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Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: (9º - EF II) 
 Habilidade: (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. 

PROFESSOR: MARCOS JULIO ROSSI 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

A QUEM TIVER CARRO 
 

O carro começou a ratear. Levei-o ao Pepe, ali na oficina da rua Francisco Otaviano: 
― Pepe, o carro está rateando. 
― Entupimento na tubulação. Só pode ser. 
Deixei o carro lá. À tarde, fui buscar. 
― Eu não dizia? Defeito na bomba de gasolina. 
― Você dizia entupimento na tubulação. 
― Botei um diafragma novo, mudei as válvulas. 
Estendeu-me a conta: de meter medo. Mas paguei. 
― Pode ir sem susto, que agora está o fino. 
Nem bem chegara a Tribobó, o carro engasgou, tossiu e morreu. Sorte a minha: mesmo em frente 

ao letreiro de “Gastão, o eletricista” [...] 
― Que diafragma coisa nenhuma, quem lhe disse isso? O senhor mexeu na bomba à toa: é o dínamo 

que está esquentando. 
Molhou uma flanela e envolveu o dínamo carinhosamente, como a uma criança. 
― Se tornar a falhar é só molhar o bichinho. Vai por mim, que aqui no Tribobó quem entende disso 

sou eu. 
Nem no Tribobó: o carro não pegava de jeito nenhum. 
― Então esse dínamo já deu o prego, tem de trocar por outro. Não pega de jeito nenhum. 
Para desmenti-lo, o motor subitamente começou a funcionar. 
― Vai morrer de novo ― augurou ele, e voltou a aninhar-se no seu caminhão. 
Resolvi regressar a Niterói. À entrada da cidade, a profecia do capadócio se realizou: morreu de 

novo. Um chofer de caminhão me recomendou o mecânico Mundial, especialista em carburadores. Fui até 
ele e em pouco voltava seguido do Mundial, um velho compenetrado arrastando a perna e as ideias: 

― Pelo jeito, é o carburador. 
Olhou o interior do carro, deu uma risadinha irônica: 

― É lógico que não pega! O dínamo está molhado! 
Enxugou o dínamo com uma estopa: o carro pegou. 

― Eu, se fosse o senhor, mandava fazer uma limpeza nesse carburador ― insistiu ainda: ― Vamos 
até lá na oficina. 

Preferi ir embora. Perguntei quanto era. 
― O senhor paga quanto quiser. 

Já que eu insistia, houve por bem cobrar-me quanto ele quis. 
Cheguei ao Rio e fui direto ao Haroldo, no Leblon, que me haviam dito ser um monstro no assunto: 
― Carburador? ― e o Haroldo não quis saber de conversa: ― Isso é o platinado, vai por mim. 
Cutucou o platinado com um ferrinho. Fui-me embora e o carro continuava se arrastando. 
― O platinado está bom ― me disse o Lourival, lá da Gávea: ― Mas alguém andou mexendo aqui, 

o condensador não dá mais nada. O senhor tem de mudar o condensador. 
Mudou o condensador e disse que não cobrava nada pelo serviço. Só pelo condensador. 
No dia seguinte, o carro se recusou a sair da garagem. 
― Não é o diafragma, não é o carburador, não é o dínamo, não é o platinado, não é o condensador 

― queixei-me, deitando erudição na roda de amigos. Todos procuravam confortar-me: 
― Então só pode ser a distribuição. O meu estava assim. 
― Você já examinou a entrada de ar? 
― Para mim, você está com vela suja. 
E recomendavam mecânicos de sua preferência. 



[...] 
Não procurei o Urubu, nem o Borracha, nem o Zé Para-Lama, nem o Caolho dos Arcos, nem o 

Manquitola do Rio Comprido, nem o Manivela de Voluntários [...]: esqueci o automóvel e fui dormir. Pela 
minha imaginação desfilava um lúgubre cortejo de tipos grotescos […]. Toda essa fauna de mecânicos 
improvisados que já tive de enfrentar, cuja perícia obedece apenas à instigação da curiosidade ou à 
inspiração do palpite, que é a mais brasileira das instituições. 

Mas pela manhã me lembrei de um curso que se anuncia aconselhando: “Aprenda a sujar as mãos 
para não limpar o bolso”. Resolvi candidatar-me ― e quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, quem tiver carro 
para guiar, entenda. Fui à garagem, abri o capô, e fiquei a olhar intensamente o motor do carro, fria e 
silenciosa esfinge que me desafiava com seu mistério: decifra-me, ou devoro-te. Havia um fio solto, coloquei-
o no lugar que me pareceu adequado. Mas não podia ser tão simples. 

Era. Desde então, o carro passou a funcionar perfeitamente. 
 

SABINO, Fernando. A quem tiver carro. In: Elenco de cronistas modernos. 23. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2007. p. 90-93.(Adaptado)  

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um aspecto temático contido no texto baseia-se na afirmação de que 

(A) o palpite dos amigos ameniza a angústia de quem tem problemas com carro. 
(B) a intervenção de especialistas contribui para prevenir um problema potencial. 
(C) o entendimento de mecânica por quem tem carros evita atribulações. 
(D) a qualidade do produto está ligada à sua marca e ao seu modelo. 
 
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A composição discursiva do texto o aproxima das características de uma 

(A) crônica narrativa com intenção humorística. 
(B) crônica dissertativa com finalidade retórica. 
(C) notícia descritiva com especificidade poética. 
(D) notícia reflexiva com objetivo pedagógico. 
 
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
No título “A quem tiver carro” está implícita a ideia de que o texto apresenta-se aos proprietários de veículo 
como 

(A) um pedido autoritário. 
(B) um conselho irônico. 
(C) uma ordem despretensiosa. 
(D) uma promessa persuasiva. 
 
▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A especialidade dos mecânicos Gastão e Mundial e o palpite de cada um em relação ao rateamento do carro 
revelam que houve 

(A) exorbitância nos valores cobrados pelos serviços prestados ao dono do automóvel. 
(B) recusa em atender bem o cliente devido ao acúmulo de trabalho na oficina. 
(C) modéstia na consideração de que outros mecânicos poderiam estar certos sobre o veículo. 
(D) influência de seus conhecimentos particulares no diagnóstico errôneo do problema do carro. 
 
▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ao dizer que “o carro engasgou, tossiu e morreu”, pode-se considerar que o sujeito da oração 

(A) é marcado pela presença de uma contraexpectativa. 
(B) recebe atributos de ser animado. 
(C) contém informações de tempo e de modo. 
(D) instaura um processo de estaticidade. 
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 



No trecho: “― Vai morrer de novo”, a expressão “de novo” instaura o pressuposto de que o carro 

(A) iria apagar logo em seguida. 
(B) era uma novidade para seu dono. 
(C) deveria ser destinado ao ferro-velho. 
(D) havia apagado anteriormente. 
 
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Do início ao final do texto, o conflito instaurado na busca de uma solução para o problema do carro coloca 
em relevo 

(A) a cientificidade do conhecimento. 
(B) o poder do dinheiro. 
(C) a relatividade das verdades. 
(D) o corporativismo dos profissionais. 
 
▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A demarcação de diferentes vozes discursivas no texto é feita por meio de 

(A) tempos verbais diferentes. 
(B) pronomes em terceira pessoa do plural. 
(C) pontuação específica. 
(D) artigos definidores de nomes próprios. 
 
▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
No trecho “Mas pela manhã me lembrei de um curso que se anuncia aconselhando: ‘Aprenda a sujar as 
mãos para não limpar o bolso’”, quanto à composição e ao gênero textual, a frase entre aspas simples 
constitui 

(A) uma manchete, por formar uma estruturação sintática. 
(B) um slogan, por conter o anúncio de um curso. 
(C) um ditado, por ser uma expressão cristalizada. 
(D) uma piada, por conter ambiguidade da linguagem. 
 
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual das paráfrases mais se aproxima do sentido da frase: “Aprenda a sujar as mãos para não limpar o 
bolso”, considerando-se o contexto da crônica? 

(A) Suborne os mecânicos para que eles não trabalhem mal. 
(B) Acabe com os mecânicos para que eles não desrespeitem o cliente. 
(C) Entenda a teoria mecânica de carro para não restringir seu campo de conhecimento. 
(D) Conserte você mesmo o seu carro para não ser explorado por mecânico. 
 
GABARITO 
1 C, 2 A, 3 B, 4 D, 5 B, 6 D, 7 C, 8 C, 9 B, 10 D 

 

Componente curricular: Matemática 
Professora: 
Habilidade: (HCEF09MA01T) Diferenciar número racional de número irracional./ (HCEF09MA02T) 
Localizar números reais na reta numérica, por meio de construções.   

 

BREVE INTRODUÇÃO 

Números naturais são números que expressam o resultado de uma contagem. O conjunto dos números 
naturais, representado por N, pode ser indicado por: 
N  {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...} 
 
Os números inteiros foram os primeiros números relativos (positivos ou negativos) criados pelo ser 
humano, em decorrência de necessidades impostas pelo comércio e de situações cotidianas que exigiram 
a representação de quantidades em relação ao referencial zero. 
 
Racionais 



Observe os números abaixo.  
 
1,25  0,777... 213  20,75 

 

Eles são exemplos de números racionais, pois podem ser escritos na forma de fração 
a

b
 com um número 

inteiro no numerador e um número inteiro não nulo no denominador. 

Considere o número 0,101112… 

Observando a formação desse número, vamos supor que podemos dar continuidade à sua parte decimal do 

seguinte modo: 0,10111213…; 0,1011121314…; e assim por diante. Como a representação decimal desse 

número tem infinitas casas decimais e não é periódica, não podemos obter sua forma de fração, sendo 

assim esse número não é racional. Esse número é chamado de irracional. 

 

Veremos, agora, como são feitas as comparações entre números. Para isso, é importante que tenhamos 

claro o significado de alguns sinais matemáticos utilizados em comparações:  

 

 = → é igual a; 

Exemplo: 3 = 3 

  ≠ → é diferente de; 

Exemplo: 4 ≠ 9 

 > → é maior do que; 

Exemplo: 8 > – 8 

 < → é menor do que; 

Exemplo: – 2 < – 1 

 

Revisaremos também a ideia dos símbolos ∈, pertence a, e ∉, não pertence a. Eles são usados para 

representar que um elemento pertence a ou não pertence a um conjunto. 

 

Exemplo: Dado um conjunto A = {1, 2, 4, 5, 7, 8} podemos afirmar que o elemento 1 ∈ A e que 3 ∉ A. Ou 

seja, o número 1 pertence ao conjunto A e 3 não pertence ao conjunto A. 

 

ATIVIDADES 

1. Observe a sequência abaixo: 

 

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22... 

 

Qual é o próximo número dessa sequência? 

(A) 38 

(B) 29 

(C) 24 

(D) 15 

2. Se a ∈ Z e a > 3, então: 

(A) a ∈ {0 , 1 , 2} 

(B) a ∈ {4, 5, ... } 

(C) a ∈ {...,0, –1, –2} 

(D) Nenhuma das respostas anteriores 

3. Observe a reta numérica em que a, b e c representam números naturais: 

 

 
a b c 6 



 

Classifique as sentenças a seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

a) (   ) a > 6   d) (   ) c < b 

b) (   ) b > 6   e) (   ) c < a 

c) (   ) 6 < c   f) (   ) b > a 

4. O conjunto dos números inteiros é: 

(A) Finito 

(B) Infinito 

(C) Unitário 

(D) Nenhuma das respostas anteriores. 

5. Se b ∈ Z e b < 0, então: 

(A) b ∉ N 

(B) b ∈ N* 

(C) b = 0 

(D) Nenhuma das respostas anteriores. 

6. Classifique as afirmações abaixo em (V) para verdadeira ou (F) para falsa. 

a) (   ) Todo número racional é inteiro. 

b) (   ) Todo número natural é inteiro. 

c) (   ) Todo número natural é racional. 

d) (   ) Todo número racional é natural. 

e) (   ) Todo número inteiro é racional. 

f) (   ) Todo número racional é natural. 

 

7. Com relação ao conjunto dos números reais e seus subconjuntos, analise as sentenças seguintes e 

assinale V para verdadeiro ou F para falso. 

(   ) Todo número irracional é real 

(   ) Raiz quadrada de 9 é irracional 

(   ) Raiz quadrada de 3 é real 

(   ) O zero é irracional 

8. Determine se cada um dos números a seguir pertence ao conjunto dos números racionais (Q) ou ao 

conjunto dos números irracionais (I): 

a) (   ) 121  

b) (   ) – 
4

π
 

c) (   ) 12 

d) (   ) 81  

e) (   ) – 9 

f) (   ) – 1,387466431 

g) (   ) 
13

14
 

h) (   ) – 18,49... 

i) (   ) 46  



j) (   ) 6  

 

9. Observe os números e responda: 

–27; 
5

3
; 

4

32
; 1,35; – 2 ; π 

a) Qual desses números pertence ao conjunto dos números naturais? 

b) Quais pertencem ao conjunto dos números inteiros? 

c) Que números são racionais? 

d) Que números são irracionais? 

e) Que números são reais e não irracionais? 

10. Observe o segmento AB e os pontos C, D, E e F, que dividem AB em 5 partes iguais: 

 

 

 

Sabendo que A representa o número 5, e B o número 6, quais são os números racionais que representam, 

respectivamente, os pontos C, D, E e F? 

(A) 5,1; 5,2; 5,3; 5,4 

(B) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 

(C) 5,2; 5,4; 5,6; 5,8 

(D) 2,5; 4,5; 6,5; 8,5 

 

Componente curricular: História 
Professora: Ana Carolina dos Santos Pereira Oliveira 
Habilidade: (EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura 
interna à atmosfera) e suas principais características. 

Vamos estudar algumas das causas da 1º Guerra Mundial. Elas correspondem aos conflitos e 
tensões no mundo entre o final do século XIX e início do XX: 
ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES: Sistema de governo ou prática que admite expansão territorial de 
um país à custa da subordinação econômica, política e cultural de outros países. 

UNIFICAÇÃO ITALIANA - PONTOS CHAVES 

PRINCIPAIS CAUSAS 

Interesse da Burguesia no Reino de Piemonte (Reino mais Rico) e nas 
Duas Sicílias (Matéria-Prima e Mão de Obra Barata) - Precisava de 
Mercados Consumidores  

JOVEM ITÁLIA (MOVIMENTO INCIAL PELA 

UNIFICAÇÃO COM FOCO NA REPÚBLICA) - 

Movimento 1 

Líder: Giuseppe Mazzini - Apoio das Camadas Sociais Médias - Objetivo: 
Unificação da Itália e República Italiana 

CAMISAS VERMELHAS (MOVIMENTO PELA 

UNIFICAÇÃO ITALIANA COM REFORMAS 

SOCIAIS) - Movimento 2 

Líder: Giuseppe Garibaldi - Apoio das Camadas Sociais Baixas - Objetivo: 
Unificação da Itália, República Italiana e Ampla reformas sociais 

RISORGIMENTO (MOVIMENTO LIBERAL PARA 

UNIFICAÇÃO ITALIANA) 

Líder: Conde Cavour - Apoio da Burguesia Industrial do Norte Italiano - 
Objetivo: Unificação Italiana, sem grandes reformas sociais e implantação 
de uma Monarquia Constitucional Liberal 

PONTOS COMUNS ENTRE OS MOVIMENTOS 

DE UNIFICAÇÃO (DETALHADOS ACIMA) 

 Nacionalismo gerado pela Consciência da Itália como Nação – 
Características Culturais em comum – Sentimento de serem herdeiros do 
Império Romano, sentimento de pertencimento ao território. 

CONSEQUÊNCIAS DA UNIFICAÇÃO – 

RESULTADOS FINAIS 

Monarquia Constitucional Liberal - Unificação dos Impostos - Organização 
do Banditismo, gerado pela Máfia - Abdicação das Ideias de Giuseppe 
Garibaldi para evitar guerra entre os italianos - Unificação Italiana em 
1870 

QUESTÃO ROMANA 

Papa Pio XI não reconhece a Nova Itália – Perda do Território Romano – 
Resolução com o Tratado de Latrão em 1929 (pós primeira guerra 
mundial) com Mussolini) 

C D E A F B 



TERRITÓRIO/FRONTEIRA: O significado de Território é a uma grande extensão de terra que pertence a 
uma cultura ou conjunto de culturas. Já Fronteira, é a linha que delimita os territórios, ou seja, é o limite entre 
eles.  
NACIONALISMO: Preferência determinada pelo o que é Nacional. Exaltação de valores de seu país de 
nascimento e de tudo que lhe é particular, patriotismo. 
Vamos estudar a Unificação da Itália e da Alemanha: 
 

 

UNIFICAÇÃO ALEMÃ - PONTOS CHAVES 

ANTECENDENTES 
A Alemanha estava dividido entre 39 estados. O poder era dividido pelos 
católicos da Áustria e os protestantes da Prússia (Estado mais Rico) 

OBJETIVO CENTRAL 

Unificar os Estados da Alemanha para diminuição dos impostos sob 
fronteiras e estimular a dinâmica econômica interna, liderada pela máquina 
industrial da Prússia. 

A UNIFICAÇÃO 

O processo foi liderado pela Prússia e a partir de 1834 foi criado o 
Zollverein (Confederação Econômica da Alemanha), aliando os Estados e 
derrubando os impostos sob fronteiras, porém a Áustria se negou a 
participar. O processo de Unificação ocorreu em 1871 

DETALHES DO ACORDO DE 

ZOLLVEREIN 

Favoreceu o desenvolvimento industrial e militar da Prússia, que passou a 
ver na Áustria um obstáculo para seus projetos. Por isso houve a Guerra 
Austro-Prussiana em 1866. O acordo foi fundamental para a concretização 
da Unificação Alemã 

GUERRA FRANCO-PRUSSIANA 

Em 1870 se iniciou a guerra e em pouco tempo os franceses foram 
derrotados. Como resultado, tivemos o Tratado de Frankfurt em que a 
França teve que ceder para a Alemanha a província da Alsácia Lorena.    

CONSEQUÊNCIAS DA UNIFICAÇÃO – 

RESULTADOS FINAIS 

Surgimento do império alemão - Aumento do revanchismo com a França - 
Revolução industrial alemã - Rivalidade com a Inglaterra em busca de 
mercados para escoar a produção - Promoção do isolamento da França; 

Surgimento da Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria e Itália), um dos polos 
da Primeira Guerra Mundial. 

“Paz Armada”: 

A Paz Armada foi a expressão usada para descrever um período da história política da Europa, que 
antecedeu a Primeira Guerra Mundial, onde havia uma intensa corrida armamentista, quando o bloco da 
Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália e a Tríplice Entente, formada pela 
Rússia, França e Inglaterra ampliavam sua capacidade bélica. 
A indústria bélica aumentou os seus recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra e quase todas 
as nações europeias adotaram o serviço militar obrigatório. A Paz Armada (1871-1914) foi muito importante 
para a Primeira Guerra Mundial, uma vez que as tensões entre os Estados os levaram a gastar grande parte 
de seu capital para investimentos na indústria do armamento e da promoção do exército, resultando em um 
complexo sistema de alianças em que as nações estavam em conflito, sem estar em guerra, por isso o nome 
do conflito de Paz Armada. 

Atividade: 

BASEANDO-SE NAQUILO QUE ESTUDAMOS, ORGANIZE EM SEU CADERNO RESUMO COM OS 
SEGUINTES PONTOS, SOBRE O CENÁRIO PRÉ-PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL  

 O que foi o período da “Paz Armada”? 

 Como a unificação da Itália e da Alemanha se relacionam com as causas da Guerra? 

 Como os conceitos tratados se relacionam com a Primeira Guerra Mundial? 

 Considerando o que estudou defina: O que é a Guerra? 

Componente curricular: Geografia 
Professores: Equipe de Docentes de Geografia 
Habilidade: (HCEF09GE03T) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos 
direitos fundamentais e da defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a 
defesa desses direitos e a identificação dos agentes responsáveis por sua violação.   

 

GLOBALIZAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
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Ao longo da História foram vários momentos 
onde apareceram movimentos que 
defendiam direitos universais humanos, 
pregando principalmente as liberdades como 
religiosa, de propriedade, de opinião, etc.  
Porém, não existia um documento que se 
tornasse referência para nortear ações 
políticas internacionais com relação às 
liberdades individuais. 
 Essa realidade muda quando é criada 
a Organização das Nações Unidas (ONU) na 
década de 1940, pós Segunda Guerra 
Mundial. Os horrores trazidos pela guerra e as 
violações aos direitos individuais cometidas 
por governos fascistas durante o período, 
fizeram a ONU criar um documento que 
defenderia uma série de diretos, visando 
impedir atrocidades como o Holocausto em 
que aproximadamente seis milhões de 
pessoas foram mortas. 
 Nasce assim a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), que 
segundo o próprio documento tem o “[...] 
objetivo de que cada indivíduo e cada 
órgão da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esforcem, 
através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e 
liberdades [...]” 
 A atuação da ONU é fundamental para 
a garantia dos Direitos Humanos nos dias de 
hoje. Contando com a participação atual de 
193 países (em 1945 eram 50 países), as 
diversas comissões da ONU trabalham 
pelo respeito aos Direitos Humanos, por meio 
de campanhas pela erradicação do trabalho 
escravo, pela educação gratuita e universal, 
pela paz e contra a violência, pela 
manutenção da saúde, pela erradicação da 
fome etc. 
 A menos que as ações ocorram por 
meio de campanhas de ajuda 
humanitária e fiscalização dos países 
signatários, a ONU não pode interferir 
diretamente na política e nas ações 
econômicas dos países. 
 O máximo de interferência que pode 
haver por parte dela acontece por meio de 
acordos com os quais, caso algum país não 
aceite participar, os governos dos outros 
países acabam exercendo pressões externas 
e isoladas contra o país não signatário, como 

fechamento das fronteiras, embargos de 
relações comercias etc. 
 A maioria das repúblicas e 
democracias parlamentaristas e 
constitucionalistas contemporâneas têm as 
suas leis alinhadas com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, o que 
garante, ao menos teoricamente, o respeito 
aos direitos fundamentais dos seres 
humanos. 
 O senso comum tende a tratar os 
Direitos Humanos de maneira equivocada, 
pois algumas confusões de categoria são 
cometidas quando se fala do assunto. Por 
isso, é preciso estabelecer que: 

 Os Direitos Humanos não são uma 
invenção. Sua existência estaria 
relacionada a qualquer ser humano, a partir 
do seu aparecimento na face da Terra, 
porém não eram reconhecidos. Isso vai 
ocorrer por meio de convenções e 
documentos oficiais. 

 Os direitos humanos pertencem à 
humanidade e aplicam-se a todos os 
seres humanos, sem exceção e nem 
distinção. Portanto, a crença do senso 
comum de que os Direitos Humanos 
servem para proteger certas pessoas, em 
detrimento de outras, está absolutamente 
incorreta. 

 Não há uma pessoa, uma instituição 
ou um órgão que sejam os Direitos 
Humanos. Existem ONGs, secretarias 
públicas e pessoas que lutam pela garantia 
dos Direitos Humanos em quaisquer 
situações. Portanto, as falas do senso 
comum que afirmam que “os Direitos 
Humanos não vão atrás das vítimas do 
crime” ou que “os Direitos Humanos não 
prestam ajuda à família do policial morto em 
conflito” são confusões categoriais. Os 
Direitos Humanos não podem agir por 
conta própria, visto que, enquanto uma 
ideia, um conceito que não existe 
fisicamente, podem apenas ser aplicados 
em determinadas situações. 

 Os direitos humanos, apesar terem 
respaldo internacional e reconhecimento 
mundial, é comum, infelizmente, existirem 
governos, pessoas e instituições que a 
infligem. Cabe então aos mesmos que se 
fiscalizem e defendam seus preceitos.  
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EXERCÍCIOS 
Leia o trecho do Poema de Patativa do 
Assaré (1) e o excerto do livro Cidadania no 
Brasil: o longo caminho, de José Murilo de 
Carvalho (2) e depois responda as questões 
em seu caderno. (Fonte (Adaptado):  

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5891/os-direitos-humanos-e-
a-desigualdade-social) 
 
(1) BRASI DE CIMA E BRASI DE BAXO  
Patativa do Assaré  
“Aqui no Brasil de Cima,  
Não há dô nem indigença,  
Reina o mais soave crima  
De riqueza e de opulença; 
Só de fala de progresso,  
Riqueza e novo processo 
De grandeza e produção. 
Porém, no Brasi de Baxo  
Sofre a feme e sofre o macho 
A mais dura privação. 
 
No Brasi de Cima anda 
As trombeta em arto som 
Ispaiando as propaganda 
De tudo aquilo que é bom. 
No Brasi de Baxo a fome 
Matrata, fere e consome 
Sem ninguém lhe defendê; 
O desgraçado operaro  
Ganha um pequeno salaro  
Que não dá pra vivê.” 
 
CARVALHO, Gilmar de. Antologia Poética - Patativa do Assaré. 
8.ed.- Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2010. p.162-165.  

 
(2) “Mas há também sintomas perturbadores 
oriundos das mudanças trazidas pelo 
renascimento liberal. Não me refiro à defesa 
da redução do papel do Estado, mas ao 
desenvolvimento da cultura do consumo 
entre a população, inclusive a mais excluída. 
Exemplo do fenômeno foi a invasão pacífica 
de um shopping center de classe média no 
Rio de Janeiro por um grupo de sem-teto. A 
invasão teve o mérito de denunciar, de 
maneira dramática, os dois brasis, o dos 
ricos e o dos pobres. Os ricos se misturavam 
com os turistas estrangeiros, mas estavam a 
léguas de distância de seus patrícios pobres. 
Mas ela também revelou a perversidade do 
consumismo. Os sem-teto reivindicam o 
direito de consumir. Não queriam ser 
cidadãos, mas consumidores. Ou melhor, a 
cidadania pregada pelos novos liberais. Se o 

direito de comprar um telefone celular, um 
tênis, um relógio da moda consegue silenciar 
ou prevenir entre os excluídos a militância 
política, o tradicional direito político, as 
perspectivas de avanço democrático se veem 
diminuídas.” 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo 
caminho. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. p. 
228 

 
1) Na poesia, podemos encontrar algum 
direito humano que é violado? Quais 
seriam os motivos? 
 
2) Com a ajuda do texto de Carvalho 
(2012), como podemos diferenciar os 
direitos humanos descritos na Declaração 
com os direitos de consumo, pretendido 
por uma parcela da sociedade?  
 
3) Leia o texto abaixo: 
 
“O que você acharia de não ter direito à 
educação, não ter direito a escolher sua 
religião, não ter direito a manifestar sua 
opinião livremente, e se você for mulher, 
não ter direito sequer a ter os mesmos 
direitos de um homem? Parece incrível 
que isso ocorra ainda no sec. XXI, não é 
mesmo?! Mas isso acontece ainda, no Irã. 
Em 2008, sete pessoas foram presas por 
um único crime: ser Baha’i, mas será que 
ser Baha’i é crime?” 
Nota: Baha'i é uma religião seguida por 5 milhões de 
pessoas que vivem na Ásia, África e Europa. 

 
Sobre o texto acima e a relação entre 
Direitos Humanos, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) O caso relatado acima não se 
configura como desrespeito aos Direitos 
Humanos, já que o Irã, como país 
independente, tem direito de criar regras 
diferentes para pessoas diferentes. 
b) Se configura como caso de desrespeito 
aos Direitos Humanos apenas porque não 
há o direito à liberdade religiosa, já que 
homens e mulheres devem ter direitos 
diferentes. 
c) Se configura como caso de desrespeito 
aos Direitos Humanos apenas porque se 
trata de um caso em que não há direito de 
acesso à educação, pois a liberdade 
religiosa não diz respeito aos Direitos 
Humanos. 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5891/os-direitos-humanos-e-a-desigualdade-social)
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5891/os-direitos-humanos-e-a-desigualdade-social)
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d) Se trata de um grave caso de desrespeito 
aos Direitos Humanos em todos aspectos 
citados, já que todos seres humanos devem 
ter direito à educação, liberdade religiosa e 
de opinião, independente de qualquer outro 
fator. 
Parabéns, você realizou as atividades 
de Geografia! Até a próxima aula!  

 

Componente curricular: Ciências 
Professores: Fabiano de Freitas Paglia e Guilherme Augusto Santos Silvara 
Habilidade: (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- Identifique corretamente os estados físicos da matéria levando-se em consideração o grau de agregação 
das moléculas abaixo: 

 
2 - A palavra átomo é de origem grega, e significa “indivisível”, e foi concebida para denominar a menor 
parte da matéria. Agora com essas informações vamos criar um átomo ao “estilo grego”? Podemos utilizar 
uma folha de papel ou algum material que você possa cortar facilmente, e tente obter o menor pedaço 
possível. Após criar seu “átomo grego”, responda a questão abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já criou o seu átomo? Agora pense um pouco, 
logicamente naquela época os gregos não tinham 
tecnologia suficiente para obter mais informações 
sobre o átomo, como temos hoje em dia, mas até 
nos dias atuais dizemos que o átomo é a menor 
parte da matéria. Levando em consideração o 
que aprendemos sobre matéria, quando falamos 
que o átomo é a menor parte da matéria, 
automaticamente também estamos fazendo outra 
afirmação, qual?  

 
3 - As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais transportando energia. 
De acordo com a sua natureza, as ondas podem ser classificadas em dois tipos: 

a) Física e Química 

b) Mecânica e Eletromagnética 

c) Crista e Vale 

d) Comprimento e Amplitude 

4 - Ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se 
propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais que 
viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia. 
Com base na explicação pesquise onde elas são aplicadas principalmente na área da saúde. 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-magnetico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-velocidade-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-energia.htm


11 

 

Componente curricular: Língua Inglesa 
Professor: Docentes de Língua Inglesa da Rede de Taubaté 
Habilidade: (HCEF09LI02T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por 
inferência, com base em leitura rápida, observando o título, primeira e última frases de parágrafos e palavras-
chaves repetidas. / (HCEF09LI04T) Localizar informações específicas, tanto implícitas como explícitas, em um 
texto.  

          

 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

 
 

1. What do you think the theme of the text is? (Na sua opinião, qual é o tema do texto?) 
2. In your opinion, what do the images represent? (Na sua opinião, o que as imagens no texto 
representam?) 
3. Read the infographic again and answer the following questions. (Leia o infográfico 
novamente e responda as questões) 
a. What is it purpose? (Qual é o objetivo do infográfico?) 

b. What should people do to reduce the risk of COVID-19? (O que as pessoas deveriam fazer 
para reduzir os riscos de contrair COVID-19?) 

c. How important are the visual elements to this infographic? (Qual a importância dos 
elementos visuais no infográfico?) 

d. How can people benefit from this campaign? (Quais benefícios as informações presentes no 
infográfico trazem para as pessoas?) 

 

Componente curricular: Arte 
Professora: Professoras: Roseleine Lima e Fernanda Cabral 
Habilidade: (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.  

 
A Arte brasileira perde cor e movimento com a morte de Abraham Palatnik 

O artista brasileiro Abraham Palatnik, um dos pioneiros da arte cinética, morreu aos 92 anos 
de idade neste ano de 2020, dia 09 de maio, no Rio de Janeiro, vítima da covid-19. A obra desse 
pintor, escultor, desenhista e inventor foi essencial para ampliar os horizontes das Artes Visuais ao 

 Disponível em: https://themoonmedia.wordpress.com/my-works/50-years-with-mafalda/. Acesso 
em: 27/04/2020 

https://themoonmedia.wordpress.com/my-works/50-years-with-mafalda/
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combinar arte, ciência e tecnologia em uma carreira de mais de sete décadas que o levou a 
experimentar com máquinas que criava em sua oficina. Uma obra que despertou a admiração, entre 
outros, do espanhol Joan Miró. Algumas de suas criações lembram o trabalho de Alexander Calder, 
com peças coloridas que dançam, mas no caso de Palatnik são movidas a motor. “Ao criar 
composições que partem da cor, mas ultrapassam o limite da pintura, o artista é consagrado 
pioneiro em explorar as conquistas tecnológicas na criação de vanguarda brasileira, habilitando as 
máquinas para gerar obras de arte”, destaca a Enciclopédia Itaú Cultural.  
Fonte: https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-12/arte-brasileira-perde-cor-e-movimento-com-a-
morte-de-abraham-palatnik.html 

 
A mostra “Abraham Palatnik, A Reinvenção da Pintura”, que aconteceu no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, entre os dias 02/07 e 15/08/2014, fez uma retrospectiva da obra deste 
artista brasileiro, que foi pioneiro da arte cinética no mundo. São 97 trabalhos produzidos entre os 
anos de 1940 e 2000, com destaque para os objetos cinéticos que exploram efeitos visuais por 
meio de delicadas engrenagens e movimentos físicos das obras. A partir de 1964, Palatnik 
desenvolveu os Objetos cinéticos, um desdobramento dos cinecromáticos (outra importante 
pesquisa do artista), mostrando o mecanismo interno de funcionamento e suprimindo a projeção 
de luz. O rigor matemático é uma constante em sua obra, atuando como importante recurso de 
ordenação do espaço. 

       
 
Vamos construir um objeto cinético? Separe materiais como tampinhas 

coloridas, pedaço de papelão ou plástico, potes variados, enfim, materiais leves e que tenham 
formas geométricas. Faça a suspensão desses elementos em um arame com formatos retorcidos, 
ondulados, retos. Se precisar, peça ajuda de alguém que more com você. Fotografe o seu processo 
de trabalho e o seu produto final para compartilhar com seu professor e colegas.  
 
 

Componente curricular: Educação  Física 
Professor: Equipe de Docentes de Educação Física  
Habilidade: (HCEF09EF01AT) Praticar um ou mais esportes de rede/parede oferecidos pela escola, usando 

habilidades técnicos-táticas básicas. 

Você com toda certeza já “brincou” de vôlei na sua casa, na rua, em alguma praça,  com seus 
amigos e família? Então já fez alguma variação do jogo de vôlei para poderem jogar, porque seguir 
todas as regras fica difícil, não é?! 
Hoje vamos mostrar algumas variações do jogo! 
Câmbio... 
Material necessário: 
* 1 bola 
* rede de vôlei ou corda 
Modo de jogar: 
Esse jogo é uma simplificação do voleibol. O espaço, a altura da rede e o número de participantes 
podem variar. O sistema de contagem de pontos permanece o mesmo do jogo oficial. Mas, em vez 

https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-12/arte-brasileira-perde-cor-e-movimento-com-a-morte-de-abraham-palatnik.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-12/arte-brasileira-perde-cor-e-movimento-com-a-morte-de-abraham-palatnik.html
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da utilização do toque e da manchete, os jogadores podem agarrar a bola que vem do campo 
adversário, trocar passes entre si e arremessá-la de volta com uma das mãos ou com as duas. 
Ideal para jogar com crianças e pessoas de mais idade! 
Vôlei de balões... 

 
Material: 
balões, rede de vôlei, corda ou elástico. E um celular ou som para tocar uma música. 
Dividir a turma em dois grupos e solicitar que cada grupo fique de um lado da quadra. Cada 
aluno/amigo deverá enher o seu balão e com o início da música todos os alunos  devem passar o 
seu balão para a quadra adversária e rebater os balões que passarem para a sua quadra. Quando 
a  música acabar, faremos a contagem dos balões e a equipe que tiver menos balões marcará um 
ponto. Faremos isso durante 5 músicas, a equipe que tiver mais pontos ganhará o jogo! 
Vôlei com rede móvel... 
Material: 
uma bola de vôlei e uma corda ou um elástico. 
Dividir a turma em dois grupos e solicitar que duas pessoas segurem um elástico ou  uma corda 
em suas extremidades, estando cada um a uma certa distância do outro. Estas pessoas devem se 
movimentar pela quadra e a corda servirá como uma rede móvel. Cada grupo deverá sempre 
ocupar um dos lados opostos do elástico ou corda, independente do espaço da quadra de jogo. 
Usar a mesma dinâmica do jogo de voleibol, com os participantes trocando passes para o envio da 
bola para a quadra adversária . 
Parece fácil, mas não é não! 
Voleibol de lençol ou toalha... 
Material: 
uma bola de vôlei, rede de vôlei, corda ou elástico. Pedaços de tecidos (de + ou - dois metros 
quadrados), lençois ou toalhas. 
Dividir a turma em duas equipes que formarão internamente grupos de 2 ou 4 pessoas. Cada 
jogador poderá segurar as pontas do tecido. 
O jogo seguirá a mesma dinâmica do jogo de vôlei, sendo que a bola será lançada com o tecido. A 
bola poderá quicar no chão uma vez por jogada. 
Durante o jogo poderão ser feitas adaptações nas regras.Para dificultá-las ou facilitá-las. 
Uma opção é vendar um dos jogadores de cada grupo! 
Hora de produzir... 
Aprendemos vários tipos de jogos de vôlei, agora é sua vez de criar um jogo novo baseado nas 
regras do vôlei! 
Escreva em uma folha, teste em sua casa, e quando acabar a quarentena, vamos testar seu jogo 
novo na escola?! 
 
 
 
  


