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Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: ( 9º - EF II) 
 Habilidade: (HCEF09LP03T) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que 
conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas estabelecem entre as orações que conectam. 
 

 
Leia. 

A visita 

 

Elise é uma mulher muito medrosa. Tem medo de aranha, medo de gente e até medo de árvore. Por 

isso vive sozinha e sozinha pretende ficar. Mas, quando menos espera, um aviãozinho de papel entra por 

uma janela, atrapalhando sua paz diária. No dia seguinte, certa visita bate em sua porta. E Elise não sabe 

o que fazer! Será que ela deve receber um estranho - e abrir um espaço como esse em sua vida? Ou deve 

ignorar e manter tudo da mesma forma? Nesta narrativa, fica claro como, às vezes, basta abrir uma porta 

para que grandes transformações aconteçam em nossas vidas. 
 

Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. 
 

Agora, responda.  
 

1. Na passagem “Tem medo de aranha, medo de gente e até medo de árvore.”, a conjunção coordenativa 

“e” indica 
 

(     ) a soma dos medos de Elise. 

(     ) o contraste entre os medos de Elise. 

(     ) a justificativa para os medos de Elise. 

 

2. No período “Por isso vive sozinha e sozinha pretende ficar.”, a conjunção coordenativa grifada introduz 
 

(     ) uma condição  

(     ) uma conclusão 

(     ) uma explicação   

 

3. Identifique a frase em que a conjunção destacada é coordenativa 
 

(     ) “Mas, quando menos espera, um aviãozinho de papel entra por uma janela [...]” 

(     ) “[...] e abrir um espaço como esse em sua vida?” 

(     ) “[...] basta abrir uma porta para que grandes transformações aconteçam em nossas vidas.” 

 

4. Em:  “Ou deve ignorar e manter tudo da mesma forma?”, a conjunção coordenativa sublinhada é 
 

(     ) aditiva  

(     ) alternativa 

(     ) adversativa  

 

5. As conjunções são coordenativas quando ligam orações 
 

(     ) dependentes entre si. 

(     ) independentes entre si. 

(     ) parcialmente dependentes entre si. 

 

Leia. 



A importância do esporte na adolescência 

 

Sabemos que a atividade física é importante em todas as fases da vida. Particularmente, na 

adolescência, além de contribuir na aquisição de hábitos saudáveis, a atividade física melhora a qualidade 

de vida, ________ evita o sedentarismo e a obesidade, prevenindo o desenvolvimento de muitas doenças 

[...] na vida adulta.  

Os benefícios do esporte na adolescência são inúmeros, entre eles a diminuição da ansiedade e a 

regulação do sono. A excessiva preocupação pela imagem corporal é o principal estímulo que leva o 

adolescente a procurar a prática da atividade física. Porém, ao iniciar a prática de um esporte, o adolescente 

também acaba por adquirir outros hábitos saudáveis (alimentação regrada, rotina etc.), o que contribui para 

o seu bem-estar geral.  

 

Disponível em: <http://www.institutoadolescer.com.br>. (Fragmento). 

 

Agora, responda.  
 

6. A lacuna indicada no texto deve ser preenchida com a conjunção coordenativa 
 

(     ) pois 

(     ) por isso 

(     ) mas 

 

7. A conjunção, identificada na questão anterior, introduz 
 

(     ) uma conclusão  

(     ) uma explicação  

(     ) uma oposição  

 

8. Identifique a conjunção aditiva que une os benefícios, citados no texto, do esporte na adolescência. 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Na passagem “Porém, ao iniciar a prática de um esporte, o adolescente também acaba [...]”, a conjunção 

coordenativa em destaque exprime 
 

(     ) um contraste 

(     ) uma compensação 

(     ) uma ressalva 

 

10. A conjunção “porém” é: 
 

(     ) adversativa 

(     ) alternativa 

(     ) conclusiva  

 

11. Em: "Esse progresso mecânico, porém, baseado apenas no domínio..." Assinale a alternativa que não 

apresenta uma conjunção que pode substituir a que está em destaque, sem prejuízo de significado. 
 

a) entretanto  

b) no entanto  

c) todavia  

d) porque  

 

12. O conectivo em destaque nas orações a seguir estabelece uma ligação mal feita (coesão inadequada), 

quanto ao sentido, em 
 

a) Li este livro, mas não o entendi.  



b) Como chegou atrasado, proibiram-no de entrar.  

c) Ainda que ele queira, ninguém o ajudará em suas tarefas.  

d) Estudou muito pouco para o concurso, pois conseguiu passar. 

 

13. Junte as orações dadas em cada item, usando como ligação uma conjunção coordenativa; indique o tipo 

de relação estabelecida. Veja o exemplo.  

 

Ela não teve tempo de estudar. Esforçou-se e fez uma boa prova.  
 

Ela não teve tempo de estudar, no entanto esforçou-se e fez uma boa prova. (adversativa)  

 

a) O campeonato foi muito duro. Os atletas merecem um longo descanso. 

 

b) Você é um grande amigo nosso. Contamos urgentemente com sua ajuda. 

 

c) Ele é uma pessoa competente. É capaz de falhar algumas vezes, como qualquer um de nós. 

 

d) Ele quer ficar rico.  Deve trabalhar com muito afinco. 

 

e) Não desanime diante das dificuldades.  A recompensa vale o esforço. 

 

f) O velho pai sofria com isso. Não chorava vem maldizia a sorte.  

 

g) Aquela cidade não oferece muitas chances de trabalho. Muitos jovens insistem em não sair de lá. 

 

h) Não gostava da vida na cidade. Tinha planos de comprar um sítio e ir morar no interior. 

 

14. Destaque as conjunções e depois verifique o código em evidência, empregando-o corretamente de 

acordo com os casos expressos pelas orações a seguir:  
 

A – coordenada aditiva  

B – coordenada adversativa  

C – coordenada alternativa  

D – coordenada explicativa  

E – coordenada conclusiva  
 

(    ) Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente.  

(    )  Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido.  

(    ) Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante.  

(    ) A garota não compareceu à aula porque estava doente.  

(    ) Viajamos muito e chegamos exaustos.   

(    ) Não vejo importância neste tema, portanto encerraremos a reunião.   

(    ) Não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato mal.  

 

MATEMÁTICA - 9º Ano 

(HCEF09MA01T) Diferenciar número racional de número irracional. 

(HCEF09MA02T) Localizar números reais na reta numérica, por meio de construções. 

 

ATIVIDADES 

 

1. Represente na reta real do número irracional 2 . 

   
–3 –2 –1 0 1 2 3 



2. Quais destes números são racionais? 

a) (   ) 4    d) (   ) – 7    g) (   ) – 3,8 

b) (   ) 8    e) (   ) 0,3    h) (   ) 0,473 

c) (   ) 0    f) (   ) 2,9    i) (   ) 1,845 

3. Classifique em racional ou irracional cada número seguinte: 

a) (   ) 0,777...   d) (   ) 0,1465...  g) (   ) 3,476584...  j) (   ) 

1,234567... 

b) (   ) 4,1212...  e) (   ) 2,8181...  h) (   ) 0,193238...  k) (   ) –8,0111... 

c) (   ) 5,1318...  f)  (   ) 4,845845...  i)  (   ) 6,123123...  l) (   ) –7,01234... 

4. Responda: 

a) Todo número racional é real? 

b) Todo número irracional é real? 

c) Todo número real é racional? 

d) Todo número real é irracional?  

5. Classifique entre racional ou irracional cada número seguinte: 

a) 12   e) 36   i) 60  

b) 15   f) 49   j) 64  

c) 16   g) 44   k) 72  

d) 24   h) 58   l) 81  

6. Observe o conjunto A e responda: 

{ }49 ;40 ;36 ;30 ;25 ;20 ;15 ;6A =  

a) Quais elementos de A são números racionais? 

b) Quais elementos de A são irracionais? 

c) Quais elementos de A são números reais? 

7. Determine as raízes apenas quando forem números naturais. 

a) =1   d) =4   g) =7  

b) =2   e) =5   h) =8  

c) =3   f) =6   i) =9  

 

8. Quais destes números são reais? 

a) 1     d) 4  

b) 1-    e) 4-  

c) 9     f) 16-  

9. Identifique os números que pertencem ao conjunto dos números naturais (N), inteiros (Z) e 

racionais (Q). 

a) 0     e) 0,333... 



b) –10     f) 25  

c) 3,258    g) 
4

12
2  

d) 
3

4
     h) 1,34757575... 

10. Identifique os números irracionais. 

a) –2,900 

b) 121  

c) 10  

d) 
9

10
 

e) 0,0121212... 

f) 4  

HISTÓRIA – 9º ANO 

Habilidades: (EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando 

particularidades da história local e regional até 1954. 

 
A GUERRA DE CANUDOS - Leia e registre no caderno sua percepções e reflexões... 

Foi o confronto entre um movimento popular de fundo sócio-religioso e o Exército da República. 
Ocorreu entre 1896 e 1897, na comunidade de Canudos, no interior da Bahia. Com a decadência da 
produção de açúcar e a abolição da escravidão, muitas pessoas ficaram desempregadas e sem terras para 
viver, sofrendo com a fome a seca.  Antônio Conselheiro, o líder religioso desse movimento, andava pelo 
sertão pregando de cidade em cidade  e reuniu um grande número de seguidores. 

Em 1893 iniciaram a construção de um povoado. Os habitantes eram sertanejos pobres, negociantes, 
enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e professores. Eles cultivavam seus alimentos, criavam 
animais, faziam vestimentas e calçados e comercializavam com outras regiões. O Canudos chegou a possuir 
mais de 20 mil moradores. Trouxe novas perspectivas para a população que não tinha acesso à terra.  

A experiência social e política com traços de igualitarismo, sob liderança do religioso Antônio 
Conselheiro ,era um risco para a Igreja e os coronéis. A decisão de não pagar os impostos foi vista como 
uma ameaça pelas autoridades. O governo enviou expedições militares contra Canudos. Nos primeiros 
confrontos os sertanejos venceram por meio da tática de emboscada (atacando de surpresa os inimigos). 

Em abril de 1897, o presidente da República enviou uma expedição com mais de 6 mil soldados, 
dinamites e canhões que arrasou Canudos. As casas foram queimadas e a população massacrada. Entre 
1912 e 1916, em uma região contestada  (disputada) pelos Estados de Santa Catarina e Paraná, ocorreu 
outro movimento de sertanejos pobres e muito religiosos. 

O governo autorizou uma empresa norte-americana a construir uma estrada de ferro na região e 
cedeu a ela algumas terras para explorar  madeira e com isso,  pequenas propriedades rurais foram 
desapropriadas. Com o fim da construção, os trabalhadores da ferrovia ficaram desempregados na região. 
A GUERRA DO CONTESTADO 

Camponeses expulsos de suas terras e trabalhadores desempregados passaram a seguir o monge 
José Maria. O anseio por terra, trabalho e melhores condições de vida associou-se a religiosidade popular. 

Eles ergueram povoados na região, chamados de cidades santas. Viviam pautados no princípio da 
igualdade social e desconsideravam as ordens do governo. Tentavam romper com a tradição de dominação 
do país. 

Os fazendeiros e governantes locais passaram a afirmar que os seguidores de José Maria eram 
monarquistas fanáticos. O governo enviou forças militaresn e o conflito se estendeu por anos, pois os 
sertanejos conheciam bem aquela região. Em 1916 as vilas santas foram arrasadas e seus moradores 
fuzilados ou queimados. 
REVOLTA DA VACINA 

No início da República, cientistas, engenheiros e médicos defendiam modernizar o Rio de Janeiro, a 
capital do país, através de reformas urbanas e higienização. Casas da população humilde foram demolidas 
para a construção de uma avenida. Desabrigadas, essas pessoas foram viver na periferia e nos morros onde 



construíram barracos. Enquanto isso, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado para lidar com as 
doenças que matavam milhares de pessoas. 

Matando os ratos, para evitar a pulga que transmite a doença, foi instituido um prêmio para quem os 
entregasse ao governo, o que fez com que algumas pessoas começassem a criar ratos. 

Varíola: Em 1904 foi aprovada a Lei da Vacina Obrigatória, quem não aceitasse deveria pagar multa 
e também poderia ser demitido do trabalho.  

A obrigatoriedade da vacina, as demolições no centro da cidade e o custo de vida elevado levaram 
a uma revolta popular. Ocorreram intensos conflitos nas ruas do Rio de Janeiro,  os populares enfrentaram 
a polícia, incendiaram bondes, arrancaram trilhos, depredaram lojas e cercaram a sede do governo. 

Navios de guerra bombardearam bairros operários para desarticular a revolta, pessoas envolvidas 
foram presas e enviadas para o Acre, por fim a obrigatoriedade da vacina foi suspensa. 

O combate a essas doenças evidenciaram a necessidade do governo intervir nos serviços sanitários 
e de saúde. A falta de informação e diálogo com a população somados ao abandono das camadas mais 
pobres, foram decisivos para o início da revolta. 
REVOLTA DA CHIBATA 

 Nas forças armadas, os cargos oficiais eram ocupados pelas camadas mais ricas da sociedade. Os 

marinheiros, por sua vez, vinham de famílias pobres, muitos eram ex-escravos. 

 Para os oficiais, a disciplina só podia ser mantida com a mesma violência praticada nas grandes 

fazendas. Os marujos eram castigados com chibatadas duas décadas após a Lei Áurea. 

 Em 1910, marinheiros tomaram posse de duas embarcações e passaram a exigir o fim dos castigos 

físicos, dos baixos salários e das péssimas condições de trabalho. 

 Liderada pelo marinheiro João Cândido, conhecido como Almirante Negro, a revolta se espalhou por 

vários navios de guerra que tiveram seus canhões apontados para o Rio de Janeiro. Eles enviaram uma 

carta ao presidente apresentando suas reivindicações. 

 O presidente Hermes da Fonseca cedeu às exigências dos marinheiros, prometeu perdoar os 

revoltosos. Porém, após a rendição, o governo prendeu os revoltosos. 

Concluindo... 
Vimos que as Revoltas da Primeira República foram motivadas por fatores como autoritarismo, 

desigualdade social, racismo, pobreza, falta de acesso à terra e ao trabalho. A Proclamação da República 
não resultou, imediatamente, em um regime de igualdade e respeito a todos os cidadãos. Nas cidades e no 
interior do país, a população expressou a insatisfação através de revoltas. A reação das oligarquias locais e 
do governo foi violenta, apesar disso, as contestações populares resultaram em conquistas. 
ATIVIDADE: 

 1 - Faça uma lista com as semelhanças entre os movimentos de CANUDOS e do 

CONTESTADO. 

 2 - Cite três fatores que motivaram a Revolta da Vacina. 

 3 - Quais medidas são utilizadas, atualmente, pelo governo para a prevenção de doenças? 

 4 -  Apresente evidências da permanência de práticas e valores escravistas nas revoltas da 

chibata. 

GEOGRAFIA – 8º ANO 
 

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

O QUE SÃO OS DIREITOS HUMANOS? 
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 Direitos humanos são aqueles direitos que nos pertencem pelo simples fato de sermos humanos. 
Simples assim. Isso quer dizer que todos têm direito às coisas muito fundamentais e de maneira igualitária, 
sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião ou condição. Por princípio, esses direitos têm como objetivo 
garantir a dignidade das pessoas de forma inalienável, ou seja, não são direitos que podem ser restringidos 
ou retirados, mas sim garantidos. Nesse sentido, todos possuem direito à educação, à saúde, à livre 
expressão, entre outros. 
 Os direitos necessários para a satisfação das necessidades humanas fundamentais são os chamados 
Direitos Humanos. 
 Necessidades humanas fundamentais: viver, respirar, falar, amar, pensar, comunicar, trabalhar, morar, 
ir e vir, etc. 
Os Direitos Humanos podem ser: 
 Abstratos: os de competência dos indivíduos. 
 Concretos: os de competência do Estado. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 1ª Geração - Direitos individuais ou direitos de liberdade: Reúne direitos civis e direitos políticos. 
Exemplo: direito à vida e dignidade; a não ser submetido a torturas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes; a não ser submetido a escravidão ou servidão, à igualdade diante da lei; à liberdade 
de opinião, de religião, de reunião, de associação, de locomoção, etc.  

 2ª Geração - Direitos sociais ou direitos de igualdade: Reúne direitos sociais, econômicos e culturais. 
Exemplo: salário digno; direito à saúde, educação, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, etc.  

 3ª Geração - Fraternidade ou direitos de solidariedade: Reúne direitos difusos e direitos coletivos. 

Exemplo: direito a um meio ambiente equilibrado; direitos do consumidor; direitos das crianças e dos 
adolescentes, dos idosos e de portadores de necessidades especiais; proteção do patrimônio 
artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico. 

 4ª Geração - Direitos da bioética e os direitos da informática. Reúne direitos políticos, defesa do 

pluralismo e da informação. São direitos que estão em estágio inicial de debate. Estão relacionados 
aos diversos temas, por exemplo: biotecnologia, engenharia genética, transmissão de dados, 
comércio virtual, a pirataria, a invasão de privacidade, direitos autorais e propriedade industrial.  

 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 O ponto de partida é o conceito de Cidadania:  Antigo direito romano.  

 No século XVIII  padrão mínimo da dignidade humana.  

 Atualmente é status político-social  situação jurídica de uma pessoa em relação a determinado 
Estado.  

 Cidadão ativo: o que pode exercer os direitos políticos (a partir dos 18 anos.). 

 Cidadão simples: todos os indivíduos. 
 
MOMENTOS CONTEMPORÂNEOS 

 1ª geração: os direitos de liberdade frente ao Estado (séc. XVIII) - Declaração de Virgínia (1776) e 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789); 
 2ª geração: os direitos de igualdade - os direitos sociais, econômicos e culturais (séc. XIX). Os 

direitos de igualdade exigem uma ação positiva do Estado, criando as condições institucionais para 
o seu efetivo exercício. O Estado passa a ser visto como o agente promotor das garantias e direitos 
sociais. 

 3ª geração: a Declaração Universal dos Direitos do Homem (10.12.1948) criada pela ONU. 
 

MOMENTOS ATUAIS 
 1ª geração: 1948 - Os direitos de liberdade - Declaração Universal dos Direitos do Homem.  
 2ª geração: 1966 - Os direitos de igualdade - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos. 
 3ª geração: 4 de julho de 1976, em Argel: Declaração Universal dos Direitos dos Povos. 
 4ª geração: 1993 - Declaração de Viena. 

 
O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)? 
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 A declaração é composta por 30 artigos que falam sobre diversos aspectos da garantia de direitos. O 
primeiro artigo fala justamente sobre isso “Todas as pessoas, mulheres e homens, nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos”. A DUDH também fala sobre direitos como liberdade de associação, liberdade 

religiosa, condena tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e fala também sobre acesso à saúde, 
educação, trabalho e lazer. 
 Expansão dos direitos humanos  Novos direitos: coletivos, econômicos, sociais, culturais. 
  Identificação de novos sujeitos: direitos étnicos, direitos gênero, etc. 

 
SOMOS DIFERENTES, NÃO SOMOS DESIGUAIS 

 Novos atores na ordem internacional: além dos Estados, Blocos Econômicos Regionais 
(Mercosul, União Européia), ONG, Indivíduos, Sociedade civil, etc. 

 Parâmetros internacionais para os Direitos Humanos: os Estados têm deveres jurídicos quando 
assinam tratados internacionais. A legislação nacional não pode garantir menos do que a legislação 
internacional. 

 Incorporação da agenda de Direitos Humanos por atores não governamentais: setor privado, 

blocos regionais, agentes financeiros internacionais, etc. 
 
Algumas considerações 

 Os direitos humanos constituem um grande progresso da “autoconsciência da humanidade” e podem 
se tornar o ponto de intersecção e consenso entre diferentes doutrinas filosóficas, fé religiosas e 
culturas.  

 Constituem um horizonte irrenunciável e uma oportunidade efetiva, ainda que precária, de 
transformar o nosso tempo ou, quanto menos, evitar a barbárie.  

 Constituem as condições necessárias para que cada homem possa realizar plenamente suas 
potencialidades humanas, nas condições históricas do mundo contemporâneo.  

 
Como esses direitos são garantidos? 

 As garantias vêm por meio de acordos e tratados internacionais sobre direitos humanos dos quais 
os países são signatários e também por legislações internas.  

 No caso do Brasil, a Constituição de 1988 foi batizada de “Constituição Cidadã”  justamente por 
trazer aspectos de garantia de direitos que a Constituição anterior não apresentava.  

 
 
Exercícios (registre no seu caderno) 
1. Pesquise: 
a) Reportagens de jornal ou de sites que mostram o desrespeito aos Direitos Humanos no Brasil. 
b) Reportagens que apresentam ações que ajudam a garantir os Direitos Humanos para a população. 
2. Pesquise e apresente iniciativas de pessoas, ONGs, igrejas ou do poder público que ajudam a garantir o 
acesso aos direitos humanos e uma vida melhor. 
3. Elabore um mapa mental sobre Direitos Humanos.  
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CIÊNCIAS – 9º ANO 
 
 

(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 – Abaixo temos os modelos atômicos e os nomes dos estudiosos que conceberam os modelos: 
 
 
 

 

 

 

1 – Dalton                     2 – Thomson                   3 – Rutherford                          4 – Rutherford – Bohr 

 
Marque os números dos modelos que correspondem às informações contidas em cada alternativa.  

a) Modelo conhecido como pudim de passas. (    ) 

b) Modelo planetário. (    ) 

c) Modelos que possuem elétrons. (                    ) 

d) Modelo no qual podemos observar a presença de nêutrons. (    ) 

e) Modelo que não possui nenhuma partícula subatômica. (     ) 

f) Primeiro modelo no qual chamamos de fato, as partículas elétricas positivas de prótons. (    )  

2 - Os átomos dos diversos elementos químicos existentes se unem uns aos outros por meio de ligações 
químicas. Quando os átomos isolados realizam uma ligação química, é criada então uma molécula, que por 
sua vez é a menor parte de alguma substância. Observe o exemplo abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Como podemos ver, uma molécula de água é composta de dois átomos do elemento químico hidrogênio e 
um átomo do elemento químico oxigênio. Todo esse mundo atômico é tão pequeno que não nos damos 
conta, mas só por curiosidade, saibam que em uma gota de água temos nada menos do que 1,67 x 10²¹ 
moléculas de água, um número tão grande que, se escrito, ocuparia umas duas linhas da nossa folha. Para 
ter uma ideia, a molécula é tão pequena perto da gota d’água, que seria o equivalente a jogarmos uma 
garrafa de 1 litro em meio ao volume de água de todos os oceanos da Terra.  
Agora, pesquise e escreva alguma substância, alimento, medicamento, material que seja composto pelos 
átomos e moléculas a seguir. Caso precise de ajuda para identificar o elemento químico utilize a tabela 
periódica no livro didático. 

a) O2    

b)  NaCl      

c) CO2 

d) P      

e) O3  

3 - O ponto de fusão do ferro é igual a 1 530 ºC e o ponto de ebulição é de 2 450ºC. Baseado nisso, qual 
será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas: 

 

1 átomo de 

Hidrogênio 

(H) 

 

1 átomo de 

Hidrogênio 

(H) 

 

1 átomo de 

Oxigênio 

(O) 

 

Uma molécula de água 

(H2O) 
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a) 25° C 
 

b) 130° C 
 

c) 1459° C 
 

d) 2 235 ºC 
 

e) 3 002 ºC 
 

4 - Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de: 
a) elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. 
b) uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. 
c) um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. 
d) uma região central com carga negativa chamada núcleo. 
e) um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercada por elétrons. 
 
5 - (ITA-SP) As propriedades dos elementos são função periódica de sua (seu): 
a) massa atômica 
b) número atômico 
c) diâmetro atômico 
d) número de oxidação 
e) raios atômico e iônico 
 
6 - Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com 
o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico 
chamada de: 

a) Solidificação. 
b) Condensação. 
c) Fusão. 
d) Sublimação. 
e) Evaporação. 

 

INGLÊS – 9º ANO 
 
 (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 iniciar com algumas Warm-up Questions!  

 What brings to mind when you hear the word ‘bullying’? (O que vem a sua mente quando você 
escuta a palavra bullying?)  

 Why do people bully each other? (Por que as pessoas praticam bullying umas com as outras?)  

 What damage does bullying do to people? (Quais malefícios o bullying traz as pessoas?)  
 
 Now, read the text:  
Bullies  
A bully is someone who hurts others. Bullies usually hurt the same person, again and again, on purpose. 
There is no typical bully. Bullies can be boys, girls or adults. There are three kinds of bullying. Young bullies 
usually use words (verbal bullying). They call people ugly names and tease their victims. Older bullies often 
use physical bullying – they hit, push, kick and so on. Teenagers often use the third kind, called emotional 
bullying. This means that bullies don’t touch the other person but they play with people’s feelings. For 
example, bullies spread false rumors about someone in class. They ignore people or laugh at them behind 
their back to make the victims feel like they don’t belong to the group. Or they may use cyberbullying, which 
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is becoming more and more common. For example, they post photos on the internet. Let’s be clear about 
three things: (1) bullying is not ‘normal’ – it’s not a part of growing up; (2) one type of bullying is not better 
than another – bullying is bullying; and (3) all bullying is wrong.  
Here are some reasons why people bully:  
 

 They don’t feel very important. Bullying makes them feel more important.  
 

 They have no friends and feel lonely. Many bullies don’t know how to make friends  

 because no one taught them how.  
 
  
answer the questions:  
a. What do you think the text is about?  

b. Do you know any bully?  
 
2- Read the article and answer the questions.  

a. What are the three kinds of bullying? Is one type more serious than another?  

b. Why do people bully?  

c. What did you learn from the text that was interesting? Which information surprised you?  

 

ARTE – 9º ANO 
 

(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. 

Ana Teixeira 
Artista formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP e mestra em Poéticas Visuais pela mesma 
Universidade.  
Seu trabalho transita por diferentes meios, com interesse particular pelo desenho e pela arte participativa 
ou relacional, tendo a literatura e o cinema como suas principais referências.  
Nos últimos anos participou de exposições e residências em diferentes partes do mundo, tais como: 
Alemanha, 2004; França, 2005; Chile, 2006; Canadá, 2008; Dinamarca, 2010; Brasil, 2011; Chile, 2014. 
 
Na ARTE RELACIONAL ou PARTICIPATIVA, a ênfase é colocada na forma como o espectador 
participa da obra de arte. 
A artista Ana Teixeira tem vários trabalhos em arte relacional: 
-Troco sonhos; 

-Outra identidade; 

-Empresto meus olhos aos seus.  
 

 
 

Atividades 
 

1 - Escolha uma das intervenções citadas e conte o que você achou interessante nela. 
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 2- Descreva todos os materiais que foram utilizados na intervenção que você escolheu.  
3- Agora, use a criatividade e escreva um roteiro de uma intervenção relacional inventada por você. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 9º ANO 

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 de Rede/Parede são: voleibol, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, badminton, 
quimbol, squash, entre outros. 
Vamos estudar sobre as posições dos jogadores no time de vôlei. 

 
Os sistemas táticos são baseados nas posições 

A posição n.º 1 chama-se defesa direita, e é a posição de saque. 
A posição n.º 2 chama-se saída de rede. 
A posição n.º 3 chama-se meio de rede. 
A posição n.º 4 chama-se entrada de rede. 
A posição n.º 5 chama-se defesa esquerda. 
A posição n.º 6 chama-se defesa central. 
 
As posições 4, 3 e 2 são de ataque, portanto, somente os jogadores que as ocupam podem atacar e bloquear 
dentro da zona de ataque. As posições 1, 6 e 5 são de defesa, os jogadores que as ocupam não podem 
bloquear, e só podem atacar se estiverem posicionados atrás da linha de ataque, na zona de defesa. 
 
Os jogadores da linha de ataque (posições 2, 3 e 4) podem participar normalmente das jogadas de rede 
(ataque e bloqueio). O jogador de defesa (posições 5, 6 e 1), caso apoie os pés na zona de ataque, não 
poderá efetuar ataques com a bola estando a uma altura superior à borda da rede. Para tanto, ele deverá 
saltar de trás - antes da linha, ainda na zona de defesa - da linha de ataque, sem pisar nesta. Ele também 
não poderá em qualquer circunstância realizar bloqueios. 
 
O LÍBERO... 
Devido as evoluções técnicas e táticas das equipes, foi introduzido o líbero, um jogador específico para a 
defesa. Este jogador não pode atacar e sacar, fazendo o rodízio somente na área de defesa e também não 
há limite de substituição para ele. Ele sempre usa um uniforme de cor diferente.Assim, com a introdução do 
líbero, haverá quase sempre 4 jogadores de ataque. No 5x1 sem líbero, haverá sempre 5 atacantes, mesmo 
que estes estejam no fundo.  
 
ATIVIDADE DO DIA! 
Vamos testar nossos conhecimentos? 
O Brasil é uma das grandes potências no vôlei, então hoje a nossa atividade é escrever o nome de 2 
jogadores brasileiros, em cada posição, e citar em quais times eles jogam atualmente. 
Se precisar, faça uma pesquisa. 


