
 

 

CARO(A) ALUNO(A), 

Esta é nossa 4ª semana de atividades online. Nosso intuito sempre foi de recebê-los 

com o maior CARINHO e RESPEITO do mundo. Talvez, estejamos enfrentando o maior 

desafio destes nossos encontros: o CORONAVÍRUS. Este é o momento de nos protegermos e 

nos ajudarmos. A nossa Rede de Ensino quer reforçar nosso carinho e nosso respeito por você, 

te protegendo e protegendo a sua FAMÍLIA. Por isso, nossos encontros serão virtuais. 

Pedimos que, neste momento, você e sua família se unam e não deixem de aprender JUNTOS! 

O CORONAVÍRUS irá limitar nossos encontros presenciais, mas jamais interromperá 

nosso trabalho em função de sua APRENDIZAGEM, de seu crescimento e de sua família. Se 

cuidem! 

E, para que continue sempre aprendendo, seguem atividades que precisam ser 

realizadas semanalmente.  

Estas são as atividades da 4ª SEMANA (DE 22 A 26 DE FEVEREIRO). Para que 

possa realizá-las, damos algumas dicas: 

 Procure um lugar aconchegante para realiza-las; 

 Peça ajuda aos seus pais e/ou responsáveis (aproveitem para reforçar a união); 

 Procure estabelecer contatos virtuais com seus professores para tirarem dúvidas (as 

Escolas estão se organizando para isso); 

 Assim como precisa manter contato virtual com seus professores, você também precisa 

se lembrar de seus colegas de turma. Eles devem estar ansiosos pelo seu contato 

virtual!; 

 Utilize a internet para pesquisas responsáveis que te auxiliem na elaboração das 

tarefas diárias; 

 Você está recebendo um material com 12 (doze) Disciplinas e 24 (vinte e quatro) 

tarefas. Tente realizá-las de segunda à sexta-feira, completando duas Disciplinas por 

dia para não ficar exausto ou exausta.  

Por fim, torceremos para que este momento passe rápido e que possamos, novamente, 

nos abraçar e retornarmos a nossa rotina, matando esta saudade que já temos uns dos 

outros. Mas, por enquanto, um grande abraço virtual e boa tarefa! 

Faça em seu caderno! Ajude nosso planeta não imprimindo! 

Proteja-se evitando deslocamento para impressão! 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: migração  

TAREFA 1  

Cidadão – Zé Ramalho 
 
Tá vendo aquele edifício, moço? 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
 
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz, desconfiado 
Tu tá aí admirado 
Ou tá querendo roubar? 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar o meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio, moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
Pai, vou me matricular 
Mas me diz um cidadão 
Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar 
 
Essa dor doeu mais forte 
Por que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja, moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 



Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
 
Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
 
Hoje o homem criou asa 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
 

A identidade de um migrante nordestino que veio para o grande centro em busca de uma melhor qualidade de 
vida para ele é para sua família, onde ele se deparou  com a discriminação  social,vendo que as obras que ele 
participou, ele não podia ter acesso pela sua condição econômica e social, mas que ajudando na construção de uma 
igreja, a casa de Cristo, sendo que ali ele percebeu o tratamento de igualdade entre os homens. 

TAREFA 2  

Atividades 
 

1) Como é o dia do migrante nordestino em um grande centro? Quais são as principais dificuldades encontradas  
por ele? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

2) Usando as cores ou mesmo uma única cor, expresse abaixo seus sentimentos com relação a música  
apresentada. Pode ser em forma  de desenho ou escrita. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

___ 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RFtw0_qNl54 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFtw0_qNl54


 

COMPONENTE CURRICULAR – ciências – biologia (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: a origem da vida  

TAREFA 1  

 

1 - A ORIGEM DA VIDA 

 

 Qual foi o primeiro ser vivo a existir no planeta Terra? 

 Será que os organismos pode surgir a parti de matéria não viva ? 
 

Ao longo da história da ciência, muitos pensadores se dedicaram a entender a origem da vida. 

Vamos conhecer algumas das principais ideias sugeridas de como surgiu a vida. 

 

 

2- ABIOGÊNESE X BIOGÊNESE: 

 

Até a metade do século XIX, muitos filósofos entre eles Aristóteles, e outros estudiosos acreditavam 

que a vida surgia da matéria sem vida: ratos e insetos, por exemplo, surgiram a parti de restos de comida. 

Essa ideia é chamada de geração espontânea ou abiogênese. A Abiogênese vem do grego a, “sem”; bios 

“vida”, e gênesis “origem”. 

Outros exemplos clássicos dessa ideia (abiogênese) é que camisas sujas poderiam dar origem a ratos, 

ou que o lodo dos rios, poderiam dar origem à alguns anfíbios e répteis. 

Entretanto, alguns estudiosos da época sentiram a necessidade de realizarem experimentos para 

comprovar o pensamento da geração espontânea. Em 1668, o médico italiano Francesco Redi (1626-1697) 

elaborou um experimento para testar a hipótese de que a vida poderia se originar da matéria sem vida. Redi 

observou em seu experimento (Figura.1): 

 

Frasco 1: Frasco aberto com um pedaço de carne dentro, permitia que moscas entrasse e depositasse 

os ovos na carne em decomposição. Com isso, depois de algum tempo surgiam larvas.  

Frasco 2: Colocou sobre o frasco de vidro uma tela que impedia a entrada de mosca e deposição de 

ovos na carne. Esse frasco permitia a entrada de ar. 

Frasco 3: O frasco encontrava-se totalmente lacrado, impedindo a entrada de moscas e a deposição 

de ovo na carne em decomposição. Esse frasco impedia a entrada de ar.  

 

Redis supôs então que o aparecimento de larva era devido os ovos depositados pelas moscas adultas 

que portanto, não surgiram por geração espontânea a parti da carne, como era afirmado na época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Se a ideia da geração espontânea fosse verdadeira, as larvas de moscas deveriam aparecer tanto 

nos frascos aberto, como nos fechados. Dessa forma, essas evidências contrariaram a teoria da geração 

espontânea. Surgindo, assim, a ideia da biogênese, na qual um ser vivo só pode surgir a parti de outro 

ser vivo. 

Em 1864, o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895) realizou um experimento para demostrar 

que há microrganismo no ar e que eles podem contaminas a matéria e originar mais microrganismo 

(Figura. 2). 

 

 

 

 

Figura 1 Experimento de Redi 

Figura 2 Experimento de Pasteur. 



          Pasteur ferveu o caldo de carne em um balão de vidro com gargalo em forma de S. Quando o caldo 

de carne esfriou, o ar entrou no frasco, por que o gargalo estava aberto, mas as poeiras e os microrganismos 

presentes no ar ficaram retido na curva do gargalo. Por isso, mesmo depois de muitos dias, não havia 

microrganismo no caldo de carne de carne. Pasteur, então, quebrou o gargalo (em forma de S) do frasco. 

Sem o gargalo, os microrganismos do ar caíram no caldo e se multiplicaram. 

    Com esse experimento, Pasteur forneceu uma forte evidência de que os microrganismos já estão 

presentes no ar, e não teriam surgido por geração espontânea, reforçando a ideia de biogênese.  

Observamos que para explicar como algumas coisas ocorrem, não é suficiente apenas observar a 

natureza.  Dessa forma, compreendemos que a realização dos experimentos para testar as hipóteses dentro 

do campo da ciência é fundamental para formação do conhecimento cientifico.  

 

3- HIPÓTESE SOBRE A ORIGEM DA VIDA: 

 

Atualmente, sabe-se que os organismos vivos só se originam de outros seres vivos. Mas teve um 

tempo que não existiu nenhum ser vivo na Terra, nem animais, nem plantas e nem bactérias. Então, como 

surgiu a primeira vida na Terra? 

 Estima-se que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Observa-se a linha do tempo (Figura. 3):  

 

 

3.1- A teoria de Oparin e Haldane: 

 

Oparin e Haldane lançaram a hipótese na década de 1920 que explica a origem da vida. Eles 

consideravam que a atmosfera da Terra primitiva era diferente da atual. Cheia de metano (gás 

comum dos pântanos) amônia (substancia encontrada hoje em dia nos produtos de limpeza), gás 

hidrogênio, além do vapor de água.  

Nesse período havia muita energia liberada das tempestades (descarga elétrica) e juntamente 

com os raios ultravioleta do sol e os gases atmosféricos, deram origem a diferentes elementos e 

moléculas químicas. Entre as substâncias estavam: açúcares, proteínas, gorduras e essas substâncias 

são chamadas de orgânicas.   

As moléculas reagiam umas com as outras e se transformam, assim teria surgido uma espécie 

de material genético primitivo. Capaz de duplicar, ou seja, de fabricar outras copias. E  
 

 

que alguns momentos, esse material genético, no momento de sua duplicação poderia sofrer falhas. 
De acordo com Oparin e Haldane, esse material genético primitivo se associava a outras 

substancias orgânicas como proteínas.  Dessa forma, teriam surgidos algo aparecido como uma 

célula, só que mais simples. Uma espécie de bactéria primitiva.  

Ao contrário do que era defendido pelas ideias da abiogênese, a geração espontânea só foi 

permitida por que as condições ambientais da Terra nesse período primitivo eram favoráveis para 

o surgimento da primeira forma de vida. 
 

 

Figura 3 Origem da Terra e suas transformações. 



3.2- Experimento de Miller: 

 

Stanley Miller, acreditando que a Terra primitiva era composta de amônia, metano, hidrogênio e 

vapor de água – segundo o modelo de Oparin - criou, em 1952, um dispositivo no qual tais compostos 

eram aquecidos e resfriados, além de submetidos a descargas elétricas, sob a supervisão de Harold Urey. 

Esta foi uma tentativa de recriar o ambiente primitivo da Terra. 

Um aluno chamado Stanley Lloyd Miller, em 1953, construiu em laboratório um sistema que 

simulava as condições da atmosfera primitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O experimento de Miller era formado por tubos e balões de vidro interligados, onde foram 

adicionados compostos existentes na atmosfera primitiva, segundo Oparin: amônia (NH3), metano 

(CH4), hidrogênio (H2) e vapor de água (H2O). 

O sistema foi aquecido e recebeu descargas elétricas, simulando a temperatura elevada da época e 

as tempestades que ocorriam. No condensador a mistura dos gases era resfriada, simulando o resfriamento 

da Terra, pois as gotículas de água acumuladas escorriam, simulando as chuvas. O aquecimento provocava 

o ciclo desse processo. 

Miller manteve esse sistema por uma semana. Após esse tempo, a água do reservatório, ou 

armadilha, foi analisada através de vários experimentos e mostrou a presença de aminoácidos e 

outras substâncias químicas mais simples. 

 

TAREFA 2  

ATIVIDADES 

1) Defina Abiogênese e Biogênese: 

R. 

 

2) Quais foram as contribuições cientificas de Francesco Redi, Louis Pasteur, Oparin e Haldane e Miller 

no contexto da ciência.  
R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Experimento de Miller. 

https://www.infoescola.com/geografia/atmosfera/
https://www.infoescola.com/evolucao/ideias-de-oparin/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/amonia/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/hidrogenio/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/condensador/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/gases/
https://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/
https://www.infoescola.com/quimica/substancia-quimica/


 

COMPONENTE CURRICULAR – física (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: notação científica  

TAREFA 1  

Notação Científica 

A notação científica é uma ferramenta bastante utilizada não só na Física, mas também na 
Matemática e Química. Ela nos permite escrever e operar números que, quando escritos em sua 
forma original, exigem grande paciência e esforço, já que, ou são números muito grandes, ou muito 
pequenos. Imagine, por exemplo, você escrevendo a distância entre o planeta Terra e o Sol em 
quilômetros ou escrevendo a carga de um próton em coulomb. 

Ou seja, é uma maneira de escrever um número muito grande ou muito pequeno de modo a 
facilitar sua multiplicação, divisão, soma ou subtração. 

Vamos começar a estudar essa escrita com as potências de base 10. 

 Vamos ver o que acontece quando operamos a base 10 com expoente positivo: 

Regra: As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1 seguido de zeros da 
quantidade do número do expoente. 
Exemplos: 

 
 Vamos ver o que acontece quando operamos a base 10 com expoente negativo: 

Regra: Se tivermos o expoente negativo, basta que coloquemos esse resultado no 
denominador de uma potência cujo numerador é o 1. Podemos ainda escrevê-lo na forma 
decimal, sendo que o número do expoente indica a quantidade de dígitos após a vírgula. 
Exemplos: 



 
 
 

TAREFA 2  

1 – Escreva os números abaixo em notação científica: 

 
 

SUGESTÃO DE LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=oyjWOUnpY08&ab_channel=Matem%C3%A1tican

oPapel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oyjWOUnpY08&ab_channel=Matem%C3%A1ticanoPapel
https://www.youtube.com/watch?v=oyjWOUnpY08&ab_channel=Matem%C3%A1ticanoPapel


 

COMPONENTE CURRICULAR – ciências: QUÍMICA (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: MATÉRIA; PROPRIEDADES GERAIS DA MATÉRIA. 

TAREFA 1  

 

           Mostre que você é fera em “Química” resolvendo as questões a seguir: 

 

1 – O estudo da química permite conhecer melhor a matéria, ou seja, os diversos tipos de materiais que formam 

tudo o que existe no Universo, e suas transformações. De acordo com os nossos estudos, como podemos definir 

“matéria”? 

_______________________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________________

__ 

 

2 – Você estudou os termos: matéria, corpo, objeto e energia. Então, classifique cada item abaixo com um 

desses termos: 

 

a) Calor: _______________________________        b) Ar atmosférico: ___________________________ 

c) Barra de ferro: ________________________         d) Estátua de granito: _________________________ 

 

TAREFA 2  

 

 

           Vamos conhecer as propriedades que constituem a matéria! 

 

 

Propriedades da matéria 

 

Toda matéria apresenta propriedades. Essa propriedades identificam a matéria. Existem dois tipos de 

propriedades da matéria: as propriedades gerais que estão presentes em todos os tipos de matéria e as 

propriedades específicas que distinguem as substâncias. 
 

 É importante que você compare as propriedades gerais aqui apresentadas. Vamos conhecer algumas! 

 

1 – Massa: É a medida da quantidade de matéria de um corpo. A unidade de massa é o quilograma (kg). A 

massa é medida por meio da balança. 

2 – Compressibilidade: Os corpos possuem a propriedade de poder diminuir de tamanho, sob a ação de forças 

externas. 

3 – Volume e extensão: Todos os corpos ocupam lugar no espaço. Todo corpo tem extensão. 

4 – Inércia: A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força atue sobre 

ela. 

5 – Elasticidade: Os corpos possuem a propriedade de voltar à forma e ao volume originais, cessada a ação 

que os deformou. 

6 – Imprenetrabilidade: Dois corpos não ocupam, ao mesmo tempo, um mesmo lugar no espaço. 

7 – Indestrutibilidade: A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. 

8 – Divisibilidade: A matéria pode ser dividida, até certo limite, em partes menores, sem que suas propriedades 

se alterem. 

 



 

 

 

Vamos praticar! 

 

1 – Vamos agora, enumerar as figuras, conforme as definições das propriedades gerais da matéria apresentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        (       ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força aja sobre ela. Que 

propriedade da matéria está sendo representada na figura a seguir? 

 

 

 

 

a) Massa 

b) Extensão. 

c) Impenetrabilidade. 

d) Inércia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais 
voltará ao seu tamanho original.”                                      

                                                             Albert Einstein 
SUGESTÃO DE LINK:  

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

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

https://youtu.be/I-9VdAtBG-s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtO_UvPHQpI
https://www.youtube.com/watch?v=PWqoOtAfOGM
https://youtu.be/I-9VdAtBG-s


 

COMPONENTE CURRICULAR – educação física (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: CLASSIFCAÇÃO DOS ESPORTES 

TAREFA 1  

As modalidades esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está 
relacionada à organização estrutural do jogo em si, à prática que envolve os gestos motores, a 
relação com o adversário. 

 
TIPOS DE ESPORTES 

Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que 
podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. Exemplos: todas as provas do atletismo, 
patinação de velocidade, remo, ciclismo, levantamento de peso, natação, etc 

EXEMPLOS: Corrida de 100 metros rasos, Salto em Altura, Lançamento de Dardo, Natação, etc.  

       

ATIVIDADE PARA NOTA 
1 – Cite quais esportes de Marca você já praticou. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

TAREFA 2  

 

 

ATIVIDADE PARA NOTA 
2 – No salto e altura qual forma baixo será feita a medição do índice que o atleta alcançou? 
 

Metros de altura                    (b) tempo percorrido                (c) metros em distância 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=aCgWEhdi-mo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCgWEhdi-mo


 

COMPONENTE CURRICULAR – geografia (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: ordem bipolar  

TAREFA 1  

 
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países dividiram-se em virtude das diferenças entre seus sistemas 
políticos, sociais e econômicos. Surgiram, assim, dois polos de influência: um capitalista e outro socialista. 
 
De um lado estavam os Estados Unidos e os países que compartilhavam o sistema capitalista; do outro, a União 
Soviética e os países que adotaram o sistema socialista. 
 
Com isso, a ordem política mundial adquiriu um caráter bipolar. Observe o mapa a seguir. 
 
 
 

 
 
 

                                   Corridas armamentista e espacial 
As superpotências investiam progressivamente em arsenais militares — incluindo nucleares — como forma de 
intimidação aos oponentes. Essa crescente militarização das duas superpotências foi chamada de corrida 
armamentista. A consequência foi a ameaça da eclosão de outra guerra mundial, com utilização de armas nucleares, 
o que seria catastrófico para a humanidade. 
 
Também havia disputa pela supremacia na exploração do espaço, que ficou conhecida como corrida espacial. Essa 
disputa era considerada muito importante para a defesa territorial e simbolizava a superioridade 
tecnológica e ideológica. Com a corrida espacial, o ser humano chegou à Lua e foram investidos milhões de dólares 
em pesquisas que geraram  novas tecnologias e grandes avanços científicos. 
 
 
 
 

 

TAREFA 2  



Atividades 
1) Com suas palavras defina o que você entendeu por Ordem Bipolar. 

 

2) Com suas palavras defina o que você entendeu por Corrida armamentista. 

 

3) Com suas palavras defina o que você entendeu por corrida espacial. 

 

 

 

4) Faça uma pesquisa para responder as questões abaixo: 

 

a) Qual foi a data e o nome do primeiro astronauta a ser enviado ao espaço? 

 

b) Nome do país e  regime politico social e econômico que  enviou esse astronauta? 

 

c) Qual foi o país e o nome do primeiro astronauta a pisar  na Lua? 

 

d) Regime politico social e econômico do país que enviou esse astronauta/ 

 

e) Qual foi a frase dita por esse astronauta ao pisar na Lua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – geometria (9º ANO) 

3ª SEMANA – DE 18 A 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Ângulos opostos pelo vértice (o.p.v.) e Ângulos alternos internos 

e ângulos alternos externos 

TAREFA 1  

Ângulos opostos pelo vértice (o.p.v.) 

Note, na figura abaixo, que as semirretas OA e OB, que formam o ângulo AÔB, são opostas, respectivamente, 

às semirretas OD e OC, que formam o ângulo CÔD. Além disso, os ângulos AÔB e CÔD têm o vértice O em 

comum.  

Por esse motivo, dizemos que os ângulos AÔB e CÔD são opostos pelo vértice (o.p.v.). 

 
Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. 

 

Uma propriedade importante dos ângulos opostos pelo vértice é: 

 

Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. 

 

Ângulos alternos internos e ângulos alternos externos 

Vamos considerar duas retas coplanares, r e s, e uma transversal, t. Dois ângulos são alternos internos quando 

são internos, não têm o mesmo vértice e estão situados em lados opostos em relação à transversal. Os ângulos 

destacados nas figuras são alternos internos. 

 
Dois ângulos são alternos externos quando são externos, não têm o mesmo vértice e estão situados em lados 

opostos em relação à transversal. Os ângulos destacados a seguir são alternos externos. 

 
Vamos considerar as retas paralelas r e s cortadas pela transversal t na figura abaixo. 

 
Os ângulos de medidas a e b são alternos internos. Então, temos:  



• a = c, pois são medidas de ângulos correspondentes formados pelas paralelas r e s com a transversal t;  

• c = b, pois são medidas de ângulos opostos pelo vértice. Logo, a = b, pois ambas as medidas são iguais a c. 

Isso significa que: 

Se duas retas são paralelas, então os ângulos alternos internos formados com uma transversal são 

congruentes. 

 
Essa propriedade também é válida para os ângulos alternos externos: 

Se duas retas são paralelas, então os ângulos alternos externos formados com uma transversal são 

congruentes. 

 

 

 

 

 

TAREFA 2  

1) Determine as medidas x e y em cada caso, considerando que r ⁄⁄ s e que t é transversal. 

 

a)  

 
 

b)  

 
 

 

2) Considere a figura abaixo, em que r ⁄⁄ s e x, y e z são as medidas dos ângulos x, y e z respectivamente. 

 
a) Os ângulos x e y são ângulos alternos externos?  

 

b) Os ângulos x e z são ângulos complementares, suplementares ou opostos pelo vértice?  Qual é a 

relação entre x e z?  

 



c) Os ângulos z e y são ângulos correspondentes? Qual é a relação entre z e y?  

 

d) Comparando as respostas dos itens b e c, conclua qual é a relação entre x e y. 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gINGvX33Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gINGvX33Oro


 

COMPONENTE CURRICULAR – história (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Uma república em construção (Brasil) 

TAREFA 1  

1- Leia o trecho a seguir de um livro do historiador José Murilo de Carvalho. 

O povo assistiu bestializado à proclamação da República, segundo Aristides Lobo. [...] 

O povo sabia que o formal não era sério. Não havia caminhos de participação, a república não era para valer. Nessa perspectiva o 

bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se prestasse à manipulação. [...] 

Quem apenas assistia, como fazia o povo do Rio por ocasião das grandes transformações realizadas a sua revelia, estava longe de 

se bestializado. Era bilontra. 
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 159, 160 

Bilontra 
Que ou quem age com esperteza 

a) O autor do texto afirma que “a república não era para valer”. Explique o que ele quer dizer com isso. 
b) Por que o autor considera “bilontra” quem não levava a sério a política? 
c) O autor do texto e o jornalista Aristides Lobo têm a mesma opinião sobre a postura da  população da cidade do Rio 
de Janeiro frente às transformações que ocorriam naquela época? Explique. 
 

 

TAREFA 2  

2-Faça um texto comparando os movimentos de Canudos e do Contestado. Indique o local e a 
época de cada movimento, as motivações, os líderes, os grupos envolvidos e o desfecho de 
cada um deles. 

 

SUGESTÃO DE LINK:  

https://josemarkmasiero.wordpress.com/2021/02/06/brasil-republica/ 
material de apoio: apostila de história unidade 1 –cap 1 e 2 pag. De 05 à 19 e  
vídeo aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://josemarkmasiero.wordpress.com/2021/02/06/brasil-republica/


 

COMPONENTE CURRICULAR – inglês (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: GOING TO FUTURE 

TAREFA 1  

Going to é usado para expressar um futuro próximo, algo que, com certeza, está prestes a acontecer ou que temos 
a intenção de fazer. 
Na Língua Inglesa, assim como no Português, pouco usamos o futuro do presente (consertará, levará, irá, trará, etc), 
que corresponde ao Simple Future. Na maioria das vezes, damos preferência à construção vou consertar, vou 
levar, etc. Essa construção se faz com o Going to em Inglês. Observe suas formas e usos: 

Forma afirmativa 
A forma afirmativa desta estrutura verbal é formada por going to seguido do infinitivo do verbo principal sem 'TO'. O 
verbo to be serve como auxiliar e se posiciona após o sujeito: 
We are going to spend our vacation in Paris. 

(Vamos passar nossas férias em Paris.) 

 
My mother is going to take me to the school today. (Minha mãe vai me levar para escola hoje.) 
I'm going to call you tonight. (Vou te ligar hoje à noite.) 
I'm going to have a shower before having dinner. (Vou tomar banho antes de jantar.) 

AFFIRMATIVE FORM: SUJEITO + VERBO TO BE + GOING TO + INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'. 

Forma negativa 
Na forma negativa, coloca-se not entre o verbo to be e going to: 
I'm not going to talk to you until you apologize for what you have done. (Não vou falar com você até você se desculpar 
pelo que fez.) 
They are not going to come. (Eles não vão vir.) 
I'm not going to have any difficulty to do that. (Não vou ter nenhuma dificuldade para fazer isto.) 

NEGATIVE FORM: SUJEITO + VERBO TO BE + NOT + GOING TO + INFINITIVO DO VERBO 
PRINCIPAL SEM 'TO'. 

Forma interrogativa 
Na forma interrogativa de going to, o verbo to be se posiciona antes do sujeito. Observe alguns exemplos: 

Are they going to help us? (Eles vão nos ajudar?) 
What are you going to do next weekend? (O que você vai fazer no próximo final de semana?) 
Is she going to have a baby? (Ela vai ter um filho?) 
Is he going to stay here? (Ele vai ficar aqui?) 

INTERROGATIVE FORM: VERBO TO BE + SUJEITO + GOING TO + INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'. 

 
Obs.: em suma, você apenas quer saber conjugar  o verbo to be, pois usamos o going to para a todas as pessoas. 
Exemplo: 
I am going to.. 
You are going.. 
He is going to.. 
She is going to.. 
It is going to… 
We are going to… 
You are going to… 
They are going to… 



TAREFA 2 

1) Preencha os espaços com a forma afirmativa do going to. 

a) My father ________________________ (buy) a car. 

b) Our classmates _____________________(enjoy) their afternoon watching movies. 

c) I'm so sad! My best friend May___________________ (move) to another city. 

d) My neighbours_____________________ (build) a new garage. 

e) My friends and I _____________________(learn) Italian 

 

SUGESTÃO DE LINK: aula going to future: https://www.youtube.com/watch?v=FD95-

xP_KIU&t=76s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FD95-xP_KIU&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=FD95-xP_KIU&t=76s


 

COMPONENTE CURRICULAR – Matemática (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS:CONJUNTO DOS  NÚMEROS REAIS 

TAREFA 1  

Chamamos de Números Reais o conjunto de elementos, representado pela letra maiúscula R, que inclui os: 

 Números Naturais (N): N = {0, 1, 2, 3, 4, 5,...} 

 Números Inteiros (Z): Z= {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...} 

 Números Racionais (Q): Q = {...,1/2, 3/4, –5/4...} 

 Números Irracionais (I): I = {...,√2, √3,√7, 3,141592....} 

Conjunto dos Números Reais 
Para representar a união dos conjuntos, utiliza-se a expressão: 

R = N U Z U Q U I ou R = Q U I 

Onde: 

R: Números Reais 

N: Números Naturais 

U: União 

Z: Números Inteiros 

Q: Números Racionais 

I: Números Irracionais 

 

2 – POSICIONAMENTO NA RETA:  
Para cada número real, existe um ponto correspondente na reta numerada. E, para cada ponto da reta, existe um 

número real correspondente. Assim, além de ordenar os reais, podemos posicioná-los em uma reta. Para isso, o 

ideal é que eles estejam na forma decimal, pois, desta forma, fica mais fácil achar suas posições.  

 
 

 

Caros alunos, vocês também podem consultar o livro didático página 

18 e acessar o link com o vídeo explicativo  para melhor entendimento. 



 

 

TAREFA 2 

 

QUESTÃO 1 

QUESTÃO 1 - Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. 

1 – Todo número natural é inteiro? 

2 – Todo número inteiro é natural? 

3 – Todo número inteiro é racional? 

4 – Todo número irracional é racional? 

5 – Todo número inteiro é real? 

6 – Todo número é real? 

QUESTÃO 2 - Dados os números: 

0; 144; – 144; 25; – 25; 2,45; – 2,45; 1; – 1; √7; –√7; √–7 

                                  4    4  

a) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais? 

b) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros? 

c) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números racionais? 

d) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números irracionais? 

e) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números reais? 

f) Quais desses números não pertencem a nenhum dos conjuntos acima? 

Faça as atividades propostas no livro didático TELÁRIS, página 19. 

Bom estudo! 

 

SUGESTÃO DE LINK: https://youtu.be/m9Bv2D32-40 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m9Bv2D32-40


 

COMPONENTE CURRICULAR – língua PORTUGUESA (9º ANO) 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Orações coordenadas. 

TAREFA 1  

 

As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. 

Elas são classificadas em dois tipos: orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. 

 Orações assindéticas 

           As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são 

ligadas     através de nenhum conectivo. 

  Exemplos: 

  
*chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. 

  *Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. 

  *Não tem vontade de comer, estudar, sair. 

 

Orações sindéticas 

As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto ligado através de uma 
conjunção ou locução coordenativa. 

Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem ser: aditivas, adversativas, alternativas, 

conclusivas e explicativas. 

1- Oração coordenada sindética aditiva 

As orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição, soma. 

Os conectivos que coordenam as orações aditivas são: e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim, etc. 

* Chegamos à praia e nadamos. 

2-Oração coordenada sindética adversativa 

As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. 

Os conectivos que coordenam as orações adversativas são: e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, 

ainda, assim, senão, etc. 

*Eles queriam sair, porém, estava chovendo. 

3- Oração coordenada sindética alternativa 

As orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. 

Os conectivos que coordenam as orações alternativas são: ou, ou … ou; ora … ora; quer … quer; seja … seja. 

*Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. 



 

4- Oração coordenada sindética conclusiva 
As orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que expressam conclusões. 

Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são: logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, 
consequentemente, etc. 

*São adolescentes, logo irão namorar. 

5- Oração coordenada sindética explicativa 
As orações coordenadas sindéticas explicativas expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. 

Os conectivos que coordenam as orações explicativas são: isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois, etc. 

*Descemos do carro, porque o trânsito estava parado. 
 

TAREFA 2  

 
01-Assinale a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética 
a) Na festa da Natália comemos, cantamos, dançamos a noite toda. 
b) Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. 
c) O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. 
d) Cheguei cedo, portanto terei de esperar a escola abrir. 
e) Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins.  
 
02-Assinale a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética 
a) Na festa da Natália comemos, cantamos, dançamos a noite toda. 
b) Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. 
c) O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. 
d) Cheguei cedo, portanto terei de esperar a escola abrir. 
e) Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins. 

 

03-Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar.” 

A frase acima é uma oração coordenada 

a) explicativa 
b) conclusiva 
c) alternativa 
d) adversativa 
e) aditiva 

 
04-As orações coordenadas aditivas expressam a ideia de soma. A alternativa abaixo que não apresenta essa ideia : 

a) Ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer. 
b) Gosta de museu, bem como de teatro. 
c) Jéssica conheceu Portugal e Espanha. 
d) Não faz nem deixa ninguém fazer. 
e) Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-oracoes-coordenadas/ 

 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-oracoes-coordenadas/


 

COMPONENTE CURRICULAR – PRODUÇÃO TEXTUAL (9º ANO) 

3ª SEMANA – DE 18 A 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: poema  

TAREFA 1  

 

Definição (o que é poema) e principais características 
  

Poema é uma obra literária que é apresentada no formato de versos.  

  

Um poema pode ser a respeito de vários temas, porém os mais comuns são: amor, valorização da natureza, tema épico, 

feito heroico, etc.  

  

Os poemas fazem parte de um gênero literário conhecido como gênero lírico. 

  

Poeta e poetisa  
  

A pessoa que se dedica à criação de poemas denomina-se poeta (masculino) ou poetisa (feminino). 

 

 

Interpretação do poema Catar Feijão  

 

 

 
 

CATAR FEIJÃO 
A Alexandre O'Neill  

 

Catar feijão se limita com escrever: 

jogam-se os grãos na água do alguidar 

e as palavras na da folha de papel; 

e depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 

água congelada, por chumbo seu verbo: 

pois para catar esse feijão, soprar nele, 

e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

 

Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 

o de entre os grãos pesados entre 

um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

um grão imastigável, de quebrar dente. 

Certo não, quando ao catar palavras: 



a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, 

açula a atenção, isca-a com o risco. 

MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 16-17 

 

 

 

QUESTÕES DE INTERPRETAÇÃO 

 

1. O poema é sobre como catar feijão? Justifique. 

 

 

2. Catar poderia ser substituído por que outras palavras? 

 

 

3. Pode-se dizer que o texto é um poema de amor? Por quê? 

 

4. Catar feijão é um assunto tipicamente poético? O que você acha disso? 

 

 

5. Quantas estrofes há no poema? 

 

 

6. Quantos versos há em cada estrofe?  

 

 

7. Que palavra é omitida no terceiro verso? 

 

 

8. Encontre no poema outras construções em que palavras são omitidas, isto é, estão elípticas. 

 

 

9. Pela leitura do texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique 

 

SUGESTÃO DE LINK:  

https://youtu.be/I08E7gW1EWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I08E7gW1EWA


 

COMPONENTE CURRICULAR – ESPANHOL 

4ª SEMANA – DE 22 A 26 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Las  Profesiones (Profissões) 

TAREFA 1  

 

TAREFA 2  

1- Complete as frases com as profissões corretas em Espanhol 

 

a- El ___________________ trabaja en la escuela.  (professor) 

b- El _____________ trabaja en una panadería.  (padeiro) 

c- El ____________________ trabaja en un periódico.  (jornalista)  

d- El _____________ puede trabajar en, la televisión o en el teatro. (ator) 

e- Los ________________ trabajan en restaurantes o en bares. (garçon) 

f- El _______________ trabaja en una construcción. (pedreiro) 

g- El ________________ trabaja en una carnicería.  (açougueiro) 

 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=UXGbbubGn0g&t=109s   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXGbbubGn0g&t=109s


 

COMPONENTE CURRICULAR – INFORMÁTICA 

4ª SEMANA – DE 22 A 27 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: dispositivos de entrada, saída e armazenamento 

de dados. 

TAREFA 1  

 Periféricos/Dispositivos 

É tudo que se conecta no computador, são equipamentos que recebem ou enviam informações para o 
seu PC. 

Dispositivo de entrada: Enviam informações para o PC. 

Ex.: Teclado, mouse, scanner, Webcam, microfone, etc. 

Dispositivo de saída: Recebem informações do PC. 

Ex.: Impressora, caixa de som, fone de ouvido, etc. 

Dispositivos de entrada e saída: Recebem e enviam informações. 

Ex.: CD-ROM, DVD, pendrive, cartão de memória, etc. 

 

 

 DE ACORDO COM O TEXTO ACIMA, RESPONDA: 

 

1) Cite 3 exemplos dê: 
 
Dispositivos de Entrada de dados: ________________________________________________________ 

Dispositivos de Saída de Dados: __________________________________________________________ 

Dispositivos de Entrada e Saída de Dados: __________________________________________________ 

 
 



TAREFA 2  

 Dispositivos de armazenamento de dados 

Para que possamos guardar informações para ver depois é necessário um dispositivo para armazenar estes 
dados. Ele também é chamado de memória auxiliar.  

Tipos de dispositivos de armazenamento:  

Por meios magnéticos. Exemplos: Disco Rígido (HD), disquete. 

Por meios ópticos. Exemplos: HD Externo (Portátil), CD-ROM, DVD. 

Por meios eletrônicos (SSDs) – chip – Exemplos: cartão de memória, pendrive. 

ATENÇÃO: Apesar da memoria RAM armazenar informações ela não é considerada um dispositivo de 

armazenamento de dados já que você não consegue acessá-lo depois que o computador é desligado, pois 

sua memória é volátil, ou seja, quando você desligar o computador ela apaga tudo que esta gravada nela. 

 

 DE ACORDO COM O TEXTO ACIMA, RESPONDA: 

 
1) Cite 4 exemplos de Dispositivos de Armazenamento? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

SUGESTÃO DE LINK: https://centraldefavoritos.com.br/2019/04/08/dispositivos-de-entrada-e-saida-e-de-

armazenamento-de-dados/ 

 
 

Faça em seu caderno! Ajude nosso planeta não imprimindo! 

Proteja-se evitando deslocamento para impressão! 

 

https://centraldefavoritos.com.br/2019/04/08/dispositivos-de-entrada-e-saida-e-de-armazenamento-de-dados/
https://centraldefavoritos.com.br/2019/04/08/dispositivos-de-entrada-e-saida-e-de-armazenamento-de-dados/

