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Prefeitura Municipal de Taubaté 
       Secretaria de Educação  
 

  

Componente curricular: Língua Portuguesa  
Professor: Carlos Alberto Ribeiro Junior 

 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. 

 
O gênero textual crônica abrange textos que apresentam um fato da vida comum sob uma perspectiva 
nova e pessoal. Entre os vários tipos de crônica, destacam-se as crônicas narrativas, que desenvolvem 
um enredo, e as crônicas reflexivas, que apresentam observações e impressões do cronista acerca de 
um assunto. Nos dois casos, predominam o tom de conversa (registro informal) e o estilo criativo. 

Exemplo: 

Vitória Nossa  

O que temos feito de nós e a isso considerado vitória nossa de cada dia? 

Não temos amado, acima de todas as coisas. Não temos aceitado o que não se entende porque não 

queremos ser tolos. Temos amontoado coisas e seguranças por não nos termos, nem aos outros. Não 

temos nenhuma alegria que tenha sido catalogada. Temos construído catedrais e ficado do lado de fora, 

pois as catedrais que nós mesmos construímos tememos que sejam armadilhas. Não nos temos 

entregues a nós mesmos, pois isso seria o começo de uma vida larga e talvez sem consolo. Temos 

evitado cair de joelhos diante do primeiro que por amor diga: teu medo. Temos organizado associações de 

pavor sorridente, onde se serve a bebida com soda. Temos procurado salvar-nos, mas sem usar a palavra 

salvação para não nos envergonharmos de sermos inocentes. Não temos usado a palavra amor para não 

termos de reconhecer sua contextura de amor e de ódio. Temos mantido em segredo a nossa morte. 

Temos feito arte por não sabermos como é a outra coisa. Temos disfarçado com amor a nossa 

indiferença, disfarçando nossa indiferença com angústia, disfarçando com o pequeno medo o grande 

medo maior. Não temos adorado, por termos a sensata mesquinhez de lembrarmos a tempo dos falsos 

deuses. Não temos sidos ingênuos para não rirmos de nós mesmos e para que no fim do dia possamos 

dizer “pelo menos não fui tolo”, e assim não chorarmos antes de apagar a luz. Temos tido a certeza de que 

eu também e vocês todos também, e por isso todos nem sabem se amam. Temo sorrido em público do 

que não sorrimos quando ficamos sozinhos. Temos chamado de franqueza a nossa candura. Temo-nos 

temido um ao outro, acima de tudo. E a tudo isso temos considerado a vitória nossa de cada dia…  

(Clarice Lispector)  

Vitória nossa, de Clarice Lispector é uma obra de reflexão que revela os questionamentos e 

anseios dos homens. Utiliza uma linguagem que busca nas áreas mais profundas do inconsciente, onde 

encontram-se os arquétipos do comportamento humano, os desejos e medos, trazidos à tona por uma 

visão metafórica que interpreta estados de alma. 

 

ATIVIDADES 
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Leia.  

Medo da eternidade 

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito 

pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem 

de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: 

com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao 

sairmos de casa para a escola me explicou: − Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se 

acaba. Dura a vida inteira. − Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa. − Não acaba nunca, 

e pronto. Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. 

Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não 

podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, 

para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão 

inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, 

terminei afinal pondo o chicle na boca. − E agora que é que eu faço? − perguntei para não errar no ritual 

que certamente deveria haver. − Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que 

passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi 

vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, 

ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola. − Acabou-se o docinho. E agora? − Agora mastigue 

para sempre. Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca 

aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me 

sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me 

enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis 

confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu 

mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei 

um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia. − Olha só o que me aconteceu! – disse eu em 

fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais! A bala acabou! − Já lhe disse, repetiu minha 

irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, 

mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e 

esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da 

mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da boca por acaso. Mas aliviada. Sem o peso da 

eternidade sobre mim. 06 de junho de 1970 (LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo – crônicas. Rio 

de Janeiro: Rocco, 1999, p.289-91) 

1. As expressões reino de histórias de príncipes e fadas, elixir do longo prazer e milagre (7o parágrafo) 

são mobilizadas pela autora para  

(A) deixar entrever como a criança, a partir da descrição do chiclete pela irmã com palavras que sugerem 

a sua imperecibilidade, acabou por associá-lo ao mundo do maravilhoso e da fantasia.  

(B) ilustrar o modo como, para uma criança pobre, uma coisa simples e barata como um chiclete pode ser 

tão difícil de obter que a sua compra é associada à esfera do imaginário ou do miraculoso.  

(C) sugerir o caráter fictício do episódio, que, no entanto, é narrado como se realmente tivesse acontecido, 

o que leva ao embaralhamento entre o que seria próprio da ficção e o que pertenceria à realidade.  

(D) argumentar que, na infância, a imaginação sempre predomina sobre a realidade, o que faz com que a 

criança vivencie situações concretas como se estivesse no mundo da fantasia.  

(E) enfatizar a desconfiança da criança em relação à veracidade do que é dito pela irmã sobre o chiclete, 

pois antes de experimentá-lo não lhe parecia crível a existência de uma bala que não se acabava nunca. 

 

2. Ainda que se saiba da liberdade com que Clarice Lispector lidava com esse gênero, pode-se assegurar 

que Medo da eternidade é uma crônica na medida em que se trata  



3 

 

(A) de uma dissertação filosófica sobre uma questão fundamental da vida humana, ainda que a escritora 

acabe se valendo de sua experiência pessoal para ilustrar a tese que se dispõe a defender.  

(B) de uma visão subjetiva, pessoal, de um acontecimento do cotidiano imediato, muito embora vivenciado 

na infância, que acaba dando margem à reflexão sobre uma questão capaz de interessar a todos.  

(C) de um texto poético, mesmo que em prosa, em que os acontecimentos vividos no passado ganham 

uma tonalidade lírica e, em lugar de serem explicitamente narrados, são dados a conhecer de modo 

alusivo e sugestivo.  

(D) da rememoração de um episódio ocorrido na infância e que é narrado tal como foi vivido, sem deixar 

transparecer as crenças e convicções do adulto que rememora.  

(E) de um texto alegórico, em que a história narrada oculta um sentido que vai muito além dela, servindo 

apenas como veículo da expressão de ideias abstratas que os acontecimentos permitem concretizar. 

 

3. Parei um instante na rua, perplexa. (5o parágrafo) Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que 

representava o elixir do longo prazer. (7o parágrafo) – E agora que é que eu faço? – perguntei para não 

errar no ritual que certamente deveria haver. (9o parágrafo) As palavras grifadas nessas frases assumem 

no texto, respectivamente, o sentido de:  

(A) atônita – figurava – cerimônia  

(B) inerme – transcendia – liturgia  

(C) atônita – simbolizava – périplo  

(D) desorientada – figurava – imolação  

(E) assustada – transcendia – périplo 

  

4. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários. (10o parágrafo) No trecho 

acima, retirado de uma das falas da irmã da autora, o segmento grifado poderia ser substituído 

corretamente por:  

(A) A exceção que  

(B) Antes que  

(C) A não ser que  

(D) Assim que  

(E) Ainda que 

 

5. Atente para as afirmações abaixo.  

I. Em Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade (1o parágrafo), os adjetivos 

empregados para qualificar esse contato visam estabelecer um contraste com os acontecimentos que 

serão efetivamente narrados, deixando entrever a sugestão da autora de que esses fatos, aparentemente 

importantes, seriam na verdade banais e corriqueiros.  

II. Em Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita (15o parágrafo), a repetição do verbo “mastigar”, 

cujo início ecoa ainda na conjunção. Mas que inicia a frase seguinte, busca sugerir no campo da própria 

expressão o que havia de repetitivo nessa atividade e o aborrecimento que já advinha do mascar da goma 

insossa.  

III. Em – Olha só o que me aconteceu! – disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso 

mastigar mais! A bala acabou! (18o parágrafo), o reiterado emprego do sinal de exclamação sugere o 

exagero próprio do fingimento.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) I.  

(D) III.  

(E) II e III. 

6. Identifica-se relação de causa e consequência entre estes dois segmentos do texto:  

(A) Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã / envergonhada da mentira que pregara 

dizendo que o chicle caíra da boca por acaso (20o parágrafo)  
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(B) Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles / Mesmo o dinheiro que eu tinha não 

dava para comprar (2o parágrafo)  

(C) Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele / E aí mastiga a vida inteira (10o parágrafo)  

(D) Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer / quase não podia 

acreditar no milagre (7o parágrafo)  

(E) O adocicado do chicle era bonzinho / não podia dizer que era ótimo (12o parágrafo) 

 

7. Um dos elementos mais importantes na organização do texto de Clarice Lispector é o advérbio de 

tempo, como o que se encontra grifado em:  

I. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. (1o parágrafo)  

II. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo 

impossível do qual eu já começara a me dar conta. (7o parágrafo)  

III. – E agora que é que eu faço? – perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. (9o 

parágrafo)  

IV. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. (16o parágrafo).  

Atende ao enunciado APENAS o que consta de  

(A) I, II e IV.  

(B) II e IV.  

(C) II e III.  

(D) I e III.  

 (E) I, III e IV. 

 

Como funciona uma crônica reflexiva? 

 

Tomando por base o texto de Clarice Lispector, vamos agora refletir sobre algumas características do 

gênero textual crônica reflexiva.  

1. Explique de onde podem surgir as ideias para a escrita de uma crônica.  

 

2. Copie no caderno o item que melhor analisa a crônica lida.  

I. Usa o humor para fazer uma crítica.  

II. Apresenta uma confissão sentimental.  

III. Faz observações sobre um fato cotidiano.  

 

3. Ainda em relação ao texto, responda.  

a) A cronista diz que voltou para casa com “a alma ainda amarrotada”. Como você interpreta essa 

expressão?  

b) Você acha que essa crônica tem aspectos mais objetivos ou mais subjetivos? Por quê? 

 

 

A conversa com o leitor 

  

 Numa crônica, como você pôde ver, existe certa proximidade entre o autor e o leitor. Esse gênero 

textual permite construções que, algumas vezes, lembram as de uma conversa. Um dos recursos usados 

para criar essa sensação é a interlocução, a fala dirigida diretamente ao leitor. Vamos observar esse 

aspecto.  

 

1. Releia o trecho final da crônica de Affonso Romano de Sant’Anna.  

 

“É duro. Mas a gente tem de se acostumar. Eu, por exemplo, não queria dizer, mas desde que você 

começou a leitura desta crônica já perdeu quase mil células. E nem se deu conta. Continue distraído. É 

melhor.”  
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a) Qual termo refere-se ao leitor e ao cronista? 

b) Releia o texto trocando esse termo por as pessoas. O que muda?  

c) De que forma o cronista marca, nesse trecho, uma conversa direta com o leitor?  

d) Explique o conselho que ele dá ao leitor.  

e) Que vocativo você colocaria no início do último parágrafo para marcar a interlocução? 

 

 
 

Produção textual 
 

1. Escolha uma situação do seu dia a dia que tenha sido estranha ou engraçada e escreva uma crônica, 
contando como tudo aconteceu. 

Siga o roteiro: 

– Pense nas personagens, ou seja, nas pessoas do seu dia a dia que farão parte da sua história. 
– Pense em um cenário atual, de preferência urbano. 
– Escolha um fato simples, mas que tenha sido engraçado. Lembre-se: o acontecimento que você 
presenciou é apenas uma inspiração. Você pode inventar alguns trechos e exagerar em outros para deixar 
o texto com mais humor. 
 
2. Escreva sua crônica e depois revise a pontuação, prestando atenção 
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29/04/2020 

Vamos praticar um pouco os assuntos que você estudou em sala antes da quarentena... 

Para isso, por meio de atividades, tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

(HCEF09MA01T) Diferenciar número racional de número irracional. 

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

 

ATIVIDADE 
 

1. Observe os números a seguir. 

–3; 
2

3
− ; –1,5; 0,333...; 7; 51  

Quais deles pertencem ao conjunto 

a) dos números naturais? 

b) dos números inteiros? 

c) dos números racionais? 

2. Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsa: 

a) 100   IR; 

b) 100  IR; 

c) 16−    IR; 

d) π  IR 

3. Quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto IR? 

a) 36      d) 144  

b) –64      e) 10 

c) –81      f) –9 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
Secretaria de Educação 

ESCOLA SEM MUROS 
MATEMÁTICA – 9º ANO 
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30/04/2020 

Vamos praticar um pouco mais os assuntos que você estudou em sala antes da quarentena... 

Por meio de atividades, tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes 
fracionários. 

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

 

ATIVIDADE 
 

1. Aplicando as propriedades, simplifique as operações com potências. 

a) 72 ∙ 77 =    d) 36 : 32 = 

b) 53 ∙ 5 =    e) (25)6 = 

c) 86 : 89 =    f) (42)3 = 

 

2. Dê o valor, na forma decimal, de: 

a) 2–1 = 

b) 4–2 = 

c) 10–3 = 

d) 5–2 = 

3.  Qual é o resultado da expressão 
10

33 810 +
? 

4. Escreva na forma de potência, com expoente fracionário. 

Exemplo:  

a)      b)  

c)      d)  

5. Agora, faça o processo inverso da atividade anterior: escreva na forma de radical. 

Exemplo: =  

a)       b)  

c)       d)  
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Proclamação da República, primeiras fases da República, Coronelismo. 

 

TURMA ANO: 9º 

 

Equipe docente de História 

Aula 1  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. 

 

Origens da 1° República 

Antes de analisarmos as características do 

período republicano, vamos relembrar o porquê da 

queda do Imperio do Brasil e a consequente 

instauração da República. Vamos nessa? 

 

Brevemente, o que levou ao enfraquecimento do Império e a consequente Proclamação da 

República? 

O Império controlado por D. Pedro II foi gradualmente enfraquecido por diversos fatores, 

destacando-se: 

1) A partir de 1870, ocorreu o fortalecimento do movimento Republicano, antimonarquista. 

2) Em 1872, D. Pedro II perdeu o apoio da Igreja Católica pois mandou prender dois bispos que 

não acataram a um pedido pessoal feito por ele. 

3) A questão da abolição da escravidão: ao promulgar a Lei Áurea (1888) e não pagar 

indenização aos fazendeiros, a elite rural minou a base de apoio que sustentava o imperador. 

4) A questão militar: D. Pedro II não mantinha boas relações com o exército desde o final da 

Guerra do Paraguai. Essa relação piorou drasticamente quando o imperador decidiu punir os 

oficiais militares que fizessem declarações públicas contra o seu governo. A partir daí, a “questão 

militar” mobilizou forças suficientes para dar um golpe e tirar D. Pedro II do poder, iniciando a 

República (15/11/1889).   

 

Jornal de época publicando a Lei Áurea: 
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Características gerais da 1° República 

 

1° - Não houve mudanças sociais na transição do Império para a República, ou 

seja, as oligarquias agrárias (fazendeiros) continuaram com o poder político em 

suas mãos e o povo continuou afastado das decisões políticas. 

2° - Formação da identidade nacional (símbolos em geral, como a bandeira e a 

letra do hino, bem como a construção dos “heróis” da Pátria, como a ênfase dada 

em Tiradentes). 

3° Política dos governadores: uma grande troca de favores que envolvia os 

fazendeiros (poder local), os governadores (poder estadual) e o presidente (poder 

federal). Essa troca de favores pode ser entendida como a ajuda política em troca 

de verba (dinheiro público). 

4º  Eleições do cacete e voto de cabresto: as eleições eram marcadas pela fraude 

(desaparecimento de urnas de votação, pessoas votando mais de uma vez, etc) e 

pela violência (quem não votasse em quem o fazendeiro - “coronel” - mandasse, 

levava uma surra – uma sequência de ‘cacetadas’). Lembrando que o voto não era 

secreto.  Esse sistema de votação fortaleceu o “coronelismo”, que estudaremos a 

seguir. 

 

O Coronelismo 

 

Diante do que vimos, podemos concluir que o coronelismo foi uma prática de 

cunho político-social, própria do meio rural e das pequenas cidades do interior, que 
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floresceu durante a Primeira República (1889-1930) e que configura uma forma de 

mandonismo em que uma elite, encarnada emblematicamente pelo proprietário 

rural (coronel), controla os meios de produção (as terras da fazenda), detendo o 

poder econômico, social e político local. 

 

Povo fora da política - comparação 

 

No Brasil Império, o voto era censitário (baseado na renda, só votava quem 

tinha muito dinheiro). Apenas a elite votava. 

No Brasil República o voto censitário foi substituído pelo voto masculino para 

alfabetizados (exceto para militares e religiosos). Contudo, 98,5% da população 

era analfabeta. Ou seja, na prática apenas a elite votava. 
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Ilustração sobre as “eleições do cacete” e o coronelismo 

 

 

 

 

A ATIVIDADES... 

 

BASEANDO-SE NAQUILO QUE ESTUDAMOS, EM SEU 

CADERNO: 

 

1. Analise a imagem “Ilustração sobre as eleições do cacete e 

coronelismo” e descreva como ela se relaciona com o tema 

até aqui estudado. 

 

2. Faça um desenho que demonstre a sua visão sobre o 

episódio conhecido como “eleições do cacete”. 
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GLOBALIZAÇÃO E MUNDIALIZAÇÃO: 

❑ A globalização ou mundialização do espaço geográfico é caracterizada pelo processo de interligação econômica, 

política, social e cultural, em nível global. Esse processo é consequência, principalmente, da expansão dos sistemas de 

comunicação por satélites, da telefonia, da presença da informática na maior parte dos setores de produção e de serviços, 

através da internet. 

❑ A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema-mundo de todos os lugares e 

de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. 

❑ Alguns pesquisadores consideram que a globalização teve início com as grandes navegações nos séculos XV e XVI, pois 

nesse período o colonizador europeu entrou em contato com povos de outros continentes, mantendo relações sociais, culturais 

e comerciais. 

❑ Porém, esse processo se intensificou com a queda dos regimes comunistas na Europa e a abertura econômica realizada 

na China, ambos na década de 1980. As empresas transnacionais, que possuem matriz em um país, mas atuam com filiais em 

outros, expandindo seu mercado consumidor, são os grandes marcos da globalização. Pois a abertura econômica realizada por 

esses países proporcionou que essas empresas expandissem seu foco de atuação.  

 

ALUNO: Escola: 

 

ANO/ TURMA: 9º 
Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Aula 04 

HABILIDADE: (EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a 

integração mundial (econômica, política e cultural), comparando as diferentes 

interpretações: globalização e mundialização.  
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❑ A globalização é de fundamental importância para a atuação das empresas transnacionais, pois proporciona todo o 

aparato tecnológico  para  os  serviços  de telecomunicação, transporte, investimentos, entre outros, fatores essenciais para 

realização eficaz das atividades econômicas em escala planetária. Os aspectos culturais também sofrem influência por esse 

processo,  pois  há uma mudança de alguns hábitos, através de programas de televisão de outros países, instalação de fast 

food, acesso à rede mundial de computadores (internet), entre outros fatores. No entanto, aspectos locais continuam fortemente 

presentes na população, diferenciando as culturas.  

❑ Portanto, a globalização através do aparato tecnológico desenvolvido, proporciona maior instantaneidade aos fluxos de 

transporte, informação, mercadorias, pessoas, capital, etc. 

 

VOCÊ TAMBÉM PODE APRENDER MAIS COM TEXTOS E 
VÍDEOS AUXILIARES: 
 
GLOBALIZAÇÃO 

https://www.todamateria.com.br/globalizacao/ 
FASES DA GLOBALIZAÇÃO 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fases-
globalizacao.htm 
MUNDIALIZAÇÃO 

https://trabalhosescolares.net/mundializacao/ 
O que é Globalização? | Quer que Desenhe? Descomplica 

https://www.youtube.com/watch?v=h5WjNMGztvE  
COMO A PRODUÇÃO DO IPHONE EXPLICA A GLOBALIZAÇÃO? 

https://www.youtube.com/watch?v=VR6JyQD5jrs 

https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fases
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fases-globalizacao.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fases-globalizacao.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fases-globalizacao.htm
https://trabalhosescolares.net/mundializacao/
https://www.youtube.com/watch?v=h5WjNMGztvE
https://www.youtube.com/watch?v=VR6JyQD5jrs
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ATIVIDADE: 

Responda as seguintes questões (no seu caderno): 

1) Qual é uma interpretação possível da imagem ao lado? O 

mundo de fato “encolheu” desde 1500 até hoje ou foram os 

avanços tecnológicos dos Meios de transportes e de 

comunicação que possibilitaram viagens mais rápidas e 

circulação em tempo real de som, imagem e informações? 

 

2) Qual a principal atividade econômica a globalização se 

alicerça? Quais são os principais setores de 

desenvolvimento científico que permitiram a ampliação do 

desenvolvimento do processo de globalização? 

 

3) Qual a principal intenção das empresas no 

desenvolvimento de setores como transporte e 

comunicação? 
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4) O fortalecimento econômico de alguns países provocou uma desigualdade comercial muito grande entre os países no mundo. 

Qual a alternativa tomada por alguns países para conseguirem “fôlego” econômico para se inserirem dentro do mercado global? 

 

5) Como está divido o processo de globalização? Cite ao menos um evento importante dentro do contexto de cada etapa do 

processo de globalização. 

 

6) Usando um exemplo da sociedade atual, com  podemos  identificar  o   processo de mundialização? 

 
 

PARA OUVIR, CURTIR E REFLETIR: 

 

Titãs - Disneylândia  

https://www.youtube.com/watch?v=hCDQiPqWOug 

 

Parabolicamará - Gilberto Gil  

https://www.youtube.com/watch?v=xoNBvnDTwMk 

https://www.youtube.com/watch?v=hCDQiPq
https://www.youtube.com/watch?v=hCDQiPqWOug
https://www.youtube.com/watch?v=xoNBvnDT
https://www.youtube.com/watch?v=xoNBvnDTwMk


1 
 

 

 

 

 

Queridos Alunos! 

Bom dia, boa tarde ou boa noite! 
Nós, professores de ciências da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, preparamos atividades para que 
você possa continuar estudando sem sair de casa e é claro que precisamos da sua parceria. Podemos 
estar afastados da escola, porém sua aprendizagem não pode parar! Esta semana vamos dividir nosso 
estudo em dois dias! Então, “bora lá” organizar seus horários de estudo!  
 
Espero que vocês estejam bem! 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

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) Todo átomo é composto de três partes, cada um com sua respectiva carga, relacione as colunas   
       abaixo de acordo com suas cargas. 
 
( 1) Prótons                                                                            (            )   Carga neutra 
 
( 2 ) Elétrons                                                                          (            )   Carga positiva 
 
( 3 )Nêutrons                                                                          (            )   Carga negativa   
 

2) Os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias e diferenciado pela 
quantidade de prótons que seus átomos possuem. 
      O número atômico, simbolizado pela letra “Z”, é, na verdade, a quantidade de prótons que o átomo 
possui em seu núcleo: com base nas afirmações é possível afirmar que. 

 
A) Um elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. 
B) Um elemento químico é diferenciado pela quantidade de elétrons. 
C) Um elemento químico é diferenciado pela quantidade de nêutrons. 
D) Um elemento químico é formado de átomos que possuem a mesma massa atômica. 
 

3) O número atômico, simbolizado pela letra “Z”, é, na verdade, a quantidade de PRÓTONS que o átomo 
possui em seu núcleo.  
     Já o número de massa simbolizado pela letra “A” é a quantidade de_____________________ que átomo 
possui em seu núcleo. 

 
(A) Elétrons  
(B) Prótons 
(C) Nêutrons 
(D) Prótons mais nêutrons 
 

 

Aluno: 

Ano/Turma: 9º Ano Professor: Fabiano de Freitas Paglia  

Data:  

Componente Curricular: Ciências da Natureza 
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4) Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi um 
processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de 
serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das características atômicas. 
Abaixo você tem os colaboradores para o modelo atômico atual, a relação de algumas características 
atômicas e seus respectivos modelos. Ligue cada um ao seu respectivo. 

 

 
 

 
Dalton         
 
 
 
Thomson 
 
 
 
 
Rutherford 
 
 
 
 
Bohr      
                                                                                                                  

 

 
Fonte:https://content.gnoss.ws/imagenes/
Documentos/imgsem/0b/0be3/0be36cb2-

accb-9ba2-816b-
0e80dfaca1a1/667da366-da22-ad4f-7297-

10fdb766b74f.png 
 
 

 

Fonte :  h t tps : / / s3 -sa-eas t -
1 .ama zonaws. com/manua l -do-enem-

tes t /b9 fa059e428 94c3997935d44 2a 92119
0-Captura%20 de%20Te la%2 02019 -0 6-

27%20a %CC%80 s%2018 .24 .48 .png  

 
 

 

Fonte: https://www.grupoescolar.com/a/b/CA426.jpg 

 
Fonte:https://static.todamateria.com.br/uploa
d/57/d0/57d031ac8941d-modelo-atomico-de-
dalton.jpg 

 

O átomo é comparado a uma bola de 
bilhar: uma esfera maciça, homogênea, 
indivisível, indestrutível e eletricamente 
neutra. 

 

 

O átomo é comparado a um pudim de 
ameixas: uma esfera carregada 
positivamente e que elétrons de carga 
negativa ficam incrustados nela. 

 

 

 

Átomo em que os elétrons se 
organizam na forma de camadas ao 
redor do núcleo. 

 

 

Átomo que apresenta um núcleo 
carregado positivamente e ao seu redor 
gira elétrons com carga negativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://content.gnoss.ws/imagenes/Documentos/imgsem/0b/0be3/0be36cb2-accb-9ba2-816b-0e80dfaca1a1/667da366-da22-ad4f-7297-10fdb766b74f.png
https://content.gnoss.ws/imagenes/Documentos/imgsem/0b/0be3/0be36cb2-accb-9ba2-816b-0e80dfaca1a1/667da366-da22-ad4f-7297-10fdb766b74f.png
https://content.gnoss.ws/imagenes/Documentos/imgsem/0b/0be3/0be36cb2-accb-9ba2-816b-0e80dfaca1a1/667da366-da22-ad4f-7297-10fdb766b74f.png
https://content.gnoss.ws/imagenes/Documentos/imgsem/0b/0be3/0be36cb2-accb-9ba2-816b-0e80dfaca1a1/667da366-da22-ad4f-7297-10fdb766b74f.png
https://content.gnoss.ws/imagenes/Documentos/imgsem/0b/0be3/0be36cb2-accb-9ba2-816b-0e80dfaca1a1/667da366-da22-ad4f-7297-10fdb766b74f.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/manual-do-enem-test/b9fa059e42894c3997935d442a921190-Captura%20de%20Tela%202019-06-27%20a%CC%80s%2018.24.48.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/manual-do-enem-test/b9fa059e42894c3997935d442a921190-Captura%20de%20Tela%202019-06-27%20a%CC%80s%2018.24.48.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/manual-do-enem-test/b9fa059e42894c3997935d442a921190-Captura%20de%20Tela%202019-06-27%20a%CC%80s%2018.24.48.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/manual-do-enem-test/b9fa059e42894c3997935d442a921190-Captura%20de%20Tela%202019-06-27%20a%CC%80s%2018.24.48.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/manual-do-enem-test/b9fa059e42894c3997935d442a921190-Captura%20de%20Tela%202019-06-27%20a%CC%80s%2018.24.48.png
https://www.grupoescolar.com/a/b/CA426.jpg
https://static.todamateria.com.br/upload/57/d0/57d031ac8941d-modelo-atomico-de-dalton.jpg
https://static.todamateria.com.br/upload/57/d0/57d031ac8941d-modelo-atomico-de-dalton.jpg
https://static.todamateria.com.br/upload/57/d0/57d031ac8941d-modelo-atomico-de-dalton.jpg
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5) Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Esses 
fenômenos podem ser físicos (substâncias não se alteram, dando origem a formas diferentes) ou químicos 
(substâncias alteram-se, dando origem a compostos diferentes). 
   Faça a associação correta entre a coluna A e a coluna B: 

Coluna A: 
(para resposta utilizar apenas as letras 

do alfabeto da coluna B, exemplo, 
resposta A, E, F, etc.) 

 
 
                      
(I) fenômenos físicos 
Resposta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(II) fenômenos químicos 
Resposta: 

Coluna B: 
 

A. Amassar um papel; 
B. Fotossíntese realizada pelas plantas; 
C. Quebrar um copo de vidro; 
D. Ferver a água; 
E. Dissolução do açúcar em água; 
F. Alimento decompondo-se no lixo; 
G. Congelamento da água; 
H. Queima do carvão; 
I. Produção de queijo a partir do leite; 
J. Transformação de tecido em roupas; 
K. Triturar o carvão para obter o carvão ativo; 
L. Aquecer uma panela de alumínio; 
M. Queima de papel; 
N. Queima de combustíveis no motor dos automóveis; 
O. Azedamento do leite; 
P. Corte de um bolo; 
Q. Digestão de alimentos; 
R. Enferrujamento de uma palha de aço; 
S. Amassar uma latinha de alumínio. 

6) Os quadrados a seguir contem círculos que representam: átomos, moléculas simples (são formadas   
     por dois ou mais átomos iguais) e moléculas compostas (são formadas por dois ou mais átomos   
    diferentes). 
    Os círculos representam os átomos, podendo ser, brancos, pretos, vermelhos, verdes, azuis.   
    Círculos em contato representam átomos ligados quimicamente (moléculas). 

 



1 
 
  

 

 

Dear Student! 

Aqui é o professor Nícolas Bessa! Tenho certeza de que alguns de vocês já foram meus “students” em 

algumas escolas municipais aqui de Taubaté! Hoje não vou pedir mapa de sala ou ainda dizer “separa esse 

grupinho aí do fundo!”. Na verdade, gostaria de pedir sua parceria! Podemos estar afastados da escola, 

porém sua aprendizagem não pode parar! Pensando nisso, estou desenvolvendo algumas atividades para 

te ajudar a continuar estudando Inglês sem sair de casa. Esta semana vamos dividir nosso estudo em dois 

dias! Então bora lá organizar seus horários de estudo!  

Hope you are all okay 

Teacher Nícolas 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

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.  

 

 

Vamos começar nossa aula com algumas Warm-up Questions! 

 Você gosta de esportes? Você pratica algum esporte? 

 Você gosta de acompanhar campeonatos esportivos? 

 Você já ouviu falar no “Asian Games”? 

 

Leia rapidamente a notícia a seguir, atentando-se ao título e às primeiras frases de cada parágrafo.  

Asian Games 2018: the good, better, best; never let it rest 

It takes years of hard work, dedication and [...] determination to win a medal in a multi-sport event like the 

Asian Games. The success stories of Swapna Barman, [...] who defied all odds and difficulties to win medals 

for the country at the recently concluded Asian Games in Jakarta, underscore the sweat and tears behind 

the glory. Swapna Barman, whose father is a rickshaw-puller and mother a worker in a tea garden, did not 

have money even to buy special shoes to accommodate the extra width of her feet, each containing six toes. 

Apart from these, she was ravaged with ankle, knee and back injuries over the last year. Compounding her 

problems, Swapna was even suffering from a severe toothache before she competed [...]. Swapna ran like a 

brave girl with a bandaged jaw in her final event, overcoming these massive odds and went on to win the 

Gold with a personal best score of 6,026 points. 
Available at: <https://www.nationalheraldindia.com/sports/asian-games-2018-the-good-better-best-never-let-it-rest>.Accessed on: Sep. 14, 2018.  

Fonte: Time To Share (2018) 

 

Nome: 

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

Data:  

Disciplina: Língua Inglesa 
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1. Volte no texto e sublinhe todos os cognatos. 

 

2. A partir disso, responda: qual é o assunto tratado por ela?  

a. Os obstáculos da atleta Swapna Barman ao cuidar dos pais.  

b. As dificuldades financeiras dos pais da atleta Swapna Barman.  

c. A história de um evento multiesportivo chamado Asian Games e suas modalidades.  

d. A determinação da atleta Swapna Barman para ganhar uma medalha nos Asian Games.  

 

3. Qual a informação principal expressa no primeiro parágrafo da notícia?  

a. The success of the 2018 Asian Games.  

b. The athletes’ position in the Asian Games.  

c. The dedication of an athlete to win medals for her country.  

d. The reason why the Asian Games are difficult for the athletes. 

 

4. Com base na leitura do segundo parágrafo, o que podemos afirmar sobre o resultado da 

determinação da atleta? 

a. The athlete’s determination didn’t help her win the medal.  

b. The athlete’s dedication and hard work made her win the golden medal.  

c. The athlete’s determination helped her parents resolve their difficulties.  

d. The athlete’s excessive dedication caused injuries on her ankle, knee and back. 

 

5. Check the alternative that represents an appropriate lead for the news article “Asian Games 

2018: the good, better, best; never let it rest”.  

a. The athlete Swapna Barman decided to help her family and chose not to participate in the 2018 

Asian Games in Jakarta.  

b. The Asian Games that happened in 2018 in Jakarta reunited different athletes because of their 

ability to win golden medals.  

c. The athlete Swapna Barman had a hard time at the 2018 Asian Games in Jakarta. She scored only 

6,026 points so she couldn’t win.  

d. The athlete Swapna Barman overcame difficulties with hard work and dedication and won the 

golden medal at the 2018 Asian Games in Jakarta. 

 

 

GABARITO 

2. D  3. C  4. B  5. D 

 


