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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

9° Ano - 8 ª 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 
Objetivo / Habilidade: (EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, 

memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

 
Observe alguns casos especiais. 

a) Os termos: anexo, obrigado, incluso, próprio, concordam com o substantivo 
Ex. Segue anexo à pasta o relatório da equipe. 
O professor diz: Muito obrigado! A professora diz: Muito obrigada! 
b) Os termos: meio, bastante, muito, caro, barato, só concordam com o substantivo. 
Ex. Você está só hoje? 
      Tenho bastantes exames para fazer. 
      Esse colchão está muito caro. 
      Quantas horas? É meio-dia e meia. (meia hora) 
c) A palavra menos. Essa palavra nunca varia. 
Ex. Os adoçantes dietéticos prometem menos calorias. 
 
d) Com as expressões é bom, é necessário, é proibido, é preciso. Se o sujeito apresentar um determinante, o 

sujeito concorda com o predicativo. Caso contrário, não se faz concordância. 
Ex. É proibido permanecer nas rampas de acesso. 

É proibida a permanência nas rampas de acesso 

 
1- Leia o trecho a seguir. 

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

1. A que substantivo se refere o numeral 16? ____________ 
2. A que substantivo se refere o adjetivo locais? __________ 
3. Se a palavra local fosse substituída pela palavra estrangeiro, como poderia ser escrito o período 2? 

Leia a tira a seguir e responda  
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a) O que provoca o humor? _____________ 
b) O que expressam os sinais que aparecem no segundo balão do segundo quadrinho? _________ 
 
Observe o artigo e os adjetivos destacados nos trechos a seguir. 

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

Minha lâmpada maravilhosa! 

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

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

 
6- Leia a tira abaixo e responda: 

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

 
Em diferentes situações de comunicação de que participa diariamente, você, como falante da língua 
portuguesa, sabe certamente identificar falas que expressam intenções, seja para declarar algo, expor um 
comentário, fazer uma pergunta, pedir algo, mostrar espanto ou admiração, sugerir ou recomendar algo. 

 

 
 
7- Leia esta tirinha. 
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http://www.willtirando.com.br/viva-intensamente-202/ 

a) Que comportamentos em comum são apresentados nos cinco primeiros quadrinhos da tirinha? 
b) De que modo os quadrinhos se relacionam com o “1o de abril”? Explique essa relação analisando um 
deles. 
c) Em qual dos quadrinhos a fala não apresenta verbo? 
d) A ausência de verbo nessa fala compromete a compreensão do sentido? Por quê? 
e) A primeira fala é formada por apenas um verbo, sem nenhum complemento. O que garante a 
compreensão do sentido? 
 

      As frases não apresentam uma estrutura fixa.  Observe. 
“Que bonitinho!” 
(frase sem verbo) 

 
“Pega!” 

(frase formada apenas por verbo) 

 
Meu cachorro comeu meu trabalho, professora.” 

(frase constituída em torno de um único verbo) 
 

“Falou que íamos passear na pracinha e me trouxe ao veterinário...” 
(frase constituída em torno de uma locução verbal e de um verbo) 

 
Como você pôde perceber, a extensão das frases também varia muito, podendo apresentar uma única 

palavra ou constituir uma sequência bem longa. 

 

Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas de acordo com as regras da língua e 
capazes de expressar um sentido completo em uma situação de comunicação. 

Leia a tirinha 

 
8- O que o leitor provavelmente imagina quando lê o primeiro quadrinho?  

9- O humor se constrói pela quebra de expectativa. O que levou, de fato, o personagem do primeiro 

quadrinho a dizer aquela frase?  

10- Por que as três falas da tira podem ser consideradas frases?  

11- Quais são as formas verbais ou locuções verbais presentes em cada fala? 1a estarem discutindo. fala: 

pode voar (locução verbal) 

 

Classifica-se como frase nominal, porque não apresenta verbo. Ex.: “Sem exceção!” 
Classifica-se como oração, porque apresenta um único verbo; no caso, uma locução verbal.    Também é 
chamada de período simples. Ex.: “Avestruz não pode voar!” 
Classifica-se como período composto, porque é formado por mais de uma oração.  

Ex.: “Paguei a passagem, tenho passaporte, tomei as vacinas!” (3 orações) 

http://www.willtirando.com.br/viva-intensamente-202/
https://1.bp.blogspot.com/-DJVjRbGBdsA/XzBV3cYykhI/AAAAAAAAQ28/ZLXkj3G9J0I47l4s6YIK88SpTAVEFf0rQCNcBGAsYHQ/s1600/pega.png
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Quando o período composto apresenta orações separadas por vírgulas e sem conectivos para uni-las, é 
chamado de período composto por COORDENAÇÃO. 
 

 
No trecho a seguir, escrito pela autora paulista Fanny Abramovich, uma narradora conta como foi sua 

agitada juventude a uma amiga que reencontra após muitos anos. Leia uma das páginas de diário que 

compõem o texto. 

Voltas e voltas 
1º de janeiro de 1968  
Que noite! 
Que festa!!! De arromba!!! 
Um grande réveillon! A mais fantástica e linda passagem de ano-novo que já vivi. Se todo o ano de 1968 
for assim, não pararei nem um minuto. De me mexer, de falar, de vibrar, de compartilhar. De viver 
gostosamente. Dum jeito mais solto. Vibrante. Tomara que tudo aconteça nesse ritmo e nesse entusiasmo. 
Se for mesmo assim, não pararei em nenhum segundo. 
Feliz ano-novo! Feliz 1968!! 

Fanny abramovich 

 
12- Que experiência é contada nessa página de diário?  
13- No texto alternam-se dois tipos de frase. Quais são eles?  
14- O que explica a alternância desses dois tipos?  
15- Observe o uso do ponto de exclamação. O que é sugerido pela repetição desse sinal no final de uma 
frase?  

 

MATEMÁTICA 
Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Equação do 2° grau.  

Habilidades: EF09MA09 - Compreender os processo de fatoração de expressões algébricas, 

com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que 

possam ser representados por equações polinomiais do 2º Grau. 

 

Equação do 2º grau 

Equação do 2º grau pode ser representada por ax²+bx+c=0, em que os coeficientes a, b e c são 

números reais, com a ≠ 0. 

→ Exemplos 

a) 2x2 +4x – 6 = 0 → a = 2; b =4 e c = – 6 

b) x2 – 5x + 2 = 0 → a =1; b= – 5 e c = 2 

c) 0,5x2 + x –1 = 0 → a = 0,5; b = 1 e c = –1 

 

A equação do 2º grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são diferentes 

de 0, ou seja, a ≠ 0, b ≠ 0 e c ≠ 0.A equação do 2º grau é classificada como incompleta quando o 

valor dos coeficientes b ou c são iguais a 0, isto é, b = 0 ou c = 0. 

→ Exemplos 

a) 2x2 – 4 = 0 → a = 2; b = 0 e c= – 4 

b) -x2 + 3x = 0 → a = – 1; b = 3 e c = 0 

c) x2= 0 → a = 1; b =0 e c =0 

 

Atenção: o valor do coeficiente a nunca é igual a 0, caso isso ocorra, a equação deixa de ser do 

2º grau. 

 

Método de solução para equações completas 
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O método conhecido como método de Bhaskara ou fórmula de Bhaskara aponta que as raízes de 

uma equação do 2º grau do tipo ax2 + bx + c = 0 é dada pela seguinte relação: 

 
 

O delta (Δ) recebe o nome de discriminante e note que ele está dentro de uma raiz quadrada e, 

conforme sabemos, levando em conta os números reais, não é possível extrair raiz quadrada de 

um número negativo. 

Conhecendo o valor do discriminante, podemos realizar algumas afirmações a respeito da 

solução da equação do 2º grau: 

→ discriminante positivo (Δ > 0): duas soluções para a equação; 

→ discriminante igual a zero (Δ = 0): as soluções da equação são repetidas; 

→ discriminante negativo (Δ < 0): não admite solução real. 

 

Atividade 

1) Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso: 

a)  x² + 9 x + 8 = 0          

b) 9 x² - 24 x + 16 = 0     

c) x² - 2 x + 4 = 0            

d) 3 x² - 15 x + 12 = 0     

e) 10 x² + 72 x - 64 = 0   

 

2) Resolva asequações do 2° grau:  

a) x² - 5x + 6 = 0           

b) x² - 8x + 12 = 0         

c) x² + 2x - 8 = 0           

d) x² - 5x + 8 = 0           

e) 2x² - 8x + 8 = 0      

 

3) Resolva as situações problemas:  

 

a) A soma de um numero com o seu quadrado é 90. Calcule esse numero.  

b) A soma do quadrado de um número com o próprio número é 12. Calcule esse numero.  

c) O quadrado menos o dobro de um número é igual a -1. Calcule esse número.  

d) A diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número é 80. Calcule esse número  

e) O quadrado de um número aumentado de 25 é igual a dez vezes esse número. Calcule esse 
número. 
 

GEOGRAFIA 
Objetivo / Habilidade: (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiá-
ticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as suas 
desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre os seus ambientes físico-naturais. 

 

UNIÃO EUROPEIA 
A União Europeia (UE) é um bloco econômico criado na Europa oficialmente em 1992 pelo Tratado de 

Maastrich, em substituição ao antigo Mercado Comum Europeu (MCE). A UE é o principal bloco econômico 

do mundo, pois é o que possui o maior grau de integração entre os seus membros e é, em maior parte, 

constituído por importantes países pertencentes ao mundo desenvolvido. 

 

Atualmente, existem, ao todo, vinte e oito países-membros da União Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/formula-bhaskara.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm
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Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, 

Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República 

Checa, Romênia e Suécia. 

 

A sede da União Europeia encontra-se na Bélgica, na cidade de Bruxelas. 

 

Apesar de ter sido criada em 1992, a origem da União Europeia é mais antiga. Ela surgiu, na verdade, da 

união dos países que compunham o Benelux (pequeno bloco formado por Holanda, Bélgica e Luxemburgo) 

com Alemanha, Itália e França, formando a CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço). Depois 

disso, o bloco expandiu-se e ganhou novos membros, transformando-se em Mercado Comum Europeu 

através do Tratado de Roma, em 1957, que mais tarde transformar-se-ia no bloco que hoje conhecemos. 

As características da União Europeia, em destaque, são: 

* livre comércio entre os países-membros; 

* integração política entre os países; 

* livre circulação de pessoas entre os países-membros (algo que somente a UE faz atualmente); 

* adoção de uma moeda em comum: o euro. 

 

Assim, a chamada “zona do euro” é formada por Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, 

Estônia, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Grécia e Espanha. Futu-

ramente, a Croácia, recém-ingressa no bloco, também adotará o euro como moeda oficial. 

Euro, a moeda adotada pela maior parte dos membros da União Europeia 

A União Europeia, além do mais, apresenta várias instituições em sua estrutura, das quais a mais importante 

é o Conselho Europeu, responsável por definir as orientações políticas do bloco. As leis são feitas e modifi-

cadas pelo Parlamento Europeu (eleito pela população a cada cinco anos), pelo Conselho da UE e pela 

Comissão Europeia. Ainda existe uma série de outras instituições e secretarias, com destaque para o Banco 

Central Europeu, que é responsável por regular as variações do euro. 

 

 

Hoje em dia o poderio da União Europeia não se encontra somente 

em seu aspecto econômico, pois a sua integração acontece também 

na esfera política. Portanto, os interesses do mundo europeu estão 

sempre voltados às ações desse bloco, que passa a ser também um 

importante ator geopolítico do mundo atual. 

 

ATIVIDADES 

 

1-Leia o texto a seguir e responda às questões. 

Embora a União Europeia (UE) represente apenas 7% da população mundial, o seu comércio com o resto 

do mundo corresponde a cerca de 20% do volume mundial das exportações e importações. A UE é o prin-

cipal exportador e o segundo maior importador do mundo. 

Cerca de dois terços das trocas comerciais dos países da UE são realizadas com outros estados- 

membros. Em 2005, a UE era responsável por 18,1% das exportações mundiais e 18,9% das importações 

mundiais. 

 

(A) Quando surgiu a União Europeia e quais são seus objetivos? 

 

(B) Retire do texto elementos que demonstram a importância mundial da União Europeia. 

 

2- Escreva as características da União europeia. 

 

3- Quais países forma a chamada “ zona do euro” ? 

4-A União Europeia, além do mais, apresenta várias instituições em sua estrutura, das quais a mais impor-

tante é o Conselho Europeu. Escreva a sua importância na União Europeia. 

 

5- Em termos de classificação dos blocos econômicos, a União Europeia pode ser definida como 
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(A) União Aduaneira. 

(B) Zona de Livre Comércio. 

(C) União Econômica e Monetária. 

(D) Pacto Econômico. 
 

HISTÓRIA 
Objeto de conhecimento/conteúdo: A Guerra Fria 

Orientações: 

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

mais os seus vínculos com ela. 

 

Objetivos de aprendizagem: A guerra Fria. 
EF09HI28-Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões 
geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. 
 
Acessem o link, leia o texto e façam as atividades : 
https://youtu.be/cAwsLaO4HGQ 

A Guerra Fria 

Guerra Fria foi uma disputa pela superioridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética 

após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). É chamada de Guerra Fria por ser uma intensa guerra 

econômica, diplomática e ideológica travada pela conquista de zonas de influência. 

Adisputadividiuomundoemblocosdeinfluênciadasduassuperpotênciaseprovocouumacorridaarma

mentistaquese estendeu por 40 anos. Com sistemas econômicos e políticos diferentes, EUA e URSS 

colocam o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear,criando armas com potência suficiente para 

explodir o planeta inteiro. Os EUA assumiram a liderança do chamado mundo capitalista livre, e a 

URSS,do mundo comunista. Ao final das contas, nenhum tiro foi diretamente disparado entre os dois 

lados do “conflito”,o que justifica o nome Guerra Fria. O que se pode dizer é que esse conflito foi marcado 

pelas disputas indiretas entre as duas potências rivais em busca de maior poderio político e, 

principalmente, militar sobre as diferentes partes do mundo. 

Tal configuração ocorreu em função do fato de que uma guerra nuclear não seria vantajosa para 

nenhum dos blocos nela envolvidos. O mundo apenas conheceria o caos se o possível vencedor desse 

conflito não teria o que comemorar,pois somente haveria radiação e problemas estruturais no espaço 

geográfico do país derrotado. Por essa razão, o sociólogo Raymond Aronpro feriu uma frase que ficou 

mundialmente conhecida: "A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável, capaz, 

impossível". 

Atividade 
 

1 - A Guerra Fria foi um conflito ocorrido entre quais países? 

2 – Explique o porquê do nome Guerra Fria. 

3 - Quais foram os tipos de conflitos que levaram os países a iniciarem a Guerra Fria? 

4 - Explique a frase: “uma guerra nuclear não seria vantajosa para nenhum dos 

blocos nela envolvidos”. 

5- Explique a frase "A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável, capaz, impossível". 

https://youtu.be/cAwsLaO4HGQ
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6 - A Guerra Fria, iniciada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), polarizou o 
contraste ideológico entre o capitalismo e socialismo, aprofundando um cenário de disputa 
internacional por novas tecnologias, armas nucleares, poder econômico, político e militar. A queda 
do Muro de Berlim (1989) e o fim da União Soviética (1991) são fatos que simbolizaram o fim da 
Guerra Fria. 

Sobre o tema, é CORRETO afirmar: (Assinale a correta) 

A) Com o fim da bipolarização entre capitalismo e o socialismo, as diferenças econômicas e sociais 
entre os países ricos e países pobres terminaram, havendo uma hegemonia do capitalismo, que 
busca desenvolver o princípio da igualdade. 

B) A Nova Ordem Mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos. 
Contudo, inicia-se uma nova guerra contra o terrorismo cujo principal objetivo é trazer a 
possibilidade de uma abertura de diálogo entre as grandes potências mundiais e os países 
periféricos. 

C) Após a Guerra Fria, surge uma nova lógica internacional, com novos blocos econômicos 
regionais; Japão, União Europeia e China destacam-se como centros políticos e econômicos de 
poder. Além disso, a nova divisão internacional evidencia, sob o crivo econômico, a distinção entre 
os países do Norte desenvolvido e do Sul subdesenvolvido. 

D) Está cristalizada a divisão Norte–Sul, sendo impossível nação subdesenvolvida tornar-se 
desenvolvida e vice-versa. 

E) O Brics apresenta, frente à Nova Ordem Mundial, a polarização econômica que marcou o 
mundo após a Guerra Fria entre os países imperialistas e as nações neocoloniais. 

ARTE 
Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação da arte brasileira na 
identidade do povo que constitui essa nação. 

SEMANA DA ARTE MODERNA 

 

A Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história 

cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte de teor 

conservador, predominantes no país desde o século XIX. 

Inserida nas festividades em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil em 1922, 

entre os dias 13 e 17 de fevereiro, realiza-se no Teatro Municipal de São Paulo um festival que inclui 

exposição com cerca de 100 obras. 

ATIVIDADE 1 
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Faça a leitura do conteúdo da pagina 182 do livro de artes, e responda as questões que estão na 

mesma página. 

ATIVIDADE 2 

Imagine que você é um artista do período da semana da arte moderna e tenha que criar um convite 

para este evento. Capriche! 

INGLÊS 

OBJETIVO: Trabalhar a escrita, gramática e pronuncia com pequenos textos.  

Habilidades: (EF06LI12-ES) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando, de forma oral ou por meio de 

outras linguagens, suas idéias sobre o que o texto informa/comunica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – No texto tem uma frase que está no futuro , qual será a frase? Escreva abaixo. 

R________________________________________________________________. 

6 – Agora faça a tradução dessa frase. 

R________________________________________________________________. 

 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes – Esporte de invasão. 
Objetivo: (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas dife-
rentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 
      (EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis 
e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. 

 
 

BASQUETE 
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      Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets (EUA) tornava impossível a prática de 
esportes ao ar livre. Foi então que o diretor do Colégio Internacional da Associação Cristã de Moços 
(ACM), convocou o professor canadense James Naismith, e confiou-lhe uma missão: pensar em algum 
tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser 
praticado no verão em áreas abertas. O nome vem do inglês basketball, que significa literalmente "bola no 
cesto". 

Regras 

8. Cada partida tem duração de 40 minutos, sendo dividida em quatro tempos (quartos) de 10 minu-
tos. Em caso de empates ao final do jogo, são permitidas prorrogações de 5 minutos. 

9. O jogo começa quando um dos árbitros lança a bola para cima. A bola será, então, disputada pelos 
dois jogadores que se encontram no círculo central a partir do momento em que ela atingir o ponto 
mais alto de sua trajetória. 

10. O manejo da bola deve ser feito somente com as mãos. É proibido, entretanto, caminhar com ela 
em mãos por mais de dois passos. Deslocamentos maiores com a bola devem ser feitos quicando-
a continuamente. 

11. A cesta (ponto) é feita quando a bola atravessa o cesto adversário. Cada cesta de campo vale 2 
pontos. Quando é feita antes da linha dos 3 pontos, vale, obviamente, 3 pontos. Por fim, um cesto 
de lance livre tem o valor de 1 ponto. 

12. É permitido a um jogador cometer no máximo 5 faltas. A partir disso, ele será eliminado da partida 
em questão. 

13. Regra dos 24 segundos: A equipe com a posse de bola tem 24 segundos para levar a bola ao 
cesto da equipe adversária e tentar lançá-la. 

Cada jogador de um time é classificado em uma posição. Há cinco posições em um time tradicional: 
Posição dos Jogadores 

 Armador - Esse jogador é, em geral, o melhor driblador e melhor passe de bola do time. 

 Lançador - Geralmente o melhor arremessador do time. Esse jogador defende o armador e se 
move em torno da quadra para tentar ganhar espaço e fazer um arremesso que não seja bloque-
ado pelo oponente; 

 Ala/pivô - O ala/pivô fica geralmente próximo da cesta e se movimenta para se desmarcar e rece-
ber a bola em condições de um arremesso intermediário. Eles são também muito habilidosos com 
rebotes; 

 Ala/lateral - o extremo é em geral o jogador mais versátil do time, possuindo equilíbrio entre as vá-
rias habilidades. 

 Pivô - também chamado de central, costuma ser o jogador mais alto do time. O papel do central é 
estabelecer uma posição próxima à cesta, permitindo-lhe um arremesso fácil. Na defesa, ele tenta 
bloquear os arremessos e pegar os rebotes. 

 
Quadra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 

 
 O esporte surgiu nos Estados Unidos em 1946 quando veteranos da segunda guerra mundial 
começaram a praticar um basquetebol adaptado com cadeira de rodas. 
Enquanto isso na Inglaterra VT veteranos também usam cadeira de rodas para jogar netball, uma versao 
mais antiga da disputa no Hospital de Reabilitação da Coluna em Stoke Mandeville, berço do Movimento 
Paralímpico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=168#topo
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=168#topo
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 O basquetebol em cadeira de rodas atravessou o Atlântico em meados da década de 50, com a 
participação dos americanos nos jogos de Stoke Mandeville, percursor dos Jogos Paralímpicos. O esporte 
foi disputado na primeira edição de evento, em Roma 1960, esteve emtodas as edições dos jogos desde 
então. 
 

ATIVIDADE 
 
1- Marque V para verdadeiro e F para falso. 
 
(   ) O basquetebol sobre cadeiras de rodas surgiu na Inglaterra. 
(   ) O basquetebol sobre cadeira de rodas esteve presente em todas as edições dos Jogos Paralímpicos. 
(   ) O esporte basquetebol de cadeira de rodas surgiu no ano de 1946. 
(   ) O basquetebol sobre cadeira de rodas atravessou o Atlântico na década de 60. 
2- De acordo com o texto o basquetebol sobre cadeira de rodas está presente nos Jogos Paralímpicos 
desde que ano? 
3- Pesquise sobre o esporte "Basquetebol em cadeira de rodas"  e responda as questões abaixo. 
A) Em qual ano as mulheres passaram a disputar a modalidade? 
B) Os atletas que praticam basquetebol sobre cadeira de rodas possuem que tipo de deficiência? 
C) Por quanto tempo a seleção brasileira de basquetebol ficou de fora das Paralimpíadas? 
4 – Pesquise e descreva as principais regras do Basquete em Cadeira de Rodas. 
5 - Observe as imagens abaixo e produza um pequeno texto falando sobre a superação dos atletas 
paralímpicos. 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

CIÊNCIAS 

Objetivo / Habilidade: EF09CI03/ES) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e composição de moléculas simples), descrevendo os e representando-os 
em diferentes mídias, linguagens e formas de expressão e reconhecer a sua evolução histórica. 
 
Leia, observe, analise e reflita com atenção, antes da realização das atividades e trabalhos em seu caderno!!!!! 

Em anos anteriores vem entendo que a matéria (tudo que tem massa e volume), diferente da energia, apresenta diferenças 

fundamentais entre seus átomos, elementos químicos, moléculas, substâncias, misturas e reações ou combinações, na 

constituição da matéria em seus corpos(porções de matéria) e objetos(corpos com finalidade). Estes apresentam características 
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ou propriedades gerais (massa, volume, elasticidade, inércia....) e propriedades específicas (densidade, maleabilidade, dureza, 

cor, combustão, Ponto de Fusão...); nos diferentes estados ou fases ( Sólido, Líquido e Gasoso) que variam com a pressão e 

temperaturas, em nosso planeta. 

Ao lado temos um esquema representativo de um pedaço de uma matéria, mostrando sua constituição interna. Assim temos: 

Átomos: sendo cada partícula, temos, então, 15 átomos. 

Elementos químicos: sendo cada tipo de átomo, temos, então, 3 elementos químicos.  

Moléculas: sendo cada conjunto de átomos ligados, então, temos, 6 moléculas. 

Substâncias Simples: que são moléculas do mesmo tipo com átomos iguais, então, temos: 2.   

Substâncias Compostas: que são moléculas do mesmo tipo com átomos diferentes, então temos: 
3.  
 

Tendo tantas substâncias juntas, sem reagir, ou seja sem a combinação e ou o arranjo diferenciado 

de seus átomos, trata-se então de uma mistura; e que somente a olho nú poderíamos dizer se é Mistura 

Homogênea (com uma fase visível) e ou Mistura Heterogênea (com mais de uma fase visível). 

Neste roteiro iniciaremos os estudos sobre o Átomo, a partícula fundamental de toda as matérias 

bióticas (vivas) e abióticas (não vivas). 

Por séculos, vários cientistas vem tentado ver e assim representar o Átomo. 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE DALTON: 
“ESFERA MACIÇA” 

MODELO DE THONSOM: 
“PUDIM DE PASSAS” 

MODELO DE RUTHERFORD e BOHR: 
“SISTEMA SOLAR” 

MODELO DE CHADWICK e SOMERFELD: 
“MODELO ATUAL” 

O átomo seriam 

esferas que mudavam 

de massa e volume 

dependendo da 

matéria. Ela seria 

maciça e indivisível. 

Os átomos seriam esferas 
divisíveis com cargas 
negativas- os elétrons e 
com cargas positivas- os 
prótons. Átomos 
eletricamente neutros 
possuem a mesma 
quantidade + e -. 

Os átomos divididos em duas regiões: 
uma central densa, chamada Núcleo, 
onde ficam os prótons e outra ao redor 
deste núcleo, quase sem massa, 
chamada Eletrosfera, dispostos em 
camadas ou órbitas em níveis de 
energia e nº máximo de elétrons. 

Além dos prótons de carga positiva no 
núcleo, encontram os Nêutrons, 
partículas sem carga e com massa. A 
eletrosfera é elíptica. 

 

  
 

 
Em suma, um átomo atualmente apresenta para fins de estudos: 

 

 

 

 

 

Assim, podemos concluir que a massa do átomo, ou seja a Massa Atômica, representada pela letra A, está concentrada no núcleo, 

dada pela quantidade de prótons com nêutrons (A= p+ n). Fixo no núcleo temos os prótons, que não mudam a sua quantidade nos 

átomos que formam um elemento químico e por isso a quantidade de prótons de um tipo de átomo é chamado de Número Atômico, 

representado pela letra Z. Nos átomos eletricamente neutros, onde a quantidade de prótons e elétrons é a mesma Z=p=e. 

PARTÍCULAS  CARGAS  MASSA  LOCALIZAÇÃO  

 Prótons (p+) + 1 Núcleo 

Elétrons (e-) - Aproximadamente 0 Eletrosfera  

Nêutrons (n0) 0 1 Núcleo  
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Em átomos que não estão eletricamente neutro, pois perdeu ou ganhou elétrons, devido a fatores externos (temperatura, radia-
ção, atritos, contato com outros materiais...), dizemos que esta entidade química é um Íon. Quando for um íon que perdeu ou ce-
deu elétrons este é chamado de íon Cátion, quando o átomo ganhar ou receber elétrons, este é chamado de íon Ânion. 
 

 
 
 
 
Como há vários tipos de átomos do mesmo elemento químico, ocorre o fenômeno de Isoátomos, quando estes apresentam algo 
em comum. De acordo com a quantidade do que apresentam em comum, ocorre: 
 

 
OBS: Há elementos químicos que mudam a sua massa atômica (A), por conta da variação do seu nº de nêutrons. Assim, encon-
tramos na tabela dos elementos químicos apenas a massa ponderada de todos os elementos daquele tipo encontrado na natu-
reza. Por isso, que na tabela dos elementos químicos encontramos a Massa Atômica (A), com nº quebrados, ou seja, com vírgula. 
Ao utilizar este valor é necessário o arredondamento: *acrescentando mais um no nº inteiro quando após a vírgula aparecer valo-
res acima de 5; *permanecendo o mesmo nº inteiro, quando após a vírgula aparecer valores abaixo de 3; *em valores igual a 4 ou 
5, permanece a vírgula com o valor 5 após o nº inteiro. 
 
PRATICANDO/ATIVIIDADES 

            Observe os modelos A e B : 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Sabendo que estes são modelos de átomos, responda: 
A- Modelo atômico atual:....................................... 
B- O modelo de Thompson:........................................... 
C- Por que são isótopos?:.............................................. 
D- Que modelo apresenta núcleo?..................... 
E- Represente o átomo A que apresenta 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elé-

trons:.............................. 
F- Qual a massa do átomo B, já que ele apresenta: 8 elétrons, 8 pró-

tons e 8 nêutrons: ............. 
G- O valor de Z do átomo B? ....................... 
H- Pinte o modelo que não apresenta nêutrons. B 

I- Indique, com cores, no modelo A: (   ) eletrosfera    (   ) núcleo 

1- 
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3-Assinale abaixo a alternativa que representa, de forma correta, as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, 

respectivamente, do íon         

 a)56, 54 e 82      b)56, 82 e 54      c)54, 82 e 56      d)56, 138 e 56 
 

4- Resolva a partir das informações fornecidas: 

 

 

5-Em cada situação a seguir, complete o que se pede:  

Situação Nº átomos Nº elementos Nº moléculas 

 2 NO2    

4 H    

H2 SO3    

 

2- 


