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PORTUGUÊS 

 

Observe alguns casos especiais. 

a) Os termos: anexo, obrigado, incluso, próprio, concordam com o substantivo 

Ex. Segue anexo à pasta o relatório da equipe. 
O professor diz: Muito obrigado! A professora diz: Muito obrigada! 

b) Os termos: meio, bastante, muito, caro, barato, só concordam com o substantivo. 
Ex. Você está só hoje? 
      Tenho bastantes exames para fazer. 
      Esse colchão está muito caro. 
      Quantas horas? É meio-dia e meia. (meia hora) 

c) A palavra menos. Essa palavra nunca varia. 
Ex. Os adoçantes dietéticos prometem menos calorias. 
 
d) Com as expressões é bom, é necessário, é proibido, é preciso. Se o sujeito apresentar um 
determinante, o sujeito concorda com o predicativo. Caso contrário, não se faz concordância. 

Ex. É proibido permanecer nas rampas de acesso. 

      É proibida a permanência nas rampas de acesso 

 
1- Leia o trecho a seguir. 

   Além da participação dos blocos de rua, a prefeitura produz uma programação com 16 artistas 
e bandas locais, que irão animar o público com marchinhas, frevo, axé, forró, pagode, sertanejo 
e até reggae. 

a) A que substantivo se refere o numeral 16?  
b) A que substantivo se refere o adjetivo locais?  
c) Se a palavra local fosse substituída pela palavra estrangeiro, como poderia ser escrito o 
período?  



 

2- Leia a tira a seguir e responda  

 

a) O que provoca o humor?  
 
b) O que expressam os sinais que 
aparecem no segundo balão do 
segundo quadrinho?  
 

 

Observe o artigo e os adjetivos destacados nos trechos a seguir. 

O que foi que o papai trouxe? 
Nada além de um bule fino! 

Minha lâmpada maravilhosa! 

 
3- Em que gênero e número estão esses termos? Por que assim foram empregados?  
 
4- Na tira, aparece um pronome possessivo. Indique qual é ele e a que ou a quem se refere?  
 

5- Leia a tira a seguir  

 

a) Como você entende o humor da tira?  
 
 
b) Por que o personagem fala que no 
primeiro nome há um erro de 
concordância?  
 

 

 

6- Leia a tira abaixo e responda: 

 

a) O dono não reproduz fielmente para o cão o texto do aviso. Por quê?  
 
 
b) Que verbo está subtendido na oração “Proibido a entrada de cães? 
 
 
c) Proponha duas reformulações para essa frase, de acordo com a norma padrão. 
 
 

 

 



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. 

 

Equações do 2ºgrau – Fórmula de Bháskara 

 

Equação do 2ºgrau: ax² + bx + c = 0                   Fórmula de Bháskara → x = 
− 𝑏 ± √𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 Exemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
01. Aplicando a fórmula de Bháskara, resolva as seguintes equações do 2º grau: 
A) 3x2 – 7x + 4 = 0                                             F) – 3x2 + 18x – 15 = 0 
B) 9y2 – 12y + 4 = 0                                           G) 6x² + x – 1 = 0 
C) 5x2 + 3x + 5 = 0                                             H) x² + 3x – 10 = 0 
D) 2x2 + x – 3 = 0                                                I) x² – 13x + 40 = 0 
E) 2x² – 4x + 3 = 0                                             J) 2x² - 3x – 2 = 0 

 
 
 

02. O quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual 
a R$35,00. Quantos Carlos possui? 
 
 
 

03. A soma de um número com o seu quadrado é 72. Calcular esse número. 
 
 
 

04. Perguntada sobre sua idade, Carolina respondeu: “O quadrado da minha idade menos o 
quíntuplo dela é igual a 84”. Qual é a idade de Carolina? 

 

 

 

 

Resolver a equação: x² - 5x + 6 = 0. 
a = 1, b = - 5 e c = 6 

x = 
− (−5)± √(−5)2−4 .  1 .  6

2 .  1
 

 

x = 
5 ± √25−24

2
 

 

x = 
5 ± √1

2
 

 

x = 
5 ±1

2
 

 

x’ = 
5−1 

2
 = 

4

2
 = 2 

 

x” = 
5+1

2
 = 

6

2
 = 3 

S = {2, 3} 

Resolver a equação x² - 6x + 9 
= 0. 
a = 1, b = - 6 e c = 9 

x =  
− (−6)± √(−6)2−4 .  1 .  9

2 .  1
 

 

x = 
6 ± √36−36

2
 

 

x = 
6 ± √0

2
 

 

x = 
6 ±0

2
 = 

6

2
 = 3 

 
S = {3} 

Resolver a equação 2x² + 4x + 10 
= 0 
a = 2, b = 4 e c = 10 

x =  
− 4 ± √42−4 .  2 .  10

2 .  2
 

 

x = 
− 4 ± √16−80

4
 

 

x = 
− 4 ± √− 64

4
 

Como não tem raiz quadrada de 

número negativo √−64 a 
solução é um conjunto vazio. 
S = { } 
 



GEOGRAFIA 
Objetivo do conhecimento: Organismos econômicos da Europa: União Europeia e Comunidades 
dos Estados  Independentes 
Habilidades a serem alcançadas :Conhecer os dois principais organismos econômicos da 
Europa e relacionar as diferenças entre as suas dinâmicas. 
 
União Europeia e a CEI 
 
A União Europeia (UE) é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação 
econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais avançados 
apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas e 
funcionamento de um parlamento europeu formado por deputados dos países membros e eleitos pelos 
cidadãos. Atualmente são 28 países membros. O Reino Unido por meio de um plebiscito em junho de 
2016 decretou a saída no bloco econômico. Porém, a saída do país ainda não foi oficializada. A 
organização que foi essencial para a integração da Europa e a criação da União Europeia foi a 
Comunidade Econômica Europeia (CEE), ou, também conhecida como Mercado Comum Europeu (MCE). 
A CEE foi criada em 1957 e foi formada nessa época apenas pela: Alemanha, Bélgica, França, Itália, 
Luxemburgo e Países Baixos. Esta organização também era chamada de “Europa dos 6”. O contexto de 
criação da CEE foi na Guerra Fria, momento em que o mundo vivia a bipolarização entre os norte-
americanos e soviéticos. Como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias 
com uma recuperação economicamente e enfrentar o avanço da influência norte-americana, os europeus 
objetivaram criar vínculos para integração econômica. Outro fato importante para entender a criação do 
bloco econômico é que nesta época a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra 
Mundiale, bem como, de prosperar a paz. Dessa forma, outra intenção foi construir uma força militar e de 
segurança. 
A proposta da CEE foi incentivar a cooperação econômica tornando os seus membros dependentes, 
mantendo uma relação de mercado comum entre os países. Na década de 80 outros países integraram a 
CEE como a: Inglaterra, Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a adesão destes países, a 
comunidade europeia se chamaria de “Europa dos 12”. A criação da União Europeia veio apenas em 
1992, na cidade de Maastricht na Holanda, quando os países da CEE se reuniram e assinaram o 
chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que entrou em vigor apenas em 1993, propôs uma 
integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação. Em 1999 
foi projetada na UE a criação de um banco central e da moeda única, o Euro. Esta nova moeda foi capaz 
de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pode dar condições de fortalecer a economia e 
influência da UE para competir com o dólar norte-americano. 
E ainda, também se iniciou políticas comuns de defesa, cidadania e de proteção ao meio ambiente, tendo 
uma preocupação com as mudanças climáticas e ajuda humanitária e proteção civil. Com a UE permitiu-
se a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio da eliminação dos controles das 
fronteiras entre os países da UE, abolindo barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. A União Europeia 
torna a Europa praticamente como se fosse um país único. 
 

Confira abaixo os principais tratados dos países europeus e adesão dos países: 

1957 -Tratado de Roma. Institui a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da 
Energia Atômica (Euratom) e aprofundou a integração econômica europeia; 
1965 – Tratado de Bruxelas. Simplifica o funcionamento das três instituições europeias como a CEE, a 
Euratom e a CECA - Comunidade Econômica Europeia do Carvão e do Aço que são substituídos pela 
1988 – Ato Único Europeu. Propõe medidas para criação de um mercado único. Aderem Portugal e Espanha. 
1992 – Tratado de Maastricht – Criação da União Europeia 
1997 – Tratado de Amsterdã – Reforma das instituições para adesão de mais países à EU. A Áustria, 
Finlândia e Suécia aderem a UE 
2001 – Tratado de Nice. Nova reforma na instituição para adesão de 10 países: República Checa, Estônia, 
Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. 
2004 – Tratado de Roma - Este novo tratado em Roma buscava criar uma Constituição para a Europa, 
porém, por motivos de desacordos os países não chegaram a um consenso e não assinaram o tratado. 
2007 – Tratado de Lisboa – Busca tornar a UE mais democrática e eficaz para resolver problemas sociais e 
ambientais, como as mudanças climáticas e ajuda humanitária. Romênia e Bulgária aderem à UE. 
2013 – A Croácia adere à UE 
2016 – Num plebiscito popular o Reino Unido vota a favor de sua saída da UE. 

 



A CEI (Comunidade dos Estados Independentes) foi criada em 8 de dezembro de 1991 e 

representa uma organização intergovernamental formado por 12 países da antiga União Soviética 

(URSS). Com aproximadamente 275 milhões de habitantes, o PIB da CEI é de 587,8 bilhões de 

dólares. Atualmente, a sede da CEI fica na cidade de Minsk, capital da Bielorrússia .A CEI foi 

formada primeiramente por três países: Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Mais tarde, outros países 

aderiram a Comunidade. Os países bálticos (Letônia, Estônia e Lituânia) ficaram de fora da 

comunidade, posto que desejavam ser independentes da Rússia, o país mais forte e de maior 

influência da comunidade. Importante destacar que em 1991 terminou a antiga URSS(União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas). Diante disso, surge a necessidade de integrar os países 

dominados pelo Rússia Socialista através do Pacto de Varsóvia, além de apresentar novas 

perspectivas nos campos social, político e econômico. Embora seja muitas vezes confundida com 

um bloco econômico, a CEI não envolve políticas comerciais, característica essencial para a 

formação de um bloco. No entanto, os países membros compartilham alguns acordos políticos e 

econômicos, entretanto, cada um possui sua independência. Os países envolvidos, compartilham 

algumas semelhanças, por exemplo, a utilização de uma única moeda: o rublo russo.Uma 

caraterística importante da CEI é que sua criação visava sobretudo descentralizar o poder, que 

antes estava concentrado pela URSS. Embora a ideia fosse promover a paz e fomentar as 

relações comerciais, políticas e culturais entre os países membros, muitos conflitos de caráter 

étnicos, sociais e regionais surgiram entre os envolvidos.A Geórgia entrou na comunidade em 

1993, porém após a Guerra da Ossétia do Sul, chamada também de Guerra Russo-Georgiana, 

entre a Geórgia e a Rússia em 2008, o país se retirou da comunidade.  

Atividades 

1)Sobre a origem da União Europeia, assinale a alternativa incorreta. 
a) O primeiro nome do bloco econômico que, mais tarde, viria a se chamar União Europeia foi o 
Benelux, resultado da união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 
b) O Tratado de Maastricht, assinado em 1991, foi responsável pela criação da União Europeia, 
em substituição ao Mercado Comum Europeu. 
c) O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres, em 1980, para substituir a 
CEE (Comunidade dos Estados Europeus). 
d) A CECA (Comunidade Econômica do Carvão e do Aço) surgiu após o sucesso da criação do 
Benelux e tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum no campo da siderurgia entre os 
seus seis países membros. 
e) Os diferentes nomes da União Europeia, em ordem cronológica, foram: Benelux, CECA, 
Mercado Comum Europeu ou CEE e União Europeia. 
 
2)Assinale com V as proposições Verdadeiras e com F as Falsas, em relação à União 
Europeia. 
a) ( ) Este bloco econômico que passou a existir em 1992, e hoje conta com 25 países, teve sua 
origem com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, da qual faziam parte, 
inicialmente, 6 países. 
b) ( ) Após a ratificação de uma constituição para a União Europeia, o Euro se tornou a moeda 
oficial de todo o bloco econômico. 
c)( ) A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão deste bloco em se 
aproximar do Oriente Médio e ter uma maior representação de muçulmanos em sua população. 
d) ( ) O veto do ingresso dos países do Leste Europeu à União Europeia deve-se ao fato de tais 
nações terem sido repúblicas socialistas. 
 
3) Tanto na Ex-União soviética quanto atualmente na CEI, qual das alternativas abaixo 

sempre foi o país mais importante? 

a) (  )Japão  
b) (  )França  

c) (  )Alemanha 
d) (  )Rússia 

 



4) Analise as afirmativas sobre as características da CEI e marque (V) para as verdadeiras e 
(F) para as falsas. 
 a) (  ) A CEI é um bloco formado em consequência da desagregação da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), visto que os novos países tinham vários laços econômicos e militares 
uns com os outros. 
 b) (  ) Os Países Bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), apesar de terem sido anexados à União 
Soviética em 1940, nunca fizeram parte da Comunidade dos Estados Independentes (CEI)após 
obterem a independência. 
 c) (  ) Com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, 
além do surgimento de outros. Os principais são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas.  
 

História 

Objeto de conhecimento/conteúdo: Primeira República e suas características 

Objetivos de aprendizagem: (EF09HI05) Identificar os processos de urbanização da 

sociedade brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

 

LEIA COM ATENÇÃO: 

PRIMEIRA REPÚBLICA 

Primeira República é o período da história no Brasil compreendido com o fim da monarquia em 15 
de novembro de 1889 até a Revolução de 1930. 
Também foi denominada pelos historiadores de República Oligárquica, República dos Coronéis e 
República do Café com Leite. 
Com a vitória da Revolução de 30 e a fim de reforçar a ideia que começava um novo tempo, 
passou a ser chamada pejorativamente de República Velha. 
O primeiro presidente da dita Primeira República foi Marechal Deodoro da Fonseca e o último, 
Washington Luís. 
Em 1891, Deodoro da Fonseca renúncia e, em seu lugar, assume seu vice-presidente, Floriano 
Peixoto. Por sua parte, o primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, eleito em 1894. 
 
Para fins de estudo, a Primeira República é dividida em dois períodos: 
República da Espada (1889-1894): governos dos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto 
República Oligárquica (1895-1930): governos das oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais. 
É o chamado coronelismo, praticado, principalmente, pelos cafeicultores, aliados aos produtores 
rurais de outros estados. 
Durante este período, o país esteve regido pela Constituição promulgada em 1891. A Carta Magna 
estabelecia o regime presidencialista, o voto aos maiores de 21 anos, liberdade de culto, 
obrigatoriedade do casamento civil, entre outras medidas. 
 
Características da Primeira República 
A Primeira República se caracteriza por um período conturbado da História do Brasil. 
O novo regime não consegue satisfazer os sonhos dos mais humildes e guerras como a Guerra de 
Canudos (1893-1897) e Contestado (1912-1916) são travadas deixando milhares de mortos. 
Também foram registrados conflitos nas grandes cidades como a Revolta da Vacina (1904) ou a 
Revolta da Chibata (1910). 
A elite política e econômica garantia sua permanência no poder através de eleições fraudulentas e 
troca de favores. A economia, dependente do café, tentava se diversificar com uma incipiente 
industrialização. 
Política dos Governadores 
A política dos governadores era o sistema de alianças baseado na troca de favores políticos. 
Deste modo, os governadores apoiavam a eleição de um Congresso Nacional favorável ao 
presidente. Em troca, recebiam mais recursos e garantiam nomeações em cargos políticos os 
aliados. 



Outro nome dado a este sistema político era "política do café com leite". Esse nome fazia 
referência à alternância de poder de presidentes oriundos de Minas Gerais e São Paulo ou que 
eram apoiados por esses estados. 
Os dois estados eram dominados pelo PRM (Partido Republicano Mineiro) e PRP (Partido 
Republicano Paulista). 
Apesar de ser um mito difundido, a maior riqueza de Minas Gerais era o café e não o leite. Já São 
Paulo era o estado líder deste produto. 
No início da primeira república foi instituído o voto aberto para maiores de 21 anos aos cidadãos 
que sabiam ler e escrever. No entanto, soldados e religiosos estavam excluídos do processo 
eleitoral. 
Já as mulheres viviam uma situação ambígua, pois a Constituição brasileira especificava que 
somente os homens podiam votar, mas não proibia explicitamente o voto feminino. Esta brecha foi 
aproveitada para que algumas mulheres solicitassem seu direito ao voto. 
No entanto, a maioria da população era analfabeta e dos 12 milhões de habitantes, somente 10% 
conseguia participar do processo eleitoral. 
ATIVIDADES 

1. República Velha (1894-1930) foi caracterizada por: 

a) Por uma ascensão social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1888. 

b) Pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas 

Gerais. 

c) Por um período de paz completa em todo território nacional. 

d) Pela alternância de poder entre os partidos estaduais realizado pelo sufrágio universal 

masculino. 

 

2."Ao fim de uma madrugada e confusa, de 14 para 15 de novembro de 1889, vários 

grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército do Rio de 

Janeiro (onde estava reunido o governo imperial) e seu protesto culminou com a 

Proclamação da República pela mais importante figura militar do país, o marechal 

Deodoro da Fonseca." (100 Anos de República - Um retrato Ilustrado da História do Brasil. 1904-1918. vol.2. Ed. Abril. São 

Paulo, 1989) 

O início da República no Brasil foi descrito, desde sua fundação, como uma “proclamação”. No 

entanto, cada vez mais, os historiadores preferem o termo “golpe de Estado”, pois: 

a) A intenção primeira era derrubar o gabinete do visconde Ouro Preto e não proclamar um novo 

regime. 

b) Foi realizada durante a madrugada e não à luz do dia. 

c) A república foi implantada por grupos apoiados por forças internacionais. 

d) Não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional. 

 

3. "Trata-se de uma estratégia muito usada em hábitos políticos coronelistas, em que, por 

exemplo, os eleitores trocavam seu voto por um favor, como um bem material (sapatos, 

roupas, chapéus etc.) ou algum tipo de serviço (atendimento médico, remédios, verba para 

enterro, matrícula em escola, bolsa de estudos etc.)." 
Adaptado de JusBrasil. Consultado em 05.08.2020. 

O trecho acima descreve uma prática eleitoral da República Velha denominada: 

a) Voto secreto 

b) Voto de cabresto 

c) Voto censitário 

d) Voto aberto 

 

4.Discorra sobre o que foi a política do café-com-leite (1894 – 1930) no Brasil. 

 

 



 

CIÊNCIAS 

Neste roteiro continuaremos nossos estudos 
sobre Atomística, agora sobre a eletrosfera do 
átomo, ou seja, como se comportam os elétrons. 
Os elétrons estão distribuídos em camadas ao 
redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 
camadas eletrônicas, designados pelas letras 
maiúsculas: K,L,M,N,O,P e Q. À medida que as 
camadas se afastam do núcleo, aumenta a 
energia dos elétrons nelas localizados. 
As camadas da eletrosfera representam os 
níveis de energia da eletrosfera. Assim, as 
camadas K,L,M,N,O, P e Q constituem os 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis de energia, 
respectivamente. 
Por meio de métodos experimentais, os 
químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada ou nível de energia é: 
Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, 
representados pelas letras s,p,d,f, em ordem crescente de energia. 
O número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada, ou subnível de energia, também foi 
determinado experimentalmente: 
O número de subníveis que constituem cada nível de energia depende do número máximo de elétrons 
que cabe em cada nível. Assim, como no 1ºnível cabem no máximo 2 elétrons, esse nível apresenta 
apenas um subnível s, no qual cabem os 2 elétrons. O subnível s do 1º nível de energia é representado 
por 1s. 
Como no 2º nível cabem no máximo 8 elétrons, o 2º nível é constituído de um subnível s, no qual cabem 
no máximo 2 elétrons, e um subnível p, no qual cabem no máximo 6 elétrons. Desse modo, o 2º nível é 
formado de dois subníveis, representados por 2s e 2p, e assim por diante. 
Resumindo: 

 

Nível Camada 
Nº máximo de 

elétrons 
Subníveis 

conhecidos 

1º K 2 1s 

2º L 8 2s e 2p 

3º M 18 3s, 3p e 3d 

4º N 32 4s, 4p, 4d e 4f 

5º O 32 5s, 5p, 5d e 5f 

6º P 18 6s, 6p e 6d 

7º Q 
2 (alguns autores 
admitem até 8) 

7s 7p 

Linus Carl Pauling (1901-1994), químico americano, elaborou um dispositivo prático que permite 

colocar todos os subníveis de energia conhecidos 

em ordem crescente de energia. É o processo das 

diagonais, denominado diagrama de Pauling, 

representado a seguir. A ordem crescente de 

energia dos subníveis é a ordem na sequência das 

diagonais. 

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 
6p, 7s, 5f, 6d, 7p 

----------------------------------------------------------> 
energia crescente de energia 

Subnível s p d f 

Número 
máximo 
de 
elétrons 

2 6 10 14 



Acompanhe os exemplos de distribuição eletrônica: Distribuir os elétrons do átomo normal de 
manganês (Z=25) em ordem de camada. 

Solução: 
O símbolo "Z" corresponde ao número atômico, que é a quantidade de prótons que o átomo possui 
em seu núcleo. Quando o átomo está no estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à 
quantidade de elétrons. Assim, se Z=25, isto significa que no átomo normal de manganês há 25 

elétrons. Aplicando o diagrama de Pauling, teremos: 

      Respostas: 

* Em ordem de energia: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3 p6, 4 s2,3d5. 

                                (3d5 é o subnível mais energético, onde encontra-
se o elétron de maior energia). 

*Em camadas: K=2 (composto por: 1s2 ); L=8 (composto por:2s2, 2p6 ) ; 
M=13 (composto por: 3s2, 3 p6, 3d5); N=2 (composto por: 4 s2) 

(N=2, composto por: 4 s2, compõe a última e a maior camada, também chamada de camada 
de valência). 

PRATICANDO/ATIVIDADES... 

1- 

 

 

 

 

 

2- As configurações a seguir, é onde se encontra o elétron de maior energia. Em cada um: 

indique o nível, subnível e o nº de elétrons que se encontra nesta eletrosfera: 

Exemplo: 3d1 – nível: 3, subnível d, nº de elétron (distribuição até 3d1 - 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3 

p6, 4 s2,3d1 = a 21 elétrons) 

a) 4p2                                        b)6s1                                    c) 2p6                                   d) 4f1   

3-OBJETIVAS 

1-Um estudante apresentou a seguinte distribuição eletrônica para o átomo de bromo (Z = 35): 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4p6 Houve incorreção no número de elétrons dos subníveis:   a. 

3d e 4p.       b. 3d e 4s.      c. 4s e 4p.      d. 3d, somente.  

2-Um átomo cuja configuração eletrônica, no estado fundamental, é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
tem como número atômico:   a. 20.       b. 18.            c. 10.        d. 8.  

3-Um elemento cujo átomo possui 20 nêutrons apresenta distribuição eletrônica no estado 

fundamental 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, tem:  

a. número atômico 20 e número de massa 39.           b. número atômico 39 e número de massa 

20.  

c. número atômico 19 e número de massa 20.       d. número atômico 19 e número de massa 39.  

 

 
 

 

a- Legende no diagrama ao lado usando cores para 

demonstrar: (       ) níveis         (     ) subníveis 

                   (     ) camadas           (     ) elétrons dos subníveis 

b- Escreva na frente de cada camada seu nº máximo de 

elétrons. 

c- O nome do mentor deste diagrama:............................. 

d- O nº de elétrons para um átomo que apresenta subnível 

mais energético 3s1. ........................... 

 



Inglês 
Habilidades: EF09LU03- identificar variados tipos de gramática  
 
Hello Class!  
 
1)Copie os nomes das peças de vestuário e 
traduza, depois  cole as fotos:   
 

 

 

 

2) Coloque  as roupas na estação correto 

para ser usada:  

 

3) Traduza o texto e cole no seu caderno:  

4) Agora faça um texto explicando qual a sua roupa de hoje, em português e inglês.  

 

 



 

ARTE 

 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 

cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 

artísticas. 

 

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos 

trabalhar esse tema na nossa coletânea. 

 

 

VAMOS TORCER PELO BRASIL! 

 

  

 

 
 

 

 

ATIVIDADE 1 

Crie em seu caderno de arte os aros olímpicos e pinte conforme as cores correspondente. 

Dentro de cada aro você irá representar um esporte que estará presente nas olímpiadas de 

Tóquio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educação física  

Objeto de conhecimento: Práticas corporais de aventura na natureza. 

 A prática de esportes de aventura na natureza são uma ótima opção para quem deseja se 

exercitar, mas prefere fugir do ambiente da academia. Diferente das modalidades tradicionais, os 

esportes praticados ao ar livre e em contato com a natureza são mais estimulantes e também 

proporcionam vários benefícios para a saúde. No entanto, especialistas afirmam que apesar de 

benéfica, esse tipo de atividade exige um maior preparo físico e cuidados extras com a segurança. 

As principais práticas de aventura na natureza são: Surfe, arvorismo, paraquedismo, trekking, 

escalada, rafting e rapel. 

Questão 01: Observem as imagens e abaixo delas escreva qual o tipo de esporte de aventura 

está sendo praticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 02: Você deverá escolher uma das sete modalidades de esportes de aventura e fazer o 

que se pede: 

a) Breve relato sobre a história da modalidade; 

b) Principais equipamentos de segurança necessários para a prática da modalidade 

escolhida; 

c) Pesquisar e citar dois pontos turísticos conhecidos para tal prática; 

d) Assistir um vídeo sobre tal modalidade e relatar o que achou, teria coragem de fazer por 

exemplo? 

Questão 03: Cite dois benefícios que podemos observar através da prática regular de uma dessas 

modalidades de esportes de aventura. 

 



Questão 04: Para finalizar nossa coletânea, nesse mês os jogos olímpicos de Tóquio serão 

jogados! Você deverá assistir pelo menos uma competição que será transmitida pela tv ou internet 

e fazer um breve relato sobre o que achou daquela competição. 

 


