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EMEF   “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

9° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações: 
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 
▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização; 
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Habilidades: H1. Reconhecer os elementos mórficos das palavras. 
H26 – Identificar em diferentes fontes o processo de construção do espaço geográfico, a partir da 
interação homem e natureza. 
H28 – Reconhecer a função dos recursos naturais na dinâmica terrestre, bem como na sua interação com 
a sociedade. 

TEXTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DO LIXO 

Como e por que separar o lixo? 

    A reciclagem reduz, de forma importante, impacto sobre o meio ambiente: diminui as retiradas de matéria-
prima da natureza, gera economia de água e energia e reduz a disposição inadequada do lixo. Além disso, 
é fonte de renda para os catadores.  
   A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. 
Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada 
vez mais evidentes. Além de aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas os rejeitos 
(restos de resíduos que não podem ser reaproveitáveis), grande parte dos resíduos sólidos gerados em 
casa pode ser reaproveitada. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de 
lixo, parte da população que depende dos resíduos sólidos descartados para sobreviver.  
    Segundo a última pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), são recolhidas no Brasil cerca de 180 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. O rejeito 
é resultante de atividades de origem urbana, industrial, de serviços de saúde, rural, especial ou diferenciada. 
Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente matéria prima e/ou insumos para produção 
de novos produtos ou fonte de energia.  
    Mais da metade desses resíduos é jogado, sem qualquer tratamento, em lixões a céu aberto. Com isso, 
o prejuízo econômico passa dos R$ 8 bilhões anuais. No momento, apenas 18% das cidades brasileiras 
contam com o serviço de coleta seletiva. Ao separar os resíduos, estão sendo dados os primeiros passos 
para sua destinação adequada. Com a separação é possível: a reutilização; a reciclagem; o melhor valor 
agregado ao material a ser reciclado; as melhores condições de trabalho dos catadores ou classificadores 
dos materiais recicláveis; a compostagem; menor demanda da natureza; o aumento do tempo de vida dos 
aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da disposição final dos rejeitos.  
(Adaptado dehttp://www.mma.gov.br/informma/item/8521-como-e-porqu%C3%AA-separar-o-lixo 
 
1- Todas as alternativas trazem, a partir da leitura do primeiro parágrafo do texto, vantagens de se fazer a 
reciclagem do lixo. Qual alternativa não traz esses benefícios citados?  
a) A reciclagem reduz impacto sobre o meio ambiente.  
b) A reciclagem reduz gasto de energia.  
c) A reciclagem gera economia de água.  
d) A reciclagem reduz a renda dos catadores de lixo 
 
2- Em relação à preservação do meio ambiente, o segundo parágrafo nos dá a seguinte mensagem:  
a) Pequenas atitudes podem contribuir de forma significativa para sua preservação.  
b) Somente grandes atitudes diárias ajudam a preservar a natureza.  
c) A reciclagem do lixo é o único caminho para preservação da natureza.  
d) Todo resíduo sólido pode ser reaproveitado. 
 
 
Leia as três afirmações abaixo:  
I – economiza recursos naturais.  
II – gera renda para catadores de lixo.  



                               

              

      9° ANO – 6°SEMANA __ – ANO: 2021 –  2 

III – Mais da metade desses resíduos é jogado em lixões a céu aberto.  
 
3- Qual afirmativa traz somente afirmações do texto que colaboram para a preservação do meio ambiente?  

a) I, II, III.  
b) I e II.  

c) I e III.  
d) II e III. 

 
Leia este meme. 

 
4- Qual palavra mostra que o texto foi escrito de acordo com a modalidade falada?  
5- Quais características do objeto chuveiro velho são citadas?  
6- Como o personagem confirma esse comportamento?  
7- Em que tipo de contexto você imagina que esse meme poderia ser enviado? 
 

A palavra chuveiro é formada a partir do mesmo radical de chuva. Para descobrir qual é o radical 
de uma palavra, compare-a com outras da mesma família e veja qual parte é comum a todas elas. 
chuva – chuvarada – chuvisco – chuveiro 

 
8- Forme palavras a partir do mesmo radical das palavras abaixo: 
Desenho - 
Flor - 

Papel - 
Tempo – 

 

Observe que o radical dessas palavras, embora seja o mesmo, pode apresentar pequenas 
variações. O conjunto de palavras formadas a partir do mesmo radical denomina-se família de 
palavras ou palavras cognatas. 

 

 
 

9- Assinale a alternativa em que o tipo de morfema em destaque é um SUFIXO. 

a) DESigual. 
b) INfeliz. 

c) felizMENTE. 
d) IRreal 

. 
10- Assinale a alternativa em que o tipo de morfema em destaque é um PREFIXO. 

a)  cinzEIRO. 
b) cearENSE. 

c) lamEIRA. 
d) REler 
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11- Assinale a alternativa correta na palavra “empedramento”. 
a) o sufixo é ento      
b) o prefixo é empe     

c) o tema é pedra      
d) o radical é emped 

 
12- Em “Temos que perder o macio inimaginável do sonho, sua diáfana gentileza de pés de lã, para 
ancorar no concreto.”   Os morfemas da palavra destacada estão devidamente identificados na 
alternativa: 
 a) inimagin (radical), ável (sufixo)                    c) in (prefixo), imagin (radical), vel (sufixo) 
 b) in (prefixo), imagin (radical) ável (sufixo)     d) ini (prefixo), magin (radical), vel (sufixo) 
 
13- Assinale a opção em que se ERROU na classificação do elemento mórfico em destaque: 
a) irreversível – VEL – sufixo; 
b) seriam – RIA – desinência verbal; 
c) caatinga – A – desinência de gênero; 
d) áridos – S – desinência de número; 
e) vivendo – E – vogal temática. 
 

MATEMÁTICA 
Campo Temático: Números. Objeto de Conhecimento: Operações com Radicais 

Habilidades: (EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação 

científica, envolvendo diferentes operações. 

OPERAÇÕES COM RADICAIS - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 
 

1º Caso: Os radicais não são semelhantes 
Devemos proceder do seguinte modo: 

1. Extrair as raízes (exatas ou aproximadas); 
2. Somar ou subtrair os resultados. 

Exemplos: 

a) √16 + √9 = 4 + 3 = 7 

b) √49 - √25 = 7 – 5 = 2 
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c) √2 + √3 ≅ 1,41 + 1,73 ≅ 3,14 
2º Caso: Os radicais são semelhantes 
Para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedemos como na redução de termos semelhantes 
de uma soma algébrica. 
Exemplos:  

a) 5√2 + 3√2 = (5 + 3)√2 = 8√2 

b) 6√5
3

 - 2√5
3

 = (6 – 2)√5
3

 = 4√5
3

 

c) 2√7 - 6√7 + √7 = (2 – 6 + 1)√7 = - 3√7 
3º Caso: Os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificados 
Exemplos: 

a) 5√3 + √12 = 5√3 + √22. 3 = 5√3 + 2√3 = (5 + 2)√3 = 7√3 

b) √8 + 10√2 - √50 = √22. 2 + 10√2 - √2. 52 = 2√2 + 10√2 - 5√2 = (2 + 10 – 5)√2 = 7√2 

 
ATIVIDADES 

01. Calcule as adições e subtrações de radicais: 

a) √9 + √4                                                                 f)  √25 - √8
3

         

b) √25 - √16                                                             g) √27
3

 + √16
4

        

c) √49 + √16                                                            h) √125
3

 - √8
3

 

d) √100 - √36                                                           i) √25 - √4 + √16 

e) √4 - √1                                                                  j) √49 + √25 - √64
3

                   
 

02. Efetue as adições e subtrações dos radicais: 

a) 2√7 + 3√7                                                    i)  3√2
5

 - 8√2
5

                 

b) 5√11 - 2√11                                                j)  8√7
3

 - 13√7
3

                  

c) 8√3 - 10√3                                                  k)  7√2 - 3√2 + 2√2                 

d) √5
4

 + 2√5
4

                                                     l)  5√3 - 2√3 - 6√3                 

e) 4√5
3

 - 6√5
3

                                                 m) 9√5 - √5 + 2√5 

f) √7 + √7                                                       n) 7√7 - 2√7 - 3√7 

g) √10 + √10                                                  o) 8√6
3

 - √6
3

 - 9√6
3

 

h) 9√5 + √5                                                     p) √8
4

 + √8
4

 - 4√8
4

                               
 

03. Simplifique os radicais e efetue as operações: 

a) √2 + √32                                                              m) 6√3 + √75 

b) √27 + √3                                                               n) 2√50 + 6√2 

c) 3√5 + √20                                                             o) √98 + 5√18 

d) 2√2 + √8                                                               p) 3√98 - 2√50 

e) √27 + 5√3                                                             q) 3√8 - 7√50 

f) 2√7 + √28                                                             r) 2√32 - 5√18 

g) √50 - √98                                                              s) √75 - 2√12 + √27 

h) √12 - 6√3                                                              t) √12 - 9√3 + √75 

i) 8√5 - √20                                                             u) √98 - √18 – 5√32 

j) √20 - √45                                                             v) 5√180 + √245 - 17√5 

k) √28 - 10√7 

l) 9√2 + 3√50 
 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 
Efetuamos as operações entre os radicandos. 
Exemplos: 

a) √7 . √5 = √7.5 = √35 

b) 4√2 . 5√3 = (4 . 5)√2.3 = 20√6 

c) √10
4

 : √2
4

 = √10: 2
4

 = √5
4

 

d) 15√6 : 3√2 = (15 : 3)√6: 2 = 5√3 
 

ATIVIDADES 
 

01. Efetue as multiplicações e divisões: 
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a) √2 . √7                                                                           n) √49
3

 . √7
3

 

b) √5
3

 . √10
3

                                                                        o) √4
3

 . √2
3

 

c) √6
4

 . √2
4

                                                                          p) √3 . √12 

d) √15 . √2                                                                         q) √3 . √75 

e) √7
3

 . √4
3

                                                                           r) √2 . √3 . √6 

f) √15 : √3                                                                         s) 2√3 . 5√7 

g) √20
3

 : √2
3

                                                                        t) 3√7 . 2√5 

h) √15
4

 : √5
4

                                                                        u) 5√3 . √7 

i) √40 : √8                                                                         v) 12√25
4

 : 2√5
4

 

j) √30
3

 : √10
3

                                                                     w) 18√14
3

 : 6√7
3

 

k) √2 . √18                                                                         x) 10√8 : 2√2 

l) √32 . √2                                                                         y) 20√2 : 5√3 

m) √8
5

 . √4
5  

HISTÓRIA 
Objeto de conhecimento/conteúdo: O  Fim da primeira guerra. 

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: Identificar as consequências da Crise de 1929, ocorrida nos Estados Unidos 
da América, no contexto econômico e político europeu. Analisar o contexto do início de novos conflitos. 
Acessem o Link e responda as atividades 
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/crise29.htm 
 

Questões 

01-) Aponte as principais causas que levaram a Crise de 1929. 

 02-) O que foi o “American Way of Life” 

 

03-) O que foi a ‘’Superprodução’’? 

 

04-) Explique o que foi o “New Deal”. 

 

05-) Diferencie o Liberalismo e o Neoliberalismo. 

 
 

GEOGRAFIA 
Aspectos da população da Europa 

 

 

O velho continente, como a Europa é também conhecida, possui uma população estimada em 750 milhões 

de habitantes, número elevado se considerar que a extensão territorial é relativamente limitada, o que 

significa que é bastante povoado. Com uma densidade demográfica de 72 hab./km². 
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A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque para: anglo-saxões, escan-

dinavos, eslavos, germânicos e latinos. Um dado importante é que a esmagadora maioria da população é 

constituída por brancos. 

 

Quanto à prática religiosa, o cristianismo é o de maior destaque, embora esteja dividido em catolicismo 

romano, especialmente na Espanha, Portugal, França e Itália; protestantismo em países como Alemanha, 

Noruega e Suécia; e o cristianismo ortodoxo, na Grécia e Rússia. 

 

A população está irregularmente distribuída no território continental, informação explicada pelo fato de ha-

ver áreas europeias intensamente povoadas com densidade demográfica acima dos 300 hab/km², en-

quanto que em outras há verdadeiros vazios demográficos, com densidade inferior a 1 hab/km². 

 

As regiões mais povoadas do continente se encontram na Europa centro-ocidental, áreas que abrigam a 

maioria dos parques industriais e demais atividades produtivas, com destaque para Itália, Países Baixos, 

França, Reino Unido e Alemanha. 

 

Os vazios demográficos citados ocorrem no norte da Europa, fator provocado pelo clima, pois nessa regigão 

há o predomínio de temperaturas muito baixas com invernos extremamente rigorosos e prolongados. 

 

O país mais populoso desse continente é a Rússia, com cerca de 144 milhões de habitantes, seguido por 

Alemanha, com 82 milhões; França, com 59 milhões; Reino Unido, 59 milhões; Itália, 57 milhões; Ucrânia, 

49 milhões; e Espanha, 39 milhões de habitantes. Apesar de a Rússia ser o país mais populoso, apresenta 

uma população relativa baixa, resultado do enorme território. 

 

O país que possui a mais alta população relativa é a Holanda, com 15,9 milhões de habitantes e densidade 

demográfica de 470 hab/km². Longo em seguida vem a Bélgica, com 312 hab/km²; Reino Unido, com 59 

hab/km²; Alemanha, com 82 hab/km²; e Itália, com 57 hab/km². 

 

 
ATIVIDADES 

1- Quais são os grupos étnicos que formam a população europeia? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2- As regiões mais povoadas do continente se encontram na Europa centro-ocidental, áreas que abrigam 

a maioria dos parques industriais e demais atividades produtivas. Cita-as. 

 

 

3- Quais são os países mais populosos da Europa? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4-   Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um 

lado temos as taxas de __________________, que representam o número de habitantes por 

quilômetro quadrado; de outro, temos as taxas de __________________, que estão relacionais ao 

número de habitantes independente do tamanho do território ou da quantidade de imigrantes. 

A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é: 

 

A) densidade demográfica e superpovoamento; 

B) crescimento vegetativo e população absoluta; 

C) população local e população geral; 

D) densidade demográfica e população absoluta; 

 
CIÊNCIAS 
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Neste roteiro continuaremos com estudos sobre reprodução, agora enfatizando sobre a 

REPRODUÇÃO HUMANA e SEXUALIDADE.  

A intensa transformação orgânica relacionada ao amadurecimento sexual sofrida pelo 
adolescente é mediada pela ação dos hormônios sexuais. São eles que levam ao desenvolvimento 
dos chamados caracteres sexuais secundários: mudanças relacionadas ao amadurecimento 
sexual que nos permitem distinguir os indivíduos dos sexos (e não gênero) masculino e feminino. 
Os hormônios sexuais são secretados pelos testículos, no sexo masculino, e pelos ovários, no 
sexo feminino. Essas estruturas também são responsáveis pela produção dos gametas 
masculinos, espermatozoides, e femininos, ovócitos. O hormônio sexual masculino é a 
testosterona. Na mulher, são produzidos dois hormônios sexuais, a progesterona e o 
estrógeno. As alterações ocorridas na puberdade estão relacionadas ao estrógeno. Veremos o 
papel da progesterona mais adiante, ao discutir o ciclo menstrual e a reprodução. 

 PUBERDADE FEMININA PUBERDADE MASCULINA 
INÍCIO: 11 A 12 ANOS (EM MÉDIA). INÍCIO: 14 ANOS (EM MÉDIA). 

CRESCIMENTO ACELERADO DA ESTRUTURA 
ESQUELÉTICA (“ESTIRÃO DO CRESCIMENTO”). 

CRESCIMENTO ACELERADO DA ESTRUTURA 
ESQUELÉTICA (“ESTIRÃO DO CRESCIMENTO”). 

DESENVOLVIMENTO DE PELOS EM REGIÕES 
VARIADAS, PRINCIPALMENTE NAS AXILAS E NAS 

GENITÁLIAS. 

DESENVOLVIMENTO DE PELOS EM REGIÕES 
VARIADAS, PRINCIPALMENTE NAS AXILAS, NAS 

GENITÁLIAS, NO PEITO E ROSTO (BARBA). 
AUMENTO DA ATIVIDADE DAS GLÂNDULAS 

SUDORÍPARAS E SEBÁCEAS. 
AUMENTO DA ATIVIDADE DAS GLÂNDULAS 

SUDORÍPARAS E SEBÁCEAS. 
ALARGAMENTO DOS QUADRIS (CONFERE ASPECTO 

MAIS CURVILÍNEO AO CORPO). 
AUMENTO DA MUSCULATURA E ALARGAMENTO DOS 

OMBROS. 
AMADURECIMENTO DA GENITÁLIA INTERNA E 

EXTERNA. 
AMADURECIMENTO DA GENITÁLIA INTERNA E 

EXTERNA. 
DESENVOLVIMENTO DAS MAMAS. MODIFICAÇÃO NO TOM DE VOZ. 

PRIMEIRA OVULAÇÃO E MENSTRUAÇÃO. EJACULAÇÃO. 

Os gametas masculinos são denominados espermatozoides, 

células pequenas, divididas em três regiões principais: a cabeça, a 

peça intermediária e o flagelo (também chamado cauda). 

Os gametas femininos, os ovócitos, são células globosas e muito 

maiores que os espermatozoides. Não apresentam a capacidade 

de locomoção e carregam em seu interior o material genético 

proveniente da mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPTZ- 

espermatozoid

e humano 

 

OVÓCITO: 

gameta 

feminino 
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Enquanto o ovócito está amadurecendo, o útero se prepara para receber e nutrir um embrião, 
caso a fecundação ocorra. A parede uterina se torna mais espessa e ricamente vascularizada. Em 
seguida, ocorre a ovulação, por volta do 14º dia do ciclo. O ovócito liberado segue para as tubas 
uterinas. Em caso de relação sexual desprotegida, acontece a fecundação. Caso não seja 
fertilizado, o ovócito degenera e morre. Passados alguns dias, a parede uterina começa a 
descamar: sangue e fragmentos da mucosa uterina são liberados 
pelo canal vaginal. É o que chamamos de menstruação. A 
menstruação costuma durar de 3 a 5 dias, mas pode ser variável de 
mulher para mulher, bem como a duração de todo o ciclo. 
 

O ciclo menstrual é regido pelos hormônios sexuais, sofrendo 
alterações de concentração ao longo do tempo. Na primeira fase do 
ciclo, as células do folículo ovariano produzem estrógenos. Esses 
hormônios atuam sobre a parede uterina, promovendo a 
proliferação das células, o que leva a parede uterina a aumentar de 
espessura.  

Após a ovulação, os resquícios do folículo ovariano que permanecem no ovário se tornam o 
corpo lúteo, que, além de secretar estrógenos, promove a produção de progesterona. Esse hor-
mônio continua a preparação do útero, promovendo a ativação das glândulas do endométrio e o 
desenvolvimento de sua vascularização. Caso não ocorra a fecundação, o corpo lúteo atrofia, o 
que leva a uma abrupta queda nos níveis hormonais, desencadeando a menstruação. 

  
Entendendo um pouco mais sobre os Métodos de Anticoncepção, ou seja, métodos que 

evitam a gravidez, é bom, lembrar que são dispositivos que não interrompem a gravidez, pois isso 

é o Aborto. Na realidade são métodos que podem ser Naturais (realizados observando o corpo 

sem nenhum uso de dispositivos: como, tabelinha, coito interrompido), podem ser também 

métodos Artificiais (realizados com o uso de dispositivos de barreira como: Diafragma e 

Preservativos ou Camisinhas masculina e feminina, assim como os hormonais a exemplo das 

pílulas, injeções, adesivos, implantes e o intrauterino- DIU), como também podem ser 

Métodos Irreversíveis, também chamados de cirúrgicos como a Laqueadura ou ligadura das 

tubas uterinas e a Vasectomia dos canais deferentes.  
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Isso existe, porque na espécie humana, o sexo não é encarado apenas como mecanismo 

reprodutivo. A relação sexual é um momento íntimo que gera prazer físico e pode também estar 
atrelada a contextos afetivos e emocionais dentro dos relacionamentos. Contudo, o ato sexual 
pode oferecer o risco de uma gravidez, a qual nem sempre é desejada pelas pessoas envolvidas. 
Para que a sexualidade possa ser desfrutada com segurança, é importante que as pessoas 
tenham certeza se querem ter filhos, quando e quantos querem. Assim, para que haja um melhor 
planejamento familiar, existem os métodos contraceptivos. 
 

Os métodos contraceptivos podem ser combinados de modo a aumentar a sua eficácia. A 
escolha do(s) contraceptivo(s) deve ser feita a partir do diálogo com um profissional da saúde. No 
caso de métodos que usem medicamentos, por exemplo, isso é extremamente necessário já que 
cada organismo reage diferentemente e o médico poderá prescrever aquele mais adequado. No 
Brasil, o sistema único de saúde (SUS) oferece gratuitamente diversos desses métodos, basta 
procurar uma unidade pública de saúde, onde será feito o aconselhamento para a escolha do 
método, bem como suas vantagens, desvantagens e instruções sobre o uso adequado do método 
escolhido. 
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Além do assunto ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), antes chamadas de DSTs 

(Doenças Sexualmente Transmissíveis), abordados neste roteiro, sabe-se que há outros temas 

pertinentes na reprodução e sexualidades, como reproduções assistidas, aborto, orientações 

sexuais e questões de gênero, partos nas relações e mecanismos reprodutivos humanos e dos 

outros seres vivos; mas que serão abordados em outras oportunidades. 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são aquelas transmitidas de uma 

pessoa para outra principalmente via contato sexual, embora possam apresentar outros 

mecanismos de transmissão, dependendo da enfermidade em questão. Existem muitas infecções 

que se incluem nessa categoria, as quais podem ser causadas por inúmeros agentes pertencentes 

a diferentes categorias de seres vivos como vírus, bactérias, e outros parasitas.  

A atenção com o próprio corpo é fundamental no diagnóstico de uma IST, pois essas 

infecções envolvem regiões corporais muito íntimas. Cada pessoa deve estar sempre em alerta a 

fim de identificar alterações que possam ser sinais de uma dessas doenças. Feridas, verrugas, 

manchas, secreções (corrimento), odores atípicos e prurido (coceira) podem ser indícios de ISTs. 

Em algumas pessoas, essas doenças podem ser assintomáticas, de modo que carregam os 

agentes infecciosos, mas não apresentam sinais da doença. Isso é muito perigoso, pois, julgando 

estar saudáveis, esses indivíduos podem contaminar outros. Realizar exames periódicos e usar o 

preservativo é muito importante para que possamos exercer a nossa sexualidade com segurança. 

No caso de doenças sexualmente transmissíveis, além da responsabilidade com o próprio corpo, 

há também que haver o respeito e o cuidado com o outro com quem se está estabelecendo essa 

relação.  

Além da Candidíase (Sapinho genital), que é uma micose (doença causada por fungo), 

provocando coceiras e corrimentos vaginais, abaixo encontra-se, resumidamente, as principais  

ISTs. 
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PRATICANDO/ATIVIDADES... (realize me seu caderno de atividades em Ciências) 
1)No esquema de seu Sistema reprodutor: Faça legenda de órgão internos e externos e 

indique pelo menos em 3 órgãos seus nomes e funções:  

 

 

 

 

 

 
2) VÍSPORA:                  

               PERGUNTAS                                                    RESPOSTAS                                                  
         1-Órgão que armazena o SPTZ                       A- TESTÍCULOS 
         2-Produz óvulos e hormônios                            B-REPRODUÇÃO  
         3-Hormônio masculino                                       C-PÊNIS 
         4-Hormônio feminino                                          D- PRÓSTATA 
         5-Onde ocorre a fecundação                              E-ÚTERO 
         6-Onde ocorre a nidação                                    F-EPIDÍDIMOS 
        7-Produz sêmen                                                   G-OVÁRIOS 
        8-Membro copulador                                           H- TESTOSTERONA 
        9-Processo de multiplicação das espécies       I-PROGESTERONA 
        10-Órgão que produz SPTZ e hormônios           J-TUBAS 
UTERINAS 

3--Complete as lacunas abaixo com as palavras do quadro a seguir, de forma que dê sentido 
ao texto sobre os Métodos de Anticoncepção: 

gestação irreversíveis laqueadura anticoncepcionais 
vasectomia período fértil preservativo esterilização 
tabelinha ciclo menstrual coito interrompido diafragma 

a. Métodos ____________ são ferramentas usadas pelo ser humano para evitar uma ___________     
indesejada.  
b. A ________ e  _____________ são procedimentos cirúrgicos usados para evitar a concepção 
em pessoas mais velhas ou casais que não desejam ter filhos. São métodos__________, pois 
promovem a______________   .  
c. _____________é um pequeno objeto semicircular de borracha ou silicone que deve ser 
colocado dentro da vagina antes da relação sexual e retirado horas depois. 

d. Os métodos _______________, entre os quais se destacam __________e ____________, são 
muito suscetíveis a falhas.  

e. O único método capaz de prevenir simultaneamente contra a gravidez indesejada e ISTs ou DSTs 
é o ____________ .  
f. A_________  se baseia no acompanhamento do__________ da mulher e na abstinência de 
relações no ______________ . 

4-Complete as lacunas com os termos no quadro abaixo, sobre ISTs: 

Nº    

Órgão    

Função    

1- 2- 

3- 4- 

5- 6- 

7- 8- 

9- 10- 

LEGENDA: 

(    ) ÓRGÃOS 

EXTERNOS 

(    ) ÓRGÃOS 

INTERNOS 
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ARTE 

Habilidade: (EF69AR05-06/ES)- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artís-
tica (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, ví-
deo, fotografia, performance, etc.), percebendo as potencialidades e possibilidades de cada 
meio, materiais e instrumentos utilizados por diferentes artistas brasileiros. 

Leia com atenção o conteúdo! 

BARROCO 

A Arte Barroca é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerados. 

Desenvolveu-se no século XVII em uma época bastante significativa para a civilização no Oci-
dente, pois nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade 
vigente. Surgiu primeiramente na Itália e logo espalhou-se para os outros países europeus. Mais 
tarde, desenvolveu-se também no Brasil e no restante do continente americano com a vinda dos 
colonizadores portugueses e espanhóis. 

Características do estilo barroco: 
 Predomínio de temas religiosos; 
 Riqueza nos detalhes e formas; 
 Expressões dramáticas das personagens retratadas; 
 Preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas; 
 Importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras; 
 Uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. 

Exemplos: 
 

  
                Igreja de São Francisco de Assis                               Passos da Paixão, de Aleijadinho 

ATIVIDADE 1 

Analise as obras barroca acima e escolha uma para fazer a releitura, utilize colagem com materi-
ais diversos para criar a sua obra. Seja criativo! 

 
 

INGLÊS 
OBJETIVO:  

                                

                      MY KITE 

My Dad bought me a kite. 

The kite is big and colorful. 

It is red, yellow, blue and green. 

It can fly high.  

I will fly my kite at the park. 
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1 – CHECK THE PICTURES THAT MATCHES  

THE STORY. 

 

2 – WRITE THREE COLORS THE KITE HAS. 

A - _________________________ 

 

B - _________________________ 

 

C - __________________________ 

   

 

3 – WHO BOUGHT THE KITE? 

 

A – (   ) My friend                B – (   ) My Dad               C – (   ) My Mom 

   

4 – Where will He fly the kite ? 

R_________________________________ 

 

5 – Qual frase está no futuro ? 

R_______________________________ 

  

6 – Agora faça a tradução da frase . 

R_____________________________ 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Objeto de conhecimento / conteúdo: Práticas corporais de aventura – Práticas corporais de aventura 
com a natureza. 
Objetivo: (EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, 
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio 
natural e minimizando os impactos de degradação ambiental. 
      (EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para superar os 
desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.  
      (EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, indumentária, 
organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas transformações históricas.  
 

PCA - PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA 
 
 As PCA – Práticas Corporais de Aventura são divididas de duas formas, as PCAN (Prática Corporal de 
Aventura na Natureza) e as PCAU (Práticas Corporais de Aventura Urbanas).  
 As Práticas Corporais de Aventura se diferenciam das demais modalidades esportivas devido a estarem 
relacionadas a um maior grau de risco e adrenalina. Os termos esporte ou desporto radical, de aventura 
ou de ação são usados para designar desportos com maior grau de risco físico, dado às condições de 
altura, velocidade ou outras variantes em que são praticados, ou seja, em relação direta com o meio 
ambiente. O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cerca os 
seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Desta forma, em se tratando das Práticas 
Corporais de Aventura o meio ambiente pode ser definido como tudo aquilo que cerca o praticante, tudo o 
que está ao seu redor. Estes esportes por oferecerem mais riscos do que os desportos em geral se 
tornam mais emocionantes, mas também exigem um maior esforço físico e maior controle emocional. 
Antigamente, esportes radicais eram atividades que envolviam paraquedismo, snow board e vôo livre, 
com o passar do tempo, outras atividades foram criadas e incluídas como rafting, trekking, escalada, 
montanhismo, mergulho, entre outras. Os esportes radicais quando praticados como um lazer ou 
atividade recreativa podem ser muito agradáveis, mas se não se tomar os devidos cuidados poderão 
gerar acidentes e até a morte do praticante.  
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 A definição de esporte de aventura, também conhecido como esporte da natureza, surgiu no final da 
década de 1980 e início da década de 1990, quando foi usado para designar esporte de adultos como o 
paintball, surfe, alpinismo, montanhismo, paraquedismo, bungee jumping, trekking , ciclismo de 
montanha, que antes eram esportes praticados por um pequeno grupo de pessoas, passaram a se tornar 
populares em pouco tempo. 
 Diferenças entre práticas radicais e de aventura: 

 AVENTURA: Realizadas em ambientes naturais (ar, água, neve, gelo e terra), como exploração das pos-
sibilidades da condição humana. 

 RADICAIS: Realizadas em manobras arrojadas e controladas, como superação de habilidades de desafio 
extremo. 
 

ATIVIDADE 
Responda as questões abaixo através do texto e de pesquisas.  
 
1- O que são práticas corporais de aventura? Destaque as principais características. 
 
2- Quais as diferenças dos esportes de aventura dos esportes radicais? 
 
3- Aponte as dificuldades encontradas para o desenvolvimento das práticas corporais de aventura na es-
cola. 
 
4- Quais os cuidados necessários para as práticas corporais de aventura na natureza? 
 
5- Que outros esportes de aventuras você conhece? De quais esportes você gostaria de participar? Por 
quê? 
 
6- Apresente e descreva 2 práticas corporais de aventura realizadas no(a):  
A) Água = _______________________________________________________________ 
B) Terra = _______________________________________________________________ 
C) Ar = _________________________________________________________________ 
 
7- Pesquise e defina com suas palavras os esportes abaixo: 
a) Trilha = _______________________________________________________________ 
b) Vôo livre = ____________________________________________________________ 
c) Rafting = ______________________________________________________________ 
d) Arvorismo = ___________________________________________________________ 
e) Rapel = ______________________________________________________________ 
f) Surf = ________________________________________________________________ 
 

 


