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    -EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

9° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

      Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

 Estar  atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade  com  sucesso. 

 Fazer  a  atividade   com  atenção  e capricho 

 O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias. 

 

 Língua Portuguesa: 

Habilidades:  

- H99. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando o contexto em que foram usadas. 
- H141. Reconhecer os termos que compõem uma oração, identificando suas funções na construção de textos. 

 

Leia a tirinha do cartunista paranaense Alberto Benett. 

 
1- Copie os adjetivos que se referem ao substantivo coração. ______________ 

2- Esses adjetivos seriam modificados se qualificassem o substantivo cabeça? Explique 

_________________________________________________________ 

3- A palavra obrigada também é um adjetivo. Por que ela aparece na forma feminina? 

____________________________ 

4- Consulte o sentido de sugestionável em um dicionário. É uma palavra derivada ou composta? 

_______________________ 

5- Por que a menina chegou à conclusão de que seu interlocutor (o coração) é “muito sugestionável”?  

__________________________________________________________ 

Leia a tira  

 
6- Qual desses ditados populares poderia intitular a HQ?  

a) Quem não tem cão caça com gato.  

b) Gosto não se discute.  

c) As aparências enganam. 

 

7- Copie as palavras que caracterizam o termo livros. _____________________ 
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8- Por que essas palavras são essenciais para o sentido da tira? 

____________________________________________________________________ 

9- Timóteo é o único personagem descrito pelo produtor da tira. Que característica dele foi citada?  

_______________________________________________________ 

 

10- Leia a tira da quadrinista Clara Gomes, com os personagens Joaninha e Tuta 

 
a) Nessa tirinha, um é artigo ou numeral? Justifique sua resposta  

____________________________________________________________________ 

b) Qual foi a recomendação de Joaninha para Tuta? O que ela, provavelmente, pretendia?  

___________________________________________________________________ 

c) Por que se pode dizer que Tuta atendeu apenas parcialmente à orientação de Joaninha?  

_________________________________________________________________ 

 

11- Leia esta tira com os personagens Garfield e Jon 

 
a) Qual é a classe gramatical das palavras em destaque na expressão umas duas coisas?  

b) Nessa expressão, a palavra umas torna o sentido da palavra duas mais preciso ou mais vago? Por 

quê? ______________________________ 

c) Que tipo de numeral Jon empregou? Que função os numerais têm nesse contexto? 

__________________________________________________________ 

d) Por que os numerais vão aumentando na fala de Jon? 

_____________________________________________ 

e) Ao ler o último quadrinho, o leitor deve concluir que Garfield deseja que Jon continue contando?  

_________________________________________________________ 

 

 Matemática 

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

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Radiciação com Números Racionais 

Habilidades: (EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes 

fracionários. / Números reais: notação científica e problemas 

Data: 22/03 à 26/03 

RADICAIS 

 
RADICIAÇÃO: 
 
Para indicar a radiciação usamos a seguinte notação: 
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Sendo:  
n é o índice do radical. Indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele 
mesmo. 
x é o radicando. Indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. 
 
Ex.:  

a) √16 = 4            b)√400 = 20            c) √27
3

 = 3            d) √32
5

 = 2 
 
Notas: 

1.  Não existe raiz real de um número negativo se o índice do radical for par. 
Veja: 

a) √− 9 = nenhum real porque (nenhum real)² = - 9  

b) √− 16
4

 = nenhum real porque (nenhum real)4 = - 16 
 

2. Existe raiz real de um número negativo se o índice do radical for ímpar. 
Veja: 

a) √− 8
3

 = - 2                  b)√− 1
5

 = - 1 
 

PROPRIEDADES DOS RADICAIS: 
 

1ª Propriedade: √𝒂𝒏𝒏
 = 𝒂

𝒏

𝒏 = a 

a) √49 = √72 = 7                      b) √125
3

 = √533
 = 5 

 

2ª Propriedade: √𝒂 .  𝒃
𝒏

 = √𝒂
𝒏

 . √𝒃
𝒏

 

√4  .  25 = √100 = 10        ou       √4  .  25 = √4 . √25 = 2 . 5 = 10 
 

3ª Propriedade: √
𝒂

𝒃

𝒏
 = 

√𝒂𝒏

√𝒃
𝒏  

√
4

25
 =

2

5
          ou        √

4

25
 = 

√4

√25
 = 

2

5
 

 

POTÊNCIA COM EXPOENTE FRACIONÁRIO:    𝒂
𝒎

𝒏  = √𝒂𝒎𝒏
 

a) 5
3

4 = √534
                     b) 7

1

2 = √7                  c) √𝑎53
 = 𝑎

5

3 
 

ATIVIDADES 
1) Complete o quadro: 

 

Radical √𝟕 √𝟐
𝟑

 √𝟓
𝟒

 √𝟏
𝟓

   

Índice     2 3 

Radi-
cando 

    5 9 

2) Determine as raízes: 

a) √49 =                    f) √125
3

 =                            k) √81
4

 =                               p) √− 25 =                        

b) √100 =                 g) √− 1
3

 =                             l) √−32
5

 =                            q) - √− 25 = 

c) √0 =                     h) √1
4

 =                                 m) √64
6

 =                             r) - √− 1
3

 = 

d) √8
3

 =                     i) √16
4

 =                                n) √25 =                              s) - √1
6

 = 

e) √− 8
3

 =                  j) √− 1000
3

 =                        o) - √25 =                            t) - √− 8
3

 = 
 
3) Escreva em forma de potência com expoente fracionário: 

a) √723
 =                                       c) √10 =                                          e) √𝑥5 = 

b) √𝑎35
 =                                       d) √𝑎34

 =                                         f) √𝑚
3

 = 
 
4) Escreva em forma de radical: 

a) 5
3

4 =                                          c) 𝑎
2

5 =                                              e) 2
6

7 = 

b) 5
1

2 =                                          d) 𝑎
1

3 =                                              f) 6
1

2 = 
5) Calcule: 

a) 7 - √25                                        e) 4 + √− 1
3

                                      i) √64 + 36 
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b) √0
5

 + √1
6

                                      f) 5 - √− 8
3

                                        j) √100 − 36 

c) √0
3

 + √− 125
3

                               g) 7 . √−1
3

 – 5                                 k) √32 +  42 

d) √81
4

 + √1
5

                                     h) 2 . √49 – 3 . √1                           l) √102 −  82 
6) Aplique a 1ª propriedade dos radicais: 

a) √82 =                                          d) √(7𝑎)2 =                                       g) √(𝑎2𝑚)2 = 

b) √733
 =                                          e) √(5𝑥)33

 =                                      h) √(𝑎 + 3)2 = 

c) √𝑥55
 =                                          f) √(7𝑥)44

 =                                       i) √(7𝑎2)33
 = 

7) Aplique a 2ª propriedade dos radicais: 

a) √5 . 7 =                                        c) √5𝑥
3

 =                                           e) √5𝑥2𝑚 = 

b) √2 . 8
3

 =                                       d) √10𝑥𝑦 =                                       f) √9 . 𝑥3 . 𝑦54
 = 

 
8) Calcule, aplicando a 1ª e a 2ª propriedades dos radicais: 

a) √23. 733
                                         b)√25 . 𝑥5 . 𝑦55

 

 

Data: 29/03 à 01/04 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1) Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada afirmação.  

a) A raiz quadrada de 36 é um número natural ( )  

b) A raiz cúbica de -10 é um número inteiro ( )  

c) A raiz quarta de -16 é um número real ( )  

d) A raiz quadrada de um número natural é sempre um número real ( )  

 

2) Considere a expressão abaixo. Quando x = 7 e y = 3, essa expressão é definida no conjunto R?  

     √  𝑥2  −  𝑥. 𝑦 − 𝑦2      

 

3)Calcule 

a) √9     + √16  =                            b) √100   - √36  =                                                 c) √27
3

 + √16
4

 =                                               

 

d) √49     + √25  - √64
3

 =                                         e) √36     - √1  =                                                      

 

4) Encontre o resultado da expressão (resolva de trás para frente):  

  
5) Encontre o resultado da expressão (resolva de trás para frente): 

         
6) Encontre o resultado da soma da expressão abaixo: 

        
7) Calcule: 

        
 

 Geografia 

Objetivo: 1. Identificar e diferenciar os conceitos de Estado, nação e território, relacionar os conceitos na 

análise de diferentes realidades históricas/ geográficas. 

Diferenças entre Estado, País, Nação e Território 

Apesar de se apresentarem em um mesmo contexto, existem várias diferenças entre os conceitos de Estado, 

País, Nação e Território. 

Para melhor compreendermos algumas noções geográficas, geopolíticas e sociais do mundo que nos 

envolve, muitas vezes precisamos compreender corretamente alguns conceitos que nos servem de base 

para estudar e analisar a realidade. Dentre esses conceitos, podemos citar os de Estado, país, nação e 

território, termos diferentes entre si, mas que costumam se inserir em um mesmo contexto. 
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O que é território? 

É importante, primeiramente, definir o que é território. Na Geografia, assim como ocorre com a maioria dos 

conceitos básicos de todas as ciências humanas, não há um consenso exato sobre o que seja, 

simplificadamente, o território. Mas, aqui, podemos compreender esse termo como sendo o espaço 

geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Em alguns casos, o território 

possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas (a exemplo do território brasileiro); em outros, seus limites 

não são muito claros (como o território delimitado por algum grupo terrorista ou por um consórcio de grandes 

empresas). 

Portanto, quando falamos, por exemplo, em “território brasileiro”, não estamos falando do Brasil 

propriamente dito, mas do seu espaço delimitado correspondente, delimitação essa exercida por meio de 

um domínio que é reconhecido internacionalmente, o qual chamamos de soberania. Por assim dizer, 

podemos entender que o Brasil é soberano sobre o seu território, exercendo sobre ele a sua vontade, ou 

seja, os interesses de seus habitantes. 

Conceito de Estado 

Assim sendo, a soberania territorial é exercida pelo Estado brasileiro. Perceba que esse termo, com “E” 

maiúsculo, difere-se do estado (com “e” minúsculo), que é apenas uma unidade federativa ou uma província 

do país. O Estado é, portanto, um conjunto de instituições públicas que administra um território, 

procurando atender os anseios e interesses de sua população. Dentre essas instituições, podemos citar 

as escolas, os hospitais públicos, os departamentos de política, o governo e muitas outras. 

Diferença entre Estado e País 

É necessário, contudo, estabelecer a diferença entre Estado e País. Enquanto o primeiro é uma instituição 

formada por povo, território e governo, o segundo é um conceito genérico referente a tudo o que se encontra 

no território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, 

culturais e outras. No nosso caso, o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado. 

Conceito de Nação 

Por outro lado, o conceito de Nação, por sua vez, também possui suas diferenças e particularidades em 

relação aos demais termos supracitados. Nação significa uma união entre um mesmo povo com um 

sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos 

definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale 

a um Estado, ou a um país ou, até mesmo, a um território, havendo, dessa forma, muitas nações sem 

território e sem uma soberania territorial constituída. 

A Espanha é um exemplo clássico de Estado multinacional, ou seja, com um grande número de nações 

vivendo em seu território. Existem os espanhóis, mas também existem os catalães, uma nação atualmente 

sem um Estado soberano e, portanto, sem um território político definido, além dos bascos, navarros e alguns 

outros. A maior parte dessas nações reivindica, inclusive, a criação de seus Estados independentes, com a 

delimitação de seus respectivos territórios, algo que ainda não foi conseguido. 

Outro exemplo de nação sem território são os curdos, conhecidos por serem a maior de todas as nações 

sem um Estado correspondente, de forma que seu povo habita vários países situados ao longo do Oriente 

Médio, no continente asiático. Essa nação vem solicitando a vários países e instituições internacionais a 

criação de seu país, que se chamaria Curdistão. 

ATIVIDADES 

1- A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses 

conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse 

prisma, observe o conceito a seguir: 

“É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições 

públicas que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população.” 

A que conceito refere-se a afirmação acima? 

a) Território             b) Nação                c) Estado                         d) Governo                               e) País 

2- “Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, 

compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, 

idiomas,entre outros.” Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é 

esse? 

3- O termo "nação" pode ser definido como um coletivo humano com características comuns. Os membros 

dessa coletividade estão ligados por laços, históricos, étnicos e culturais. O que faz do Brasil uma "nação"? 

4- Os termos Nação, Estado e País representam a mesma coisa? Explique sua resposta. 
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5- Explique por que a Espanha é considerado um Estado multinacional? 

6- Defina o conceito de território. 

7- Escreva V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. 

a) (   ) Todo país é um Estado-nação. 

b) (   ) O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula 

a convivência dos habitantes de um país. 

c) (   ) O Canadá é um exemplo de um Estado sem nação. 

d) (   ) Não existe nação sem território próprio. 

 

8- - País : podemos definir país como um território politicamente delimitado por fronteiras com unidade 

político-administrava (Estado), habitado por uma comunidade (nação) com história própria representada. 

Esta afirmação é : 

 a) (  ) Verdadeira                                                        (  ) Falsa 

 

 História 

Objetivos de aprendizagem: Compreender e estabelecer relações causais entre as ideologias 

raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na 

Ásia. 

Leia com atenção: Imperialismo e Colonialismo: 

 

Colonialismo ou colonização foi a ocupação de territórios na América e 
na costa africana por Portugal, Espanha, Inglaterra e França, nos séculos 
XIV e XV. 
 
Imperialismo é um conceito criado por Lenin para caracterizar a expan-
são territorial de alguns países do continente europeu, Estados Unidos e 
Japão a territórios da América, África e Ásia, nos séculos XIX e XX. 
Diferenças entre Colonialismo e Imperialismo: 

 

 Imperialismo e colonialismo apresentam muitas semelhanças, mas não são sinônimos. O coloni-
alismo foi uma dominação direta, econômica e política, principalmente sobre territórios americanos, afri-
canos e asiáticos.  

NEOCOLONIALISMO:  

 No século XIX, a industrialização do continente europeu marcou um intenso processo de expansão 

econômica. Foi nesse contexto que nações europeias buscassem explorar regiões na África e Ásia. 

Somado aos interesses de ordem político-econômica, a prática imperialista também buscou defender 

sua “supremacia racial”.  

 Em resumo, a Europa apresentava o modelo de civilização e África e Ásia eram, por outro lado, 

povos primitivos, “bárbaros”. Era um “Dever humanitário” para a Europa levar, àquela região, a 

“civilização”. Na Conferência de Berlim (1884 – 1885), várias potências europeias reuniram-se com o 

objetivo de dividir os territórios coloniais no continente africano.  

   A ação inglesa também se deu na China, onde os britânicos exploraram o ópio, como droga 

entorpecente. Inconformado com os prejuízos causados à saúde da população, o governo chinês reagiu, 

proibindo o comércio da droga e punindo seu contrabando. Essa situação resultou na Guerra do Ópio 

(1839 - 1842 e 1856 – 1860). A ação inglesa na ìndia, resultou na  Revolta dos  dos Sipaios , que  foi um 

período prolongado de levantes armados e rebeliões na Índia setentrional e central contra a 

ocupação britânica[1] daquela porção do subcontinente em 1857 a 1858. 

 

Atividades: 

1) A "partilha do mundo" (1870 -1914) deveu-se ao interesse das potências capitalistas europeias 

em:  

A) Investir seus capitais excedentes nas colônias, obter mercados fornecedores de matérias-primas e 

reservar mercados para seus produtos industrializados;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_Indiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/1857
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B) Desenvolver a produção de gêneros alimentícios nas colônias, visando suprir as deficiências de grãos 

existentes na Europa na virada do século;  

C) Buscar "áreas novas" para a emigração, uma vez que a pressão demográfica na Europa exigia uma 

solução para o problema;  

D) Promover o desenvolvimento das colônias através da aplicação de capitais excedentes em programas 

sociais e educacionais.  

 

2) A industrialização acelerada de diversos países, ao longo do século XIX, alterou o equilíbrio e 

a dinâmica das relações internacionais. Com a Segunda Revolução Industrial emergiu o 

Imperialismo, cuja característica marcante foi o (a):  

a) substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional;  

b) busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países 

industrializados;  

c) manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos nas áreas conquistadas;  

d) procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa.  

 

3) Podemos dizer que o neocolonialismo, no continente africano, produziu efeitos como:  

a) O confronto entre os reinos de Songhai e Mali.  

b) O alto desenvolvimento tecnológico de regiões como o Zaire, ou Congo Belga.  

c) A exportação do modo de vida africano para a Europa.  

d) A divisão territorial africana de acordo com os interesses de cada país europeu.  

 

4) Numere, corretamente:  

(1) Conferência de Berlim.  

(2) Revolta dos Sipaios.  

(3) Guerra do Ópio.  

 

( ) Reação chinesa à exploração inglesa, mais especificamente contra a exploração da papoula (para 
obter o Ópio) e os danos causados à população chinesa.  
 
( ) Reunião em que potências européias promoveram a divisão do território africano, segundo seus 
interesses, ignorando a organização social e política já existente na África.  
 
( ) Revolta de militares indianos, que teve como fator agravante o emprego de gordura animal para se 
lubrificar armamentos do exército inglês, o que feria os costumes religiosos dos indianos. 

 

 Inglês 

HABILIDADES : (EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos 

e contra argumentos, considerando o contexto e os recursos lingüísticos voltados para eficácia da 

comunicação.  

                            Orientações:  

Estar  atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade  com  sucesso. 

Fazer  a  atividade   com  atenção  e capricho. 

 

1-Read  the follwing  text  and  answer  the questions (Leia o texto e responda as questões): 
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02- Answer the questions (Responda as questões): 

a-O principal objetivo do texto acima é incentivar as pessoas: 

(  ) Adopt a pet. 

(  ) Report animal  abuse. 

 

b- A expressão “Save a life” significa: 

(  ) Abandoned children. 

(  ) Homeless dogs and cats. 

 

c- A frase “always adopt  and never buy” é equivalente: 

(  ) Don´t  adopt and  buy. 

(  ) Adopt and don´t buy. 

 

 Arte 
 

Habilidade: (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

Orientações: ▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

                    ▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

Objeto de conhecimento: Realismo 
 
                                                REALISMO 
Do ponto de vistas das artes plásticas, desponta sobretudo na pintura francesa, entretanto, também se 
desenvolve na escultura, arquitetura e no meio literário. O contexto histórico em que ocorre é o do 
sucessivo crescimento industrial e científico das sociedades. 
Na arte realista predominam temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como 
aparentam, sem idealizações. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da 
crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque.  

O Realismo na Pintura                                                               
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Moças peneirando trigo (1853-54), de Gustave Coubert, mostra o trabalho braçal feminino. 
 
ATIVIDADE 1: 

De acordo com a cena que a obra acima retrata, escreva em poucas palavras o que você pode observar 

nessa obra. 

 

ATIVIDADE 2: 

Diante de tantos acontecimentos, que podemos presenciar no nosso dia a dia, desenhe e pinte no seu 

caderno algo que tenha acontecido e que mais chamou a sua atenção, retrate de forma mais clara 

possível. Capriche! 

 

 Educação Física 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes - Esportes de marca. 

Objetivo: (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas dife-

rentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 

      (EF67EF06) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a par-

ticipação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover saúde. 

Orientações:  

▪ Vocês deverão colocar o nome completo, série e a data no caderno e a temática da aula; 

▪ O texto deverá ser lido, as atividades copiadas no caderno e logo deverá ser entregue ao professor 

através de foto enviada no whatsapp privado do professor; 

Qualquer dúvida estou a disposição; 

VOLEIBOL 

 

 Assim como no voleibol, todos os demais esportes são possíveis encontrar casos de doping. Mas o 

que é Doping? 

 É chamado de doping, o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o desempe-

nho dos atletas durante uma competição. O uso de medicamentos por alguns atletas, além de trazerem 

riscos a saúde, é antiético, pois nesse caso, não há igualdade de condições entre os atletas. 

Atualmente, existe uma lista de medicamentos proibidos. Essas drogas são agrupadas nas seguintes 

classes: 

-Estimulantes – agem direto sobre o sistema nervoso central, fazendo o mesmo efeito da adrenalina 

(neurotransmissor que tem efeito sobre o sistema nervoso, preparando o organismo para um grande 

esforço físico). 

- Analgésicos Narcóticos - atuam no sistema nervoso central, diminuindo a sensação de dor. 

- Agentes anabólicos – agem aumentando o tamanho dos músculos. 

- Diuréticos – atua aumentando a produção e a excreção, causando a perda de peso. São usados tam-

bém para o mascaramento de doping. 

- Betabloqueadores: agem diminuindo a pressão arterial e ajudam a manter estáveis as mãos do atleta. 

É usado em competições como o tiro. 

 Em 1999 foi fundada a World Anti-Doping Agency (WADA), para o combate da prática do doping 

pelos atletas. Essa Agência Mundial criou um código mundial anti-doping (CMAD), que é utilizado pela 

maioria das Federações Internacionais e pelo Comitê Olímpico Internacional. 

 

ATIVIDADE 

1- Como detectar o doping? 

2- Quais as possíveis punições para o atleta que for detectado no doping? 

3- Quais os riscos do doping para a saúde? 

4- Cite um caso de doping no voleibol. 

Faça uma desenho para uma campanha anti doping no voleibol. 

 Ciências 

https://www.infoescola.com/farmacologia/diureticos/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/pressao-arterial/
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