
EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
9° Ano - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs - Adaptada

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. 
Estabelecer as relações existentes entre as partes de um texto - 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.
_ Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas orações são 
conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou 
oposição de sentidos (conjunções “mas”, “porém”
 

Gênero textual: CHARGE

As charges são compostas, geralmente, de um quadro único e associam várias linguagens: palavras, 
imagens, diferentes tipos de balões de fala, cores e tamanhos de letras etc. Costumam apresentar 
desenho simplificado, apenas com pormenores necessários à caracterização de personagens e 
ambientes, para que seja possível reconhecer a figura pública, o comportamento ou o fato satirizado. 
Dois recursos são comuns na charge: o ridículo e o exagero, que enfatizam defeitos ou erros e 
ampliam o humor.

Observe a charge abaixo:

1- Observe os elementos que compõem a imagem. 
a) Que espaço está sendo representado? 
b) Quais são os personagens presentes? 
c) Que detalhes identificam os dois personagens menores? 
d) Que tipo de calçado o personagem representado em tamanho maior está usando? 

2- A charge foi publicada em uma época em que foram definidas novas regras para o trabalho no 
Brasil, as quais permitiram que os acordos entre patrões e empregados valessem mais que algumas 
leis. 
a) O que o chargista sugere ao representar o “novo ambiente das relações trabalhistas” como esse 
espaço específico? 
b) O que é sugerido pela diferença entre o tamanho dos personagens? 
c) Como o tipo de calçado do personagem maior contribui para essa ideia? 



COORDENAÇÃO: CONTEXTO E SENTIDOS
    Orações coordenadas podem se agrupar em períodos, separadas ou não por vírgulas. A esse 
agrupamento de orações, damos o nome de período composto por coordenação. Vamos ampliar  seus
conhecimentos sobre o assunto e observar como as conjunções exercem função importante nesses 
agrupamentos.

 No conto “A descoberta da escrita” apresenta várias orações coordenadas, tanto separadas por 
vírgulas quanto relacionadas por meio de conjunções.

Releia o trecho abaixo.
    Tentava escrever e eles surgiam, levando todo o material. Confiscavam e sumiam. Sem satisfações,
mas também sem recriminações. Não diziam nada, olhavam e recolhiam o que estava sobre a mesa.
    Tentou mudar de casa, não adiantou.

3- Quais são as orações apenas justapostas, ou seja, separadas por vírgulas, sem uso de conjunção?
________________________
4- Quais são as orações unidas por conjunção? __________________
5- Que efeito o uso de orações coordenadas cria ao longo do conto?_________________

    Quando as orações são coordenadas entre si, ligadas por uma conjunção, são chamadas de 
orações coordenadas sindéticas. Quando estão justapostas, isto é, não são ligadas por uma 
conjunção, são chamadas de orações coordenadas assindéticas.

CONJUNÇÃO
A conjunção é um importante elemento de conexão entre as orações. A conjunção é uma palavra 
invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração.
Ex. Eu fiz a tarefa e organizei meu quarto. Eu esperei por você, mas você não veio.



Tipos Conjunções Exemplos

Aditivas
e, mas ainda, mas também,
 nem

Gosta de serra, 
mas     também   de mar.

Adversativas
contudo, entretanto,
 mas, não obstante, 
no entanto, porém, todavia

Tem carta de motorista,
 entretanto, não dirige.

Alternativas
já…, já…, ou, ou…, ou…, 
ora…, ora…, quer…, quer…

Não entendia,
   ou   fingia não entender.

Conclusivas

assim, então, logo, 
pois (depois do verbo), 
por conseguinte, por isso,
 portanto

Vou a sua casa,     
logo saberei o que 
aconteceu.

Explicativas
pois (antes do verbo), 
porquanto, porque, que

Terminarei amanhã
   porque   estou atrasado.

6- Leia a seguir a tirinha de Armandinho.

a) O que Lili entendeu da fala de Armandinho? E o que ele quis dizer? _____________
b) Que palavra causou essa confusão? __________________
c) Na fala de Lili no segundo quadrinho, há quantos verbos? Esse período tem quantas orações? 

Leia a piada.

O motoqueiro e o passarinho
    Um motoqueiro estava andando tranquilamente numa estrada. De repente, veio um passarinho e... 
pá! Bateu de frente como motoqueiro
    O cara imediatamente olhou pelo retrovisor e viu o passarinho caído. O bichinho tentou levantar voo
novamente, mas rodopiou no ar e caiu desmaiado.
   Com dor na consciência, o motoqueiro voltou, pegou o passarinho e o levou para casa.
   Colocou-o numa gaiolinha, encheu um potinho com água, colocou um pedaço de pão e deixou o bi-
chinho lá para se recuperar.
   Passado um tempo, o passarinho recobrou a consciência.
   Ainda meio atordoado, olhou ao redor e viu que estava cercado de grades, sem chances de escapar.
Então colocou uma asinha sobre a cabeça e falou:
Putz!!! Matei o motoqueiro e fui em cana!!!
AVIZ, Luiz

7- Por que o passarinho achou que tinha indo "em cana"? Como essas informações contribuir para 
construir o humor da tira?

8- Qual é a função das reticências no primeiro parágrafo? 

9- Releia: “Matei o motoqueiro e fui em cana!!!”
a) Quantas orações há nesse período? ________________________
b) Qual conjunção foi usada para ligar um período ao outro? ___________________
c) Essa conjunção estabelece entre orações uma relação de adição(ideias que se somam) ou de con-

traste(ideias que se opõem)? ____________________________________________

Observe o período:



ÀS VEZES [...] ASSISTÍAMOS AO NOSSO PROGRAMA DE TV FAVORITO [...] OU
TRABALHÁVAMOS NAS BONEQUINHAS [...]

10- Marque a alternativa que indica qual é a relação de sentido entre as duas orações.
(  ) de escolha – apenas uma atividade seria possível.
(  ) de adição – as duas atividades seriam realizadas.

11- Que conjunção estabelece essa relação de sentido? ________________________

12- Entre as orações que compõem o período abaixo, há uma relação de causa e consequência.

“O MENINO NÃO PODIA COMPRAR FIGURINHAS DA COPA, 
POR ISSO FEZ SEU PRÓPRIO ÁLBUM.”

a) Em qual das orações expressa -se uma causa? ____________________________
b) E em qual delas evidencia-se uma consequência? ________________________
c) Que expressão da frase evidencia essa relação? ___________________________

13- Na frase:
“A DEUSA DO AMOR E DA BELEZA [...] FICAVA ZANGADA PORQUE SEUS TEMPLOS ESTAVAM 
ABANDONADOS PELOS MORTAIS [...].",há duas orações coordenadas.

a) Separe as orações. Qual delas é uma coordenada assindética? ________________
b) A outra é uma coordenada sindética. Que conjunção ela apresenta? ________________

14- Marque a alternativa que indica a relação que a conjunção estabelece entre as orações.
(  ) Adição de informação  
(  ) Justificativa / esclarecimento
(  ) Oposição de ideias

MATEMÁTICA

 Campo Temático: Números. 
Objeto de Conhecimento: Equação do 2° grau. 
Habilidades: EF09MA09 - Compreender os processos 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. 

Equações do 2ºgrau – Fórmula de Bháskara Completa

Equação do 2ºgrau: ax² + bx + c = 0 

 Fórmula de Bháskara Completa → x = − b ± √b2−4  ac2  a  
                     2.a

Exemplos: 
Resolver a equação: x² - 5x + 6 = 0. 
a = 1, b = - 5 e c = 6 
x = − (−5)± √(−5)2−4 . 1 . 62 . 1 
x = 5 ± √25−242 
x = 5 ± √12 
x = 5 ±12 
x’ = 5−1 2 = 42 = 2 
x” = 5+12 = 62 = 3 
S = {2, 3} 

01. Aplicando a fórmula de Bháskara completa, resolva as seguintes equações do 2º grau: 
A) 3x2 – 7x + 4 = 0 F) – 3x2 + 18x – 15 = 0 



B) 9y2 – 12y + 4 = 0 G) 6x² + x – 1 = 0 
C) 5x2 + 3x + 5 = 0 H) x² + 3x – 10 = 0 
D) 2x2 + x – 3 = 0 I) x² – 13x + 40 = 0 
E) 2x² – 4x + 3 = 0 J) 2x² - 3x – 2 = 0 

02. O quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a 
R$35,00. Quantos Carlos possui? 

03. A soma de um número com o seu quadrado é 72. Calcular esse número. 

04. Perguntada sobre sua idade, Carolina respondeu: “O quadrado da minha idade menos o quíntuplo 
dela é igual a 84”. Qual é a idade de Carolina? 

GEOGRAFIA
Objetivo / Habilidade: (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos 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.
Comparar as situações econômico-sociais dos países em melhor e pior situação econômico-social no 
continente.

Economia da Europa
A Europa é o Segundo menor continente do mundo e um dos mais ricos. A riqueza europeia tem sua
origem  na  Primeira  Revolução  Industrial,  ocorrida  em  meados  do  século  XVIII,  possibilita  da
principalmente pelas relações com as colônias africanas e americanas, pelo comércio com países
asiáticos e pela presença de ferro e carvão em abundância no subsolo europeu.

O século XX foi marcado pelo acontecimento das duas grandes guerras mundiais em solo europeu, o
que  fez  com que  a  Europa  perdesse  para  os  Estados  Unidos  e  Japão  a  primazia  na  atividade
industrial.  O medo de outra  grande guerra  e  a  perda dessa primazia  levarão  países  europeus  a
fundarem  acordos  de  livre  comércio  que  culminaram  na  criação  da  União  Europeia  (UE),  uma
comunidade de países onde não existem barreiras à circulação de mercadorias nem de pessoas, com
uma moeda única. A UE hoje é a maior responsável pelo comércio global, detendo 16,4% de todas as
transações de mercadorias no mundo.

Agricultura e pecuária
O setor primário, agropecuária e extrativismo, é o que menos contribui para economia europeia, sendo
responsável por absorver cerca de 5% da força de trabalho. A estrutura agrária da Europa possui um
grande número de propriedades familiares, cerca de 90% das unidades agrícolas utilizam mão de obra
familiar.  Outro  importante  fator  desse  setor  é  a  grande  quantidade  de  subsídios  oferecidos  aos
agricultores, na tentativa de tornar a agricultura europeia mais competitiva e manter a Europa autos
suficiente em alguns produtos agrícolas. A agropecuária sofreu um intenso processo de mecanização,
aumentando  a  capacidade  produtiva.  Os principais  produtos  são o  trigo,  na França  e  Ucrânia,  a
cevada, no limite com os bosques setentrionais, e o centeio, em alternância com a batata, em solos
arenosos.  Na área do mediterrâneo encontramos o cultivo  de oliveiras  e videiras,  azeite e vinho,
respectivamente,  além do cultivo  de  frutas  e  legumes.  A  pecuária  é  pratica  da  empregando  alta
tecnologia,  principalmente nos países nórdicos e baixos,  com rebanhos bovinos para consumo da
carne e derivados do leite, e suínos. A pesca tem alguma importância nos países da Escandinávia,
Portugal  e Espanha.As  espécies  mais  comuns são o  bacalhau,  atum e sardinha.  O petróleo  é o
produto mais importante para o extrativismo, sendo encontrado no mar do Norte e na Rússia.

Indústrias
A Europa é um grande importador e exportador de produtos industrializados.
O setor secundário, indústria, já foi o mais importante da Europa, mas perdeu importância frente ao
setor  terciário,  de  serviços  e  comércio.  Ainda  assim,  a  Europa  apresenta  uma  indústria  forte,
principalmente na região centro- ocidental, focada na produção de bens de consumo. Os países com
maior importância industrial são Alemanha, França, Inglaterra e Rússia. A indústria européia é bem



diversificada  e  muito  competitiva,  apesar  de  perder  a  liderança  para  os  EUA,  Japão  e  mais
recentemente,  para  a  China.  Os  principais  setores  são  o  de  metalurgia,  siderurgia,  química  e
petroquímica,  elétrica  e  eletrônica,  energia,  com  grande  foco  em  energias  renováveis,
desenvolvimento e tecnologia, transportes e bens de consumo compostos principalmente por carros,
celulares, ótica, alimentação, têxtil e de moda.

Serviços e comércio
O setor que mais contribui para economia europeia é o terciário. A transição do setor secundário para
o terciário é comum em países desenvolvidos, já que muitos desses países terceirizam suas fábricas
para países com mão de obra mais barata. A terceirização, somada à alta mecanização das fábricas,
fez com que o número de empregados do setor secundário caísse. O poder de compra da população
européia também contribuiu para o fortalecimento do setor terciário. Nesse setor, podemos citar os
transportes,  os  bancos,  os  serviços  de internet,  o  comércio,  tanto  interno como de importação e
exportação e o turismo, que tem um grande peso nos ganhos desse setor.

ATIVIDADES

De acordo com o texto responda as questões:

1-Escreva qual é a origem da riqueza dos países europeus.
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2- Quais fatores levaram os países europeus a fundarem acordos de livre comércio?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3- Descreva como é a estrutura agrária dos países europeus.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4- Explique, resumidamente, como é o setor industrial da Europa.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5- “O setor que mais contribui para economia européia é o setor terciário.” Essa frase é falsa ou 
verdadeira? Justifique sua resposta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______

HISTÓRIA
Objeto de conhecimento/conteúdo: Estudo Dirigido “ A GUERRA FRIA’

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 ain-
da 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.

Para Saber mais: Acesse o Link:

https://youtu.be/uaS8gZXyNw0

LEIA O TEXTO/RESUMO E RESPONDA AS ATIVIDADES.

HISTÓRIA

Guerra Fria
A Guerra Fria foi uma luta ideológica entre o comunismo e o capitalismo liderada pela União Soviética
e Estados Unidos. Esta conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mais
precisamente em 1947, quando o presidente americano Henry Truman faz um discurso no Congresso
americano, afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. Esta
época ficou assim conhecida porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente num conflito
bélico. A Guerra Fria termina com a Queda do Muro de Berlim (1989) e o fim da União Soviética,
em1991. Os Estados Unidos foram os vencedores deste peculiar conflito, pois sua situação econômica
era superior à russa.

Início da Guerra Fria (1947)
Em 1947, com o objetivo de combater o comunismo e a influência soviética, o presidente americano
Harry Truman proferiu um discurso no Congresso americano. Nele, afirmava que os Estados Unidos
se  posicionariam  a  favor  das  nações  livres  que  desejassem  resistir  às  tentativas  de  dominação
externa.  No  mesmo  ano,  o  secretário  de  Estado  americano,  George  Marshall,  lançou  o  Plano
Marshall, que propunha a ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Afinal, os partidos de
esquerda cresciam devido ao desemprego e a crise generalizada, e os Estados Unidos temiam perdê-
los para a URSS.Como resposta, a União Soviética criou o Kominform, organismo encarregado de
conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Também era sua tarefa afastar da
supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando o bloco da “cortina de ferro”. Além
disso, foi criado em 1949, o Comecon, uma espécie de Plano Marshall para os países socialistas.

Expansão da Guerra Fria
Ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em
duas partes. Estas correspondiam ao limite do avanço de tropas soviéticas e americanas durante a
guerra. A parte oriental, ocupada pelos soviéticos, tornou-se área de influência da União Soviética.
Os partidos comunistas locais, apoiados pela URSS, passaram a exercer o poder nesses países.
Estabeleceram as chamadas democracias populares na Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia
e Checoslováquia. Na Europa, somente a Iugoslávia estabeleceu um regime socialista independente
da União Soviética. Por outro lado, a parte ocidental, ocupada principalmente por tropas inglesas e
norte-americanas,  ficou  sob  a  influência  dos  Estados  Unidos.  Nessa  área,  consolidaram-se
democracias liberais, com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal. As duas superpotências
buscavam ampliar suas áreas de influência no mundo, intervindo direta ou indiretamente nos assuntos
internos destes países. Na América Latina, golpes militares (incluindo o do Brasil,  em 1964) foram
financiados  e  apoiados  pelos  Estados  Unidos.  Tais  golpes  tinham  objetivos  claros:  “barrar”  um
possível  avanço  dos  ideais  socialistas  soviéticos  na  região,  mas  acabaram  desencadeando  uma
época de terror, perseguição e tortura.

OTAN e o Pacto de Varsóvia

https://youtu.be/uaS8gZXyNw0


A Guerra Fria foi também responsável pela formação, em 1949, de duas alianças político-militares: A
Organização do Tratado do Atlântico Norte(OTAN); o Pacto de Varsóvia.
A  OTAN  era  composta  inicialmente  por  Estados  Unidos,  Canadá,  Reino  Unido,  França,  Bélgica,
Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Mais tarde juntaram-se
Alemanha Ocidental, Grécia e Turquia,opondo toda a Europa Ocidental à União Soviética. Em 1955,
em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, para impedir o avanço capitalista na sua
área de influência. No ano de sua fundação faziam parte URSS, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária,
Checoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia. Os dois pactos tinham em comum o compromisso de
mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos. O
Pacto de Varsóvia desapareceu entre 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas
do Leste europeu. Como consequência, a OTAN perdeu o significado que lhe deu origem.

Disputas na Guerra Fria
No início dos anos 60, a construção do Muro de Berlim, em 1961 e a crise dos mísseis, em 1962, 
provocaram o aumento das tensões internacionais. O muro dividiu a cidade de Berlim entre Berlim 
Ocidental e Berlim Oriental. O objetivo era impedira saída de profissionais e trabalhadores qualificados
que deixavam a socialista Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida na capitalista 
Alemanha Ocidental.

Corrida Espacial
Outra característica da Guerra Fria foi a Corrida Espacial. Muito dinheiro, tempo e estudo foram 
investidos pela URSS e pelos EUA para saber quem dominaria a órbita terrestre e o espaço. Os 
soviéticos saíram na frente, em 1957, com os satélites Sputnik, mas os americanos os alcançaram e 
fizeram o primeiro homem caminhar em solo lunar, em 1969. A corrida espacial não incluía somente o 
objetivo de levar pessoas ao espaço. Também fazia parte do projeto desenvolveram de longo alcance,
como mísseis intercontinentais e escudos espaciais.

O fim da Guerra Fria (1991)
Os historiadores atribuem dois acontecimentos importantes para o fim da Guerra Fria: a queda do 
Muro de Berlim, em 9 novembro de 1989 e o fim da União Soviética, em 1991. O conflito ideológico só 
foi terminado graças às negociações estabelecidas por Ronald Reagane Mikahil Gorbachev durante a 
década de 80. A queda do Muro de Berlim foi o marco visível que simbolizou o fim dos regimes 
socialistas no leste europeu. Após sua derrubada, os regimes socialistas foram caindo um a um, e em 
outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. Igualmente, a desintegração da 
União Soviética, em 1991, inaugurou um novo período na história mundial, dando início ao processo 
de implantação do capitalismo em todos os países do globo.

Exercícios
1-Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial (1945) envolvendo
dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos: capitalismo e socialismo. Os dois
países protagonistas da Guerra Fria são:

2- A “Guerra Fria” foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente
da Polarização do mundo:
(a) Em dois blocos político-militares, entre as duas guerras mundiais.
(b) Em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria.
(c) Em dois blocos político-militares, após a Segunda Guerra Mundial.
(d) Em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão de um lado e pela Inglaterra, Rússia,
Estados Unido se França de outro.

3-Como final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a antiga política de equilíbrio europeu deu lu-



gar à constituição de dois blocos de interesses rivais, liderados pelos Estados Unidos e pela União
Soviética, gerando a “bipolarização” do mundo e a chamada “Guerra Fria”. Em que consistia Atal
“Guerra Fria”?

4-Qual a importância da OTAN e do Pacto de Varsóvia naquele momento?

5-Explique com suas palavras como os outros países viram a Guerra Fria.

6-Comente sobre o que determinou o fim da Guerra Fria.

7- Relate as consequências da Guerra Fria para o Brasil e outros países da América Latina.

ARTE
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 
tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas.

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos trabalhar 
esse tema na nossa coletânea.

VAMOS TORCER PELO BRASIL!

ATIVIDADE 1
Crie em seu caderno de arte os aros olímpicos e pinte conforme as cores correspondente. Dentro de
cada aro você irá representar um esporte que estará presente nas olimpíadas de Tóquio.

INGLÊS
Assunto: Clothes and accessories 
Habilidades:(EF09LI01)Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra
argumentos,  considerando  o  contexto  e  os  recursos  linguísticos  voltados  para  eficácia  da
comunicação.

01-Observe as figuras e complete as frases em Inglês:                                                         



a) Lisa is wearing ................................ and ...........................................
b) Ben is wearing …………………………  and …………………………………
c) Kate is wearing ………………………... and ………………………………….
d) Tom is wearing ………………………… and …………………………………
e) Jane is wearing ………………………… and …………………………………

02-Passe o diálogo para o português:

Salesperson: Good afternoon. May I help you?        

Customer: Yes, please. I need a blouse.                     

 Salesperson: Ok. We have many blouses here. What size do you need? 

 Customer: Small. I need a pant too.

Salesperson: We have pants. What do you prefer?

Customer: I prefer light colors, please.

Salesperson: Oh, yes.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Objeto de conhecimento / conteúdo: Jogos – Jogos de Tabuleiro
Objetivo: (EF12EF01) Experimentar, fruir  recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais 
de desempenho dos colegas.

OLIMPÍADAS
Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio.
Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são competições de diferentes modalidades esportivas que são
realizadas a cada quatro anos, onde participam atletas de todos os continentes do mundo.
O principal objetivo das Olimpíadas e fomentar a união entre todas as nações do planeta, assim 
como sugere os Anéis Olímpicos, um dos principais símbolos das Olimpíadas.

JOGOS DE TABULEIRO

Jogos de salão também conhecidos como jogos de tabuleiro, fazem parte da cultura dos povos 
desde tempos imemoriais. Normalmente são jogados por duas pessoas, mas existem alguns que 
admitem até 6 pessoas como as damas chinesas.



Os jogos de salão possuem regras pré-determinadas. Eles são caracterizados pela utilização 
do raciocínio lógico e de estratégias minuciosamente elaboradas, requerendo do jogador muita 
atenção e concentração durante o jogo. São exemplos de jogos de salão: dominó, dama, xadrez, 
gamão, baralho, trilha, uno, quebra-cabeças, etc.

Classificação dos jogos:
 Jogos de sorte:   São os jogos nos quais os participantes necessitam mais de sorte do que 

habilidade no jogo. Na sua grande maioria são jogos de dados. Ex.: Ludo e jogo de trilha.

 Jogos de estratégia:   São os jogos em que habilidade dos jogadores em tomar decisões 
estratégicas (método de jogo) supera a sorte como fator de determinação do vencedor. Ex.: 
Damas e xadrez.

 Jogos de sorte e estratégia:   São os jogos em que os participantes precisam tanto de sorte 
quanto de habilidades de jogo (estratégia). Ex.: Banco imobiliário e War.

 (MOINHO ou TRILHA)
Participantes: Dois.
Objetivo do jogo: Deixar o adversário com apenas duas peças ou sem movimento.
Material: O tabuleiro e 9 peças para cada jogador.

Regras:  
 Os jogadores se alternam para colocar uma peça de cada vez em um ponto vazio do tabuleiro. 
 Assim que todas as peças estiverem no tabuleiro, começam a movê-las ao ponto vazio seguin-

te. 
 Cada participante deve tentar fazer fileiras de três peças (os moinhos) ao longo das linhas re-

tas. 
 Ao fazer isso, a pessoa recebe o direito de remover uma peça do adversário, desde que ela 

não faça parte de um moinho já formado. 
 Perde aquele que possuir apenas duas peças ou que não conseguir mais se mover no tabulei-

ro.

ATIVIDADE
1 – Agora que você já conhece as regras do Jogo de Trilha, convide alguém que mora com você para 
uma partida. Para as peças do jogo, você pode usar tampinha de garrafa.
2 – Como é classificado o jogo de trilho ou moinha que você acabou de praticar?
3 – Quais os outros jogos de tabuleiro você já jogou?



4 – Qual o jogo de tabuleiro mais popular em sua cidade?

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, lingua-
gens e formas de expressão e reconhecer a sua evolução histórica.

Neste  roteiro  continuaremos  nossos  estudos  sobre  Atomística,  agora  sobre  a  eletrosfera  do  átomo,  ou  seja,  como se
comportam os elétrons.

Os  elétrons  estão  distribuídos  em ca-
madas ao redor do núcleo. Admite-se a
existência  de  7  camadas  eletrônicas,
designados  pelas  letras  maiúsculas:
K,L,M,N,O,P e Q. À medida que as ca-
madas se afastam do núcleo, aumenta
a  energia  dos  elétrons  nelas  localiza-
dos.

As camadas da eletrosfera representam
os níveis de energia da eletrosfera. As-
sim,  as  camadas  K,L,M,N,O,  P  e  Q
constituem os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º
níveis de energia, respectivamente.



Por meio de métodos experimentais, os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada
ou nível de energia é:

Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados
pelas letras s,p,d,f, em ordem crescente de energia.

O  número  máximo  de  elétrons  que  cabe  em  cada  subcamada,  ou  subnível  de  energia,  também  foi  determinado
experimentalmente:

O número de subníveis que constituem cada nível de energia depende do número máximo de elétrons que cabe em cada
nível. Assim, como no 1ºnível cabem no máximo 2 elétrons, esse nível apresenta apenas um subnível s, no qual cabem os 2
elétrons. O subnível s do 1º nível de energia é representado por 1s.
Como no 2º nível cabem no máximo 8 elétrons, o 2º nível é constituído de um subnível s, no qual cabem no máximo 2
elétrons, e um subnível  p, no qual cabem no máximo 6 elétrons. Desse modo, o 2º nível  é formado de dois subníveis,
representados por 2s e 2p, e assim por diante.

Resumindo:

Nível Camada Nº máximo de elétrons Subníveis conhecidos

1º K 2 1s

2º L 8 2s e 2p

3º M 18 3s, 3p e 3d

4º N 32 4s, 4p, 4d e 4f

5º O 32 5s, 5p, 5d e 5f

6º P 18 6s, 6p e 6d

7º Q 2 (alguns autores admitem até
8) 7s 7p

Linus Carl Pauling (1901-1994), químico americano, elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis 
de energia conhecidos em ordem crescente de energia. É o processo das diagonais, denominado diagrama de Pauling, 
representado a seguir. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais.

1s,  2s,  2p,  3s,  3p,  4s,  3d,  4p,  5s,  4d,  5p,  6s,  4f,  5d,  6p,  7s,  5f,  6d,  7p
---------------------------------------------------------->
energia crescente de energia

Acompanhe os exemplos de distribuição eletrônica: Distribuir os
elétrons do átomo normal de manganês (Z=25) em ordem de ca-
mada.

Solução:

O símbolo "Z" corresponde ao número atômico, que é a quantida-
de de prótons que o átomo possui em seu
núcleo.  Quando  o  átomo está  no  estado
fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Assim, se Z=25, isto significa
que no átomo normal de manganês há 25 elétrons. Aplicando o diagrama de Pauling, teremos:

Respostas:

Subnível s p d f

Número
máximo

de
elétrons

2 6 10 14



* Em ordem de energia: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3 p6, 4 s2,3d5.

     (3d5 é o subnível mais energético, onde encontra-se o elétron de maior energia).

*Em camadas: K=2 (composto por: 1s2 ); L=8 (composto por:2s2, 2p6 ) ; M=13 (composto por: 3s2, 3 p6, 3d5); N=2 (composto
por: 4 s2)

(N=2, composto por: 4 s2, compõe a última e a maior camada, também chamada de camada de valência).

PRATICANDO/ATIVIDADES...
1-

2- As configurações a seguir, é onde se encontra o elétron de
maior energia. Em cada um: indique o nível, subnível e o nº

de elétrons que se encontra nesta eletrosfera:
Exemplo: 3d1 – nível: 3, subnível d, nº de elétron 
(distribuição até 3d1 - 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3 p6, 4 s2,3d1 = a 21 
elétrons)

a) 4p2                            b)6s1                                       c) 2p6                                      d) 4f1

3-OBJETIVAS
1-Um estudante apresentou a seguinte distribuição eletrônica para o átomo de bromo (Z = 35): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 
4p6 Houve incorreção no número de elétrons dos subníveis:  
a. 3d e 4p.       b. 3d e 4s.      c. 4s e 4p.      d. 3d, somente. 

2-Um átomo cuja configuração eletrônica, no estado fundamental, é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 tem como número atômico:   a.
20.       b. 18.      c. 10.        d. 8. 

3-Um elemento cujo átomo possui 20 nêutrons apresenta distribuição eletrônica no estado fundamental 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
4s1, tem: 
a. número atômico 20 e número de massa 39. b. número atômico 39 e número de massa 20. 
c. número atômico 19 e número de massa 20.   d. número atômico 19 e número de massa 39.

a- Legende no diagrama ao lado usando cores para 
demonstrar: (       ) níveis         (     ) subníveis

      (    ) camadas           (     ) elétrons dos 
subníveis

b- Escreva na frente de cada camada seu nº máximo 
de elétrons.
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