
 
9º ANO -  8ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA   

Concordância com o Sujeito Composto   

         Quando o sujeito de uma oração é composto, o verbo pode sempre concordar no plural. Leia a 
frase abaixo:                             
          Acabou a infância e a adolescência de sua vida. 
          O sujeito da oraçâo acima é composto: a infância e a adolescência. O verbo, no entanto, 
permanece no singular: acabou. Esse verbo no singular está concordando com o núcleo mais próximo 
do sujeito (infância). Isso é perfeitamente possível quando o sujeito composto está depois do verbo. 
Nessa construção, é como se o verbo estivesse subentendido na frase  do segundo núcleo do sujeito. 
          Acabou a infância e acabou a adolescência ... 
          Há outros casos de sujeitos compostos que merecem destaque: 
          Imagine que seu pai e sua mãe estão de saída. Já na porta, seu pai diz: “Sua mãe e eu vamos 
ao cinema. Você ou seu irmão lava a louça. O outro prepara as camas”.  
          Observe a concordância:    “Você ou seu irmão lava a louça.” 
          Nesse caso, o verbo no singular, referi8ndo-se a um sujeito composto, tem uma finalidade 
clara: indicar a exclusão obrigatória de um dos núcleos. E isso é real: apenas um de vocês lavará a 
louça, pois o outro terá de preparar as camas. 

Atividades: 

1 . Justifique a concordância verbal nas frases abaixo: 

a) Meus pais e eu fomos ao cinema ontem à noite.   
b) A Camila ou a Helena está falando ao telefone.   
c) Um homem e uma mulher deixaram preocupados os moradores de Piúma. 
 
2 . Complete as frases com o verbo entre parênteses na forma apropriada. 
a)Eu, você e seu irmão .......................... à livraria brevemente. (chegar) 
b)Já .............................o verão e o outono. (terminar) 
c)O da direita ou o da esquerda .............vencer. Ao derrotado, ............As palavras de consolo. 
(conseguir, restar) 
d)O pai ou o filho ..................... aquilo muito bem, pois ambos são talentosos. (fazer) 
e)Maria ou Joana ....................... com Pedro. (casar) 
f)Roma ou Atenas ...................... interessantes passeios históricos. (oferecer) 
 
3 . Comente o problema de concordância verbal envolvido no texto que segue: 
 O ônibus quebrou. Desceram todos os passageiros. Quinze minutos depois, um garoto conversa 
com o amigo: 

   - Já faz um tempão que o ônibus quebrou e só agora desceu o motorista e o cobrador. 
    Uma senhora, próxima, advertiu: 
   - Não é assim que se fala, menino. Tem de falar “só agora desceram o motorista e o cobrador”. 
   - Por que, se eles não desceram juntos? 

 
4 . Em qual provérbio não se observa a concordância prescrita pela gramática? 

a) Não se apanham moscas com vinagre. 
b) Casamento e mortalha no céu se talha. 
c) Quem ama o feio, bonito lhe parece. 
d) De boas ceias, as sepulturas estão cheias 
e) Quem cabras não tem e cabritos vende, de algum lugar lhe vêm. 



5 . Atividades Complementares do filme “Sociedade dos Poetas Mortos”. 

a) A luz pode ter, em diferentes contextos, significados variados. Nas igrejas cristãs significa 
“Jesus Cristo, a luz do mundo”. E na escola, que significado tem? 
b) O que era a Sociedade dos Poetas Mortos? 
c) Por que o professor Keating pede para os seus alunos rasgarem a página de introdução do 
livro de literatura? 
d) O que o professor pretendia com a atividade  em que os alunos sobem em sua mesa? 
e) Comente a cena em que os alunos caminham em círculo no pátio da escola. Qual era o tema 
da aula do professor? 
 

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 2º grau 
 
        Equação do 2º grau pode ser representada por ax²+bx+c=0, em que os 
coeficientes a, b e c são números reais, com a ≠ 0. 
→ Exemplos 
a) 2x2 + 4x – 6 = 0 → a = 2; b =4 e c = – 6 
b) x2 – 5x + 2 = 0 → a =1; b= – 5 e c = 2 
c) 0,5x2 + x –1 = 0 → a = 0,5; b = 1 e c = –1 
 
         A equação do 2º grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são 
diferentes de 0, ou seja, a ≠ 0, b ≠ 0 e c ≠ 0. A equação do 2º grau é classificada 
como incompleta quando o valor dos coeficientes b ou c são iguais a 0, isto é, b = 0 ou c = 0. 
→ Exemplos 
a) 2x2 – 4 = 0 → a = 2; b = 0 e c= – 4 
b) -x2 + 3x = 0 → a = – 1; b = 3 e c = 0 
c) x2 = 0 → a = 1; b =0 e c =0 
 
Atenção: o valor do coeficiente a nunca é igual a 0, caso isso ocorra, a equação deixa de ser do 
2º grau. 
 
 
Método de solução para equações completas 
 
         O método conhecido como método de Bhaskara ou fórmula de Bhaskara aponta que as 
raízes de uma equação do 2º grau do tipo ax2 + bx + c = 0 é dada pela seguinte relação: 

 
 
       O delta (Δ) recebe o nome de discriminante e note que ele está dentro de uma raiz 
quadrada e, conforme sabemos, levando em conta os números reais, não é possível extrair raiz 
quadrada de um número negativo. 
Conhecendo o valor do discriminante, podemos realizar algumas afirmações a respeito da 
solução da equação do 2º grau: 
→ discriminante positivo (Δ > 0): duas soluções para a equação; 
→ discriminante igual a zero (Δ = 0): as soluções da equação são repetidas; 
→ discriminante negativo (Δ < 0): não admite solução real. 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/formula-bhaskara.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm


Atividade 
1) Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso: 
a)  x² + 9 x + 8 = 0          
b) 9 x² - 24 x + 16 = 0     
c) x² - 2 x + 4 = 0            

d) 3 x² - 15 x + 12 = 0     
e) 10 x² + 72 x - 64 = 0   

 
2) Resolva as equações do 2° 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         

 
 
3) Resolva as situações problemas:  
a) A soma de um numero com o seu quadrado é 90. Calcule esse numero.  
b) A soma do quadrado de um número com o próprio número é 12. Calcule esse numero.  
c) O quadrado menos o dobro de um número é igual a -1. Calcule esse número.  
d) A diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número é 80. Calcule esse número  
e) O quadrado de um número aumentado de 25 é igual a dez vezes esse número. Calcule esse 
número. 
 

Geografia 
Habilidade a serem alcançadas: Compreender a importância europeia para a formação politica e 
econômica mundial, bem como s sua contribuição para as formações culturais. 
Hegemonia europeia  
Sob os aspectos histórico, político e social a Europa é considerada um continente em virtude dos 
fatores que a distinguem tanto do conjunto mundial como da Ásia. A Europa foi o centro de 
movimentos importantes, com desdobramentos em todo o mundo, como a democracia grega, o 
direito romano, o renascimento cultural e artístico, o capitalismo, a Revolução Industrial (1750), a 
Revolução Francesa (1789) e a implantação do socialismo. Na Europa ocorreu a formação dos 
primeiros blocos econômicos, mas nela também houve muitos conflitos internos ao longo da 
história para a formação de Estados nacionais, além de ela ter sido campo de batalha de duas 
guerras mundiais: a primeira, entre 1914 e 1918; e a segunda, entre 1939 e 1945, que causaram 
a morte de milhões de pessoas e alteraram não apenas as fronteiras entre seus Estados, mas 
também resultaram na formação de novos.  A expansão marítimo-comercial europeia nos séculos 
XV, XVI e XVII foi o marco inicial da construção da hegemonia da Europa no mundo entre esses 
séculos e a Primeira Guerra Mundial. Ao incorporar a África, a América e a Oceania ao seu 
horizonte geográfico e fundar colônias na América e feitorias na África e na Ásia, a Europa 
ampliou consideravelmente o seu espaço comercial permitindo que realizasse a “acumulação 
primitiva do capital”, ou seja, o processo de acumulação de riquezas, que, posteriormente, nos 
séculos XVIII e seguintes, possibilitou a alguns países europeus, como Inglaterra, França, 
Bélgica, Itália, Alemanha etc., a realização da Primeira e da Segunda Revolução Industrial e a 
implantação do capitalismo industrial e do neocolonialismo ou imperialismo. No século XIX, esses 
países se lançaram sobre a África e a Ásia, substituindo as feitorias do século XVI pela 
apropriação de territórios e a implantação de impérios coloniais. Apesar da resistência de povos 
africanos e asiáticos, a superioridade técnica, principalmente em armamentos, facilitou a 
conquista. Vê-se que a influência europeia no mundo foi grande nos dois períodos históricos 
representados, do século XVI até o XIX. E continuou pelo século XX, pois a descolonização 
africana e asiática ocorreu somente na segunda metade do século XX, com a exceção da Índia, 
em 1947. A influência europeia também se estendeu pelo mundo por meio de instituições, leis, 
religiões, formas e sistemas de governo, línguas, artes, filosofias, ciências, tecnologias etc. A 
Europa ditava a moda na maneira de se vestir, no modo de pensar e na educação formal, e a 
língua francesa era falada entre classes sociais mais abastadas em diferentes países do mundo. 
Após a Primeira Guerra Mundial, com a emergência dos Estados Unidos na condição de potência 
industrial, a hegemonia europeia começou a declinar, apesar de manter até os dias atuais grande 
presença política, econômica e científica nas relações internacionais. A separação cultural 
ocorreu a partir de duas vertentes, na qual, de um lado está a civilização romana e grega, ambas 
representantes da parte europeia, do outro lado os representantes asiáticos, árabes, hindus e 



chineses. Essa foi uma separação de valor cultural e nem tanto físico, pois o que foi levado em 
conta foram as disparidades culturais, religiosas e econômicas, singulares a cada grupo. 
Atualmente, com o estágio avançado em que se encontra a Globalização, o Ocidente tem 
promovido grande influência no Oriente, algo que ocorria raramente no século XIX. Apesar da 
imensa distribuição de cultura e conhecimento da Europa para o mundo, realmente quem 
distribuiu cultura para os dois continentes foi o Oriente como, por exemplo, o cristianismo, o 
alfabeto entre outros. O domínio europeu no mundo teve início durante os séculos XV e XVI, por 
meio da busca da expansão de seu território. Isso foi possível através das grandes navegações, 
as quais eram necessárias para extrair riquezas em outros continentes, para suprir as 
necessidades do mercado em constante expansão, uma vez que crescia o número da população. 
Por terem desenvolvido os aspectos político e cultural em âmbito interno, conseguiu implantar 
sobre os outros povos domínio, pois detinham conhecimento em ciências, estratégia militar e 
tecnologias. Justamente nesse momento da história que se criaram as expressões “civilizado” e 
“selvagem”, essas denominações tinham como finalidade principal diferenciar a cultura greco-
romana chamadas também de civilizações clássicas e europeizadas. No entanto, essa distinção 
entre dois grupos atualmente pode ser identificada, basta observar o grupo de países mais ricos 
do mundo, salvo Estados Unidos e Japão, todos são europeus. Na concepção europeia, o 
restante do mundo se limita a um “canteiro” de exploração econômica, ambiental e social, mão de 
obra e mercado consumidor. As grandes metrópoles ocidentais europeias apresentam obras com 
grande quantidade de ouro e prata, adquiridas a custa do trabalho de escravos e nativos 
provenientes da exploração das colônias, hoje existe uma grande fortuna em pedras preciosas 
guardadas em instituições financeiras.  
                                           Fonte : https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-cultural.htm  
1)Atividades: 
a) Vários acontecimentos históricos explicam a hegemonia europeia no mundo. Aponte, 
resumidamente, dois desses acontecimentos históricos.  
 
b) Explique por que os europeus conseguiram implantar grande domínio sobre os outros povos.   
 
c)Retire do texto trechos que explicam a charge ao lado.  
 
d) A Europa foi o centro de movimentos importantes, cite-os:  
 
e) A influência europeia também se estendeu pelo mundo. Como 
isso ocorreu?  
 
2) Marque V ou F: 
a) (   )Na Europa ocorreu a formação dos primeiros blocos 
econômicos, mas nela também houve muitos conflitos internos ao longo da história para a 
formação de Estados nacionais. 
b) (  ) Ao incorporar a África, a América e a Oceania ao seu horizonte geográfico e fundar colônias 
na América e feitorias na África e na Ásia, a Europa ampliou consideravelmente o seu espaço 
comercial, porém, essa ampliação não resultou em nenhum ganho comercial para o continente. 
c)(  )  Por terem desenvolvido os aspectos político e cultural em âmbito interno, conseguiu 
implantar sobre os outros povos domínios, pois detinham conhecimento em ciências, estratégia 
militar e tecnologias. 
d) (   )Na concepção europeia, o restante do mundo se limita a um “canteiro” de exploração 
econômica, ambiental e social, mão de obra e mercado consumidor. 
 
3) No decorrer do século XIX, as grandes potências europeias lançaram-se à conquista colonial 
da África e da Ásia. Sobre a ocupação da África e suas consequências, é incorreto afirmar:   
a) (   ) A violência em que se deu a colonização provocou grandes distorções nas estruturas 
econômicas, sociais e culturais dos territórios dominados. Intrigas entre etnias foram estimuladas 
e antigos reinos destruídos, vencidos pela superioridade militar dos colonizadores.  
b) (  )Os europeus demarcaram fronteiras, confiscaram terras, forçaram grupos nômades a fixar-
se em territórios específicos. Em consequência disso, os Estados africanos atuais, na sua 
maioria, não têm a mesma unidade cultural, linguística e social.  



c) (  )A ocupação do território africano destruiu estruturas tradicionais; a economia comunitária ou 
de subsistência foi totalmente desorganizada, pela introdução de cultivos e outras atividades, 
destinadas a atender exclusivamente às necessidades das metrópoles.  
d) (  )A ocupação europeia beneficiou o continente africano, pois possibilitou a inserção da África 
na economia capitalista mundial. Antes da colonização europeia, a economia africana restringia-
se a suprir as necessidades básicas de sua população; assim, os africanos viviam sob condições 
de vida bastante atrasadas.  
e) (   )A ocupação das colônias criou sérios problemas (muitos ainda não resolvidos, mesmo na 
atualidade). Pode-se dizer que muitos dos conflitos étnicos que existem hoje na região são 
consequências da dominação colonial da África. 
 

História 
Objeto de conhecimento/conteúdo: A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. 
Objetivos de aprendizagem: (EF09HI28/ES) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus 
principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e 
estadunidenses. Compreendendo a emergência da Guerra Fria no contexto político mundial da 
segunda metade do século XX, os interesses e objetivos da OTAN e do Pacto de Varsóvia no 
âmbito das disputas estratégicas e conflitos indiretos liderados pelos Estados Unidos e pela União 
Soviética, e percebendo as permanências de mentalidades e imaginários que, atualmente, 
dividem o mundo em extremos e aumentam processos de exclusão e posições de xenofobia e 
aversão ao outro 
 
LEIA COM ATENÇÃO: 
 
Segunda Guerra Mundial  
   A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou 8 de maio de 
1945, e em 2 de setembro, no Pacífico. 
   Entre os fatores que levaram à 2ª Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o 
desfecho da Primeira Guerra (1914-1918). A Alemanha foi declarada a única culpada deste 
conflito, teve suas Forças Armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. 
Isto provocou fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 
20, surgem movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistam parte 
da população. 
    Hitler defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos eram uma raça superior e as demais 
deveriam ser submetidas ou eliminadas, especialmente, os judeus, considerados culpados de 
todos os males. Isto gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial 
deste povo. 
    Igualmente foram condenados e assassinados descapacitados mentais e físicos, comunistas, 
homossexuais, religiosos e ciganos. 
 
Fases da Segunda Guerra 
O conflito pode ser dividido em três fases: 

 As vitórias do Eixo (1939-1941); 
 O equilíbrio das forças (1941-1943); 
 A vitória dos Aliados (1943-1945). 

A 2ª Guerra Mundial se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 
1939 e terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945. No Pacífico, porém, a 
contenda continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 1945. 
A frente de batalha era formada pelas nações do Eixo (integrado por Alemanha, Itália e Japão) e 
os países Aliados (Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos). 
O Brasil declarou guerra ao Eixo em 22 de agosto de 1942 e mandou soldados para a Itália em 
1944. Além disso, os Estados Unidos usaram uma base aérea em Natal/RN. 
Consequências da Segunda Guerra Mundial 
   A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não 
foi declarada culpada da guerra, como no conflito anterior, porém passou por um profundo 
processo de depuração ideológica. 
    Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com 
a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Também foi 



concretizada a criação de um fórum internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU), que 
seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. 
    No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu 
território invadido (exceto o Havaí). Desta maneira, o país não acumulava grandes perdas 
materiais, comparado aos países europeus. 
    A Europa também foi dividida em dois blocos econômicos de acordo com o país que libertou e 
ocupou as nações. Países do leste europeu como Polônia, Hungria e Romênia passara a sofrer 
influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialista. Já países como 
França, Bélgica e Holanda, se viram ocupadas pelos Estados Unidos e inauguram a época do 
Estado de Bem-Estar Social. 
O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria. 
Acesse o link abaixo para apreciação do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=uUY0SK5f0XE&t=172s 
Guerra Fria  
    A Guerra Fria foi uma luta político-militar entre o socialismo e o capitalismo liderada pela União 
Soviética e Estados Unidos. Esta conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), mais precisamente em 1947, quando o presidente americano Henry Truman faz um 
discurso no Congresso americano, afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em 
governos não democráticos. 
    Esta época ficou assim conhecida porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente 
num conflito bélico. 
    A Guerra Fria termina com a Queda do Muro de Berlim (1989) e o fim da União Soviética, em 
1991. Os Estados Unidos foram os vencedores deste peculiar conflito, pois sua situação 
econômica era superior à russa. 
    Em 1947, com o objetivo de combater o comunismo e a influência soviética, o presidente 
americano Harry Truman proferiu um discurso no Congresso americano. Nele, afirmava que os 
Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas 
de dominação externa. 
    No mesmo ano, o secretário de Estado americano, George Marshall, lançou o Plano Marshall, 
que propunha a ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Afinal, os partidos de esquerda 
cresciam devido ao desemprego e a crise generalizada, e os Estados Unidos temiam perdê-los 
para a URSS. Como resposta, a União Soviética criou o Kominform, organismo encarregado de 
conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Também era sua tarefa afastar da 
supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando o bloco da “cortina de ferro”. 
   Além disso, foi criado em 1949, o Comecon, uma espécie de Plano Marshall para os países 
socialistas. 
Consequências da Guerra Fria 
    Na economia, o fim da Guerra Fria iniciou a expansão do capitalismo a todos os países do 
globo. O mundo abandonou as disputas ideológicas das décadas anteriores para se concentrar 
em apenas em uma ideologia, a capitalista. Nesta fase, o capitalismo assumiu o nome de 
neoliberalismo, onde o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. 
   Já com a desintegração da União Soviética surgiram quinze novos países. Na Europa, 
observamos a separação da Tchecoslováquia e o início da Guerra da Iugoslávia. 
   As instituições lideradas pela União Soviética desapareceram. O Pacto de Varsóvia acabou 
entre 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialista do Leste europeu. 
  A própria OTAN perdeu o significado que lhe deu origem e agora é uma aliança militar utilizada 
para o combate ao terrorismo. 
  Alguns resquícios da Guerra Fria no mundo atual são a separação da Coreia do Norte e do Sul, 
a existência de ogivas nucleares americanas em bases da Alemanha e a tensão nas relações 
entre a Rússia e os Estados Unidos. 
 
Acesse o link para assistir o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=8TNS6m4BvzA 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uUY0SK5f0XE&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=8TNS6m4BvzA


ATIVIDADES 
1. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na 
Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à 
eclosão da Segunda Guerra Mundial. 
Entre esses problemas, identificamos: 
a) o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e 
por áreas de investimentos. 
b) o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia, com abertura para o Ocidente. 
c) os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. 
d) a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de 
nacionalismo. 
 
2.Em relação à Segunda Guerra Mundial é correto afirmar que: 
a) Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na morte de seis 
milhões de pessoas. 
b) os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam 
Hiroshima e Nagasaki. 
c) De Gaulle foi o chefe do governo de Vichy. 
d) com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra. 
e) a Crise de 1929 nada teve a ver com a Segunda Guerra Mundial. 
 
3.Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial foram tensos entre as grandes potências 
mundiais. Considerando-se a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e o Pacto 
de Varsóvia, criados nesse período, é CORRETO afirmar que: 
 
a) a OTAN visava a apaziguar os conflitos relacionados à divisão da cidade de Berlim, bem como 
a proteger os países sob sua influência econômica das ameaças de invasão externa e de conflitos 
militares. 
b) ambos desenvolveram políticas que incentivaram a chamada corrida armamentista, que, 
durante o período da Guerra Fria, colocou o Planeta sob a ameaça de uma guerra nuclear. 
c) ambos foram estabelecidos, simultaneamente, para defender os interesses dos países que 
disputavam, após a Segunda Guerra, uma reordenação dos espaços europeu e americano. 
d) os países signatários do Pacto de Varsóvia se aliaram e, para defender seus interesses 
financeiros, formaram um bloco econômico, a fim de competir com a Alemanha, a Inglaterra e os 
Estados Unidos. 
 
4.Por que o período histórico chamado “Guerra Fria” ganhou este nome? 
 
a) A rivalidade entre EUA e URSS se deu apenas no campo cultural, comercial e político e não 
bélico. 
b) As disputas do mundo bipolar passavam por fortalecer internamente o modelo político sem 
importar com a opinião exterior. 
c) O arsenal de ambas as potências não era suficiente para garantir a destruição do adversário. 
d) Não houve enfrentamentos de fogo direto entre os EUA e a URSS, apenas em zonas onde os 
dois países disputavam sua influência. 
 
5.Quais fatos são considerados como fim da Guerra Fria?  
 
a) O fim da União Soviética, em 1991 e o final da ditadura de Pinochet, no Chile, em 1993. 
b) Queda do Muro de Berlim, em 1989 e fim da União Soviética, em 1991. 
c) Anúncio de eliminação de armas nucleares de médio alcance, em 1987, entre EUA e URSS e o 
fim da Guerra do Afeganistão, em 1992. 
d) A Queda do Muro de Berlim, em 1989 e o anúncio da "perestroika" (reconstrução) da União 
Soviética, em 1986, que visava uma reforma no sistema socialista soviético. 
 
 
 
 
 



CIÊNCIAS 
Em anos anteriores vem entendo que a matéria (tudo que tem massa e volume), diferente da energia, 

apresenta diferenças fundamentais entre seus átomos, elementos químicos, moléculas, substâncias, 

misturas e reações ou combinações, na constituição da matéria em seus corpos (porções de matéria) e 

objetos (corpos com finalidade). Estes apresentam características ou propriedades gerais (massa, volume, 

elasticidade, inércia....) e propriedades específicas (densidade, maleabilidade, dureza, cor, combustão, 

Ponto de Fusão...); nos diferentes estados ou fases ( Sólido, Líquido e Gasoso) que variam com a pressão 

e temperaturas, em nosso planeta. 

Ao lado temos um esquema representativo de um pedaço de uma matéria, mostrando 

sua constituição interna. Assim temos: 

Átomos: sendo cada partícula, temos, então, 15 átomos. 

Elementos químicos: sendo cada tipo de átomo, temos, então, 3 elementos químicos.  

 

Moléculas: sendo cada conjunto de átomos ligados, então, temos, 6 moléculas. 

Substâncias Simples: que são moléculas do mesmo tipo com átomos iguais, então, 

temos: 2.   

 

Substâncias Compostas: que são moléculas do mesmo tipo com átomos diferentes, então temos: 3. 

Tendo tantas substâncias juntas, sem reagir, ou seja sem a combinação e ou o arranjo diferenciado de seus 

átomos, trata-se então de uma mistura; e que somente a olho nú poderíamos dizer se é Mistura Homogênea 

(com uma fase visível) e ou Mistura Heterogênea (com mais de uma fase visível). 

Neste roteiro iniciaremos os estudos sobre o Átomo, a partícula fundamental de toda as matérias  

bióticas (vivas) e abióticas (não vivas). 

Por séculos, vários cientistas vem tentado ver e assim representar o Átomo. 

  

 

 

MODELO DE DALTON:  
“ESFERA MACIÇA” 

MODELO DE THONSOM:  
“PUDIM DE PASSAS” 

MODELO DE RUTHERFORD  
e BOHR:  

“SISTEMA SOLAR” 

MODELO DE CHADWICK e  
SOMERFELD:  

“MODELO ATUAL” 

O átomo seriam esferas 
que mudavam de massa e 
volume dependendo da 
matéria. Ela seria maciça 
e indivisível. 

Os átomos seriam esferas 
divisíveis com cargas 
negativas- os elétrons e 
com cargas positivas- os 
prótons. Átomos 
eletricamente neutros 
possuem a mesma 
quantidade + e -. 

Os átomos divididos em duas regiões: 
uma central densa, chamada Núcleo, 
onde ficam os prótons e outra ao 
redor deste núcleo, quase sem 
massa, chamada Eletrosfera, 
dispostos em camadas ou órbitas em 
níveis de energia e nº máximo de 
elétrons. 

Além dos prótons de carga positiva no 
núcleo, encontram os Nêutrons, 
partículas sem carga e com massa. A 
eletrosfera é elíptica. 

 
 

 
 



 

 

Em suma, um átomo atualmente apresenta 
para fins de estudos:        
Assim, podemos concluir que a massa do 
átomo, ou seja a Massa Atômica, 
representada pela letra A, está concentrada no 
núcleo, dada pela quantidade de prótons com 
nêutrons (A= p 

+ n). Fixo no núcleo temos os prótons, que não mudam a sua quantidade nos 
átomos que formam um elemento químico e por isso a quantidade de prótons de um tipo de 
átomo é chamado de Número Atômico, representado pela letra Z. Nos átomos eletricamente 
neutros, onde a quantidade de prótons e elétrons é a mesma Z=p=e. 
Em átomos que não estão eletricamente neutro, pois perdeu ou ganhou elétrons, devido a 
fatores externos (temperatura, radiação, atritos, contato com outros materiais...), dizemos que 
esta entidade química é um Íon. Quando for um íon que perdeu ou cedeu elétrons este é 
chamado de íon Cátion, quando o átomo ganhar ou receber elétrons, este é chamado de íon 
Ânion. 
Como há vários tipos de átomos do mesmo elemento químico, ocorre o fenômeno de Isoátomos, quando 

estes apresentam algo em comum. De acordo com a quantidade do que apresentam em comum, ocorre: 

 

 

OBS: Há elementos químicos que mudam a sua massa atômica (A), por conta da variação do seu 

nº de nêutrons. Assim, encontramos na tabela dos elementos químicos apenas a massa ponderada 

de todos os elementos daquele tipo encontrado na natureza. Por isso, que na tabela dos elementos 

químicos encontramos a Massa Atômica (A), com nº quebrados, ou seja, com vírgula. Ao utilizar este valor é 

necessário o arredondamento: *acrescentando mais um no nº inteiro quando após a vírgula aparecer valores 

acima de 5; *permanecendo o mesmo nº inteiro, quando após a vírgula aparecer valores abaixo de 3; *em 

valores igual a 4 ou 5, permanece a vírgula com o valor 5 após o nº inteiro. 

 

PARTÍCULAS  CARGAS  MASSA  LOCALIZAÇÃO  

 Prótons (p+) + 1 Núcleo 

Elétrons (e-) - Aproximadamente 
0 

Eletrosfera  

Nêutrons 
(n0) 

0 1 Núcleo  

Ex: acrescentar +1: A= 192, 869... fica: A=193.  

 

Ex: permanece o nº inteiro: A= 192, 269... fica: A=192.  

 
Ex: permanece a vírgula com 5: A= 192, 469... fica: A=192, 5.  



 

PRATICANDO/ATIVIIDADES             

            Observe os modelos A e B : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Assinale abaixo a alternativa que representa, de forma correta, as quantidades de 

prótons, nêutrons e elétrons,       respectivamente, do íon         a)56, 54 e 82      b)56, 

82 e 54      c)54, 82 e 56      d)56, 138 e 56 

 
4- Resolva a partir das informações fornecidas: 

 
5-Em cada situação a seguir, complete o que se pede:  
 
 

Situação Nº átomos Nº elementos Nº moléculas 

 2 NO2    

4 H    

H2 SO3    

 

 
 
 

 

A 

B 

Sabendo que estes são modelos de átomos, responda: 
A- Modelo atômico atual:....................................... 
B- O modelo de Thompson:........................................... 
C- Por que são isótopos?:.............................................. 
D- Que modelo apresenta núcleo?..................... 
E- Represente o átomo A que apresenta 8 nêutrons, 8 prótons e 8 

elétrons:.............................. 
F- Qual a massa do átomo B, já que ele apresenta: 8 elétrons, 8 prótons e 8 

nêutrons: ............. 
G- O valor de Z do átomo B? ....................... 
H- Pinte o modelo que não apresenta nêutrons. B 
I- Indique, com cores, no modelo A: (   ) eletrosfera    (   ) núcleo 

B 

1- 

2- 



 

Inglês 

Matéria: Continuação “Futuro will” 

Exercícios 

A-Marque um X na resposta certa: 
1-I will help the priest.  
a-Eu ajudarei o padre 
b-Você ajudará o padre 
c-Nós ajudaremos o padre 
 
2-You will go to the France 
a-Eu irei para a França 
b-Você irá para a Espanha 
c-Você irá para a França 
 
3-We will study next  week 
a-Nós estudaremos a matéria 
b-Nós estudaremos na próxima semana 
c-Ele irá para o Rio de Janeiro 
 
4-They will sell their farm 
a-Eles venderão a fazenda deles 
b-Você comprará o livro 
c-Nós copiaremos o exercício 
 
5-We will wash the kitchen 
a-Ele viajará para “São Paulo” 
b-Você trabalhará 
c-Nós lavaremos a cozinha 
 
6-I will sleep early 
a-Eu viajarei amanhã 
b-Eu dormirei cedo 
c-Você copiará tudo 
 
7-They will work together 
a-Eles trabalharão juntos 
b-Nós viajaremos separados 
c-Você dormirá cedo 
 
8-You will copy the exercise 
a-Nós dormiremos cedo 
b-Você copiará o exercício 
c-Eles dormirão tarde 
9-I will try to sleep early 
a-Nós estudaremos o exercício 
b-Você trabalhará 
c-Eu tentarei dormir cedo 
 

10-You will walk with your dog 
a-Eu venderei a fazenda 
b-Ele dormirá cedo 
c-Você caminhará com o seu cachorro 
 
B-Passe para a interrogativa e negativa: 
 
1-You will sleep. 
Interrogativa: 
Negativa: 
 
2-I will work. 
Interrogativa: 
Negativa: 
 
3-We will study the subject. 
Interrogativa: 
Negativa: 
 
4-They will study 
Interrogativa: 
Negativa: 
 
5-We will go to the France. 
Interrogativa: 
Negativa: 
 
6-You will go to the France. 
Interrogativa: 
Negativa 
 
7-We will think in the future 
Interrogativa: 
Negativa: 
 
8-I will answer the judge 
Interrogativa: 
Negativa: 
 
9-They will help the woman. 
Interrogativa: 
Negativa: 
10-I will see my future. 
Interrogativa: 
Negativa: 

  

 

 

 

 



 

ARTE 

 

Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação da arte 
brasileira na identidade do povo que constitui essa nação. 

 
SEMANA DA ARTE MODERNA 

 

A Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história 

cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte de teor 

conservador, predominantes no país desde o século XIX. 

Inserida nas festividades em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil em 1922, 

entre os dias 13 e 17 de fevereiro, realiza-se no Teatro Municipal de São Paulo um festival que 

inclui exposição com cerca de 100 obras. 

ATIVIDADE 1 

Faça a leitura do conteúdo da página 182 do livro de artes, e responda as questões que estão na 

mesma página. 

ATIVIDADE 2 

Imagine que você é um artista do período da semana da arte moderna e tenha que criar um convite 

para este evento. Capriche! 

Educação física 

Objeto de conhecimento: Esporte de invasão – basquete. 

Estamos iniciando uma nova coletânea com a NBA como nosso tema 

central. Para quem nunca ouviu falar na NBA (traduzido para a língua 

portuguesa, Associação Nacional de Basquete), isso mesmo, estamos nos 

referindo ao principal campeonato de basquete do mundo. Encontramos na NBA, 

a liga americana de basquete, os melhores jogadores do mundo, as melhores 

equipes do mundo e um dos maiores eventos esportivos principalmente no 

quesito financeiro. Vamos aprender um pouco sobre suas regras únicas, times, 

atletas importantes, dentre outros fatores de relevância.  

 
 



 

Questão 01: Vamos iniciar respondendo o que se pede: 

a) O que é NBA? 

b) Como funciona a NBA? 

c) Quantas equipes formam a NBA? Como elas 

são divididas? 

d) Como funciona a temporada regular na NBA? 

e) Como é a classificação para os playoffs da 

NBA? A chamada pós-temporada. 

f) Como funciona o draft na NBA? 

g) Cite cinco times de cada conferência. 

h) Cite os três times mais vitoriosos da NBA. 

i) O que é um MVP da NBA? 

j) Qual o jogador mais alto a jogar pela NBA? 

k) Qual o jogador mais bem pago atualmente na 

NBA? 

 

Questão 02: Faça um resumo sobre a história de criação da NBA, comentando sua evolução e 

alguns fatos curiosos. 

Questão 03: Como já foi citado no início desta coletânea, a NBA possui os melhores jogadores de 

basquete da atualidade. Dessa maneira, faça uma lista dos três melhores atletas em atividade, 

enumerando alguns motivos que os fazem serem os melhores. 

  Questão 04: Chegou a hora de valorizar aqueles atletas que não jogam mais o basquete na NBA, 

mas que contribuíram imensamente para o esporte, seja pela sua qualidade técnica, combate a 

preconceitos dentre outros fatores. Dessa forma, visualize as imagens para fazer o que se pede. 

   

                 

 

 

 

                   Michael Jordan                                                                     Magic Johnson.     

                                   

 

                Lebron James                                                     Kobe Bryant 

Assista algum documentário, leia alguma notícia ou reportagem sobre um desses jogadores 

de basquete, além de construir uma biografia esportiva e da vida pessoal de um desses grandes 

nomes do basquete. 

 

 


