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Prefeitura Municipal de Taubaté 
Secretaria de Educação 

 

Habilidades: HCEF09LP01T - HCEF09LP03T 
 

9º Ano Prof. Fábio william Casagrande 
 

Aula 2 Língua Portuguesa 
 

Leia o artigo de opinião para realizar as atividades. 
 

O Planeta dos Idiomas Perdidos 
 

“Kamui Poho ne Yesu Kiristo koro pirika shongo herashi ambe.” Eis aqui um trecho do Evangelho de Marcos, 
traduzido em 1897 para a língua ainu, falada pelo povo mais antigo do Japão. Já no século 20, no final dos 
anos 80, entre os 30 mil remanescentes dessa comunidade que vive na Ilha de Hokkaido, no norte do país, 
apenas oito ainda usavam o idioma. Porém, após anos de declínio, ele foi salvo do desaparecimento total 
com a abertura de um museu e a implantação de cursos oferecidos aos jovens, que assim redescobriram as 
palavras de seus ancestrais. 

O exemplo japonês, animador, mas pontual, não justifica um grande entusiasmo com respeito à preservação 
das línguas faladas no mundo, fundamentais para a diversidade que hoje se reconhece como uma meta 
saudável. 

Segundo a Unesco, das cerca de 6 mil existentes hoje, a metade estaria ameaçada de extinção. Nos últimos 
três séculos, o fenômeno da extinção ganhou velocidade dramática, especialmente nas Américas e na 
Austrália. 

Até os anos 70, os aborígines australianos eram simplesmente proibidos de utilizar qualquer uma de suas 
400 línguas, das quais apenas 25 sobrevivem. Com os índios da América, as coisas não correram de modo 
muito diferente. Nos Estados Unidos, onde existiam várias centenas de línguas antes da chegada dos 
colonizadores, hoje sobrevivem menos de 150. No Canadá, o governo vem estimulando nos últimos anos a 
preservação das 104 línguas ameríndias existentes em seu território, mas, assim mesmo, metade delas está 
gravemente ameaçada. 

Trata-se de um número equivalente às línguas que também correm perigo na Europa, como é o caso das 
variantes do saami (lapônio), faladas na Escandinávia e no norte da Rússia. 

Os inguistas consideram uma determinada língua em perigo quando pelo  menos 30% das crianças em sua 
base territorial deixaram de aprendê-la. Isso pode acontecer por diversas razões. 

As mais comuns são a migração de populações para um novo ambiente cultural ou quando, mesmo sem se 
mover, elas tomam contato com uma cultura mais forte do ponto de vista econômico. Foi o que ocorreu no 
Brasil. Estima-se que os cerca de 5 milhões de índios existentes à época do descobrimento falassem algo 
em torno de 1100 línguas, pertencentes a dois troncos principais, tupi e gê. Hoje esse número não chega a 
200, resultado de cinco séculos de hegemonia da língua portuguesa. 

(Revista Terra, outubro de 2002) 
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ATIVIDADES 
 

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) a tendência, nos países da América, é de preservação das línguas ameríndias, diferentemente do que 
acontece em outros países do globo. 

(B) o Japão motivou os vários países do planeta a investirem na preservação das línguas faladas, como 
forma de garantir a diversidade lingüística. 

(C) as línguas que estão em fase de extinção representam falares sem importância no cenário lingüístico 
mundial e, por isso, tendem a sumir. 

(D) muitas línguas faladas no mundo, por motivos diversos, correm o risco de virem a se extinguir, 
conforme pode ser comprovado pelos dados da Unesco. 

(E) a preservação das línguas faladas no mundo é de responsabilidade da Unesco, que vem tratando de 
evitar que elas se extingam. 

02. Pela leitura do texto, pode-se deduzir que, nas terras descobertas, os colonizadores 
 

(A) respeitaram a língua falada pelos povos submetidos a eles, mas mudaram questões relativas à cultura 
dos colonizados. 

(B) impuseram-se não apenas economicamente, mas também cultural e lingüisticamente. 
 

(C) extinguiram por completo as manifestações lingüísticas dos colonizados, que se submeteram também 
ao poder econômico dos invasores. 

(D) impediram que as crianças, filhos dos colonizados, utilizassem as formas lingüísticas de seus pais. 
 

(E) mantiveram as várias línguas faladas pelos povos colonizados, já que isso era uma forma de conhecê- 
los. 

03. A apresentação de dados estatísticos no texto é 
 

(A) precária para o conhecimento do problema tratado, já que eles se restringem a uma análise superficial 
de fatos isolados. 

(B) essencial para fundamentar a abordagem do tema, pois eles mostram como é fácil a preservação das 
línguas do mundo. 

(C) dispensável para a análise da questão, já que não há como extinguir as línguas de uma cultura. 
 

(D) fundamental para a abordagem da questão apresentada, pois eles possibilitam analisar de modo mais 
objetivo a dimensão do problema. 

(E) importante para a discussão da questão, pois eles evidenciam que as línguas só se extinguem nos 
países subdesenvolvidos. 

04. No trecho – ele foi salvo do desaparecimento total –, no primeiro parágrafo, o pronome ele refere-se a 
 

(A) Japão. 
 

(B) declínio. 
 

(C) país. 

(D) povo. 
 

(E) idioma. 
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05. A frase – O exemplo japonês, animador, mas pontual, não justifica um grande entusiasmo com 
respeito à preservação das línguas faladas no mundo – sugere que 

(A) não há, efetivamente, uma preocupação dos países com a preservação das línguas no mundo. 
 

(B) os países, em geral, têm desenvolvido estratégias para a preservação das línguas no mundo. 
 

(C) a preservação das línguas não acontece porque em muitos países as pessoas são proibidas de 
utilizá- las. 

(D) a preservação das línguas só será possível quando muitos países deixarem de proibir a sua 
utilização. 

 
(E) as pessoas, hoje, têm-se animado muito com a preservação das várias línguas faladas no mundo. 

 
06. A leitura do texto permite concluir que 

 
(A) a diversidade lingüística é saudável, pois permite a sobrevivência das línguas inferiores. 

 
(B) a preservação das línguas mostra a importância da diversidade lingüística, pois esta permite a fácil 
dominação de um povo. 

(C) a diversidade lingüística é saudável, pois a preservação das línguas implica também a preservação 
da cultura e dos valores de um povo. 

(D) as línguas estão em risco de extinção quando menos de 30% das crianças deixam de aprendê-la 
em sua base territorial. 

(E) a preservação das línguas não é um problema dimensionado nas Américas, onde elas não correm 
risco de extinção. 

07. No período: “No Canadá, o governo vem estimulando nos últimos anos a preservação das 104 

línguas ameríndias existentes em seu território, mas, assim mesmo, metade delas está gravemente 
ameaçada” A conjunção destacada expressa uma ideia de: 

(A) adição 
 

(B) oposição 
 

(C) altern

ância (D 

conclusão 

(E) explicação 
 
 

Gabarito 
 

1- D 2- B 3- D 4- E 5- A 6- C 7- B 
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Habilidades: HCEF09MA01T / HCEF09MA02T 
 

9 Ano 
 

Equipe docente de Matemática 
Aula 2 Matemática 

 
 

(HCEF09MA01T) Diferenciar número racional de número irracional. 
 

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 b

a
 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; logo, esse número não é racional. Logo é irracional. 
 
ATIVIDADES 
 
1. Entre os números a seguir, quais são inteiros: 
 

12
4

3
1

3
12

10
20

2
3

−−                                

 

a) 
10
20

2
3

−   e                                        c) 
3

12
10
20    e   −  

 

b) 
12
4

3
1

3
12

−   e      ,    d) Apenas 
3

12  

 
2) Dos números representados a seguir quais deles é irracional: 
 
a) 0,833333...      c) 2,5 

b) 1,245162637152...    d) 
7
5  

 
3) O número 𝜋𝜋 (pi) é um número muito importante no mundo da Matemática. Seu valor aproximado é 
3,141592653589 ... . É correto afirmar que 𝜋𝜋 é um número:  
 
a) natural  b) inteiro  c) racional  d) irracional 
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4) Sobre conjuntos numéricos são feitas as seguintes afirmações:  
 
I) Todo número natural é inteiro. 
II) Todo número inteiro é natural. 
III) Todo número racional é irracional. 
IV) Todo número inteiro positivo é natural. 
 
Qual(is) dessas afirmações é (são) verdadeiras? 
 
a)I, II, V   b)II e III   c) I e IV    d) Apenas I 
 
5) Sejam x e y números tais que os conjuntos {0, 7, 1} e {x, y, 1} são iguais. Então, podemos afirmar 
que: 
 
a)  x = 0 e y = 5    c)  x = 0 e y = 1 
b) x + y = 7    d) x = y 
6) Os catetos de um triângulo retângulo medem 3 cm e 4 cm. É incorreto afirmar que a medida da 
hipotenusa pertence ao conjunto dos números: 
 
a) Naturais 
b) Inteiros 
c) Irracionais 
d) Racionais 
7) As alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está 
correta? 

a) O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na 
forma de fração. 

b) No conjunto dos números irracionais, é possível encontrar alguns números inteiros, como √2. 

c) O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são 
quadrados perfeitos. 

d) O conjunto dos números irracionais é constituído por todos os decimais que não são números 
racionais. 

e) O conjunto dos números racionais também contém dízimas periódicas. 

8) Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. 
I – Um número natural não pode ser um número irracional; 
II – O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais; 
III – O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais; 
IV– O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números 
racionais e reais; 
V– Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. 
 
a) V, F, V, F, F 
b) V, F, V, F, V 
c) F, F, F, V, F 
d) F, V, F, V, V 
e) F, V, V, F, V 
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(HCEF09MA02T) Localizar números reais na reta numérica, por meio de construções. 

BREVE INTRODUÇÃO 
 
Neste primeiro momento, revisaremos apenas a localização aproximada de um número real na reta 
numérica. 
A 20  é um número irracional. Vamos fazer uma primeira aproximação pensando em números inteiros:  
4² = 16  
5² = 25  
Portanto: 4< 20 <5 
Como queremos uma aproximação de 1 casa decimal, devemos buscar um número racional entre 4 e 
5 que, elevado ao quadrado, mais se aproxime de 20. Assim, temos:  
(4,1)² = 16,81 
(4,2)² = 17,64 
(4,3)² = 18,49 
(4,4)² = 19,36 
(4,5)² = 20,25 
Por critérios de aproximação, 4,5 elevado ao quadrado, está mais próximo de 20. Logo, 20  é 
aproximadamente 4,5. 
Assim na reta numérica: 

 
ATIVIDADES 
1) A √19 está compreendida entre os números naturais consecutivos: 
a) 3 e 4                           
b) 4 e 5                     
c) 6 e 7                           
d) 18 e 19 
 
2) O número irracional raiz quadrada de 7 está compreendido entre os números: 
a) 2 e 3 
b) 13 e 15 
c) 3 e 6 
d) 6 e 8 

3) Entre o número 10 e 11 da reta numérica se encaixam algumas raízes quadradas, quais dos 
números abaixo não possui raiz quadrada entre o 10 e o 11? 
a) 120 
b) 115 
c) 159 
d) 112 
4) Entre o número 8 e 9 da reta numérica se encaixam algumas raízes quadradas, quais dos números 
abaixo não possui raiz quadrada entre o 8 e o 9? 
a) 65 
b) 75 
c) 59 
d) 80  
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1° República e seus aspectos econômicos 
 
 
TURMA ANO:  

 
Equipe docente de História 

Aula 2  HISTÓRIA 

Objetos de Conhecimento: Proclamação da República, primeiras fases da República, Coronelismo. 
Habilidades: Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da 
emergência da República no Brasil. 
 
As fases da 1° República e seus aspectos econômicos 
A 1° República se divide em duas fases. A primeira é conhecida como “República da Espada”, pois os dois primeiros 
presidentes eram militares e a espada ainda era uma das principais armas usadas no exército. A segunda fase 
contempla o poder civil, alinhado aos fazendeiros. Vamos nessa? 
Fase “1” da Primeira República – A República da Espada 
O Governo do Marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891) 
Realização  Problemas 

Elaborou a 1° Constituição Republicana, adotando 
o presidencialismo, a divisão tríplice do poder 
(executivo, legislativo e judiciário), Estado laico com 
liberdade religiosa. 

 - Crise econômica (encilhamento); 
 - Impopularidade com perda do apoio político; 
 - Decidiu fechar o congresso, por isso, perdeu o 
apoio dos militares, levando à renúncia em 1891. 

Fase “1” da Primeira República – A República da Espada 
O Governo do Marechal Floriano Peixoto (1891-1894) 
Realização Problemas 

Preservou a existência da República, reabrindo o 
Congresso. 
Promoveu reformas econômicas para contornar a 
crise do Encilhamento. 

- Revolução Federalista (RS, 1893): disputa política 
pelo controle político na esfera estadual. 
- Revolta da Armada (RJ, 1893): tentativa 
fracassada de depor Floriano. Alegava-se, com 
razão, a inconstitucionalidade do seu mandato.  

 
Fase “2” da Primeira República – O poder civil na continuidade pós-1894 
Os governos que sucederam Floriano Peixoto mantiveram a mesma postura, favorecendo as elites rurais em suas 
políticas públicas. Pode-se encontrar até 1930 todas as características elencadas na primeira aula. Essa postura 
resultou em enormes dificuldades para a população que, buscando mudanças, promoveu movimentos importantes 
como a Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, Greve Geral de 1917, Revolta de Canudos, Contestado, Tenentismo e 
Coluna Prestes, entre outros. 
Economia na 1° República - Principal produto: café. 
Seu cultivo se deu na região do Vale do Paraíba, oeste paulista e sul de Minas Gerais, em geral para exportação.  O 
dinheiro ganho com a venda de café possibilitou a expansão das linhas férreas, urbanização e o surgimento de 
indústrias no Brasil (indústrias simples, de bens de consumo como roupas, sapatos, chapéus, alimentos) 
Concluindo... 
Vimos que a 1° República não trouxe mudanças sociais para o povo, mantendo as estruturas do Império, a saber: o 
elitismo, o racismo e o patriarcalismo (a autoridade do patriarca da família, fazendeiro, se estendia para as esferas 
sociais e política) . Os fazendeiros enriqueceram ainda mais com a cafeicultura, que passou a ser a principal fonte de 
renda da República. Ao povo pobre coube a revolta, ou melhor, as revoltas. 
 
Atividade 
BASEANDO-SE NAQUILO QUE ESTUDAMOS, ORGANIZE EM SEU CADERNO UM BREVE RESUMO QUE 
RESPONDA: 
1. POR QUE O IMPÉRIO CAIU? 
2. QUAIS ERAM AS CARACTERÍSTICAS DA 1° REPÚBLICA? 
3. POR QUE PODEMOS AFIRMAR QUE A REPÚBLICA NÃO TROUXE MUDANÇAS SOCIAIS? 
4. O QUE O CULTIVO DO CAFÉ POSSIBILITOU? 
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GLOBALIZAÇÃO E OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 
9 Ano Equipe docente de Geografia 

Aula 2 GEOGRAFIA 

 
INTRODUÇÃO 
A globalização faz com que entremos no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais para 
construirmos moradias, irrigarmos plantações e fornecermos matérias-primas para as indústrias. 
 
Além disso, boa parte desses recursos é explorada ilegalmente ou sem planejamento adequado, aumentando 
a degradação do meio ambiente e comprometendo a demanda das gerações futuras. 
 
Uma característica marcante do início do século XXI é o agravamento, em âmbito global, de problemas 
ambientais que afetam a vida de milhões de pessoas, como a poluição do ar, o desmatamento 
indiscriminado, a escassez de água potável e as mudanças climáticas. 
 
O CONSUMO E A PRODUÇÃO DE LIXO 
 
A grande oferta de produtos, a indução ao 
consumo e a obsolescência programada dos 
produtos levam as pessoas a comprar mais do que 
elas necessitam. 
O ciclo do consumo é alimentado pela busca de 
lucros cada vez maiores por parte das empresas e 
pela entrada de mercados emergentes, que 
ampliam as perspectivas do consumismo nas 
próximas décadas. Em vários países 
desenvolvidos, vem aumentando o desperdício e a 
quantidade de lixo sólido produzido, cerca de 1,3 
bilhão de toneladas por ano. 
Atualmente o volume de lixo sólido produzido no 
mundo de 1,3 bilhão de toneladas por ano e as 
expectativas são de que, em 2025, chegue a 2,2 
bilhões de toneladas por ano. Estados Unidos, 
Nova Zelândia e Noruega são os países que mais 
geram lixo per capita no mundo: mais de 2,5 kg 
por dia. 

 

A QUESTÃO DA ÁGUA 
 
Associada à expansão da Globalização e ao 
aumento da produção industrial e agrícola, o 
abastecimento de água é um problema que se 
coloca como risco imediato à vida na Terra. 
Alguns países sofrem com a carência de água 
potável. 
   

• Problemas do alto consumo. 
 

• A  maior  parte  do  consumo  de  água  no  
planeta  corresponde à irrigação agrícola. 

 
• Aumento da produção de alimentos e 

também o crescimento da utilização do solo 
e da água. 

 
• A população mundial está aumentando e a 

água está se esgotando, gerando o estresse 
hídrico mundial. 

 
• O uso de produtos químicos, como 

pesticidas e fertilizantes, assim como o 
despejo de esgotos domésticos e industriais 
sem tratamento, por exemplo, vem 
contaminando nascentes e rios, no campo e 
na cidade, tornando as águas impróprias 
para o consumo.
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PEGADA HÍDRICA 
 
Pode ser definida como o volume total de água utilizado para produzir bens e serviços. 
 
A Pegada Hídrica não considera só o uso direto da água pelos seres humanos, mas também toda a água 
utilizada na cadeia de produção de um produto ou serviço. 
 

 
 
O AQUECIMENTO GLOBAL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 

• O aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera. 
• O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido e gera as condições ideais para 

o desenvolvimento e a manutenção da vida no planeta. 
• O aquecimento global acontece quando aumenta o percentual desses gases na atmosfera. 
• Os gases de efeito estufa originam-se da queima de combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão e o 

gás natural, de queimadas, do desmatamento. A liberação de CFC na atmosfera também agrava o efeito 
estufa. 

 
CONSEQUÊNCIAS DO AQUECIMENTO GLOBAL 
 
Acredita-se que os efeitos das mudanças climáticas já são visíveis: furacões, ondas de calor, secas e 
enchentes estão mais frequentes e intensas. 
 
Um dos efeitos mais preocupantes é a elevação do nível dos oceanos, que ameaçam várias cidades litorâneas 
e ilhas. 
Outra consequência dessas mudanças é a alteração da biodiversidade, com as possíveis extinções de espécies 
animais e vegetais. 
 
CONFERÊNCIAS SOBRE O MEIO AMBIENTE 
 
Ao perceberem os graves problemas ambientais que ocorrem com o aquecimento global, os países se 
reuniram com as Nações Unidas e organizaram: 
 
• Estocolmo 1972 - foi a primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente. Naquela época 
acreditava-se que o meio ambiente era uma fonte inesgotável e a relação homem com a natureza era desigual. 
 
• Rio-92 ou ECO-92 - os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram 
a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. 
 
• Conferência de Kyoto 1997- Surge o Protocolo de Kyoto que é um acordo internacional entre os 
países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU), firmado com o objetivo de se reduzir a emissão 
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de gases causadores do efeito estufa e o consequente aquecimento global. 
 
• COP21 2015 - Em Paris, foi realizada a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, com o 
objetivo de propor um novo acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, priorizando energia 
limpa, discutir o assunto e propor medidas a serem adotadas para reduzir as emissões dos gases de efeito 
estufa. 
 
ATIVIDADE: 
1) Escolha um dos temas estudados. Pesquise mais sobre o tema escolhido (em livros ou em programas 
de televisão). 
 
2) Se puder, discuta o que encontrou com um colega de sua sala de aula (pelo Whats). 
 
3) Faça um mapa mental ou um texto ou um cartaz sobre o tema. Explique o problema e aponte 
soluções. 
 
 
Parabéns, você realizou as atividades de Geografia! Até a próxima aula!  
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HABILIDADES: EF09CI03/ EF09CI01 

 
 

9º Ano 
 

Professor: Guilherme Augusto Santos Silva 
Aula 2 Ciências da Natureza 

 

Ano Eixos Organizadores Habilidade 

9º Ano MATÉRIA E 
ENERGIA 

(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 – Encontre no caça palavras, as palavras que completem o texto abaixo com as informações básicas de 
química 

A _________________ é um ramo das Ciências da 
_________________ que estuda a _______________, 
suas propriedades, constituição, __________________ e 
a energia envolvida nesses processos. 
_________________ por sua vez, é tudo aquilo que 
possui _____________ e que ocupa um lugar no 
______________, ou seja, todo o mundo material ao 
nosso redor e, inclusive, nós. 
 

 

 
2 – A matéria possui três estados físicos diferentes, o sólido, líquido e o gasoso. Em cada estado físico as 
partículas da matéria, ou seja, os átomos, se organizam de formas diferentes. Faça o desenho das 
representações dos três estados físicos utilizando bolinhas para representar os átomos, logo após te desafio 
a fazer uma versão real na sua casa, utilizando materiais que você possui.  
 
3 – A temperatura é um fator que está extremamente ligado ao processo de mudança de um estado físico da 
matéria para outro. Observe a imagem a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale V para verdadeiro e F para falso:  
(   ) Com o aumento da temperatura as partículas vão se afastando uma das outras e ficam mais agitadas.  
(    ) A chuva é um exemplo de sublimação.  
(    ) Evaporação e vaporização são dois processos diferentes.  
(    ) Quando ocorre chuva com granizo estão ocorrendo duas transições de estados físicos da matéria.  
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Habilidades: HCEF09LI02T / HCEF09LI04T 

9º Ano  Professor (a): Docentes de Língua Inglesa da Rede de 
Taubaté 

Aula 2 Língua Inglesa 
 

Ano Eixos Organizadores Habilidade 

9º Ano 
ORALIDADE 

LEITURA 
ESCRITA 

(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: 

 
1. A imagem é um exemplo do gênero: 
(    ) trailer     (    ) Infographic     (    ) comic 
 
2. Qual é o assunto abordado na imagem?________________________________________________ 
 
3 Assinale uma informação correta de acordo com a imagem: 
(   ) 50% dos alunos passam seu tempo mandando mensagens para outras pessoas. 
(   ) 6% dos alunos usam o celular para jogar jogos. 
(   ) “Checking the time” significa verificar a hora. 
(   ) Os alunos nunca usam o celular sem objetivo educacional quando estão na escola. 
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EF09AR05SP: EXPERIMENTAR E ANALISAR FOTOGRAFIA , GRAFITE E 
INTERVENÇÃO COMO MODALIDADES DAS ARTES VISUAIS. 

9º Ano Professores: Everton Félix de Souza Delfino e Fernanda Cabral 
 

Aula 2 - Fotografia Arte 
FOTOGRAFIA 

Desde seu surgimento, em 1826 pelas mãos do francês Joseph Nicéphore Niépce, às mini câmeras 
embutidas em celulares, a fotografia evoluiu a passos largos. 
Palavra de origem grega que significa "desenhar com luz", fotografia é a técnica de gravação por meios 
mecânicos e químicos ou digitais de uma imagem sobre uma camada de material sensível à exposição 
luminosa, o suporte. 
Surgiu das tentativas de vários pesquisadores que, independentemente, trabalharam para aperfeiçoar os 
métodos de impressão sobre papel. 

 
GERMAN LORCA 

(São Paulo, SP, 1922, Fotógrafo) 
Forma se em ciências contábeis pelo Liceu Acadêmico, em 1940. Em 1949 participa do Foto Cine Clube 
Bandeirantes (associação de fotógrafos que introduzem novas tendências na fotografia, como José Yalenti 
1895 -1967, Thomaz Farkas 1924- 2011 e Geraldo de Barros 1923 -1998. Nessa época produz imagens que 
se tornam muito conhecidas, como Malandragem, 1949, À Procura de Emprego, 1951 e Apartamentos, 1952. 
Registra a paisagem da cidade de São Paulo, em especial os locais da região central, como a praça da Sé. 
Abre estúdio próprio em 1952. Em 1954 é o fotógrafo oficial das comemorações do IV Centenário da Cidade, 
de São Paulo. A partir dessa data, dedica-se com exclusividade à fotografia, atuando principalmente na área 
de publicidade, em que conquista prêmios como o Prêmio Colunistas, concedido pela revista Meio 
Mensagem, em 1985 e 1989. Sua produção da época do FCCB é comentada no livro A Fotografia Moderna 
no Brasil, de Helouise Costa, publicado em 1995, pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Principais fotografias de German Lorca: 

 

  
Apartamento                   À procura de emprego                                   Malandragem 
 

ATIVIDADES 
1 - A utilização de imagens, especialmente as fotográficas, é cada vez mais presente no cotidiano. Mas será 
que paramos para realmente olhar as imagens que nos cercam. Olhe à sua volta agora. Que imagens você 
vê? Quais sensações essas imagens te trazem? 
2 - Em sua opinião, por que o artista German Lorca fez suas fotografias em preto e branco? Que cores elas 
teriam? Quais sensações seriam modificadas? 
3 – Caso tenha, use um celular para fotografar algo do cotidiano em sua casa e use o filtro preto e branco 
para registrá- las. Se possível, poste sua foto em suas redes sociais com a hashtagescolassemmuros 
4 - Inspirado nas fotografias  de German Lorca, faça uma fotografia, caso seja possível, usando como 
inspiração uma pintura famosa de sua escolha. Poste sua foto em suas redes sociais com a hashtag 
#escolassemmuros 
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(HCEF09EF02T) Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, 
combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, 
bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna 
das categorias de esporte: rede e parede, invasão e combate. 

9º Ano Docentes de Educação Física da Rede de Taubaté  
Aula 2  Educação Física 

 
 
Vamos continuar a falar de Vôlei? Certamente a grande maioria de vocês sabem qual é esse esporte e também já 
devem  ter jogado na escola, mas duvido que saibam de todas essas curiosidades! Anotem aí quais dessas curiosidades 
vocês já conheciam! 
1- Altura da Rede 
A altura da rede de voleibol varia de acordo com o gênero dos seus praticantes. Se for masculino, a rede deve estar a 
2,43 metros do solo,  se for feminino deve estar a 2,24 metros.  
2- Velocidade do Saque 
A velocidade de um saque/serviço no voleibol pode alcançar os 140km/h. Se pensar bem, vai tão depressa como um 
carro em  alta velocidade e você tem que pará-la com os braços.  
3- Popularidade 
O vôlei é o 2º esporte mais reconhecido no Mundo. Difícil de acreditar, mas só perde mesmo para o futebol. 
4- Regra que até parece mentira… 
Nos Jogos Olímpicos de 1988 foi colocada uma nova regra onde o jogo não podia ser interrompido para que limpassem 
o suor do chão. Os jogadores tinham que levar uma toalha, que ficava presa aos calções por trás, para limparem o suor 
do chão quando fosse preciso. 
5- Número de Saltos numa Partida 
Um jogador numa partida é capaz de fazer entre 60 a 80 saltos. Por isso é importante que seja forte de pernas para 
estar sempre nas melhores condições.  
6- Jogo mais Longo da História 
O jogo mais longo que já foi jogado a nível profissional foi a final dos Jogos Olímpicos de 1976, onde a Polônia e a União 
Soviética jogaram durante 4 horas e 36 minutos. 
Curtiram as curiosidades? Legal, não é?!  Agora vamos falar um pouquinho sobre o fundamento  manchete... 
A manchete foi o último dos fundamentos a aparecer no jogo de voleibol. Como o saque foi ficando mais potente e o 
toque, que era o recurso utilizado para a recepção, não era mais tão eficaz, abriu-se espaço para a implantação da 
manchete. A manchete é um fundamento de defesa  e é usado para passar a bola para o levantador. 
Sua posição correta para execução é com os pés um pouco mais afastados que os ombros e os joelhos flexionados. 
Os braços devem estar estendidos, com as mãos unidas na altura da cintura. A bola deve tocar seu antebraço. 
VAMOS PRATICAR? Conforme a ilustração, e o que aprendemos sobre esse fundamento, vamos treinar as manchetes 
contra a parede? É bem fácil! 
Nossa meta de hoje é realizar 25 manchetes consecutivas contra a parede, sem deixar a bola cair... 

 
Agora vamos fazer um desafio divertido! 
Você vai desenhar no chão com giz de lousa, ou pode colocar bambolê se tiver, ou até mesmo fazer marcações com 
fita adesiva ou baldes... 
A ideia é numerar os alvos com as seguintes pontuações: 
5, 10, 25, 50 
Depois você fica a  uma certa distância dos alvos e deve acertá-los com manchete, onde a bola bater, é o número de 
pontos da rodada. 
Serão 5 rodadas, some seus pontos e veja se sua mira está boa! 
É legal desafiar alguém quem more ai com você para superar sua pontuação. 
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