França, na Grã-Bretanha e na Polônia. Apesar de não possuir um rebanho numeroso, a criação de gado 
leiteiro tem destaque na Dinamarca, Suíça e Países Baixos. Nos Países Baixos, por exemplo, a 
produtividade do rebanho é superior a 5 mil litros de leite por vaca ao ano, sendo cerca de 75% da 
produção de industrializados no país. 
A título de comparação, enquanto o consumo de leite na União Europeia, no início da década de 1990, era 
de 810 litros por habitante, no Brasil era de aproximadamente 90 litros por habitante. 
Além dos bovinos, destacam-se no continente europeu os rebanhos de suínos e de ovinos. Na suinocultura, 
a Alemanha sobressai como principal criador. Nesse país, cria-se principalmente o suíno destinado ao 
fornecimento de carne para atender ao alto consumo não só da Alemanha, mas também de toda a Europa. 
No entanto, a produção é insuficiente para abastecer todo o continente, sendo necessário importar carne 
suína. Os ovinos, utilizados para a obtenção de lã, são criados sobretudo nas ilhas Britânicas, 
na Romênia e na Espanha. Uma outra característica importante da agropecuária, principalmente nos países 
que fazem parte da União Europeia, são os subsídios concedidos pelos governos aos agricultores, como 
empréstimos a juros baixos e pagamentos a longo prazo. 
A criação em 1962 da PAC (Política Agrícola Comum) foi uma forma de os governos europeus protegerem 
seus agricultores da concorrência externa, visando a manutenção da renda e do emprego agrícola e a 
obtenção de uma estabilidade nos preços dos alimentos. Esse apoio dado à agropecuária desde a década 
de 1960 levou a Europa praticamente a se tornar autossuficiente nos principais produtos alimentares, mas 
não resolveu problemas como as disparidades entre países e regiões do continente. 
Nos anos 1990, esse programa começou a ser questionado no interior da União Europeia por aqueles que 
consideravam os custos muito elevados (45000 milhões de dólares anuais). A PAC também é motivo de 
críticas internacionais, principalmente por parte das instituições como a OMC (Organização Mundial do 
Comércio) e dos países como os EUA, que estão pressionando cada vez mais a redução do protecionismo 
agrícola, pois ele bloqueia a entrada de produtos de outros países no mercado europeu. A perspectiva da 
diminuição dos subsídios agrícolas tem sido objeto de protesto em vários países europeus, especialmente 
na França, maior produtor agrícola da Europa Ocidental e onde existe o maior número de agricultores 
beneficiados com os subsídios. 
Os países nórdicos têm tradição milenar na pecuária, em função disto, é muito desenvolvida e de alta 
qualidade. A produção na Europa de leite, queijo e manteiga supera o seu consumo, transformando-se em 
produtos de exportação. A avicultura não possui excedentes de produção, porém abastece o mercado 
de ovos e de carne de forma praticamente auto suficiente. 
Pesca 
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Na Europa, a pesca é uma atividade econômica bastante desenvolvida, sobretudo nos países setentrionais, 
destacando-se a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Islândia, que utilizam modernos equipamentos 
pesqueiros. As principais espécies são o bacalhau, o arenque e o salmão. A pesca nessa região é 
favorecida pela presença da corrente do Golfo (Gulf Stream), que carrega uma grande quantidade 
de plânctons, responsáveis pela formação de cardumes. 
Na Europa, a pesca tem grande importância em Portugal, na Noruega, na Islândia, na Rússia, 
na Dinamarca e na Espanha. As espécies mais comuns são o atum, bacalhau, a sardinha, a cavala, 
o arenque, e os crustáceos e moluscos. 
Recursos minerais e transportes 
Os recursos minerais mais importantes do continente europeu são: petróleo, carvão, ferro e manganês. O 
país que mais possui recursos minerais é a Rússia. O petróleo é explorado no continente e no oceano. 
Além da Rússia (parte na Europa) e do Azerbaijão, outro local rico em petróleo é o mar do Norte, onde a 
exploração pertence à Grã-Bretanha e à Noruega. Sua importação pesa na balança comercial. O carvão é 
extraído em maior quantidade na Ucrânia, na Grã-Bretanha, na Alemanha e na Polônia. A descoberta de 
sua utilidade como combustível e como componente para a produção de aço permitiu, no século XVIII, o 
desenvolvimento da atividade industrial. 
O ferro é explorado principalmente na Rússia (grande produtor mundial), na França e na Suécia. 
O manganês tem como principais produtores a Rússia e a Ucrânia, além da Romênia e da Hungria. 
Na Estônia há importantes reservas de xisto betuminoso, bastante aproveitado para a geração de energia 
após ser transformado em petróleo de xisto. 
Devido ao elevado grau de industrialização e às características geológicas do território, os países europeus 
são dependentes de uma série de minerais básicos à atividade industrial. A maior parte dos países importa 
minerais metálicos (ferro, manganês, bauxite e estanho), fundamentais às atividades metalúrgicas e 
siderúrgicas e, consequentemente, a uma série de mercadorias de bens de consumo duráveis, máquinas e 
equipamentos industriais.A Europa é o continente que possui a melhor rede de transportes do mundo. 
Suas ferrovias possuem bitola padronizada, o que possibilita o tráfego dos trens por todos os países 
(Eurotrem), que investem maciçamente nesse setor. 

Exercício 

1) Por que durante seculos a Europa foi o maior centro econômico do planeta? 
2) A Europa não possui autossuficiência em produção de energia. Como ela contorna esse problema? 
3) Caracterize o comércio dentro da Europa. 
4) Cite alguns produtos que a Europa importa. 
5) Caracterize a produção agrícola da Europa 
6) A Primeira Revolução Industrial foi iniciada na ___________________, em meados do século XVIII, e 
provocou profundas transformações na sociedade europeia da época. O pioneirismo desse país enquanto 
percursor dessa revolução resultou no seu protagonismo econômico em nível mundial até o início do século 
XX. Qual o nome do país que completa corretamente a lacuna?

A) Alemanha 
B) Inglaterra 
C) Irlanda 

D) Rússia 
E) Romênia

7) A principal área industrial da Europa Ocidental é a região: 

(a) de Lille, no norte da França 
(b) da Sicília, no Sul da Itália 

(c) da "mesetas", na Espanha. 
(d) do Ruhr, na República Alemã 

 (e) de Manchester, na Inglaterra 

8)Na Holanda, a área de planície sujeita à inundação pelo mar ou pelos rios, protegida por diques e 

utilizável para práticas agrícolas, recebe o nome de: 

a) punas 

b) horst 

c) pôlder 

d) necks 

e) boulders 
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CIÊNCIAS 

Nesta coletânea, revisitaremos assuntos sobre a Terra e o clima. 

Em anos anteriores estudaram sobre os 

movimentos do Sol no céu (ou seja, 

observados da Terra), ao longo do dia e 

do ano, podem ser explicados pelos 

movimentos de rotação e translação da 

Terra e pela inclinação do eixo de rotação 

em relação à sua órbita. Dizemos que o 

Sol se move no céu porque o vemos a 

partir da Terra. Se estivéssemos olhando 

para o planeta em que vivemos de fora do 

Sistema Solar, veríamos a Terra e os 

outros planetas se movendo em torno do 

Sol. 

O planeta em que vivemos apresenta um 

movimento de rotação em torno de seu 

eixo. Esse movimento ocorre do sentido 

oeste para o leste, e uma volta inteira 

ocorre após cerca de 24 horas. Mais 

exatamente, uma volta demora 23 horas, 

56 minutos e 4 segundos. Além do 

movimento de rotação, temos o de 

translação, em que a Terra gira ao redor 

do Sol percorrendo uma órbita. O eixo de 

rotação da Terra é inclinado em relação ao 

plano da órbita do planeta ao redor do Sol. 

Como veremos adiante, essa inclinação 

provoca alterações na maneira como as 

regiões da Terra recebem a luz do Sol ao 

longo do ano 

Para compreender as estações do ano, 

você deve antes lembrar que a Terra se 

desloca em torno do Sol. Esse 

movimento é chamado de translação e 

leva cerca de um ano para se completar: 

365 dias, ou, mais exatamente, 365 dias, 

5 horas, 48 minutos e 45,97 segundos. 

Veja na figura ao lado. 

A duração do dia (ou da noite) em 

cidades muito próximas à linha do 

equador, como algumas do norte do 

Brasil, é sempre de cerca de 12 horas o 

ano todo. Já próximo ao trópico de 

Capricórnio, o dia no início do verão pode  
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ter 14 horas e a noite, 10 horas, ocorrendo o 

contrário no inverno. No Brasil, essa variação – 

ao longo do ano – na duração relativa dos dias e 

das noites é mais facilmente percebida nas 

regiões mais ao sul do país. Nas regiões Norte e 

Nordeste, mais próximas à linha do equador, 

essa variação é menor. 

Cada cultura criou explicações próprias para 

fenômenos que se repetem – como o dia e a 

noite, as estações do ano e as fases da Lua – por 

meio da observação da natureza e do céu. Entre 

outras funções, essas explicações ajudavam as 

pessoas a se orientar no espaço, a marcar o 

tempo (construindo calendários, por exemplo) e 

a escolher a melhor época para cultivar e colher 

plantas, caçar ou pescar. 

O aperfeiçoamento de telescópios, por exemplo, ajudou os cientistas a fazer observações mais 

precisas da Lua. Hoje sabemos que ela tem diâmetro de cerca de 3 476 quilômetros, pouco mais de 

um quarto do diâmetro da Terra. Também sabemos que a Lua praticamente não tem atmosfera nem 

foi detectada nela qualquer forma de vida. Há algumas evidências de fragmentos de gelo espalhados 

nos polos norte e sul da Lua. 

Satélites naturais ou luas são os astros que giram em torno dos planetas. Além deles, há os satélites 

artificiais, que, a partir de 1957, começaram a ser colocados em órbita ao redor da Terra. Os satélites 

lançados têm como função a comunicação e o estudo do planeta. 

A Lua completa uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse 

movimento é chamado revolução ou translação lunar. Ela também realiza um movimento de rotação 

sobre o próprio eixo, e leva cerca de 27 dias e 8 horas para completar uma volta. Como o tempo dos 

dois movimentos coincide, é 

sempre a mesma face da Lua 

que fica voltada para a Terra. 

O outro lado nós não 

conseguimos ver e por isso 

dizemos que ele fica oculto. A 

Lua não tem luz própria: ela 

reflete a luz do Sol e por isso 

podemos vê-la. Conforme a 

Lua percorre seu trajeto ao 

redor da Terra, a face voltada 

para a Terra pode ficar mais ou 

menos iluminada. Por essa 

razão, quando vista aqui da 

Terra, a Lua apresenta 

diversos aspectos ao longo do 

mês. 
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A Lua apresenta diversas fases, sendo que quatro delas são mais conhecidas e consideradas prin-

cipais: lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. 

Quando o Sol, Terra e a Lua se alinham (ficam na mesma direção), ocorre o fenômeno eclipse, ou 

seja, a sombra e a penumbra de um astro sobre o outro. Por isso temos o eclipse total (em regiões 

da sombra ou umbra) e eclipse parcial (em regiões da penumbra). Ainda dizemos que esse eclipse 

pode ser: Lunar (projeção da sombra e penumbra da Terra na Lua, geralmente ocorre a noite) e; 

Solar (projeção da sombra ou penumbra da Lua no Sol, geralmente ocorre durante o dia). 

Devido a translação da Terra e a inclinação do seu eixo são responsáveis pelas estações do ano e 

cada uma com suas condições climáticas próprias. Além do movimento de translação da Terra, o 

movimento de rotação influencia a temperatura ao longo do dia. A rotação da Terra origina os dias 

e as noites e, consequentemente, a tendência das temperaturas é serem mais baixas antes de o Sol 

nascer e aumentarem durante o dia. Em geral, até o nascer do Sol, a temperatura tende a diminuir, 

resultado de um período de diminuição da energia térmica da superfície diante da ausência da inci-

dência direta de radiação solar. Já durante o dia, a temperatura é mais alta, atingindo valores máxi-

mos após o pico de incidência de radiação, que seria ao meio-dia. 

Assim o clima, ou seja, as características atmosféricas que se repetem ao longo do tempo (geral-

mente por anos), além terem esta influência, também estão relacionados à temperatura, chuvas, 

umidade e fatores geográficos como as correntes oceânicas e a circulação atmosférica. Bom lembrar 

que clima é diferente de tempo, pois este se refere apenas as condições atmosféricas em certo 

instante (dias e semana). 

A previsão do tempo pode ser feita de diferentes formas. Podemos, por exemplo, observar o céu. 

Em geral, céu claro e poucas nuvens são sinais de que não vai chover. Nuvens escuras, por outro 

lado, indicam a possibilidade de chuva. Podemos consultar a previsão do tempo divulgada nos meios 

de comunicação (internet, jornais, rádio, televisão). Esse tipo de previsão do tempo permite saber, 

além da probabilidade de chuva, se o dia estará nublado ou ensolarado, como estará a umidade do 

ar e qual será a temperatura do ambiente (máxima, mínima e média). Essa previsão, no entanto, 

não é completamente precisa, principalmente em uma escala de tempo maior, como em semanas 

ou meses. A Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas, ou seja, ela busca 

compreender características físicas e químicas da atmosfera e suas interações com a superfície 

terrestre. Assim, a Meteorologia dá fundamentos para a previsão do tempo. 

Uma massa de ar é formada por um imenso volume de ar atmosférico com condições de umidade, 

pressão e temperatura próprias, que podem se estender por centenas de quilômetros quadrados e 

milhares de metros de altura, por exemplo. No encontro de duas massas de ar com características 
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de temperatura, umidade e pressão do ar diferentes forma-se uma frente, que é a região de contato 

das duas massas de ar. Quando uma massa de ar quente se desloca em direção a uma massa de 

ar frio que está parada sobre uma região, ocorre uma frente quente. Nesse caso costuma haver 

ventos fracos e chuvas leves, mas isso vai depender também do clima da região. A frente fria ocorre 

quando uma massa de ar frio avança em direção a 

uma massa de ar quente e úmido que está parada so-

bre uma região. A massa de ar quente é empurrada 

para as camadas mais altas da atmosfera. Geral-

mente, na ocorrência dessas frentes, há ventos fortes, 

queda de temperatura e chuvas fortes, que param um 

pouco depois que a frente passa. Essa movimentação 

do ar atmosférico, que depende das diferenças de 

temperatura e de pressão entre as zonas climáticas, é 

responsável pela circulação atmosférica global. 

A umidade relativa do ar é um dos fatores que ajudam 

na previsão do tempo; quando ela está alta, por exem-

plo, a ocorrência de chuvas é favorecida. A umidade 

do ar pode ser medida por um aparelho chamado hi-

grômetro. A quantidade de chuva em uma região é 

medida pelo pluviômetro. Nesse aparelho, água da 

chuva é recolhida e fica armazenada no interior do 

equipamento. 

A chamada pressão atmosférica e é o peso que uma 

coluna de ar, em linha reta, exerce sobre um corpo em 

determinado instante e local. Mudanças na pressão at-

mosférica afetam significativamente o tempo e por 

isso costumam ser monitoradas. O aparelho que mede 

a pressão atmosférica é chamado barômetro. Uma 

queda rápida da pressão atmosférica indica que está 

se aproximando uma forte chuva; por outro lado, 

quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal de que 

o tempo vai ficar mais aberto. Usando apenas os sen-

tidos, você pode dizer se o tempo está frio ou quente. 

Já com um termômetro você pode comparar valores 

precisos, analisando, por exemplo, variação de temperatura de um dia para outro, ou no mesmo dia. 

Os oceanos também participam das trocas de calor e do clima por meio das correntes marítimas 

(ou oceânicas). Essas correntes são formadas por grandes volumes de água que se deslocam pelo 

oceano, transportando energia na forma de calor e influenciando o clima das regiões em que pas-

sam. Nas regiões próximas aos polos, a água dos oceanos perde energia térmica. Mais fria, essa 

água se dirige então para as regiões próximas do equador: são as chamadas correntes frias. Sem 

essas correntes, a temperatura das regiões equatoriais, como é o caso de parte das regiões Norte 

e Nordeste do Brasil, seria muito mais elevada. As correntes oceânicas quentes originam-se nas 

regiões equatoriais e se deslocam em direção aos polos. 
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Além da latitude, o clima de uma região também varia em função da altitude: quanto maior a altitude, 

menor a temperatura média do ar. Isso acontece porque com o aumento da altitude o ar torna-se 

mais rarefeito, com pouca concentração de gases e, portanto, com menos vapor de água. Como o 

vapor de água é responsável pela retenção da energia térmica, o ar atmosférico fica mais frio. Por 

isso, em áreas de elevada altitude as temperaturas são baixas, mesmo em locais próximos ao equa-

dor. Assim como a altitude, o relevo influencia características climáticas. Pode ocorrer, por exemplo, 

uma barreira montanhosa, que é a causa para o clima seco de algumas regiões, pois essa barreira 

dificulta a passagem dos ventos carregados de umidade. Nas regiões próximas ao mar, o ar geral-

mente é úmido, o que afeta diretamente o clima. 

Mas a vegetação também pode interferir no clima. As árvores absorvem grandes volumes de água 

do solo e transpiram, lançando vapor de água para a atmosfera. Esse fenômeno faz com que ambi-

entes com vegetação densa tenham a umidade do ar mais alta. O relatório O futuro climático da 

Amazônia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), demonstra como a umidade do ar 

da Floresta Amazônica é levada por meio de “rios aéreos de vapor” para regiões distantes no Brasil 

e até para a Bolívia, Paraguai e Argentina, ajudando a formar chuvas nessas regiões. 

PRATICANDO/ATIVIDADES (resolva no seu caderno de ciências) 

1 -A foto a seguir mostra o pôr do sol em uma praia brasileira.  Durante o 

pôr do sol, esse astro parece baixar no horizonte, até não poder mais ser 

visto. Que movimento terrestre está envolvido nesse fenômeno? 

2- Assinale as afirmativas verdadeiras.  

( ) O movimento de rotação da Terra é responsável pela sucessão dos dias 

e das noites.  

( ) As estações do ano são explicadas porque no verão a Terra está mais próxima do Sol do que no 

inverno.  

( ) A Lua brilha porque tem luz própria.  

( ) O movimento de translação da Terra leva cerca de um ano para se completar.  

( ) A quantidade de luz do Sol que chega à Terra é a mesma em todos os pontos da superfície dela.  

( ) Quando o polo norte está inclinado para o Sol, o hemisfério norte recebe mais luz do que o sul.  

( ) No início do outono ou da primavera, ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelo Sol.  

( ) A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra.  

( ) Se o eixo da Terra não fosse inclinado, não haveria estações do ano.  

( ) O ciclo de fases da Lua leva mais ou menos um mês para se completar.  

( ) No eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua. 

 

3- O esquema abaixo mostra, de forma simplificada, a órbita da Terra ao redor do Sol. Observe-o e depois 

responda às questões. 

a)Na posição 1, qual é o hemisfério da Terra que recebe mais luz e calor do Sol? Nessa situação, qual 

estação do ano se inicia nesse hemisfério?.............................................. 

b) Na posição 3, qual é o hemisfério da Terra que recebe mais luz e calor do Sol? Nessa situação, qual 

estação do ano se inicia nesse hemisfério?..................................................... 

c) Sabendo que o sentido do movimento de translação da Terra é da posição 1 para a posição 2, qual 

estação do ano se inicia no hemisfério sul quando a Terra está na posição 2? E na posição 

4?.............................................................................................................. 
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4- A figura ao lado representa um fenômeno ocorrente entre Sol, Terra e Lua. 

Observe e responda: 

a)Qual é esse fenômeno?............... 

b) Trata-se de um eclipso solar ou lunar?.......... 

c)Em que parte do planeta terá o eclipse total e qual terá o eclipse par-

cial?.........................  

 

5- Imagine o seguinte diálogo entre duas pessoas: — Hoje está muito frio! — Sim, embora aqui o clima 

seja bem quente! Você acha que a segunda pessoa está discordando da primeira? Justifique sua res-

posta:................................................ 

 

6-Indique as afirmativas corretas.  

( ) Quando a umidade do ar aumenta, a pressão atmosférica aumenta.  

 

( ) Quando a pressão atmosférica abaixa, há maior probabilidade de chuva.  

 

( ) O movimento de ar horizontal do mar para a terra é chamado de brisa marítima. 

 

( ) O barômetro ajuda a saber se vai chover ou não.  

 

( ) Nas frentes quentes, uma massa de ar frio avança e empurra uma massa de ar quente para cima.  

 

( ) Frentes frias podem provocar chuvas fortes e queda de temperatura.  

 

( ) É importante para os agricultores receber boletins meteorológicos. 

 

 

7- Elabore um pequeno texto relacionado as palavras: clima, desmatamento, queima, resíduos. 

 

 

INGLÊS 
HABILIDADES:(EF09LI08) Avaliar a própia produção escrita e a de colegas, com base no contexto de co-
municação. 
TEMA : FUTURE COM WILL  

 

1- OUÇA A MÚSICA DE ANITTA  

 

https://youtu.be/qjY3T1XuAm4 

 

2- Estarei enviando a traduçao para que vocês façam as atividades:  
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ATENÇÃO:  
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ARTES 

 

ARTE BARROCA 

 

O barroco originou-se na Itália no início do século XVII e irradiou-se por todos os países da 

Europa. Aos poucos chegou também ao continente americano, trazido pelos colonizadores 

portugueses e espanhóis. 

Na arte barroca predominam as emoções e não o racional. É uma época de conflitos espirituais e 

religiosos. O estilo barroco busca conciliar o bem e o mal, Deus e o Diabo, céu e terra, pecado e 

pureza, alegria e tristeza, espírito e matéria, paganismo e cristianismo. 

A Igreja Católica foi a maior propagandista das diretrizes do novo estilo. No princípio, a pintura 

barroca se caracterizou por mostrar pessoas carregadas de emoção e sentimentos e pelo jogo dos 

claros e escuros. Com o passar do tempo, os pintores barrocos começaram utilizar mais cores e 

dar maior luminosidade as obras. 

 

ATIVIDADE - Igrejas – Pintura a dedo 

 

 

Utilize um rolinho de papel higiênico para criação da atividade, você fará sua pintura a dedo, tintas guache 

variadas (caso não tenha a mesma, utilize o material que for de mais fácil acesso para você): 

EXEMPLO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES  
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS, COM BASE NO TEMA DA ARTE 

BARROCA, UTILIZANDO A MATERIALIDADE.  

Habilidades: EF69AR06-ES 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objeto de conhecimento: Esporte de invasão – handebol. 

 O handebol é um esporte coletivo jogado com as mãos, disputado 

em uma quadra poliesportiva com o tamanho oficial de 40 metros 

de comprimento por 20 metros de largura. O objetivo é bem simples, 

em uma determinada quantidade de tempo, utilizar passes e 

arremessos para marcar mais gols do que seu adversário, ao 

mesmo tempo em que utiliza estratégias defensivas para defender 

a sua meta. É considerado um dos esportes mais praticados no 

mundo, muito comum nas escolas brasileiras por exemplo. 

Questão 01: Pesquise em livros ou na internet a história de criação 

desse esporte em terras brasileiras. 

Questão 02: Cite duas regras básicas para se jogar o handebol. 

Questão 03: Abaixo temos o desenho de uma quadra oficial de handebol, com isso, responda o 

que se pede: 

 

 Posicione no lado esquerdo, a 

quantidade exata dos jogadores fazendo 

uma barreira defensiva. 

 Posicione os jogadores da direita se 

organizando para realizar um ataque, deverá 

dizer sua função na quadra de jogo. (goleiro, 

armador central, meias, pontas e pivô). 

 Quantos árbitros fazem parte do jogo? 

Marque um X no local que geralmente ficam. 

Questão 04: Agora que você foi capaz de posicionar os jogadores na quadra de jogo, ilustrando 

suas funções na quadra de jogo. Você deverá me dizer, quais as funções ofensivas e defensivas do 

armador central e dos pontas em uma equipe de handebol. 

Questão 05: A arbitragem durante qualquer jogo de qualquer esporte é muito importante, eles são 

os responsáveis por aplicar as regras da modalidade, fazendo com que o jogo seja justo para todos. 

Após analisar as duas imagens de gestos técnicos dos árbitros, diga o que elas representam. 
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