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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Ano de Ensino: 9º ano 

Componente de ensino: LÍNGUA PORTUGUESA 

Elaborado pela equipe docente de Português 
 

Habilidades: (HCEF09LP01T) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes – crônicas visuais, líricas, narrativas e argumentativas, 

dentre outras, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores.  
 

ATIVIDADES  
 

Leia. 

 

A casa das ilusões perdidas 

(Moacyr Scliar)  
 

        Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, logo seguida de 

franca irritação. Que coisa, disse, você não podia tomar cuidado, engravidar logo agora que estou 

desempregado, numa pior, você não tem cabeça mesmo, não sei o que vi em você, já deveria ter trocado 

de mulher havia muito tempo. Ela, naturalmente, chorou, chorou muito. Disse que ele tinha razão, que 

aquilo fora uma irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com 

a maternidade - e agora que o sonho estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. 

        – Por favor, suplicou. – Eu faço tudo que você quiser, eu dou um jeito de arranjar trabalho, eu 

sustento o nenê, mas, por favor, me deixe ser mãe. 

        Ele disse que ia pensar. Ao fim de três dias daria a resposta. E sumiu. 

        Voltou, não ao cabo de três dias, mas de três meses. Àquela altura ela já estava com uma barriga 

avantajada que tornava impossível o aborto; ao vê-lo, esqueceu a desconsideração, esqueceu tudo – 

estava certo de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava, você pode ter o nenê, eu ajudo você 

a criá-lo. 

        Estava errada. Ele vinha, sim, dizer-lhe que podia dar à luz a criança; mas não para ficar com ela. 

Já tinha feito o negócio: trocariam o recém-nascido por uma casa. A casa que não tinham e que agora 

seria o lar deles, o lar onde – agora ele prometia – ficariam para sempre. 

        Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos, de novo implorou. Ele se mostrou irredutível. E ela, 

como sempre, cedeu. 

        Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta construção num bairro popular. Mas era 

o lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma declaração: 

        – Nós vamos encher esta casa de crianças. Quatro ou cinco, no mínimo. 

        Ele não disse nada, mas ficou pensando. Quatro ou cinco casas, aquilo era um bom começo. 
 

(Publicado em: Folha de São Paulo, 14/6/1999) 

 

Agora, responda: 
 

1. Qual é o tema central deste texto? 
 

2. No texto, sabemos que o autor buscou inspiração no cotidiano, na vida real. Em que consiste esse 

material? 
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3. Indique quais elementos da narrativa estão presentes no texto. 
 

4. Indique a qual gênero textual pertence o texto. Justifique sua resposta.  

 

Ano de ensino: 9º ano  

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

Elaborado pela equipe docente 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. Classifique os números abaixo em Racionais (Q) ou Irracionais (I): 

a) (   ) 0,555   c) (   ) 45    e) (   ) 121 

b) (   ) 
2

π
   d) (   ) 64    f) (   ) 1,23456789101112... 

2. Considere as seguintes afirmações: 

 O zero é um número real. 

 Se x é um número irracional, então 5 + x é um número irracional 

 A dízima periódica 4,7777... é um número irracional. 

  – 4 é um número par. 

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 

3. Represente na forma decimal as seguintes frações: 

a) 
3

25
  =  b) 

4

3
 =   c) 

5

7
 =   d) 

8
1

7
 = 

4. Entre quais números naturais está a 11 . 

5. Qual dos números irracionais é maior: π ou 10 ? 

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

em fatores primos: 

a) 
3 27  =  b) 

5 3125  =  c) 28 =  d) 72 =  e) 4162 = 

 

7.Determine o perímetro e a área do retângulo abaixo. 

 

 

 

 

8.Calcule o valor da 13713213143 ++++++ . 

4 +  

4 –  
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Ano de Ensino: 9º Ano 

Componente curricular: História 

Elaborado pela equipe docente de História 

Habilidade: (EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 

 

Leia o texto e observe atentamente a charge abaixo para às questões 1 e 2: 

 

“Como o Brasil se tornou uma República?” 

A Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, é um dos acontecimentos 
mais emblemáticos da história brasileira, e não apenas por ter mudado o sistema político do país, mas 
por ter provocado uma transformação na esfera psicológica da população, que estava adaptada à figura 
do imperador e a uma estrutura de poder que independia da participação direta do povo. 

Historiadores como José Murilo de Carvalho têm analisado como a população recebeu o fato da 
mudança do sistema de governo: geralmente, com espanto e sem saber direito o que, de fato, estava 
ocorrendo. 

Nas duas últimas décadas do Segundo Império (1870-1880), havia uma pressão muito grande 
dos movimentos republicanos contra o governo de Pedro II. A república foi instituída por meio de um 
golpe articulado entre o Exército, que durante muito tempo foi fiel ao império, mas depois abraçou os 
pressupostos políticos dos republicanos e duas alas principais da sociedade civil: uma de orientação 
liberal e outra de caráter federativo e positivista. Esses três setores tinham um ponto em comum, que é 
apontado pelo historiador Boris Fausto em sua obra “História do Brasil” que era um presidente da 
república bastante fortalecido. 

(Fonte:https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/proclamacao-republica-no-brasil.htm) 
 

Charge: A República 1902 

 
ATENÇÃO: Responda estas questões em seu caderno ou em uma folha separada! 

1. A imagem acima traz alguns elementos presentes na 1.ª Constituição Republicana de 1891. Cite duas 

mudanças e duas permanências da Constituição Monárquica para a Constituição Republicana. 

 

2. Houve muitas mudanças na política e economia com o advento da República no Brasil, porém na 

sociedade alguns problemas ainda permaneceram. Explique quais os problemas enfrentados pela maioria 

da população brasileira no início da República. 

 

3. Na sua opnião a “Proclamação da República” foi um acontecimento importante para o Brasil? Argumente. 

 

 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/o-republicanismo-no-brasil-imperio.htm
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O que são os direitos humanos? 

Direitos humanos são aqueles direitos que nos pertencem pelo simples fato de sermos humanos. Simples 

assim. Isso quer dizer que todas e todos têm direito a coisas muito fundamentais e de maneira igualitária, 

sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião ou condição. Por princípio, esses direitos têm como 

objetivo garantir a dignidade das pessoas de forma inalienável, ou seja, não são direitos que podem ser 

restringidos ou retirados, mas sim garantidos. Nesse sentido, todas e todos devem ter acesso aos 

mesmos direitos, como o direito à educação, à saúde, à livre expressão, entre outros. 

Qual é a composição da Declaração? Quantos artigos? Sobre o que eles falam? 

A declaração é composta por 30 artigos que falam sobre diversos aspectos da garantia de direitos. 

Números do desrespeito aos direitos humanos no Brasil  

Ao todo, 32,2% dos brasileiros não têm acesso aos serviços básicos, como água, esgoto, coleta de lixo 

e energia elétrica, apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU garantir a todos o 

direito aos serviços sociais indispensáveis. Segundo dados do IBGE, cerca de 4,8 milhões de crianças 

de até 14 anos estão seriamente expostas a riscos de doenças por residirem em domicílios sem estruturas 

de saneamento básico. Uma realidade bem diferente do cenário previsto pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da ONU. 

 

Exercícios: 

1) Apresente exemplos de direitos humanos. 

 

2) Fale sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a existência de um 

mundo melhor. 

 

3) Escolha um exemplo de desrespeito aos direitos humanos exposto no texto ou outro que você tenha 

conhecimento. Depois faça um comentário crítico sobre o mesmo (sua opinião). 

 

4) Faça um texto sobre a Carta dos Direitos Humanos. Lembre-se de contemplá-lo com essas 

informações sobre o tema: Quando? Onde? Quem? Por quê? Quem se beneficia? Importância? 

Dificuldades? 
 

 

 

Ano de ensino: 9º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Elaborado pela equipe docente de Geografia 

HABILIDADES: (HCEF09GE03T) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de 

afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as 

instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes 

responsáveis por sua violação. 
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Ano de ensino: 9º ANO 

Componente curricular: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Elaborado pela equipe docente 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 – Leia o texto abaixo e depois responda o que se pede: 

Toda matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas ÁTOMOS. Os átomos apresentam duas 

partes fundamentais: O NÚCLEO e a ELETROSFERA. As partículas, fundamentais, que constituem os 

átomos são: PRÓTONS, NÊUTRONS e ELÉTRONS. No núcleo do átomo são encontrados PRÓTONS e 

NÊUTRONS; enquanto que na eletrosfera são encontrados os ELÉTRONS.  

 
As partículas fundamentais de um átomo são: 

a) apenas prótons. 

b) apenas prótons e nêutrons.  

c) apenas elétrons.  

d) prótons, nêutrons e elétrons.  

e) apenas prótons e elétrons.  

 

2 - Assinale a afirmação falsa:  

a) No núcleo dos átomos encontramos prótons e elétrons.  

b) Os elétrons estão localizados na eletrosfera.  

c) O núcleo é a região central do átomo.  

d) Prótons e elétrons possuem cargas elétricas opostas.  

e) Os prótons têm carga positiva. 

 

3 - É correto afirmar sobre a partícula fundamental do átomo de carga elétrica positiva que:  

a) Localiza-se na eletrosfera.  

b) Possui carga elétrica igual a do nêutron.  

c) Chama-se próton.  

d) Possui massa desprezível.  

e) Tem massa desprezível. 

 

Ano de ensino: 9º ano 

Componente Curricular: Língua Inglesa 

Elaborado pela equipe docente de Inglês 

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

como explícitas, em um texto. 

1. Leia o texto e marque a alternativa que apresenta o título mais adequado para ele.  
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(1) Urbanization degrades the environment, according to conventional wisdom. This view has led many 
developing countries to limit rural—urban migration and curb urban expansion. But this view is incorrect. There 
are a number of reasons urbanization can be good for the environment, if managed properly. 

(2) First, urbanization brings higher productivity because of its positive externalities and economies of scale. 
Asian urban productivity is more than 5.5 times that of rural areas. The same output can be produced using 
fewer resources with urban agglomeration than without. In this sense, urbanization reduces the ecological 
footprint. The service sector requires urbanization because it needs a concentration of clients. As services 
generally pollute less than manufacturing, this aspect of urbanization is also beneficial to the environment. 

(3) Second, for any given population, the high urban density is benign for the environment. The urban 
economics literature shows that compactness is a key determinant of energy use. High density can make public 
transport more viable and reduce the length of trips. Urban living encourages walking and cycling rather than 
driving. 

(4) Third, environment-friendly infrastructure and public services such as piped water, sanitation, and waste 
management are much easier and more economical to construct, maintain, and operate in an urban setting. 
Urbanization allows more people to have access to environment-friendly facilities and services at affordable 
prices. 

(5) Fourth, urbanization drives innovation, including green technologies. In the long term,  

environment-friendly equipment, machines, vehicles, and utilities will determine the future of the green 

economy. Green innovations in Asia’s cities will be supported by the region’s vast market as the billions of 

people who will be buying energy-efficient products will create opportunities and incentives for 

entrepreneurs to invest in developing such products. 

(6) Finally, the higher standard of living associated with urbanization provides people with better food, education, 
housing, and health care. Urban growth generates revenues that fund infrastructure projects, reducing 
congestion and improving public health. Urbanization fosters a pro-environment stance among property owners 
and the middle class, which is crucial for the introduction and enforcement of environmental laws and 
regulations. 

(…)  

Disponível em: <https://www.asiapathways-adbi.org/2012/12/urbanization-can-be-good-for-the-environment>. Acesso em: 26 out. 2018. 

 

a) Urbanization is the solution for the environmental problems.  

b) Urbanization will never be good for the environment.  

c) Urbanization can be very costly for the environment.  

d) Urbanization can be good for the environment. 

 

2. Leia os parágrafos 2, 3 e 4 do texto novamente. Liste, em português, os 3 argumentos apresentados pelo 
autor (um em cada parágrafo) para defender sua ideia.    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

https://www.asiapathways-adbi.org/2012/12/urbanization-can-be-good-for-the-environment
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OBSERVE ATENTAMENTE A FOTO ABAIXO E RESPONDA: 

 
1) O que você vê na obra?  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
2) Que sentimentos a obra provoca em você?  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
3) Que elementos estão presentes na obra? Como se 
encontram dispostos na obra? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 

A história nada romântica por trás da foto do beijo mais famoso do mundo  
Esta foto de um beijo apaixonado entre um marinheiro e uma enfermeira virou ícone de 

romantismo através do mundo. Uma comemoração amorosa na Times Square, em Nova York (EUA), 
pelo final da 2ª Guerra Mundial. A imagem intitulada “The Kiss” foi feita pelo fotógrafo Alfred Eisenstaedt 
em 14 de agosto de 1945, enquanto ele trabalhava para a revista Life. Acontece que a verdadeira história 
não é tão romântica assim. A imagem foi publicada em uma seção de fotos da Life que mostrava as 
celebrações da vitória dos EUA. Após a publicação, a foto se tornou famosa rapidamente, e o mistério 
sobre quem era o casal começou. Como se pode ver, o rosto de nenhum dos dois está claro na fotografia. 
Depois de muita pesquisa, descobriu-se que o homem era George Mendonsa. Na empolgação das 
comemorações, e com um pouco de álcool no sangue, George agarrou a enfermeira que passava pela 
rua e a beijou. A enfermeira era Greta Zimer Friedman, que trabalhava em um consultório dentista na 
época. Os dois nunca tinham se visto e o marinheiro simplesmente agarrou a moça. “Eu não o vi a chegar, 
mas subitamente estava presa num abraço forte”, contou Greta. “O homem era muito forte. Eu não estava 
beijando ele, ele estava me beijando”.  O que, nos termos claros de hoje, trata-se de assédio sexual, algo 
pouco falado na época. Greta diz que não viu o ato como assédio, apenas lembra como o dia de um 
“evento feliz”. Fonte: https://iphotochannel.com.br/historia-da-fotografia/a-historia-nada-romantica-por-
tras-da-foto-do-beijo-mais-famoso-do-mundo 

 
4) Após a leitura do texto, a sua forma de ver a fotografia mudou? O que mais você observou 

na obra?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Ano de ensino: 9º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Elaborado pela equipe doente de Arte 

HABILIDADES: (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.  

https://iphotochannel.com.br/historia-da-fotografia/a-historia-nada-romantica-por-tras-da-foto-do-beijo-mais-famoso-do-mundo
https://iphotochannel.com.br/historia-da-fotografia/a-historia-nada-romantica-por-tras-da-foto-do-beijo-mais-famoso-do-mundo
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Ano de ensino: 9º ano 

Componente curricular: Educação Física 

Elaborado pela equipe docente de Educação Física 

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

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 

No tênis de campo o principal objetivo é rebater a bola para o outro lado da quadra (ou seja, para o lado 

do adversário) até que ele já não consiga mais rebatê-la novamente. Uma partida de tênis ocorre em uma 

quadra dividida ao meio por uma rede baixa (com menos de 1,5m de altura).  

Conheça as partes da quadra-A quadra é dividida ao meio pela rede. Não é permitido encostar qualquer 

parte do corpo na rede durante o jogo. Jogar a bolinha contra ela também é falta. As linhas mais distantes 

da rede (e paralelas a ela) são chamadas de linhas de fundo. O saque é feito atrás delas. Observe uma 

linha que existe entre a linha de fundo e a rede. Essa é a linha de saque. O seu saque deve cair entre ela 

e a rede, do lado do adversário. A linha perpendicular que parte do centro da linha de saque e segue até 

a rede, é chamada de linha central de saque. O saque deve ser feito de um dos dois lados dessa linha (o 

jogador é quem escolhe).Os dois retângulos entre a linha de saque e a rede são chamados de regiões 

de saque (região de saque esquerda e região de saque direita).As duas grandes linhas paralelas que são 

perpendiculares à rede são chamadas de linhas laterais. Elas demarcam a área da quadra. As linhas 

laterais de dentro servem para partidas de um contra um e as de fora para jogos em dupla (com dois 

jogadores de cada lado). 

Aprenda o básico da pontuação- A cada game, um jogador faz o saque. Depois que a bola é sacada, 

os dois jogadores disputam pelo ponto em jogo. O ponto é feito quando a bola para na rede, é jogada 

para fora ou o jogador não consegue devolvê-la para o outro lado. O game acaba quando um dos 

jogadores marca quatro pontos com uma vantagem de, pelo menos, dois pontos sobre o perdedor. Por 

exemplo, um placar de 4 a 2 significa que o game acabou. Contudo, um placar de 4 a 3 faria com que o 

game fosse prorrogado. Para uma pontuação de um, deve-se dizer: “Quinze”. Para dois, diga: “Trinta”. 

No caso de três pontos, fale: “Quarenta”. A pontuação final, de quatro, deve ser dita como: “Game”. A 

pontuação de saque é dada ao jogador que não deixar a bola ficar presa na rede mais de duas vezes, 

não a deixar quicar mais de uma vez ou não a mandar para fora da quadra. A expressão “Quebrar o 

saque” significa ganhar o ponto sem ter sacado. 

Jogo em sets - O tênis é divido em sets, que consistem em, pelo menos, seis games cada. Um set não 

termina até que um dos jogadores ganhe seis games com, no mínimo, dois games de vantagem. O tie 

breaking é invocado quando os dois jogadores empatam em seis a seis. As partidas de tênis, 

normalmente, terminam após três ou cinco sets. 

Vamos treinar? Troca de passes sobre a rede-Convide alguém da sua casa para treinar com você. 

Amarre um fio ou corda para simular a rede. Você irá usar a palma da mão como raquete. Uma pessoa 

deve lançar a bola para o outro lado e a outra pessoa da dupla deve rebater. Sugestões de jogo:1 Livre, 

deixando a bolinha quicar uma vez no chão antes de pegá-la. 2 Jogar apenas com a mão não dominante. 

3 Receber a bolinha sem deixá-la quicar.  


