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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”  

9° ANO - 4ª 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.  

•  Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada. 
• O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.  

 

  LÍNGUA PORTUGUESA:  

REVISÃO DAS CLASSES GRAMATICAIS 

Na Língua Portuguesa existem dez classes de palavras ou classes gramaticais. Hoje, revisaremos as 

variáveis, que são 6. 

 

SUBSTANTIVO é toda a palavra que denomina 

um ser; é usada para nomear pessoas, coisas, 

animais, lugares e sentimentos. Normalmente 

vem precedida de artigo. 

Exemplo: O cachorro tomou banho. (Cachorro é 

um substantivo) 

Os substantivos classificam-se em: 

Comum/ Próprio Concreto/ 

Abstrato 

Primitivo/ Derivado Simples/ Composto Coletivo 

1) Localize os substantivos que aparecem nas orações abaixo: 

a) As pessoas estavam muito contentes na festa. 

b) Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. 

c) A bicicleta de Paulo está com o pneu furado. 

d) O garoto não entrou no teatro, porque esqueceu os bilhetes. 

e) O cachorro quase me mordeu. 

 

ARTIGO é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. 

 Os artigos classificam-se em: 

Definidos: o / a / os / as Indefinidos: um / uns / uma / umas 

 

2) Classifique os artigos conforme o modelo: 

O senhor me dá um presente de aniversário? 

           o = artigo definido, masculino, singular 

um = artigo indefinido, masculino, singular 

a) Ganhei uma caneta dourada. __________________________________ 

b) Os irmãos ganharam doces. ___________________________________ 

c) A gaita era verde. ___________________________________________ 

 

ADJETIVO é a palavra que caracteriza o substantivo. 

Exemplo: Aquela moça é muito bonita. (Bonita é um adjetivo) 

 

1- SUBSTANTIVO 6 – VERBO 

2- ARTIGO 7 – ADVÉRBIO 

3 - ADJETIVO 8 – PREPOSIÇÃO 

4 - NUMERAL 9 – CONJUNÇÃO 

5 - PRONOME 10 – INTERJEIÇÃO 
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3) Sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir: 

a) O sapo verde deu um pulo engraçado. 

b) No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. 

c) A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. 

d) Quantos meninos eu vi, com roupas rasgadas e sapatos gastos! 

e) Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. 

 

4) O adjetivo caracteriza o substantivo de vários modos: bonito, por exemplo, atribui uma qualidade 

positiva; feio, uma negativa. 

Atribua a cada item a seguir uma qualidade positiva e uma negativa: 

a) camarada: ____________________________________________________ 

b) gesto: ________________________________________________________ 

c) roupa: ________________________________________________________ 

d) mulher: _______________________________________________________ 

 

NUMERAL é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. 

O numeral pode ser: 

Cardinal  Ordinal  Multiplicativo  Fracionário  

 

5) Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário: 

a) Fernanda comeu um terço da torta. _______________________________ 

b) Esse filme é de segunda categoria. _______________________________ 

c) Lucas agora tem o dobro de trabalho na escola. _____________________ 

d) Maria e Ana convidaram seis amigas para jantar em sua casa. ____________ 

e) Aproximadamente cinquenta mães participaram da reunião. _________________ 

 

PRONOME é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. 

O pronome pode ser: 

Pessoal  Possessivo  Demonstrativo  Indefinido  Interrogativo  

 

6) Classifique o pronome destacado nas frases abaixo: 

a) Este animal não vai participar da exposição. ______________________________ 

b) Vários atletas já chegaram. ___________________________________________ 

c) Quantos ainda não votaram? _________________________________________ 

d) Há poucos erros na redação. _________________________________________ 

e) Ela sempre gostou de ler. ____________________________________________ 

f) Nosso povo está despertando. ________________________________________ 
 
VERBO é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. 

 

7) Dê o infinitivo dos verbos abaixo: 

a)chegarei:_________________________ 

c)coube: __________________________ 

e)sumiu: __________________________ 

g)amássemos:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)subiram:_________________________ 

d)fizeste:__________________________ 

f)estávamos: ______________________ 

h) perceberdes: ____________________
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  MATEMÁTICA  

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 

 

PROPRIEDADES DOS RADICAIS:      

4ª propriedade: 

           A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. 

Exemplo:                     

 

5ª propriedade: 

           A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. 

Exemplo:  

 

Radiciação e Potenciação 

A radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Desta forma, podemos encontrar o resultado 

de uma raiz buscando a potenciação, que tem como resultado a raiz proposta. 

Observe:  

Exemplos: 

, pois sabemos que 104 = 10.000 

, pois sabemos que (–2)3 = –8 

 

Simplificação de Radicais 

Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação ou o resultado não é um número 

inteiro. Neste caso, podemos simplificar o radical.Para fazer a simplificação devemos seguir os 

seguintes passos: 

Exemplo: Calcule  

1º passo: transformar o número 243 em fatores primos 

             
 

2º passo: inserir o resultado, na forma de potência, dentro da raiz 

 
 

3º passo: simplificar o radical 

Para simplificar, devemos dividir o índice e o expoente da potenciação por um mesmo número. Quando 

isso não for possível, significa que o resultado da raiz não é um número inteiro. 

, note que ao dividir o índice por 5 o resultado é igual a 1, desta forma cancelamos o 

radical. 

Assim, . 

https://www.todamateria.com.br/potenciacao/
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EXERCÍCIOS 

1) Simplifique os radicais: 

a) √a⁷ =                                  b) ³√m⁷ =                         c) ⁴√m⁷ =                               d) ⁵√x⁶ =  

e) ⁷√a⁹ =                                 f) √7⁵ =                            g) √2⁹ =                                 h) ³√5¹⁰ =  

i) ⁴√7⁹ =                                   j) ⁵√6⁸ =  

 

2) Fatore o radicando e simplifique os radicais: 

a) √8 =                                          b) √27 =                                              c) ³√81 =  

d) ⁴√32 =                                       e) √50 =                                              f) √80 =  

g) √12 =                                        h) √18 =                                              i) √50 =  

j) √8 =                                           k) √72 =                                              l) √75 =  

m) √98 =                                       n) √99 =                                             o) √200 =  

 

3) Calcule: 

a) √36 - √49 =                      b) ³√8 + √64 =                    c) -√100 - ³√64 =                  d) -³√125 - ³√-1 =  

 

e) ⁵√1 + √9 - ³√8 =                             f) √100 +⁵√-32 + ⁶√0 =                         g) ⁴√16 + ⁷√1 - ⁵√-1 =  

 

4) Calcule o valor da expressão 224  xxA  para 3x . 

 

5) Reduza a um único radical. 

a) 3 7                                          b) 
3 25                                      c) 4 3 52  

  

d) 10     e) 2  

6)Reduza a um único radical e em seguida simplifique, se possível: 

a) 
6 35       b) 415  

 

c) 
3 422       d) 4 53  

 

 GEOGRAFIA  

Objetivo: - Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos 

e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e 

suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Primeiramente o que são Minorias Nacionais? 

São nações onde a população se encontra sob a autoridade de governos de outras nações, nem sempre 

são numericamente inferiores, mas são reprimidas. Elas recebem o nome de Minorias Nacionais ou Minorias 

Étnicas. Essas populações são muitas vezes perseguidas e oprimidas pelo governo do país onde vivem, 

pois são impedidas de exercer sua cultura, crença, falar sua língua materna e o principal não podem constituir 

uma nação própria. No Brasil várias nações indígenas se encontram em situação de minoria nacional, como 

os Xavantes por exemplo que vivem subordinados ao governo federal é importante saber que para uma 

nação existir não é necessário um país ou Estado. Algumas nações levaram anos para conseguir sua 

soberania como é o caso da nação judaica que viveu espalhada por outros países durante muitos anos e em 

1948 conseguiu ocupar um território na região da Palestina e criar Israel, a ONU – Organização das Nações 

Unidas auxiliaram nesse processo. Mas os palestinos que vivem na mesma região e ainda não possuem um 

Estado próprio, reivindicam sua soberania causando vários conflitos entre israelenses e palestinos. 

Na América do Sul também existe uma nação que ainda não possui soberania sobre o território em que 

habita, você sabe qual é? 

É a Guiana Francesa que faz fronteira com o Brasil ao Norte no estado do Amapá. Quem administra esse  

território é a França, mas não há movimentos separatistas (querendo a separação da França e a criação de  
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uma soberania do país). 

Já em outros países do mundo os conflitos ocorrem ao longo dos anos e movimentos separatistas, com 

objetivo de tornar a nação livre e a criação de um Estado próprio são recorrentes. 

 

Você sabe o que são grupos separatistas? 

Movimentos separatistas são compostos por pessoas que reivindicam por meios pacíficos ou conflitos 

violentos a criação de um Estado soberano para sua nação, ou seja, que não haja mais influência de outro 

país sobre seu território. 

China x Tibet 

A partir de 1949, a China aderiu ao comunismo como regime político-econômico, no ano seguinte incorporou 

ao seu território o Tibet, oferecendo a partir daquele momento uma autonomia controlada. 

Os habitantes do Tibet, um território localizado a sudoeste da China, eram adeptos da religião budista 

liderada pelo espiritual supremo Dalai Lama. 

No ano de 1950, os monges tibetanos se revoltaram contra a dominação chinesa, tal revolta resultou em um 

grande fracasso, pois foram arrasados pelas tropas inimigas. Com essa revolta, o líder espiritual Dalai Lama 

foi forçado a se retirar do país e encontrou exílio na Índia. Recentemente, aumentaram os apoios por parte 

dos organismos internacionais para a consolidação da independência do Tibet, porém, isso vai contra os 

interesses da China. 

Em 1989, o líder budista Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz, fato que estimulou ainda mais a luta 

pela independência. 

ATIVIDADE 

1- Explique com sua palavras o que são minorias nacionais? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2- Retire do texto exemplos de minorias nacionais. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- Considerando as informações fornecidas, explique o contexto de anexação do território tibetano à China 

e os interesses chineses na região do Tibete. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4- O que são grupos separatista? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

   CIÊNCIAS  

 

Espero que estejam bem e se cuidando!!!!! 

Já pensou para imaginar o que é e onde vem a ENERGIA que utilizamos para carregar um celular, 

aquecer a água do chuveiro, manter a geladeira em funcionamento, a energia para movimentarmos, ou até 

mesmo aquela que movimenta automóveis? ENERGIA, de forma bem simplificada é a capacidade de realizar 

uma ação ou trabalho, associada por exemplo, a manutenção da vida, ao som, à luz, ao movimento, ao calor. 

A energia é medida em Joule (J), mas a unidade mais conhecida e usada no cotidiano é caloria (cal). 

 

Veja no esquema abaixo alguns valores das quantidades de energia, em joules, associadas a cada 
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eventos representados: 

 

Entre as diferentes formas de energia podemos citar: Energia Cinética (de movimentos com 

velocidade), Energia Potencial gravitacional (quando em movimento em queda livre), Energia Térmica 

ou calorífera (relativa ao calor), Energia Elétrica (formada pela condução de elétrons dos materiais), 

Energia Luminosa (formada pela luz), Energia Nuclear (por materiais radioativos), Energia 

Hidroelétrica (pela água), Energia Solar (pela luz e calor do sol), Energia química (armazenada nos 

materiais como alimentos e combustíveis), Energia sonora (associada aos sons), Energia Eólica 

(associada aos ventos) . É importante saber que uma forma de energia pode ser transformada em outra, 

mas nunca destruída. 
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Quando economizamos energia elétrica não estamos apenas poupando dinheiro. Estamos também 

colaborando para o uso racional dos recursos da natureza. Nos locais em que existem usinas termelétricas, 

por exemplo, economia de energia elétrica significa menos combustível queimado. Isso acarreta menos 

poluição, menor contribuição para o aquecimento global e, ao mesmo tempo, poupa recursos não 

renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural.  

Após estudos no material sobre ENERGIA, realize em seu caderno/pasta de atividades: 

1-Associe a cada situação indique a forma de energia (luminosa, calorífera, radioativa e ou nuclear, 

química, eólica, sonora, elétrica, cinética, potencial ou gravitacional) e se a fonte de energia é de 

recurso renovável ou não renovável: 

2- Leia a tabela sobre as fontes de energia e indique: 

A B 
C 

D E 

tipo de 
energia....
. 

 
.....................
. 

 
............................ 

 
............................
. 

 
.................................
. 

Tipo de  
recurso 

 
..................... 

 
............................
. 

 
............................ 

 
................................. 
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a) Uma fonte de disponibilidade limitada...........................  
b) uma fonte de disponibilidade ilimitada:....................... 
c) Uma fonte energética barata:...............................................   
d) uma fonte energética cara:...................................... 
e) Uma fonte energética renovável:.......................................    
f) uma fonte energética renovável:............................... 
g) Uma fonte energética poluente (provoca efeito estufa) ........................   
 h) uma fonte não poluente:....................... 
 
3- Observe:        Figura I                                                                                                      Figura II 

 
a) Segundo a figura I, qual aparelho mais consome energia? O que faria para diminuir o consumo de energia 

deste aparelho:............................................................................................ 
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b) Segundo a figura II, a etiqueta de consumo de energia desse fogão é A. De acordo com esta 
especificação e sendo um consumidor consciente você compraria esse produto? 
Justifique:......................................................................................... 
 

   HISTÓRIA  

Objeto de conhecimento/conteúdo: Primeira Guerra Mundial. 

Orientações: 
Atenção alunos:  
 Organize o seu dia; 
 Não deixe as atividades acumularem. 
 Consulte o dicionário sempre que não souber o significado das palavras. 
 Lembre-se sempre! Sua família é seu maior tesouro. Aproveite o momento para fortalecer ainda 

mais os seus vínculos com ela. 
 

Objetivos de aprendizagem: Compreender e identificar o dinamismo dos grandes conflitos mundiais, a 
consolidação do capitalismo e suas crises. 
Leia o texto e faça as atividades: 

 

A Primera Guerra Mundial 

 A Primeira Guerra Mundial (também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras até o 
início da Segunda Guerra Mundial) foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho 
de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, 
que se organizaram em duas alianças opostas: os aliados (com base na Tríplice Entente entre Reino 
Unido, França e Rússia) e os Impérios Centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Originalmente a Tríplice 
Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália; mas como a Áustria-Hungria tinha 
tomado a ofensiva, violando o acordo, a Itália não entrou na guerra pela Tríplice Aliança. Estas alianças 
reorganizaram-se (a Itália lutou pelos Aliados) e expandiram-se com mais nações que entraram na guerra. 
Em última análise, mais de setenta milhões de militares, incluindo sessenta milhões de europeus, foram 
mobilizados em uma das maiores guerras da história. Mais de nove milhões de combatentes foram mortos, 
em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na 
letalidade de armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito 
mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, 
como revoluções em muitas das nações envolvidas. 
 Entre as causas da guerra incluem-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências 
da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o 
Império Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. Em 28 de junho de 1914, o assassinato do 
arquiduque Francisco Fernando da Áustria, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, pelonacionalista 
iugoslavo Gavrilo Princip, em Sarajevo, na Bósnia, foi o gatilho imediato da guerra, o que resultou em   
um ultimato da   Áustria-Hungria   contra o Reino da Sérvia. Diversas alianças formadas ao longo das 
décadas anteriores foram invocadas, com o que, dentro de algumas semanas, as grandes potências 
estavam em guerra; através de suas colônias, o conflito logo se espalhou ao redor do planeta. 
 Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara da Sérvia seguida pela invasão 
alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha. Depois da marcha alemã 
até Paris ter levado a um impasse, a   Frente Ocidental se transformou em uma batalha de atrito estático 
com uma linha de trincheiras que pouco mudou até 1917. Na Frente Oriental, o exército russo lutou com 
sucesso contra as forças austro-húngaras, mas foi forçado a recuar da Prússia Oriental e da Polônia pelo 
exército alemão. Frentes de batalha adicionais abriram-se depois que o Império Otomano entrou na guerra 
em 1914, Itália e Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916. Depois de uma ofensiva alemã em 1918 ao longo 
da Frente Ocidental, os Aliados forçaram o recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de 
sucesso e as forças dos Estados Unidos começaram a entrar nas trincheiras. A Alemanha, que teve o seu 
próprio problema com os revolucionários, neste ponto, concordou com um cessar-fogo em 11 de novembro 
de 1918, episódio mais tarde conhecido como Dia do Armistício. A guerra terminou com a vitória dos Aliados. 
 Os eventos nos conflitos locais eram tão tumultuosos quanto nas grandes frentes de batalha, tentando 
os participantes mobilizar a sua mão de obra e recursos econômicos para lutar uma guerra total. Até o final 
da guerra, quatro grandes potências imperiais — os impérios Alemão, Russo, Austro-Húngaro e Otomano  
deixaram de existir. Os Estados sucessores dos dois primeiros perderam uma grande quantidade de seu 
território, enquanto os dois últimos foram completamente desmontados. O mapa da Europa central foi 
redesenhado em vários novos países menores. A Liga das Nações, organização precursora das Nações 
Unidas, foi formada na esperança de evitar outro conflito dessa magnitude. Esses esforços falharam, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_pot%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADplice_Entente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADplice_Entente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_da_Gr%C3%A3-Bretanha_e_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_da_Gr%C3%A3-Bretanha_e_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Russo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rios_Centrais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Alem%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria-Hungria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_It%C3%A1lia_(1861%E2%80%931946)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Causas_da_Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Otomano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Sarajevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Sarajevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_da_%C3%81ustria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_da_%C3%81ustria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3snia_(regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ultimato_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_S%C3%A9rvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_S%C3%A9rvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Ocidental_(Primeira_Guerra_Mundial)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Oriental_(Primeira_Guerra_Mundial)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BAssia_Oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Alem%C3%A3_de_1918-1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Alem%C3%A3_de_1918-1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cessar-fogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_total
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_sucessores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_das_Na%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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exacerbando o nacionalismo nos vários países, a depressão econômica, as repercussões da derrota da 
Alemanha e os problemas com o Tratado de Versalhes, que foram fatores que contribuíram para o início 
da Segunda Guerra Mundial. 
Responda: 

 

1) Enumere (1) para as causa e (2) para as consequências da 1ª guerra: 
 
(  ) Alemanha e Itália fora do processo neocolonial 

 (  ) Assinatura do tratado de Versalhes e rendição. 

(  ) Corrida armamentista para se protegerem, ou atacar.  

(  ) Vitória da Entente. 

  (   ) EUA como o país mais rico do mundo. 
( ) Forte concorrência comercial entre os países europeus, na disputa pelos mercados 

consumidores. 

(   ) A Alemanha com exército reduzido, a indústria bélica controlada 

 

(  ) A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos 

agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. 

(  ) O pan-germanismo e a vontade deem unir, em uma nação, todos os países da mesma origem. 

(   ) Criação da Liga das Nações, com o objetivo de garantir a paz mundial. 

 (   ) Fortalecimento e desenvolvimento da indústria brasileira 

(  ) Descontentamento da Alemanha e da Itália com a partilha da Ásia e da África 
 

PrimeiraGuerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 INGLÊS                                                          

OBJETIVO: Trabalhar a leitura e interpretação através de texto. 

              1 – READ AND CHOOSE:  TRUE ( verdadeiro ) or FALSE ( falso ) 

 

Hello ! My name is Peter. I am nine years old. I live in a big house with  my parents  and my older           

sister. I have got a dog, too. 

                 I like listening to music. I love sports,too. I go to the swimming pool on  Tuesday and Friday. 

                 My sister’s name is Anne. She is eleven years old. 

                 She likes reading and playing basketball. She can play basketball very  well. 

   We live in a small town. There is a park next to my house. I go to the park  at the weekend to play 

with my friends 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalhes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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1 – Peter lives in a small house.                  (   ) TRUE          (   ) FALSE 

 

2 – He has got a brother and a sister.         (   ) TRUE          (   ) FALSE   

 

3 – Anne is eleven years old .                     (   ) TRUE          (   ) FALSE 

 

4 – Peter doesn’t like sports.                       (   ) TRUE          (   ) FALSE                ENGLISH CLASS ! 

 

5 – He goes swimming every day.               (   ) TRUE          (   ) FALSE 

 

6 – His sister is good at basketball.             (   ) TRUE          (   ) FALSE           

 

7 – She likes reading.                                  (   ) TRUE           (   ) FALSE 

 

8 – Peter goes to the park on Tuesday        (   ) TRUE          (   ) FALSE 

and Friday.    

 

9 – He hasn’t  got any pets.                         (   ) TRUE          (   ) FALSE         

   

 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

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; 

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

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

diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 

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

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

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 

desempenho 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 

também 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. 

 

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

5- Faça uma desenho para uma campanha anti doping no voleibol. 

 

   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. 

 

Faça a leitura do conteúdo com atenção! 

FOTOGRAFIA 

Fotografia é a técnica de captar uma imagem. Para que uma fotografia existisse houve várias experiências. 

O francês Joseph- Nicéphore Niepce que teve a primeira fotografia reconhecida em 1826. Antes das 

fotografias eram as pinturas que eternizavam as pessoas ou lugares.  

Veja alguns artistas que retrataram pessoas em suas obras: 

 

 
ATIVIDADE 1: 

As obras de arte acima retratam imagens de pessoas. Reproduza dentro do desenho que representa um 

celular a sua própria imagem, com características e cores que te representa. Seja criativo! 

     


