
 

 

 
 
 

EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”  
9° ANO - 5ª 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 WhatsApp, 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 
Habilidade: H1. Reconhecer os elementos mórficos das palavras. 

Estrutura das palavras 

 As palavras são formadas pelo radical, vogal temática, tema, desinência e afixo. Esses 5 elementos, 
chamados Morfemas, compõe a estrutura das palavras. Abaixo, uma representação do que seria cada 

um desses Morfemas: 

 
Radical é o morfema base, onde consta o significado principal da palavra. Exemplo: 
Pedra – pedreiro – pedrinha – apedrejar 

Existem palavras formadas apenas de radical, como é o caso de sofá, amor, café, animal, dor, paz, tatu. 
Vogal Temática é a vogal que aparece seguida do radical, caracterizando nomes e verbos. Os nomes são 

distribuídos em 3 classes: -a, -e, -o, quando em posição final e átona. Exemplo: 
Banana, poeta, rosa, mesa 
Estudante, leite, dente, triste 
Livro, rico, menino, sono 
Já, as vogais temáticas dos verbos que são -a, -e, -i, caracterizam as conjunções verbais. Exemplo: 
Falar 
Entender 
Sorrir 
Tema é o radical acrescido da vogal temática e do radical, pronto para receber outros morfemas. Exemplo: 

Chorar = chor + a 
Rosa = ros + a 
Livro = livr + o 
 
1- Destaque o radical das palavras abaixo: 
Sapo 
Pedreira 
Louvarei 
Corrida 
Amigo 
Amavas 
Sapatinho 
Perdido 

https://www.infoescola.com/portugues/vogal-tematica/
https://www.infoescola.com/portugues/vogal-tematica/


Terreno 
 
2- Identifique a vogal temática das formas verbais abaixo: 
Perderíamos 
Estudaram 
Pediram 
Calamos 
Correram 
Comeste 
Partiram 
Pensaste 
Amava 
Jogaram 
 
3- Este número usará o livro didático de Português. Vocês deverão responder as questões no 

caderno.  

Atividades  

 Páginas 15,16 e 17 Texto “O vagabundo na esplanada” leia o texto e responda as questões. 

 Pagina 18 
Números 1 a 9. 
 

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 
 

Vamos utilizar o livro didático. Leia a explicação e copie o que achar importante. Copie e responda as 
atividades no caderno. 
 
PROPRIEDADES DOS RADICAIS 

 
 

 
 

 



 
SIMPLIFICAÇÃO DE RADICAIS 

 
 
ATIVIDADES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFIA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

CONTINENTE EUROPEU 

 

A Europa é um continente que faz fronteira com a Ásia, a leste; é banhada pelo Oceano Glacial Ártico, ao 

Norte; pelo Atlântico, a Oeste; e pelos mares Mediterrâneo e Negro ao Sul, fazendo fronteira com o Oriente 

Médio através do Estreito de Bósforo . Localiza-se totalmente no Hemisfério Norte do planeta e, ao mesmo 

tempo, nos Hemisférios Ocidental e Oriental. Por estar geograficamente “colada” com a Ásia, muitos se 

referem a esse bloco continental como Eurásia. 

 

Durante muitos anos (desde o século XVI), a Europa foi considerada como o principal centro econômico e 

científico do mundo, perdendo esse posto durante o século XX. Na verdade, essa liderança não pertencia 

ao continente europeu  como um todo, mas sim a algumas potências econômicas da região, com destaque 

para a Inglaterra e a França. 

 

Apesar da relativa baixa desses países em face de economias como a dos Estados Unidos e a da China, a 

Europa possui o maior e mais poderoso bloco econômico do mundo, a União Europeia. Esse bloco 

diferencia-se dos demais por ser o único a garantir a livre circulação de bens, mercadorias e pessoas, além 

de ter uma moeda própria: o euro, adotada por quase todos os países-membros. 

 

A Europa mais parece uma “colcha de  retalhos” por isso se deve às constantes guerras e disputas 

políticas que ocorreram nessa região ao longo da história, em que as inúmeras etnias existentes buscaram 

por suas independências e construíram os seus respectivos 

Estados Nacionais. Apesar disso, ainda existem muitos povos 

cuja nação não possui pátria, como o povo catalão, cujo 

território pertence à Espanha. 

 

O relevo da Europa é predominantemente de planície e pouco 

acidentado. Mas em alguns locais existem algumas cadeias de 

montanhas, como os Alpes. O clima é predominantemente 

temperado continental e oceânico. 

 

A Europa é considerada importante por ter sido a responsável por colonizar a maior parte do mundo 

restante. Foi nesse continente que surgiu a maioria dos nossos costumes, uma vez que, ao colonizar e 

invadir outros territórios, os europeus impuseram o seu tipo de civilização. Apesar de ser considerada a 

cientificamente mais avançada foi nesse continente que as maiores guerras da história da humanidade 

ocorreram. 

 

ATIVIDADES 

1- Quais são as fronteiras naturais do continente europeu? 

 

2- Quais eram as principais potências econômicas da Europa no séc. XVI? 

 

3- Qual o  nome do bloco econômico mais forte do mundo e que países europeus fazem parte? E por que 

ele se diferencia dos demais? 

 

4 –Explique a frase: “A Europa parece uma colcha de retalhos”. 

 

5- Vegetação que aparece nas altas latitudes com curtos verões, na Europa: 

(a) estepes.                       (b) coníferas.                           (c) tundra.                                 (d) savanas.                             

 

(e) sahel 

 

6- Assinale com um X a alternativa correta. 

 

a) Com relação à localização geográfica da Europa, é correto afirmar-se que: 



(A) A Europa encontra-se totalmente no hemisfério sul. 

(B) O Círculo Polar Ártico atravessa a Europa no extremo norte da Islândia, norte da Escandinávia e da 

Rússia. 

(C) O oceano Glacial Ártico é um de seus limites ao sul. 

(D) O continente é limitado pelo oceano Atlântico, a leste, e pelos montes Urais, a oeste. 

 

 

CIÊNCIAS 

Relembrando sobre de energia, especificamente sobre Energia Potencial e Energia Cinética, que 
são energias relacionadas ao movimento e velocidade de corpos, assim como quando cai água, 
uma corrida sua, um automóvel em movimento. Essas energias são também conservadas e 
transformadas em outras formas de energia, como em energia elétrica. 
Observe as usinas elétricas abaixo, com suas formas de energia 

e fontes: 

A energia associada a passagem de uma corrente elétrica é 

chamada de Energia elétrica. 

Uma corrente elétrica não pode ser vista, mas seus efeitos 
podem ser percebidos, como os o acendimento da lâmpada e o 
aquecimento do seu bulbo. Ela é constituída de minúsculas 
partículas, denominadas elétrons, que se movimentam do polo 
negativo para o polo positivo da pilha, da bateria ou de outro 
dispositivo. Essas minúsculas partículas não são visíveis nem nos 
melhores microscópios existentes atualmente e sua existência foi 
evidenciada no final do século XIX em experimentos envolvendo 
eletricidade e magnetismo. Em um circuito fechado, os elétrons 
movimentam-se espontaneamente de uma região de menor 
potencial elétrico (o polo negativo) para outra de maior potencial 
elétrico (o pólo positivo), como está esquematizado na figura 
acima. Quando num circuito aberto, não há passagem de corrente 
elétrica.  A corrente elétrica e suas propriedades são objeto de 



estudo da área da Física denominada Eletrodinâmica. 
Há materiais que paresentam maior facilidade de conduzir a corrente elétrica são os Condutores 
elétricos, como os metais (alúmínio, cobre, zinco, ferro...) e há materiais que pouco conduzem 
corrente elétrica, estes são chamados de Isolantes elétricos, como os plásticos, madeiras, 
isopores, borrachas. 
 O conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica é chamado de 
CircuitoElétrico 

Os circuitos 
elétricos mais 
simples são 
formados pelos 
seguintes 
 

 

 

 
 

Quando num circuito seus componentes estão 
conectados sequencialmente, dizemos que se trata de 
um Circuito em série, nele a corrente é a mesma e com 
apenas um caminho. Quando dois ou mais componentes 
de um circuito estão ligados em dois ou mais pontos em 
comuns, se trata de um Circuito Paralelo, nele a corrente 
não é a mesma e percorre mais de um caminho. Este tipo 
de circuito é utilizado nas instalações de nossas casas. 

Instalações mal feitas, uso de materiais de baixa qualidade ou desgaste de materiais antigos 
podem provocar curto-circuito. Quando isso ocorre, a corrente elétrica passa por um caminho 
diferente do usual e produz tanto calor que pode até provocar um incêndio. Para evitar o risco de 
incêndio, as instalações elétricas devem conter disjuntores adequados. Os disjuntores possuem 
uma chave liga-desliga, como os interruptores. Só que eles realizam uma tarefa ainda mais 
importante que os interruptores: 
quando ocorre um curto-circuito, 
o disjuntor desarma (isto é, 
desliga-se) automaticamente e 
interrompe o circuito. Antes de os 
disjuntores serem inventados e se 
popularizarem, a segurança das 
instalações elétricas de 
edificações era garantida por 



fusíveis, dispositivos que ainda são usados em automóveis e aparelhos eletrônicos. Os fusíveis 
possuem em seu interior um fio que se derrete com facilidade quando muito aquecido. Caso haja 
um curto-circuito, a fiação esquenta, o fusível se derrete e, por causa disso, o circuito elétrico é 
interrompido. Para de passar corrente elétrica na instalação e um incêndio é evitado. Após resolver 
o problema que causou o curto-circuito e trocar o fusível por um novo e de iguais características, a 
instalação volta a funcionar e continua protegida 

O corpo humano conduz 
razoavelmente a corrente elétrica. Quando 
ela passa pelo corpo humano, vinda, por 
exemplo, de um fio ou dispositivo ligado à 
rede elétrica, os músculos sofrem violenta 
contração e há a sensação de dor. Trata-se 
de um choque elétrico, que pode causar 
desde sensações desagradáveis e dor até 
queimaduras e paradas cardíaca e 
respiratória. Pode até matar! 

Tocar em fio desencapado ligado à 
rede elétrica, com os pés descalços sobre 
o chão, provoca choque elétrico, pois a 
corrente elétrica atravessa o corpo em 
direção ao solo. Sapatos com sola de 
borracha reduzem a possibilidade de 
choque, porque a borracha não conduz 
corrente elétrica, mantendo a pessoa 
eletricamente isolada do solo. Estar com a 
pele molhada, particularmente no ponto de 
contato com a rede elétrica ou com o chão, 
aumenta a chance de sofrer sério choque 
elétrico. Por isso, pessoas que estão em 
banheiras não devem manusear 
interruptores ou objetos elétricos. É 
também por esse motivo que os chuveiros 
elétricos precisam ser bem instalados. 
Alguns aparelhos elétricos têm carcaça 
(envoltório externo) de metal. Imagine que, 
por algum problema de fabricação ou 
desgaste pelo tempo, um fio ligado à rede elétrica, interno ao aparelho, encoste nessa carcaça. Ela 
poderá dar choque elétrico em quem tocar nela. Esse tipo de problema pode ser evitado com o uso 
de um fio terra, que nada mais é do que um fio que liga a carcaça metálica à terra. Quando o fio 
terra de um aparelho está corretamente instalado, dizemos que o aparelho está aterrado. O 
aterramento é um importante procedimento para evitar acidentes com aparelhos elétricos. 
 
 
QUESTÕES....( favor responder em seu caderno. Caso prefira pode responder aqui e colar em seu 
caderno) 
 

1-Ao lado segue um esquema de uma usina de energia 

elétrica. Analise-a como nos modelos acima e 

responda: 

a-a fonte (recurso) utilizado................ 

b-citar 3 formas de energia envolvidas................... 

c-aqui não há envolvimento de energia potencial só 

cinética. Quando isso acontece neste esquema?........... 

 

 

 

2- Produza um pequeno texto sobre os assuntos abordados, usando as palavras: curto-circuito, 

fusível, fio terra, disjuntor. ......................................................................................................................... 



3- 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Raios, relâmpagos, trovões.... também são fenômenos elétricos da natureza. Pesquise sobre eles 
para: 

a- Diferenciá-los ....................................................................................................................................... 

b- Citar pelo menos 3 cuidados de proteção contra eles..................................................................... 

 
6- Explique como o Sol é a fonte primária das energias indicadas abaixo, em nosso planeta: 

a- Energia de química de Biomassa (vegetais) .................................    b- Energia eólica................. 

      c-Energia Hidroelétrica......................................................   d- Energia das marés:.............................. 
 

 
HISTÓRIA 

Objeto de conhecimento/conteúdo: Os Regimes Totalitários e o período entre guerras. 

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: Analisar o contexto político, social e econômico da Europa após o fim da 

Grande Guerra (1914-1918). Definir e diferenciar os conceitos de governo totalitário e de governo 
autoritário. Identificar as consequências da Crise de 1929, ocorrida nos Estados Unidos da América, no 
contexto econômico e político europeu. Analisar a ascensão do Fascismo e do Nazismo na Europa. 
 
 
Atividades/Primeira Etapa: 
 
1 - Faça a leitura do Texto no link abaixo: 
 
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/regimes-
totalitarios.htm#:~:text=Regimes%20totalit%C3%A1rios%20tiveram%20seu%20auge,%3A%20fascismo%2
C%20nazismo%20e%20stalinismo. 
2 - Assista aos vídeos abaixo: 
 
* A ascensão da Alemanha Nazista: 



https://www.youtube.com/watch?v=tzoJFzpLQ2k 
*Nazismo resumo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uarm05GPMow 
*Fascismo Italiano Resumo: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8Bq2M-92TE 

*Biografia Hitler: 

https://www.youtube.com/watch?v=k3jCr6vYqZU 

*Período entre guerras: 

https://www.youtube.com/watch?v=L_DL8QVZ2o0 
 

 
Atividades/Segunda Etapa: 
 
 Teremos uma aula  pelo Google Meet, que será organizada  e informado aos alunos a data e 

horário, onde será comentado o conteúdo estudado e também as atividades a serem desenvolvidas na 
segunda etapa. 
 
3 – 
Observe 

atentamente o mapa 

conceitual: 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESTADOS TOTALITÁRIOS 
 

 
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.  

        

01-Read (Leia):                                                                                                                                    

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Popcorn was 

discovered over 

https://www.youtube.com/watch?v=tzoJFzpLQ2k
https://www.youtube.com/watch?v=Uarm05GPMow
https://www.youtube.com/watch?v=F8Bq2M-92TE
https://www.youtube.com/watch?v=k3jCr6vYqZU


5,000 years ago in Mexico. It was an Indian food. 
Corn was thrown on hot stones in a fire. The fire made the corn pop.The Indians                  of  North 
America also ate porcorn. The settlers loved the food, and they often ate  
with sugar for breakfast. 
 
VOCABULARY 

Discovered: Descoberto(a) 
Popcorn: Pipoca 
Years ago: Anos atrás 
Fire: fogo 
 
02- Answer the questions according to the text (Responda as questões de acordo com o texto): 
a)When was popcorn discovered? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Where was it discovered? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes – Esportes de invasão ou territorial. 

Objetivo: (EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações 

táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as 
modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: rede/parede, 
campo e taco, invasão e combate. 

 
HANDEBOL 

  
 O handball, em inglês “hand” – mãos e “Ball”– bola. 

  Basicamente é um esporte dinâmico, bastando uma bola e alguns jogadores. São necessárias duas 
equipes de 7 jogadores, da qual um é  goleiro. O goleiro, durante suas defesas, dentro da sua área, é o 
único jogador que pode encostar a bola no pé. Em qualquer outro caso, a bola deverá ser quicada, 
arremessada ou recebida com as mãos. O goleiro pode sair de sua área para receber a bola e terá a posse 
de bola se a mesma desviar pela linha de fundo. 
Nenhum outro jogador pode penetrar na área do goleiro. Se o fizer de forma intencional será marcado, pelo 
árbitro, falta ou tiro de sete metros (equivalente ao pênalti do futebol). 
  Por sua vez, os jogadores não podem segurar a bola por mais de três segundos, ou dar mais de 
três passos com ela.  
  O tiro lateral é executado estando um dos pés do jogador em cima da linha lateral. Os adversários 
devem estar, pelo menos, a 3 metros de distância no momento da cobrança. 
  O tiro de 7 metros ocorre quando um jogador, durante o ato de arremessar a bola a gol, é impedido 
por uma falta. O jogador que executa o tiro de 7 metros deve estar com seus pés antes da linha dos 7 
metros sem, nem mesmo, encostar-se à mesma. 
   Em termos gerais, é um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem marca mais gols. 
A partida é composta por dois tempos de 30 minutos cada, com intervalo de 10 minutos. É permitido tomar 
a bola do adversário com as mãos abertas, porém arrancar a bola ou agredir o adversário é contra as 
regras. 

ATIVIDADES 
1- Complete: O goleiro é o único jogador que pode em sua área de gol defender o lance com 
_____. 
A) Mãos. 
B) Pés. 
C) Cabeça. 
D) Todas as alternativas acima. 
 
2 - Em um time, quantos jogadores podem estar presentes na quadra? 
A) 8 jogadores e 1 goleiro. 
B) 7 jogadores e 1 goleiro. 
C) 6 jogadores e 1 goleiro. 
D) 5 jogadores e 2 goleiros. 
 
 



3 - Quantos passos e quantos segundos o jogador pode dar com a bola presa na mão? 
A) Livre, depende do jogador. 
B) 3 segundos e 3 passos. 
C) 3 segundos e 5 passos. 
D) 5 segundos e 3 passos. 

 
 

ARTE 
(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. 

FOTOGRAFIA 

Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre fotografia. 

Fotografia analógica x fotografia digital 
1- Fotografia analógica: O filme que é colocado no compartimento da câmera vai receber a luz que 

passa pela lente da câmera. Essa luz vai formar as imagens no filme. Depois que todas as poses 

foram usadas (os filmes geralmente vêm com 24 e 36 poses), o fotógrafo deve levar o filme para 

um laboratório, ou fazer a impressão em casa (se houver os equipamentos necessários). 

 

2-  Fotografia digital: O funcionamento da fotografia digital se dá a partir da sensibilização de um 

sensor eletrônico (CCD ou CMOS) que converte a luz captada em código eletrônico digital e 

armazena este código em um cartão de memória. 

 

ATIVIDADE 1: 

O que a fotografia representa para você?  

ATIVIDADE 2: 

Tire uma foto de uma paisagem que você possa observar da janela de sua casa e depois reproduza no 
seu caderno de arte. Capriche! 
 


	Estrutura das palavras

