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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Ano de Ensino: 9º Ano 

Componente curricular: Língua Portuguesa 

Professor: Equipe de docentes de Língua Portuguesa 

Habilidades desenvolvidas: (EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/ posicionamentos 

explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo 

(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente à 

questão controversa de forma sustentada. 
 

ATIVIDADES 

Leia.  

Sou contra a redução da maioridade penal 
 

 A brutalidade cometida contra os dois jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da 

idade penal. A violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou do sistema de aplicação 

das leis? É necessário também pensar nos porquês da violência já que não há um único crime.  

 De qualquer forma, um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar 

mais violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, 

mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com 

os valores que defendemos. Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. 

Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo 

sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Além disso, 

nosso sistema penal como está não melhora as pessoas, ao contrário, aumenta sua violência.  

 O Brasil tem 400 mil trabalhadores na segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada para 

uma população que supera 171 milhões de pessoas. O problema não está só na lei, mas na capacidade 

para aplicá-la. Sou contra a redução da idade penal porque tenho certeza que ficaremos mais inseguros 

e mais violentos.  

 Sou contra porque sei que a possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes 

está na correta aplicação do ECA. Lá estão previstas seis medidas diferentes para a responsabilização 

de adolescentes que violaram a lei. Agora não podemos esperar que adolescentes sejam capturados pelo 

crime para, então, querer fazer mau uso da lei. Para fazer o bom uso do ECA é necessário dinheiro, 

competência e vontade. Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser 

responsabilizado. Mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a 

discussão. Isso é muito comum quando acontecem crimes que chocam a opinião pública, o que não 

respeita a dor das vítimas e não reflete o tema seriamente. 

 Problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatistas. Precisamos 

de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em 

todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia. Precisam sair do caminho que os 

leva lá. A decisão agora é nossa: se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques 

e escolas. 
 

Fonte: ROSENO, Renato. Coordenador do CEDECA - Ceará e da ANCED - Associação Nacional dos Centros de Defesa da 

Criança e do Adolescente. 
 

1. Identifique o tema central do texto. 

2. Identifique os argumentos que o autor usa para defender sua posição quanto à redução da maioridade 

penal.  

3. Você concorda com a posição do autor do texto sobre a redução da maioridade penal? Explique seu 

posicionamento quanto a este tema.  



2 
 

Componente curricular: Matemática 

Professor: Equipe de docentes de Matemática 

Habilidades desenvolvidas: (HCEF09MA01T) Diferenciar número racional de número irracional. 

(HCEF09MA02T) Localizar números reais na reta numérica, por meio de construções. 

(HCEF09MA03T) Reconhecer e aplicar as propriedades da radiciação para realizar operações 

envolvendo radicais. 

ATIVIDADES 

1. Observe as afirmações: 

 Todo número racional é inteiro; 

 Número irracional é aquele que não conseguimos escrever na forma de fração; 

 Uma dízima periódica é um número irracional que podemos escrever na forma de fração; 

 O zero divide os racionais positivos dos racionais negativos. 

Utilizando V para verdadeiro e F para falso, assinale a sequência correspondente às afirmações dadas: 

(A) V – F – V – V  (B) F – F – V – F  (C) V – V – F – V  (D) F – V – F – V 

2. Assinale com um X, dentre os números abaixo, todos aqueles que forem números inteiros: 

(   ) 
3

25
   (   ) 

5

25
   (   ) 

3

100
   (   ) 

5

100
   (   ) 

25

25
 

 

ATIVIDADES 

1. Qual número é maior: 2,81 ou 8 ? 

2. Localize na reta numérica abaixo, os valores dos seguintes números irracionais: 

 π = 3,14...        2 = 1,41...        3 = 1,73...        5 = 2,23...         7 = 2,65...        12 = 3,46... 

 
 

ATIVIDADES 

1. Simplifique os radicais e, se possível, calcule as raízes a seguir utilizando o método da decomposição 

em fatores primos: 

a) 
4 81  =  b) 

6 729 =  c) 27 =  d) 363 =  e) 5 224 = 

2. Efetue as operações, simplificando os radicais se necessário: 

a)  1087512   b)  33 64   c)  250  d)   
2

15  

3. Calcule o valor da expressão ( ) ( )2218101020 ÷+ . 

4. Uma região quadrada tem área 5184 m2. Qual é a medida do lado dessa região? 

5. Calcule o valor da expressão A = x4 + x2 + 2, para x = 3 . 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 
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Ano de Ensino: 9º Ano 

Componente curricular: História 

Professor: Equipe de docentes de História 

Habilidade EF09HI01 – Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 

 

Leia e observe o texto abaixo e depois responda às questões 1 e 2: 

 

1) No texto acima, o historiador José Murilo de Carvalho está reivindicando um maior cuidado com o uso 

do termo “coronelismo” para analisar a história política brasileira, insistindo em não confundir clientelismo 

com coronelismo. Acompanhando o raciocínio de José Murilo de Carvalho, o coronelismo pode ser 

identificado como uma política praticada: 

a) Tipicamente no Sudeste do Brasil, em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, a partir da década 

de 1970. 

b) Majoritariamente nos grandes centros urbanos, a partir dos anos 2000. 

c) Tipicamente no período colonial pelos presidentes das províncias. 

d) Tipicamente nas regiões do interior do Brasil, com predominância agrária, na época da República 

Velha, na virada do século XIX para o XX. 

e) Tipicamente no período imperial por políticos que queriam romper com o poder central do império, 

sem se estender à República. 

 

Responda as questões  2, 3, 4 e 5 em seu caderno ou em uma folha separada! 

2) Com base no texto acima faça a relação entre a prática do Coronelismo com as eleições realizadas na 

Primeira República (1889-1930). 

 

3) Explique o que é “Coronelismo”. 

 

4) O que mudou no Brasil com a “Proclamação da República”? 

 

 

 

 

 

“Os autores que veem coronelismo no meio urbano e em fases recentes da história do país 

estão falando simplesmente de clientelismo. As relações clientelísticas, nesse caso, dispensam a 

presença do coronel, pois ela se dá entre o governo, ou políticos, e setores pobres da população. 

Deputados trocam votos por empregos e serviços públicos que conseguem graças à sua capacidade 

de influir sobre o Poder Executivo. Nesse sentido, é possível mesmo dizer que o clientelismo se 

ampliou com o fim do coronelismo e que ele aumenta com o decréscimo do mandonismo. À medida 

que os chefes políticos locais perdem a capacidade de controlar os votos da população, eles deixam 

de ser parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os eleitores, transferindo para 

estes a relação clientelística.”  

(CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão Conceitual. 

Dados, Rio de Janeiro, v. 40, n. 2, 1997.) 
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Componente curricular: Ciências 

Professor: Equipe de docentes de Ciências 

Habilidades desenvolvidas: (EF09CI03) – Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria 

(constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 

(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações 

com base no modelo de constituição submicroscópica. 

 

1 - Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 

I. Dalton  (  ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”. 

II. Thomson  (  ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 

III. Rutherford  (  ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”. 

 

2 - Analise os textos abaixo: 

A matéria 

O Universo conhecido manifesta-se basicamente através de duas formas: matéria ou energia. Esses dois 

aspectos, embora diferentes, pertencem à mesma realidade. Cientificamente, matéria é tudo que tem 

massa e ocupa espaço. De modo mais simples, matéria é tudo aquilo que tem existência física, algo real. 

Água, terra, ar, borracha, porcelana e papel são exemplos de matéria. Ao contrário do quem muitos 

pensam a matéria não se apresenta apenas na forma sólida, mas também na forma líquida e gasosa. 

https://www.infoescola.com/fisica/materia/ 

Átomo é o nome dado ao formador da matéria (tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa). Esse 

nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Elementos químicos, moléculas, 

substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por átomos. 

Em sua constituição, o átomo apresenta partículas (prótons, nêutrons e elétrons), não sendo a menor 

parte da matéria. Todavia, sua visualização não é possível. O que se conhece sobre o átomo está 

relacionado com experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos comprovados cientificamente. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-atomo.htm 

 

Após a leitura dos textos, responda: 

 

a) Cite as principais características da matéria. 

b) Cite as características gerais do pensamento denominado atomismo. 

 

3 - Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo: 

“O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga 

elétrica ..., que seria equilibrado por …, de carga elétrica …, que ficavam girando ao redor do núcleo, 

numa região periférica denominada ...” 

a) neutra, prótons, positiva e núcleo. 

b) positiva, elétrons, positiva, eletrosfera. 

c) negativa, prótons, negativa, eletrosfera. 

d) positiva, elétrons, negativa, eletrosfera. 

e) negativa, prótons, negativa, núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/fisica/materia/
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/atomos-moleculas-substancias-segundo-dalton.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/atomos-moleculas-substancias-segundo-dalton.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-atomo.htm
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Componente curricular: Língua Inglesa 

Professor: Equipe de docentes de Língua Inglesa 

Habilidade desenvolvida: (HCEF09LI04T) – Localizar informações específicas, tanto implícitas 

como explícitas, em um texto. 

 

 

Leia o texto abaixo:  

 

 

1. Qual o gênero do texto acima? Quais são suas características? 

 

2. Você conhece as personagens do texto? Qual o nome delas? 

 

3. O que é importante para Susanita? 

 

4. Como Mafalda se comporta frente aos planos de Susanita? 

 

5. O que é importante para Mafalda? 

  

6. Em sua opinião, quais são os planos de Mafalda? 

 

7. Procure no texto as palavras cognatas (parecidas com o Português) e transcreva-as. 

 

 

Fonte: https://jucienebertoldo.com/2013/04/13/generos-textuais-lingua-inglesa/. Acesso em: 22 mai. 2020 

http://2.bp.blogspot.com/-0VhWSNJgrGs/UA1Dmy20-GI/AAAAAAAAAIw/2BEainDYS1Y/s1600/Mafalda,+Susanita+and+her+plans+for+the+future.jpg
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Componente curricular: Arte 

Professor: Equipe de docentes de Arte 

Habilidade desenvolvida: (EF09AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar fotografia, grafite, 

escultura, intervenção e outras modalidades da arte pública contemporânea em obras de artistas 

brasileiros e estrangeiros e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 

experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.  

 

O MURAL “O BEIJO” DE EDUARDO KOBRA 
Por quatro anos, uma parede do chamado High Line, um dos parques elevados de Nova York, foi 

mais famosa do que o próprio local. Entre 2012 e 2016, gente de todo o mundo vinha para tirar fotos da 
razão dessa fama: o mural O Beijo, um painel de 11 metros de altura por 17 de largura pintado pelo artista 
brasileiro Eduardo Kobra. Mas talvez nenhuma obra tenha sido tão icônica quanto O Beijo.  
 

No projeto, Kobra recuperou um 
dos mais famosos registros da 
comemoração pelo fim da Segunda Guerra 
Mundial – a foto de Alfred Eisenstaedt em 
que o marinheiro George Mendonsa beija 
a enfermeira Greta Friedman na Times 
Square, em 1945. Só que, em sua obra, 
Kobra adicionou uma explosão de cores, 
luzes e formas.  

Resultado: o mural O Beijo chegou 
ser um dos 10 locais mais fotografados de 
toda Nova York. O painel se tornou tão 
icônico na cidade que a administração local 
cogitou transformá-lo patrimônio imaterial.  

No entanto, diante disso, o 
proprietário do prédio onde ficava a obra 
tomou uma decisão polêmica e criticada 
por muitos até hoje: apagar o mural. 

“Alguns murais eu acabo fazendo 
de novo quando são removidos. Outros 
não. Porque arte de rua acaba sendo mais 
efêmera mesmo. De forma geral, 90% do 
que eu fiz não existe mais”, explica o 
artista. 

 
Fonte:https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/90-do-que-fiz-ja-nao-existe-mais-diz-kobra-
principal-representante-brasileiro-da-street-art/ 
 
ATIVIDADE: observe atentamente o mural de Eduardo Kobra e responda: 
1)O que você vê na obra?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
2) Que sentimentos a obra provoca em você?  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/90-do-que-fiz-ja-nao-existe-mais-diz-kobra-principal-representante-brasileiro-da-street-art/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/90-do-que-fiz-ja-nao-existe-mais-diz-kobra-principal-representante-brasileiro-da-street-art/
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3) Que elementos estão presentes na obra? Como se encontram dispostos na obra? 
___________________________________________________________________________________
___________________ _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Equipe de docentes de Educação Física 

Habilidade desenvolvida: (HCEF09EF01AT) Praticar um ou mais esportes de rede e parede 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas 

 

 

Na aula de hoje, vamos falar sobre o Vôlei sentado, esporte adaptado que faz parte do quadro de 

medalhas dos JOGOS PARALÍMPICOS. 

  

História 

O vôlei sentado surgiu da junção do vôlei convencional com um esporte alemão praticado por pessoas 

com pouca mobilidade, mas sem rede, chamado sitzbal. A união das duas modalidades fez surgir o 

vôlei sentado em 1956. Utilizando basicamente as regras do vôlei, o esporte tem um ritmo frenético e 

é disputado oficialmente desde as Paraolimpíadas de Arnhem-1980, na Holanda. Em Toronto-1976 

apareceu como exibição. 

Quando entrou no programa paralímpico, o vôlei sentado dividia espaço com a modalidade disputada 

em pé. Após 24 anos compartilhando os holofotes, a modalidade ganhou destaque de vez a partir dos 

Jogos de Atenas-2004, quando o vôlei paralímpico passou a ser disputado apenas com os atletas 

sentados. 

Podem competir no vôlei sentado jogadores amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna 

vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. Uma das regras principais do esporte 

é que os atletas não podem bater na bola sem estar em contato com o solo. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Agora que você aprendeu mais um pouco sobre o vôlei sentado, que tal praticar? 

Vamos sentar no chão, de frente para uma parede, e trocar passes com ela!  

Desafio: consegue chegar em 50 toques sentados contra a parede? 


