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Prefeitura Municipal de Taubaté 
       Secretaria de Educação - 9º ano  

Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: 9º - EF II 
            Professoras: Marina e Silene 

 Habilidade: (HCEF09LP03T) 

Leia a crônica a seguir para responder as questões de 1 a 7: 
 

O ÚLTIMO COMPUTADOR 
 
Um dia, todos os computadores do mundo estarão ligados num único e definitivo sistema, e o centro do 
sistema será na cidade de Duluth, nos Estados Unidos. Toda a memória e toda a informação da humanidade 
estarão no Último Computador. As pessoas não precisarão mais ter relógios individuais, calculadoras 
portáteis, livros etc. Tudo o que quiserem fazer – compras, contas, reservas – e tudo o que desejarem saber 
estará ao alcance de um dedo. Todos os lares do mundo terão terminais do Último Computador. Haverá 
telas e botões do Último Computador em todos os lugares frequentados pelo homem, desde o mictório até 
o espaço. E um dia, um garoto perguntará a seu pai:  
– Pai, quanto é dois mais dois?  
– Não pergunte a mim, pergunte a Ele.  
O garoto apertará o botão e, num milésimo de segundo, a resposta aparecerá na tela mais próxima. E, 
então, o garoto perguntará:  
– Como é que eu sei que isso está certo?  
– Ora, Ele nunca erra.  
– Mas se desta vez errou?  
– Não errou. Conte nos dedos.  
– Contar nos dedos?  
– Uma coisa que os antigos faziam. Meu avô me contou. Levante dois dedos, depois mais dois... Olhe aí. 
Um, dois, três, quatro. Dois mais dois quatro. O Computador está certo.  
– Bacana. Mas, pai: e 366 mais 17? Não dá para contar nos dedos. Jamais vamos saber se a resposta do 
Computador está certa ou não.  
– É...  
– E se for mentira do Computador?  
– Meu filho, uma mentira que não pode ser desmentida é a verdade. Quer dizer, estaremos 
irremediavelmente dominados pela técnica, mas sempre sobrará filosofia.  

(Luís Fernando Veríssimo.) 
 
1- O Último Computador será criado porque:  
a) “As pessoas não precisarão mais ter relógios individuais, calculadoras portáteis, livros etc”.  
b) “tudo o que desejarem saber estará ao alcance de um dedo”.  
c) “Todos os lares do mundo terão terminais do Último Computador”.  
d) “Jamais vamos saber se a resposta do Computador está certa ou não”.  
e) “estaremos irremediavelmente dominados pela técnica”.  
 
2- No trecho “Todos os lares do mundo terão terminais do Último Computador”, a palavra em destaque foi 
empregada com o mesmo sentido que em:  
a) Infelizmente o paciente chegou ao estado terminal.  
b)A empresa investiu em um novo terminal de acesso às informações dos clientes.  
c) O terminal de passageiros foi bloqueado para embarque e desembarque até que resolvessem o 
problema.  
d) O terminal rodoviário não suportou o excesso de passageiros durante o último feriado.  
e)A mulher registrou queixa no terminal de atendimento ao cliente mais próximo de sua residência. 
 
3- Na frase “Não pergunte a mim, pergunte a Ele”, o pronome Ele refere-se  
a) ao pai do garoto.  
b) ao avô do garoto.  
c) ao Último Computador.  
d) ao autor do texto.  
e) ao leitor. 
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4- Na fala “– Mas se desta vez errou?”, o uso da palavra mas estabelece uma relação de  
a) confirmação do que foi expresso pelo pai na fala anterior.  
b) comparação com as assertivas anteriores.  
c) condição imposta pelo garoto para aceitar a resposta do pai.  
d) oposição à opinião expressa pelo pai do garoto.  
e) suposição ao que foi exposto no início do texto. 
 
5- Sobre o texto, leia as seguintes afirmações:  

I. A expressão “um dia” remete à ideia de futuro.  
II. O menino acredita que o Último Computador jamais cometerá um engano.  
III. Para o pai, a “mentira” do Computador não poderia ser desmentida.  
IV. A maior vantagem do Último Computador seria criar uma elite inteligente.  
Estão corretas as alternativas: 
a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas.  
c) II e IV, apenas.  
d) I, II e IV.  
e) II, III e IV. 
 

6- Ao reescrever a frase “Haverá telas e botões do Último Computador em todos os lugares frequentados 
pelo homem” substituindo o verbo haver pelo verbo existir, teremos:  
a) Existirá telas e botões do Último Computador em todos os lugares frequentados pelo homem. 
b) Existirão telas e botões do Último Computador em todos os lugares frequentados pelo homem.  
c) Existiram telas e botões do Último Computador em todos os lugares frequentados pelo homem.  
d) Existem telas e botões do Último Computador em todos os lugares frequentados pelo homem.  
e) Existiriam telas e botões do Último Computador em todos os lugares frequentados pelo homem. 
 
7- Sobre a passagem “(…) estaremos irremediavelmente dominados pela técnica”, podemos afirmar que: 
a) o progresso tecnológico alcançará somente os lares de Duluth nos Estados Unidos.  
b) o avanço tecnológico está apenas no imaginário do homem moderno.  
c) o homem não se submeterá ao avanço da Ciência da Computação.  
d) a humanidade poderá ser dominada pela tecnologia.  
e) a informação produzida pela humanidade será apagada dos arquivos do Último Computador. 
 
 
Conjunções Coordenativas 
 
São aquelas que ligam orações de sentido completo e independente. Subdividem-se em:  

 Aditivas: expressam ideia de acréscimo ou adição. Sendo elas: e, bem como, como também, mas 
ainda, mas também. 

 Adversativas: expressam ideia de contraste ou compensação. Sendo elas: contudo, entretanto, 
mas, no entanto, porém, todavia. 

 Alternativas: expressam ideia de alternância ou escolha. Sendo elas: já... já, ou, ora... ora, ou... ou, 
quer... quer, seja... seja. 

 Conclusivas: expressam ideia de conclusão ou consequência. Sendo elas: assim, então, logo, pois, 
por isso, portanto. 

 Explicativas: ligam a oração anterior a uma oração que a explica, justifica a ideia nela contida. 
Sendo elas: pois, porque. 
 

8- Relacione, classificando as orações de acordo com as conjunções sublinhadas: 
a- Ou faço uma festa, ou viajo o mundo. 
b- Não gosto de uva, nem de morango. 
c- Não converse comigo, porque estou brava com você. 
d- Estava chovendo, por isso não fui à escola. 
e- Tentei ajuda-lo, porém não consegui. 

 
9- Escreva uma frase para cada tipo de conjunção coordenativa. 

(     ) Aditiva 
(     ) Adversativa 
(     ) Alternativa 
(     ) Conclusiva 
(     ) Explicativa 
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Componente curricular: Matemática 
Habilidade: (HCEF09MA03T) Reconhecer e aplicar as propriedades da radiciação para realizar 
operações envolvendo radicais / EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, 
inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações./ (EF09MA03) Efetuar cálculos com 

números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. 

 

BREVE INTRODUÇÃO 

Nesse primeiro momento, revisaremos apenas as propriedades da radiciação e como aplicá-las. 

1ª Propriedade: 
n n

a  Raiz com índice igual ao expoente do radicando, com a real não negativo. Ex.: 

3 35 . 

2ª Propriedade: 
nnn baab •=  Com a e b reais não negativos. Essa propriedade mostra que a raiz de 

um produto das raízes. Ex.: 
333 7676 •=• . 

3ª Propriedade: n

n
n

b

a

b

a
=  Com a real não negativo e b real positivo. Essa propriedade mostra que a raiz 

de um quociente das raízes. Ex.: 
4

4
4

625

16

625

16
= . 

4ª Propriedade: 
n ba = n

b

a  Com a real positivo, n natural positivo e b natural positivo. Essa propriedade 

apresenta algo novo: expoente fracionário. Perceba que o índice (n) indica o denominador do expoente 

enquanto o expoente do radicando (b) indica o numerador do expoente fracionário. Ex.: 4

7
4 7

33 = . 

ATIVIDADES 

1. Em quais dos casos abaixo a resposta está devidamente correta? 

I. 4 64 • = 44 64 •         II. 9 713 • = 99 137 •         III. 72 • = 14         IV. 33 114 • = 3 114 •  

(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  (C) Todas as afirmativas estão corretas. 

(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  (D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

2. Nas simplificações a seguir podemos afirmar que: 

I. 
3 92 =

62         II. 
5 156 = 63        III. 

7 1410 = 102 = 100       IV. 
4 413 = 131 

(A) Apenas a opção I está errada.    (C) Todas as opções estão corretas. 

(B) Somente as opções I e II estão corretas.  (D) Nenhuma das opções está correta. 

3. Considerando as propriedades da radiciação, calcule e verifique os respectivos resultados: 

 I. 741741 •• =    II. 
5

5
55

10

12
1012 =:     III. 32816

4 44 8
=:      IV. 333 125827 •• = 30523 =••  

4. Qual das alternativas abaixo esta representada de forma INCORRETA: 

(A) 8

2
8 2

22 =    (B) 
3 44

3

1212 =    (C) 
33

1

1010 =    (D) 
44

3
3

55 =   

5. Considere as propriedades dos radicais para representar cada expressão como quociente de radicais: 
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I. 
5

5
5

8

7

8

7
=   II. 444 10:3

10

3
=   III. 

5,2

2

5

4
=   IV. 

9

9
9

7

1

7

1
=  

(A) As alternativas I, II e IV estão corretas.  (C) As alternativas II, III e IV estão corretas. 

(B) As alternativas I, II e IV estão corretas.  (D) As alternativas II e IV estão corretas. 

6. A professora de João disponibilizou como tarefa uma lista de exercícios que deveria ser feita em casa. 
Ele chegou aos seguintes resultados: 

I. 55 5 10244 =    II. 10)52(7 7 =•   III. 416 4 33 =    IV. 
5 410 8 22 =  

Podemos concluir que João acertou todos os resultados? Justifique sua resposta. 
 
7. Assinale com verdadeiro (V) ou falso (F) em cada uma das igualdades: 

(   ) 
x 414 8 22 = , portanto x = 7.    (   ) 510 x 66 = , portanto x = 5. 

(   ) 
3 x15 5 1010 = , portanto x = 0.   (   ) x8 4 55 = , portanto x = 1. 

 

8. Qual das expressões tem sua decomposição INCORRETA? 

(A) 5210 •=           (B) 666 7721 •=           (C) 101010 5315 •=           (D) 7777 53230 ••=  

9. Assinale a alternativa que corresponde ao valor x, dado na expressão 246 x 1010 = . 

(A) 4   (B) 18   (C) 30   (D) 5 

10-) Calcule e verifique se as respostas estão corretas: 

a) 66 6 7272 •• =           b) 3113112
•• =            c) 55 55 212324 ••• =           d) 

3 23 23 2626 •• =  

 

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

 

PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO PARA POTÊNCIAS COM EXPOENTES INTEIROS 

Produto de potências de mesma base 

Para calcular o produto de potências de mesma base, mantemos a base e adicionamos os expoentes.  

am ∙ an = am+n  Ex: (–3)2 ∙ (–3)5 = (–3)7 

Quociente de potências de mesma base  

Para calcular o quociente de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes.  

am : an = am – n  Ex: (2)3 : (2)4 = (2)3 – 4 = (2) –1 

Potência de uma potência  

Para calcular a potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes.  

(am)n = am ∙ n   Ex: [(2)5]7 = 25∙7 = 235 

Potência de um produto  

A potência de um produto pode ser transformada em um produto de potências.  

(a ∙ b)m = am ∙ bm  Ex: (5 ∙ π)3 = 53 ∙ π3 

Potência de um quociente 

 A potência de um quociente pode ser transformada em um quociente de potências.  

(a : b)m = am : bm  Ex: (1,4 : 3)10 = 1,410 : 310 

 

ATIVIDADES 

1. Calcule: 
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a) 26 =  b) 32 =  c) π0 =   d) (5:4)–3 =   e) 0,24 =   f) 23  = 

2. Simplifique a expressão 
59049

)7299:81( 223 
 e escreva-a na forma de uma potência. 

3. Justifique cada igualdade abaixo: 

a) 64,0  = 0,8    b) 
210 32  = 25

∙3 

4. Um paliteiro de base quadrada tem a forma de um cubo. Sabendo que a soma das áreas das faces 
laterais do paliteiro é igual a 162 cm2 e que a área de todas as faces é 202,5 cm2, determine a medida a do 
lado da base desse paliteiro. 

5. Calcule: 

a) 7 – 25   c) 
5 0  + 61    e) 

3 0  + 
3 125    g) 

4 81  + 
5 1   

b) 4 + 
3 1   d) 5 – 

3 8    f) 7 ∙ 
3 1  – 5   h) 2∙ 49  – 3∙ 1   

6. (Unirio – RJ) O valor de 81253215   +  --  é: 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

7. Calcule a raiz quadrada dos números abaixo usando a decomposição por fatores primos. 

a) 
576

25
   b) 0,01   c) 

1225

64
  d) 19,36 

8. O piso de um salão na forma de um quadrado é coberto com 10.800 lajotas retangulares com 
dimensões de 40 cm por 30 com. Determine as dimensões e a área desse salão. 

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, 

envolvendo diferentes operações. 

BREVE INTRODUÇÃO 

Neste momento trabalharemos apenas os conceitos de notação científica. Escrever, ler e operar números 

com grande quantidade de algarismos não é uma tarefa muito rápida. Mesmo com auxílio de modelos 

comuns de calculadora, não podemos trabalhar com esses números, em razão da grande quantidade de 

algarismos. Por outro lado, por meio da notação científica, podemos escrevê-los de uma maneira mais 

simples. Acompanhe alguns exemplos:  

i) 520.000 = 5,2 · 100.000 = 5,2 · 105   ii) 0,000047 = 4,7 · 0,00001 = 4,7 · 10–5 

ATIVIDADES 

1. Considere o número 0,00000000000002, convertendo-o em notação científica, temos: 

(A) 2 x 10–10  (B) 2 x 1014  (C) 2 x 1013  (D) 2 x 10–14 

2. Como escrevemos 5 x 103 na forma decimal: 

(A) 50000  (B) 300   (C) 5103  (D) 5000 

 

3. O Estádio Joaquim de Morais Filho, mais conhecido como Joaquinzão, é o estádio de futebol do Esporte 
Clube Taubaté, uma das equipes mais tradicionais do interior paulista. Atualmente tem capacidade para 

receber 9.600 torcedores e uma área de 38.300 𝑚2 . Em 1967, o Clube recebeu uma doação de 45 milhões 
de Cruzeiros Velhos, que corresponde hoje, em valores corrigidos, à quantia de R$ 650.425,31. Sendo 
assim, o valor da doação que o Clube recebeu em 1967 pode ser expresso, em notação científica, como: 

(A) 4,5∙107 reais        (B) 4,5∙106 cruzeiros velhos        (C) 4,5∙107 cruzeiros velhos        (D) 4,5∙102 cruzeiros 
velhos 

 

4. A massa do Sol é, aproximadamente, 1.980.000.000.000.000.000.000.000.000 toneladas. A massa da 
Terra é, aproximadamente, 5.980.000.000.000.000.000.000.000 kg. Escreva, usando a notação científica, 
as massas do Sol e da Terra. 
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5. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou 

íons existentes em um mol de substância e seu valor é de 6,02 x 1023. Escreva esse número em forma 
decimal. 
 

6. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 x 10−31 kg e um próton, 

nessa mesma condição, tem massa de 1,673 x 10−27 kg. Quem possui maior massa? 
 

7. (Enem/2015) As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho 
de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa 
em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês 
de julho de 2012 foi de: 

(A) 4,129 x 103          (B) 4,129 x 106          (C) 4,129 x 109          (D) 4,129 x 1012          (E) 4,129 x 1015 
 

8. (Enem/2017) Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No 
Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 
43,18 segundos. Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica é: 

(A) 0,4318 x 102          (B) 4,318 x 101          (C) 43,18 x 100          (D) 431,8 x 10–1          (E) 4 318 x 10–2
 

 

Componente curricular: História  
 Habilidade: (EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando 

particularidades da história local e regional até 1954. 

Leia o artigo: A ECONOMIA CAFEEIRA NO VALE DO PARAÍBA  PAULISTA  NA REPÚBLICA 
VELHA: UMA AVALIAÇÃO (RICCI, Fabio, G&DR, 2008.) 

Todos  sabemos  do  período  de  prosperidade  econômica  que viveu  a  região  do  Vale  do  Paraíba  
no  século  XIX. A cafeicultura foi sem dúvida fator de progresso da região, que cresceu e diversificou as 
funções dos centros urbanos. Esta  sobreviveu  ao  tempo,  conseguindo,  no  plano político,  estender-se  
até  o  século  XX,  com  a  primeira  eleição  de Rodrigues  Alves  para  a  presidência  da  República,  em 
1902,  mandato que terminaria em 1906, ano do Convênio de Taubaté, que estabeleceu a  valorização  do  
produto  no  mercado  internacional  por  meio  da retenção  de  estoques  dos  excedentes  produzidos.   
Porém, a política de defesa do preço do café manteve um fluxo  de  capital  para  a  região  numa  proporção  
maior do  que  teria ocorrido em condições de mercado.  
No  entanto,  alguns  municípios  mantiveram  sua  produção elevada destacando-se, dentre eles, Taubaté. 
Outros  municípios  que  não  sofreram queda tão acentuada em sua produção foram Guaratinguetá, Lorena 
, Pindamonhangaba e São José dos Campos. 
Essa escassez de capital, considerando-se as  condições  regionais,  não  foi  tão  intensa  e  permitiu  aos  
municípios pioneiros  da  industrialização  regional o desenvolvimento de uma atividade industrial 
embrionária a partir dos capitais  regionais.  São  esses  municípios  que  desenvolverão, posteriormente,  
um  forte  processo  de  industrialização  (Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá e São José dos Campos).  

Alguns municípios experimentam elevação de sua população, como Lorena, Taubaté e São José 
dos Campos. No período final, 1920/1935, a população da região decresceu no geral,  fruto  da  decadência  
definitiva  da  produção  cafeeira.   
Taubaté apresentava  um  índice  de  população  urbana  de  59,7%  em 1934. Essa  população, 
particularmente a parcela urbana, gerou necessidades de consumo, tais como  roupas,  calçados,  chapéus,  
gravatas,  cobertores,  etc,  que  só seriam  atendidas  com  a  produção  industrial.  No entanto, o fato mais 
importante é que, com a decadência da cafeicultura,  a  mão-de-obra  utilizada  na  lavoura  migrou  para  as 
cidades.  O  elemento  negro  foi,  pelo  menos  parcialmente,  transferido para as atividades geradoras do 
complexo cafeeiro do oeste paulista.  

Nesse  processo,  o  trabalhador  nacional  foi  amplamente utilizado nos dois primeiros casos, 
enquanto o trabalhador imigrante, no terceiro.  Essa disponibilidade  constitui-se  num  dos  principais  fatores  
de  atração  de investimentos. A oferta de mão-de-obra em níveis elevados acarreta a possibilidade  de  
redução  de  salários,  permitindo  a  fabricação  de produtos  com  preços  competitivos  e  a  ampliação  da  
obtenção  de excedentes em forma de lucros.  

A instalação de ferrovias no Brasil fez-se a partir da década de 1860. A  ferrovia  implantou  as  
estações  ferroviárias  em  Cruzeiro  e Cachoeira Paulista, deixando a sede do município de Lorena.  
A  chegada  da  ferrovia,  em  1875-1877,  facilitou  o contato  com  as  duas  grandes  capitais,  Rio  de  
Janeiro  e  São  Paulo, incentivando novas atividades econômicas e expandindo o comércio da região; para 
o transporte de passageiros quanto para o recebimento e envio de mercadorias. 
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O desenvolvimento inicial da indústria têxtil foi caracterizado pela proliferação de indústrias 
produtoras de artigos populares, passando algumas fábricas, no pós guerra, a produzirem artigos finos. Ao 
final da República Velha a região somava parcela ponderável da produção nacional. 

Quanto às origens dos capitais, nas indústrias pioneiras, os regionais foram majoritários, 
predominando os capitais de origem urbana. Ainda na primeira década do século XX os capitais vindos dos 
centros econômicos do país, filiais de empresas estrangeiras, assumiram o controle acionário das principais 
fábricas passando a industrialização têxtil regional a ser tributária daqueles centros. Os industriais 
assumiram o lugar das antigas elites cafeeiras no plano econômico, político e social, ocupando vários cargos 
políticos, oferecendo assistência social e promovendo manifestações culturais urbanas. 

República Velha, temos como marco inicial as grandes transformações do capitalismo mundial, a 
segunda revolução industrial, no Brasil a crise do império e as questões tarifárias e alfandegárias combinada 
com a decadência da cultura cafeeira na região do Vale do Paraíba e sua inserção junto aos centros mais 
desenvolvidos do país pela construção da Estrada de Ferro Central do Brasil. O final do período é marcado 
pela crise do capitalismo mundial, simbolizado pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, pela revolução de 1930 
no Brasil e pela consolidação da indústria têxtil na região. Os países periféricos cujo comércio de produtos 
básicos com os países capitalistas centrais eram mais intensos experimentaram uma mudança qualitativa 
no seu comércio exterior, formando o núcleo de uma economia de mercado interno, que dinamizou os efeitos 
de crescimento.  

ATIVIDADES 

1.  O café passou a ser a fonte de riqueza do Brasil. Os negócios gerados pela exportação do grão 
possibilitaram a expansão comercial de diversas áreas, principalmente no estado de São Paulo.  
Quanto ao avanço comercial que se fez no estado de São Paulo, a partir do café, é possível afirmar que ele 
compreende os seguintes processos: 
(  ) A - Capitalismo e socialismo                              (  ) B - Industrialização e urbanização 
(  ) C - Revolução e intervenção                              (  ) D - Protecionismo e expansionismo 
2.   Quanto aos escravos os senhores tinham que lhes prover com comida, roupa, medicação, moradia e 
ainda custear vigia para que permanecessem em seus lugares. Para a produção de café já era mais 
interessante pagar um salário baixo e deixar o trabalhador arcar com suas despesas.  
Qual será a nova mão de obra indicada para as lavouras de café? 
(  ) A - O negro africano           (  ) B - O imigrante 
(  ) C - O índio                      (  ) D - O mestiço 
3. A produção e exportação do café ficaram mais dinâmicas quando a logística foi mecanizada. O produto 
era levado até aos portos de onde os navios terminavam o trajeto à Europa.  
Qual o mecanismo que transportava internamente a grande produção de café? 
(  ) Trem                       (  ) Carroça 
(  ) Escravo                      (  ) Artefato 
4. Os países desenvolvidos e denominados de primeiro mundo são aqueles que se organizaram na 
produção. Por sua vez, a produção em escala global foi inaugurada pela revolução industrial que aconteceu 
primeiramente na Inglaterra. Depois, os países passaram a fragmentar o mundo em favor de seus 
interesses. 
Á essa divisão são dados os seguintes nomes: 
(  ) Produção e riqueza            (  ) Ordem e progresso 
(  ) Primeiro mundo e terceiro mundo                        (  ) Matéria-prima e mercado consumidor 

 

Componente curricular: Geografia  
  
 Habilidade: (HCEF09GE04T) Discutir a relação entre globalização e meio ambiente, entender as 

principais questões ambientais do Século XXI. 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO SOBRE: GLOBALIZAÇÃO E OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

1 - Leia o texto e analise a figura a seguir. 
A combinação de queimadas, desmatamento e emissão de gases causadores do efeito estufa pode 
reduzir a Amazônia a 50% de seu tamanho original até 2050, ou a 20% até 2025.  
Fonte: Sampaio - INPE. 
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Terra sendo desmatada ao lado de floresta, no Pará. 
(Foto: Rodrigo Baleia/Greenpeace) 

Podemos destacar como consequência do 
desmatamento da Amazônia:  
(A) O aumento da floresta, o que está afetando o clima 
das regiões brasileiras.  
(B) A redução da floresta na porção Leste, o que diminui 
a temperatura do ar e aumenta a ocorrência de chuvas. 
(C) A revitalização da floresta. 
(D) O aquecimento global, que tende a ser agravado 
pelas queimadas, técnica utilizada ainda hoje para o 
plantio.  
 

2 - Leia o texto e analise a imagem a seguir. 
De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe), a média de lixo gerado por pessoa no país foi de 378 quilos (kg), montante 
5,3% superior ao de 2009 (359 kg). Ao longo de 2010, o montante chegou a 60,8 milhões de toneladas de 
lixo. Dessas, 6,5 milhões de toneladas não foram coletadas e acabaram em rios, córregos e terrenos 
baldios. Do total de resíduos produzidos, 42,4%, ou 22,9 milhões de toneladas/ano, não receberam 
destinação adequada: foram para lixões ou aterros controlados. O levantamento identifica uma melhora na 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos: 57,6% do total coletado tiveram destinação adequada como 
a reciclagem ou sendo encaminhados a aterros sanitários, ante um índice de 56,8% no ano de 
2009.(Trechos do texto divulgado em 17/04/2011).  

 
Identifique um problema socioambiental provocado pela 
destinação inadequada do lixo no Brasil. 
A – A poluição do solo pelo lixo não é um grave problema e 
deve ser promovida a qualquer custo. 
B – O lixo não produz um grande número de doenças, portanto 
ele é inofensivo.  
C – Um dos problemas socioambientais decorrente do lixo é a 
enchente. Como o lixo está em toda a parte, entope bueiros e 
diminui a vazão da água. 
D – Aprofundamento no leito dos rios. 

Destinação inadequada do lixo no Brasil    
Disponível em: <http://envolverde.com.br/noticias/geracao-de-lixo-no-brasil-cresce-mais-do-que-populacao-e-coleta-seletiva/ -/>. Acesso em: 26 set.2016. 
 

3 - Faça uma reflexão sobre suas atitudes perante às inúmeras propagandas que nos são apresentadas 
diariamente, converse com a sua família a respeito. A seguir responda as questões abaixo:   
a) Qual meio de comunicação você tem mais acesso? 
(__) Televisão (__) Rádio (__) Internet (__) Jornal (__) Outros.  Qual?_______________________ 
b) Quanto tempo, em média por dia, você fica exposto a uma ou mais mídias?  
(__) Até 1 hora   (__) De 1 a 3 horas    (__) Mais de 3 horas  
c) Você se sente influenciado pelas propagandas no momento de comprar? 
(__) Sim    (__) Não    (__) Às vezes 
d) Na hora das compras, o que você leva em consideração?  
(__) Preço    (__) Qualidade   (__) Necessidade   (__) Moda 
e) Para você, o que seria um consumidor consciente? 
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4 - Observe as tabelas que apresentam, em ordem decrescente, as cidades mais poluídas e mais limpas 
do globo, considerando a quantidade de emissão de poluentes e a qualidade do ar. 

5 – Observe os dois quadros abaixo e responda a questão. 

 
(MOREIRA, Igor. "Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil". São Paulo: Ática, 1998, 38 ed. p. 228) 

A queima de florestas tropicais e a utilização de combustíveis fósseis em indústrias e usinas termelétricas 
lançam na atmosfera grandes quantidades de gás carbônico (CO‚), que são armazenadas na Terra em 
diferentes reservatórios.  
Analise os dois gráficos e escreva uma consequência sobre a elevada emissão de gases para a 
atmosfera. 
 
6 – Observe a charge a seguir e assinale a alternativa que melhor expõe o pensamento do artista. 

 
Disponível em: <http://planetasustentavel-2011.blogspot.com.br/2011/10/charges-sobre-o-meio-
ambiente.html> Acesso em: 03 mai. 2020. 
 
7 - A juventude atual, de acordo com Ribeiro e Batista (2010) é caracterizada pela passividade e 
inexperiência, o que a deixa sujeita a informações de todos os tipos, sem que ela tenha necessariamente 
embasamento para processá-las e consequentemente questioná-las. Os jovens são vistos como indivíduos 

Assinale a alternativa que está incorreta: 
a) Todas as cidades mais poluídas se concentram no 

Hemisfério Norte. 
b) Todas as cidades mais limpas se encontram no Hemisfério 

Sul. 
c) A maioria das cidades poluídas encontra-se nos países 

emergentes. 
d) Todas as cidades mais limpas se encontram em países 

ricos. 

 

a) O corte irregular das árvores do planeta. 
 

b) A irracionalidade da relação entre os hábitos 
de consumo e a devastação do meio 
ambiente. 
 

c) O uso do dinheiro para cuidados com a saúde 
e alimentação. 
 

d) A poluição do meio ambiente causada pelas 
ações do homem. 
 
 

 

http://planetasustentavel-2011.blogspot.com.br/2011/10/charges-sobre-o-meio-ambiente.html
http://planetasustentavel-2011.blogspot.com.br/2011/10/charges-sobre-o-meio-ambiente.html
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abertos e dispostos a aceitar novas ideias, o que justifica o interesse da mídia em direcionar os anúncios a 
essa parcela da população.  
Com base no texto e nas imagens abaixo redija um texto sobre o tema:  
“A mídia em minha vida: informação ou manipulação?” 
                      
 
 
 
 
 
 
Imagens disponíveis em: www.petnutricaoalimentandoideias.blogspot.com.  www.ivancabral.com 

Parabéns, você realizou as atividades de Geografia! Até a próxima aula!  

Componente curricular: Ciências 
Professor: Fabiano de Freitas Paglia 
Habilidade: (EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 

químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas./ (EF09CI04) Planejar e executar 
experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três 
cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

 

1) Os REAGENTES na equação química são as 
substâncias que estão reagindo para formar outra 
substância, que chamamos de PRODUTO, estás 
reações podem ser de: 

 
Síntese ou adição: ocorre quando duas ou 

mais substâncias reagem e originam uma nova 
substância. 
Exemplo: A    +    B    →    AB 

Análise ou decomposição: ocorre quando 
uma substância forma duas ou mais substâncias 
diferentes. 
Exemplo: AB   →     A   +     B 
 

 
Com base na orientação acima, classifique as 
reações abaixo como sendo de síntese ou adição e 
análise ou decomposição e indique quais são os 
produtos e os reagentes. 

a) C +  O2   →    CO2 
b) 2 AgBr    →    2 Ag    +   Br2 
c) CaO  +  H2O   →  Ca(OH)2 
d) 2 Cu(NO3)2    →      2 CuO    +   4 

NO2     +    O2 

e) N2    _+   2O2  →  2NO2 

 

 
2) As reações químicas são regidas por leis muito importantes, são as Leis Ponderais. 

 Lei de Lavoisier: Também chamada de “Lei de Conservação das Massas”. Baseia-se no seguinte 
princípio: “A soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma 
das massas dos produtos da reação“. 

 Lei de Proust: Também chamada de “Lei das Proporções Constantes”. Ela baseia-se em “Uma 
determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na 
mesma proporção em massa”. 

 Dessa forma, átomos não são criados ou destruídos em uma reação química. Logo, a quantidade de 
átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos reagentes e nos produtos. 

Comparando as duas leis, responda o que existe em comum entre as duas. 

3) A função química ÁCIDO utiliza o elemento 
químico hidrogênio H no início de sua fórmula 
química. 
    A função química ÓXIDO utiliza o elemento 
químico oxigênio O no final de sua fórmula química. 
    A função química BASE utiliza os elementos 
químicos oxigênio O junto com hidrogênio H 
formando OH no final de sua fórmula química. 
    A função química SAIS utiliza a mistura de ácido 
mais base para formar novo elemento. 
 

Com base na explicação acima classifique as 
substâncias químicas abaixo em: Ácidos, Bases, 
Sais ou Óxidos: 
a)HCℓ                                i)Pb3O4 
b)NaOH                            j)NaCℓ 
c)Ca(OH)2                         k)KNO3 
d)NH4OH                          l)Na2S 
e)HNO3                                             m)H2SO4 
f)CO                                  n)Al2O3 
g)H2S                                o)Na2S 
h)NH3                                p)CaCℓ2 
 

 

http://www.petnutricaoalimentandoideias.blogspot.com/
http://www.ivancabral.com/
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Componente curricular: Língua Inglesa 
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: 

 
Responda as questões:  
1. A qual gênero textual eles pertencem?  
(    ) notícia     (     ) cartaz     (     ) poema     (     ) tirinha 
2. Qual o tema dos textos apresentados?  
3. Embora os dois textos tratem do mesmo tema, os objetivos de cada um deles são diferentes. Qual o 
objetivo de cada um? 
4. Localize no texto e transcreva todas as palavras cognatas (parecidas com o Português) que você 
encontrar. 
5. Quais são as 4 recomendações que o texto 1 traz para o leitor? Liste-as aqui: 

 

Componente curricular: Arte  
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. 

 
Francisco Brennand 

Nasceu em 1927, no Recife (PE). Ceramista, escultor, desenhista, pintor, tapeceiro, ilustrador e gravador, 
inicia sua formação em 1942, aprendendo a modelar com o artista plástico Abelardo da Hora. Em 1949, viaja 
para a França, incentivado pelo artista Cícero Dias e vê esculturas de Pablo Picasso e descobre então, na 
cerâmica seu principal meio de expressão. Em 1971, inicia a restauração da Cerâmica São João da Várzea, 
no Recife, fundada pelo seu pai em 1917. Esse conjunto deu início a um colossal projeto de esculturas que 
deveriam povoar os espaços internos e externos do ambiente. Hoje, a Oficina Brennand reúne um museu 
permanente do artista, além da fábrica em que são produzidas as esculturas e revestimentos cerâmicos.  
A modelagem consiste basicamente na execução de um tema em argila, cera, ou outro material maleável 
que poderá ser reproduzido mais tarde em materiais fundidos com o auxílio de moldes. A escultura é a 
arte de entalhar, lavrar, cinzelar figuras ou ornamentos em materiais como pedras e madeira. A escultura 
também pode ser feita em argila, por isso vamos experimentar esse material. 

Fonte :https://www.google.com.br/search?q=covid+19+in+english&tbm=isch&ved=2ahUKEwicqOrtzYnpAhWkJrkGHZrrBjIQ2-cCegQIABAA&oq=covid+19+in+engli 

https://www.google.com.br/search?q=covid+19+in+english&tbm=isch&ved=2ahUKEwicqOrtzYnpAhWkJrkGHZrrBjIQ2-cCegQIABAA&oq=covid+19+in+english&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABAeOgQIABAYUL6iA1iIkQRg_6EEaAJwAHgEgAHrAYgByx-SAQY2LjI2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=YFanXpx4pM3k5Q-a15uQAw&bih=985&biw=2049
https://www.google.com.br/search?q=covid+19+in+english&tbm=isch&ved=2ahUKEwicqOrtzYnpAhWkJrkGHZrrBjIQ2-cCegQIABAA&oq=covid+19+in+english&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABAeOgQIABAYUL6iA1iIkQRg_6EEaAJwAHgEgAHrAYgByx-SAQY2LjI2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=YFanXpx4pM3k5Q-a15uQAw&bih=985&biw=2049
https://www.google.com.br/search?q=covid+19+in+english&tbm=isch&ved=2ahUKEwicqOrtzYnpAhWkJrkGHZrrBjIQ2-cCegQIABAA&oq=covid+19+in+english&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABAeOgQIABAYUL6iA1iIkQRg_6EEaAJwAHgEgAHrAYgByx-SAQY2LjI2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=YFanXpx4pM3k5Q-a15uQAw&bih=985&biw=2049
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Se você não tiver argila pode usar massa de modelar caseira: 4 xícaras de trigo, 1 xícara de sal de 
cozinha, 1 colher de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de óleo, 1 xícara e meia de água e corante 
alimentar na cor que preferir. Misture tudo em uma tigela e, se desejar, guarde na geladeira em potinhos 
fechados. 
A boa argila deve ser macia o suficiente para ser trabalhada diretamente com as mãos fora da 
embalagem. Mas você pode conseguir este efeito ao amassar o barro que vai ficar flexível e sem bolhas 
de ar ou pelotinhos. Coloque um pedaço de argila sobre uma superfície porosa, como concreto ou 
madeira. Pressione a massa com a palma de uma das mãos e a empurre para frente. Estique e dobre a 
argila quando a trouxer para perto do seu corpo. É como sovar pão. Repita os movimentos até que a argila 
fique uniforme e consistente (mais ou menos 50 vezes). 
Técnica da bolinha: Separe um pedaço de argila e faça uma bola. Coloque-a contra a mesa onde está 

trabalhando e empurre levemente para baixo, mas sem deixar sair do lugar. Faça um pequeno buraco no 
centro da bola. Isso vai ajudar a abrir o barro. Puxe a argila para os lados, no sentido horizontal e comece 
a abrir o interior da vasilha. Aperte os lados do barro e vá puxando para cima para fazer a tigela. Continue 
a pressionar e a esticar até conseguir a forma e o tamanho que imaginou. Separe a argila em vários 
pedaços pequenos do mesmo tamanho. Faça bolinhas.  
Técnica do rolinho: Coloque a palma das mãos sobre o barro e faça um movimento de rolagem para 
frente e para trás e produza as bobinas finas e compridas. Continue o movimento até que fiquem longas. 
Pare quando conseguir a espessura desejada. Elas podem ficar mais finas ou mais grossas dependendo 
do que vai fazer (isto vai determinar a espessura da peça). Modele do seu jeito. Para fazer uma tigela 
redonda, por exemplo, coloque as bobinas em um círculo, aperte e alise com os dedos. Empilhe as 
"cobrinhas" uma sobre a outra até que estejam no formato correto. Use as menores para fechar o utensílio 
(para moldar o fundo, por exemplo). É possível fazer uma placa redonda e depois grudar na peça 
formando a base. Pressione levemente as bobinas para fixá-las e alise os lados do objeto. Fotografe o seu 
processo e o seu produto e envie para o seu professor pelos canais de comunicação da escola.   

 

Componente curricular: Educação Física 
Habilidade: (HCEF09EF01AT) Praticar um ou mais esportes de rede e parede oferecidos pela escola, 

usando habilidades técnico-táticas básicas. 

Nas aulas de Educação Física são trabalhados vários temas sobre a cultura corporal do movimento. Entre 
eles, estão os Esportes de Rede/Parede, os quais vamos trabalhar durante as próximas aulas. Alguns 
exemplos de esportes Rede/Parede são: voleibol, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, badminton, quimbol, 
squash, entre outros. 

O voleibol ou vôlei é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra retangular (aberta ou fechada). 
Ela é dividida por uma rede colocada verticalmente sobre a linha central. O voleibol é jogado com uma bola 
e inclui diversos passes com as mãos. O objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar 
no chão do adversário. O vôlei de quadra é formado por duas equipes com 6 jogadores em cada. No total, 
são 12 jogadores. Existem ainda 6 jogadores reserva. As principais regras do vôlei são: cada equipe possui 
um técnico, uma partida é constituída de 5 sets, não existe tempo pré-determinado para cada set, cada set 
tem um máximo de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 pontos, em caso de empate no set no final 
(24 x 24), a partida continua até que a diferença de dois pontos seja atingida (26 x 24, 27 x 25, etc.), após o 
saque, a equipe só pode tocar três vezes na bola, Ganha a equipe que vencer três sets, se houver empate 
nos sets (2x2) o 5º set será decisivo. 

Posições do voleibol. Cada jogador tem uma posição dentro da quadra, a qual apresenta uma ordem de 
rotação: 

3 jogadores posicionam-se perto da rede; (jogadores de rede) 3 jogadores posicionam-se na linha de trás. 
(jogadores de fundo) 

Quando se comete faltas no vôlei? 

As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, ataque, passe de bola, toques, posição, rotação de 
jogadores, dentre outros. Alguns exemplos de falta são: 
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Dois Toques: quando um jogador toca a bola duas vezes consecutivas ou a bola bate em várias partes de 
seu corpo. 

Quatro Toques: quando a equipe toca na bola quatro vezes antes de enviá-la aos adversários. 

Toque apoiado: quando um jogador se apoia em outro da sua equipe.  

Também é considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área de jogo para 
golpear a bola. 

Rotação: se a rotação entre os jogadores não acontecer de maneira correta na hora do saque, a equipe 
comete falta. 

Rede: se jogar a bola entre o espaço das duas antenas próximas da rede, o jogador cometerá falta. Proposta 
de atividade: 

Que tal jogarmos uma partida de vôlei? 

Alguém que mora ai contigo quer jogar? 

Material: um varal, barbante, ou qualquer coisa que possa servir como uma rede e uma bola (pode ser de 
vôlei, plástico, borracha, futebol, só não pode ser bola muito pequena e nem de basquete para não te 
machucar!) 

Vamos jogar 3 sets de 10 pontos, ok? 

Quem fizer 10 pontos primeiro, ganha o set, e quem fizer 2 sets ganha o jogo! Adaptamos essa regra de 
pontuação para ficar mais fácil o jogo!  

 BOM JOGO! 

 


