
 

SÉRIE: 9º ANO 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 2º BIMESTRE 
PERÍODO: 10/08 À 14/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

CIÊNCIAS  
2ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:40) 
PROF. 

JURANDIR 
SOARES 

10/08 Distribuição Eletrônica 

 
01. Quantos elétrons de valência existem na configuração do elemento químico de número atômico 83? 

 
a) 2   
b) 3 
c) 4   
d) 5    
e) 6 

 
02. A configuração eletrônica do átomo de ferro em ordem crescente de energia é 1s22s22p63s23p64s23d6. Na 
formação do íon Fe2+, o átomo neutro perde 2 elétrons. A configuração eletrônica do íon formado é: 

 
a) 1s22s22p63s23p63d6 
b) 1s22s22p63s23p64s23d4 
c) 1s22s22p63s23p64s13d5 
d) 1s22s22p63s23p44s13d6 
e) 1s22s22p63s23p44s23d5 

 
03. O número total de elétrons e o número de camadas, que possui a eletrosfera de um átomo cujo subnível mais 
energético é o 5s1, é, respectivamente, 
 
a) 37 e 4. 
b) 38 e 5. 
c) 36 e 4. 
d) 35 e 4. 
e) 37 e 5. 

 
04. O átomo de um elemento químico tem 13 elétrons no quinto nível energético (n = 5). O número atômico 
desse elemento é:  



 

 
a) 38  
b) 54  
c) 68  
d) 75  
e) 90 

 
05. As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores 
desses fogos devem-se à presença de certos elementos químicos. Um dos mais usados para obter a cor 
vermelha é o estrôncio (Z = 38), que, na forma do íon Sr+2, tem a seguinte configuração eletrônica:  

 
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6  
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2  
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5p2  
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2  
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 5s2 
 

ENSINO 
RELIGIOSO 

2ª FEIRA 
(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. 
MARCIANO 

SILVA 

10/08 
Dimensão Escatológica 

das Tradições Religiosas 

 
01. Dentre as possíveis respostas para a Morte conhecidas atualmente, em qual você acredita? Fundamente sua 
resposta (5 linhas) 
 
Desenvolvimento da atividade  
 
• Estudante utilizará anotações e o material disponível na Plataforma do Canal Educação referente à aula como 
suporte para sua resposta. 
 

 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 3ª FEIRA 
(14:40 ÀS 15:10) 

PROF.ª 
GEÓRGIA 
SOARES 

11/08 Pilates 

 
Querido aluno, 
 
Vamos começar nossas práticas? 
Bom, pensando no seu bem estar e nas possibilidades da sua casa, vamos trazer algumas atividades que você 
poderá fazer sem utilizar muitos recursos. 
 
Atividade 1: 



 

 
Objetivos: 
Melhorar a flexibilidade 
Melhorar o tônus muscular 
Melhorar a força e concentração. 
 
Procedimentos: 
 

 Vamos sugerir algumas formas de exercícios que você poderá realizar em casa sem a necessidade de 

instrumentos ou objetos que não possua. 

 Para esta atividade necessitará de toalha para forrar o chão e um espelho podendo ser médio ou pequeno, o 

importante é observar o alinhamento do seu corpo. 

 As posições serão realizados uma a uma, sendo cada série inicial com duração de 30 segundos, fará uma 

contagem de 30 segundos e depois descnasará mais 30 segundos. Repetir cada exercício 3 vezes. 

 Mudar de exercício e repetira a sequência novamente. 

 A cada dia aumentará 10 segundos nas séries de cada exercício. 

 Realizar estes exercícios num total de 20 sessões. 

 Anotando as dificuldades e melhorias observadas. 

 A sua avaliação inicial é importante para o relatório das atividades a cada nova mudança de ciclos propostos 

pela professora. 

 Após o final destas sequência de ciclo será sugerido um relatório apontando todas as observações que irá 

anotar diariamente. 

 



 

 
 

HISTÓRIA  
 3ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. FLÁVIO 

COELHO  

11/08 
1930: Golpe ou 

Revolução 

 
O movimento de 1930 que resultou no fim da República Oligárquica e no início da Era Vargas. Vários fatores 
contribuíram para a “revolução de 30”, movimento militar que levou Getúlio Vargas ao poder. 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7IgH-OyREEA 

 
 
 



 

MATEMÁTICA  
 3ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

11/08 
Sistemas de Equações do 

2º Grau 

 

01. Suponha que um terreno retangular de área 24.225 km  será delimitado para se tornar uma nova Reserva 

Extrativista. 
 

Se o comprimento do terreno excede em 100 km  sua largura (x),  uma equação que permite determinar essa 

largura (x)  e  

a) 2x 100x 4.225 0       

b) 2x 100x 4.225 0       

c) 2x 100x 4.225 0       

d) 2x 4.225x 100 0       

e) 2x 4.225x 100 0       

 

02. Quando eu nasci, meu pai tinha 32  anos. Hoje, o produto das nossas idades é igual a 900. A soma das nossas 

idades atuais é igual a:  

a) 72     

b) 68   

c) 64     

d) 83     

e) 75     

 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 4ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. 

FERNANDO 
SANTOS 

 

12/08 Estudo de Texto 

 
01. Quais os termos integrantes de uma oração? 

02. Quantos e quais são os complementos verbais? 

03. Como se chama o termo que complementa o sentido de um nome com o auxílio de uma preposição? 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
INGLÊS 

 4ª FEIRA 
(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. 
WEBSTON SILVA 

12/08 Reading Comprehension 

 
Desenvolvimento da atividade  
 
O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, para 
resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros. 
Sugestões de dicionários on-line: 
https://www.wordreference.com/enpt/ 
 
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 
Texto para as questões de 01 a 04: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://image-cdn.neatoshop.com/styleimg/58210/none/sand/default/350315-20;1493317285u.jpg 

 
01. A partir do seu conjunto de características esse gênero textual pode ser classificado como: 
 

a)  Joke  
b)  Recipe  
c)  Shopping list 
d)  Birthday invitation 
 



 

 
02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PIADA ou 
ANEDOTA”. 
 
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir 
do texto, procure em um dicionário as palavras correspondentes em inglês a “RÉGUA” e “PEDRA”. 
 
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, os desenhos). 
 

GEOGRAFIA 
 4ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

12/08 Nova ordem mundial 

 
01. Há uma economia global caótica e obsessivamente voltada para a engrenagem financeira. A dimensão 
produtivista e empregatícia, tradicional ao desenvolvimento do capitalismo, vem sendo deixada à deriva, alterando 
as relações clássicas entre o capital e o trabalho em favor das novas tensões entre os que têm trabalho e emprego 
e os que não os têm.  

(SARAIVA. 2012. p. p. 79 e 80).  
 
Sobre o assunto retratado no trecho acima, é correto afirmar-se que   
 
a) Faz parte da atual globalização a desigualdade social, sendo necessária para alcançar uma sociedade do tipo 

planificada.     
b) O capitalismo, em pleno século XXI, não consegue eliminar as desigualdades sociais e econômicas entre as 

pessoas.     
c) A desigualdade gerada pelo capitalismo é resultado da submissão do mesmo aos países emergentes após o 

fim da Guerra Fria.     
d) “Os que têm trabalho e emprego e os que não têm” são resultado exclusivamente do desemprego conjuntural.     
e) A “engrenagem financeira” citada no texto pode ser entendida pela disputa ideológica presente ainda no século 

XXI.    
  
02. Leia o texto a seguir:  
 
Esse mundo globalizado, visto como fábula, exige certo número de fantasias... Um mercado avassalador dito global 
é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta através da disposição, cada vez maior, de mercadoria para 
o consumo... Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização 
do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações.  
 

Milton Santos, 2000.  



 

 
O geógrafo Milton Santos faz uma importante abordagem sobre o processo geopolítico contemporâneo, cujo 
contexto socioespacial está amplamente relacionado com todas as alternativas apresentadas a seguir, qual não se 
encaixa com o fragmento? 
 
a) A forte crença na flexibilização das relações sociais de produção e na terceirização de algumas etapas do 

processo produtivo para consolidar os ajustes espaciais necessários à nova acumulação do capital globalizado.    
b) A criação de expressões que são dadas como regras. Termos, como “aldeia global”, “morte do Estado” e 

“flexibilidade”, aparecem, comumente, veiculados pela mídia e são adotados como modelo político e econômico 
na economia globalizada.    

c) A aceleração do tempo, por meio da informação em rede, e o encurtamento do espaço para proprietários de 
multinacionais ou agentes financeiros internacionais que transformam a compressão da distância em vantagens 
econômicas e em poder.    

d) A difusão cada vez maior de notícias. O mito do tempo-espaço e o mercado dito global, homogêneo, que vêm 
aumentando a fragmentação espacial e social e a desterritorialização das pessoas e do processo produtivo.    

e) A valorização da experiência do indivíduo ou do grupo, visando compreender o comportamento e as maneiras 
de sentir das pessoas em relação aos seus lugares e visão do mundo, que são expressas por meio das atitudes 
e dos valores humanos, nos espaços de vivência.    

 
 03. No mundo virtual, milhões de pessoas falam, compram, compartilham dados e se reúnem para tratar dos mais 
variados assuntos. 
 
Nas figuras, os números mostram a movimentação média, em 1 minuto, de algumas das principais empresas e 
ferramentas de internet nos anos de 2015 e 2017. 
 



 

 
 



 

 
 
Sobre a internet e os números mostrados nas figuras, é correto afirmar:  
 
a) Após um crescimento até a primeira década do século XXI, as ferramentas na internet apresentaram 

estagnação de utilização nos últimos anos.    
b) Para todos os governos do mundo, independentemente do regime, a democratização da internet é uma ação 

estratégica.    



 

c) O controle de dados e informações é descentralizado, o que confere equanimidade aos países membros da 
ONU.    

d) A internet está em constante e rápida mudança, com novas ferramentas aparecendo com contribuições 
relevantes, enquanto outras vão perdendo espaço.    

e) Empresas do ramo de serviços têm apresentado crescimento acentuado, o que não é observado em relação a 
empresas do ramo de entretenimento.    

 
04. Existe uma concorrência global, forçando redefinições constantes de produtos, processos, mercados e insumos 
econômicos, inclusive capital e informação. 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

 
Nos últimos anos do século XX, o sistema industrial experimentou muitas modificações na forma de produzir, que 
implicaram transformações em diferentes campos da vida social e econômica. A redefinição produtiva e seu 
respectivo impacto territorial ocorrem no uso da  

 
a) Técnica fordista, com treinamento em altas tecnologias e difusão do capital pelo território.     
b) Linha de montagem, com capacitação da mão de obra em países centrais e aumento das discrepâncias 

regionais.    
c) Robotização, com melhorias nas condições de trabalho e remuneração em empresas no Sudeste asiático.     
d) Produção just in time, com territorialização das indústrias em países periféricos e manutenção das bases de 

gestão nos países centrais.     
e) Fabricação em grandes lotes, com transferências financeiras de países centrais para países periféricos e 

diminuição das diferenças territoriais.     
 
05. Analise os Textos I e II sobre o processo de globalização. 
 

Texto I 
O que chamamos de globalização hoje em dia é o resultado no momento atual de um processo que se iniciou com 
a conquista das Américas e a expansão dominadora do Ocidente europeu sobre o planeta. A primeira 
modernização no princípio do século XVI é a globalização dos micróbios, porque os micróbios europeus, como a 
tuberculose e outras enfermidades chegaram às Américas ao longo dos anos. Porém, os micróbios americanos, 
como os da sífilis, chegaram à Europa. Esta é a primeira unificação mundial danosa para todos. 
 

MORIN, E. As duas globalizações. Porto Alegre: Sulina, 2002, p. 39. 

 
 



 

 
Texto II 

 
O primeiro semestre do ano de 2009 foi marcado pela dispersão de um novo vírus. O H1N1, responsável pela 
doença que foi popularmente batizada de Gripe Suína (tendo também recebido as alcunhas de Gripe Mexicana e 
gripe A), em virtude da linhagem responsável pelo surto atual ter surgido em criação de porcos e reunir genes de 
vírus que infectam suínos, aves e humanos. A Organização Mundial de Saúde declarou que o planeta estava 
enfrentando uma pandemia, devido à transmissão intercomunitária do vírus e à expansão geográfica dos casos. 
 

LESSA, A. Globalização das doenças. Conhecimento Prático. Geografia, n.27, São Paulo: Escala Educacional, 2009, p. 46. 

Adaptado. 

 
A análise comparada dos Textos I e II conduz à seguinte conclusão:  
 
a) Os Textos I e II abordam temáticas díspares, ao se referirem a doenças provocadas por agentes patológicos 

distintos.    
b) O segundo texto atualiza o primeiro, ao especificar nova expansão das enfermidades.    
c) O primeiro texto contradiz o segundo, ao utilizar uma escala geográfica mais restrita.    
d) O primeiro texto retifica o segundo, ao mencionar os nomes científicos das doenças.    
e) O segundo texto desconsidera o primeiro, ao responsabilizar a Organização Mundial da Saúde pela pandemia.    

 
06. A globalização tem como características marcantes a dinamização do fluxo de capitais, informações e pessoas. 
No entanto, a disseminação de informações não ocorre de forma homogênea para todos os habitantes da Terra. 
Sobre esse processo, e analisando a imagem a seguir podemos afirmar que  
 



 

  
 
a) Existem pessoas excluídas digitalmente do processo de globalização, pois não têm acesso aos recursos físicos 

necessários para a informatização.     
b) O acesso à rede mundial de computadores vem aumentando, o que torna muito difícil identificar um grupo 

social que esteja excluído do processo de revolução digital.     
c) A internet, particularmente, vem revolucionando a forma de lidar com a informação, no entanto, ela vem 

contribuindo para o aumento da exclusão social.     
d) O desenvolvimento socioeconômico de um país não sofre nenhuma influência da exclusão digital, pois o fluxo 

de informações não interfere no de capitais.     
e) Com o advento das redes sociais ocorreram mudanças significativas no acesso à informação, o que contribuiu 

para eliminação da exclusão digital.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MATEMÁTICA 
 5ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

13/08 

Exercícios envolvendo 
Sistemas de Equações do 

2º Grau 
 

 
01. Nas salas de aula do Colégio Pedro II serão colocados pisos conforme a figura a seguir: 
 

 
 

Cada piso é formado por quatro retângulos iguais de lados 10 cm  e (x 10) cm,  respectivamente, e um quadrado 

de lado igual a x cm.   

Sabendo-se que a área de cada piso equivale a 2900 cm ,  o valor de x,  em centímetros, é   

 

a) 10.     

b) 23.    

c) 24.     
d) 50.     
e) 60. 

 

  
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 5ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. 

FERNANDO 
SANTOS 

 

13/08 
Estrutura Oracional com 
os Termos Integrantes 

 

01. Quantos e quais são os complementos verbais? 

02. Como se chama o termo que complementa o sentido de um nome com o auxílio de uma preposição? 

 
 
 
 



 

 
OFICINA DE 

MATEMÁTICA   
 5ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. 

RAPHAELL 
MARQUES 

 

13/08 Razão e Proporção. 

 
01. Sabendo que um terreno possui 50 m de largura, e sua representação em um desenho é de 20 cm. Encontre a 
escala deste desenho. 
02. Numa sala de aula temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Qual a razão entre o número de alunas e o 
total de alunos da sala de aula? 

OFICINA DE 
CIÊCIAS 
 6ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

14/08 

Hereditariedade: Ideias 

Evolucionistas; 

 

 
Responder ao QUIZ do Racha Cuca no endereço abaixo: 
Disponível em: https://rachacuca.com.br/quiz/123720/mitose-e-meiose-i/ 

 
01. Em que etapa da mitose os cromossomos estão mais condensados, possibilitando sua melhor visualização? 

 
a) Intérfase 
b) Citocinese 
c) Prófase 
d) Metáfase 
e) Anáfase 

 
02. A alternativa que corresponde ao principal acontecimento na fase S da Interfase é: 

 
a) Separação das cromátides irmãs. 
b) Formação das fibras do fuso. 
c) Reaparecimento da membrana nuclear. 
d) Os cromossomos estão dispostos no plano equatorial. 
e) Duplicação dos Cromossomos. 

 
03. A meiose forma quatro células haploides (n) a partir de uma célula diploide (2n). Já a mitose forma duas 
células diploides a partir de uma célula diploide. Verdadeiro ou falso? 

 
a) Verdadeiro 
b) Falso 

 
 

https://rachacuca.com.br/quiz/123720/mitose-e-meiose-i/


 

 
04. Durante a Prófase I da meiose, ocorre um evento responsável pela variabilidade genética, como esse evento é 
conhecido? 

 
a) Diacinese 
b) Crossing Over 
c) Interfase 
d) Telófase 
e) Nenhuma das alternativas 

 
05. Qual das alternativas a seguir representa a sequência de acontecimentos que forma o ciclo de divisão celular 
da mitose? 

 
a) Intérfase- Prófase- Metáfase- Anáfase- Telófase 
b) Metáfase- Prófase- Anáfase- Telófase- Intérfase 
c) Intérfase- Telófase- Prófase- Metáfase- Anáfase 
d) Intérfase- Citocinese- Telófase- Metáfase- Anáfase 
e) Intérfase- Citocinese- Prófase- Anáfase- Telófase 

 
06. Qual é a função da meiose? 

 
a) Formação de novos tecidos. 
b) Formação de neurônios e células do tecido epitelial. 
c) Responsável principalmente pela formação da notocorda durante a terceira semana do desenvolvimento 

embrionário. 
d) Reposição das células epiteliais e hepáticas 
e) Formação de gametas. 

 
07. Com relação a interfase, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) A intérfase é composta pelas seguintes fases: G1, S e G2. 
b) Durante esse período a célula está em total repouso, e sua atividade celular é praticamente nula. 
c) No período S há a duplicação do material genético e síntese de proteínas. 
d) A célula passa maior parte da sua vida nessa fase. 
e) A intéfase é considerada o período entre duas divisões celulares. 

 



 

 
08. Qual das alternativas a seguir representa os eventos que ocorrem durante a prófase da mitose? 

 
a) Cromossomos duplicados estão no plano equatorial da célula em sua condensação máxima. 
b) Reaparecimento dos nucléolos e da cariotéca. 
c) Formação dos fusos- Desaparecimento dos nucléolos e cariotéca- Cromossomos duplicados estão se 

condensando. 
d) Há a separação das cromátides irmãs- Fribras do fuso estão cada vez mais curtas. 
e) Formação de duas novas células haploides e totalmente diferentes da célula-mãe 

 
09. Qual é o nome do evento durante a Telófase que faz o rompimento do citoplasma celular por meio de 
filamentos de actina? 

 
(Uma palavra- Começa com 'c') 

 
10. Qual é a organela citoplasmática que se multiplica e migra para os pólos da célula para formar as fibras do fuso 

durante a prófase? 
 

(Uma palavra, 9 letras) 
 

ARTE 
6ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. MADSON 

COELHO 

14/08 
História da Música 

Moderna e 
Contemporânea 

 

 Criar grupos de debate para conversar sobre a influência da indústria cultural no brasil. 

 Devem-se levar em consideração os aspectos da evolução musical juntamente com a tecnologia. 

 A sua percepção sobre a música da moda também é muito importante para essa avaliação. 

 Observar predomínio de um ou mais ritmos em detrimento a outro. E o porquê dessa situação. 

 Ao final, desenvolver uma roda de conversas sobre as letras das músicas mais famosas entre os alunos.  

Ex.: sertanejo, pagode, funk x mpb e música erudita  

 Analisar as temáticas, repetições de frases, etc.  

 Dividir tarefas é fundamental. Todo trabalho em grupo deve ser registrado em foto e vídeo. 

 
 
 
 
 



 

OFICINA DE 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
6ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF.ª MARÍLIA 

VIEIRA 

14/08 Artigo de Opinião 

 
01. 

O IMPÉRIO DA VAIDADE 
 

Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as 
vitaminas milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por 
que ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que 
fazem piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes.  

O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na pele, 
carregar o filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça − a 
conversa com o amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada −, e a humanidade sempre gostou de 
conviver com eles. Comer uma feijoada com os amigos, tomar uma caipirinha no sábado também é uma grande 
pedida. Ter um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar, 
despreocupar-se, desligar-se da competição, da áspera luta pela vida − isso é prazer.  

Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se se tornou um problema. O prazer gratuito, espontâneo, 
está cada vez mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exibe, o que não deixa de ser 
um aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, 
neuróticos. As filhas precisam ser Xuxas, as namoradas precisam ser modelos que desfilam em Paris, os homens 
não podem assumir sua idade.  

Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário: um massacre da indústria e do comércio. Querem que 
sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais saudáveis 
− mas porque, se não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos 
dietéticos, nem produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, da nossa 
insegurança, da nossa angústia.  

O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo.  
LEITE, Paulo Moreira. O império da vaidade. Veja, 23 ago. 1995. p. 79. 

     
   O autor pretende influenciar os leitores para que eles  
 
a) Evitem todos os prazeres cuja obtenção depende de dinheiro.  
b) Excluam de sua vida todas as atividade incentivadas pela mídia.  
c) Fiquem mais em casa e voltem a fazer os programas de antigamente.  
d) Sejam mais críticos em relação ao incentivo do consumo pela mídia 

 
 
 



 

 
02.  

MEIO AMBIENTE E A CONVENÇÃO DO CLIMA 
 

Toda vez que se fala da Convenção do Clima na imprensa, fala-se também em desastres do meio ambiente. 
Efeito estufa, gás carbônico em excesso na atmosfera, são sinônimos de desastre. Desastres naturais climáticos, 
principalmente enchentes, que causam enorme destruição são o transtorno visível mais direto que se usa como 
ameaça para tentar convencer aqueles que não querem passar a adotar processos energéticos mais limpos (e 
mais caros). O que há de verdade nisto tudo? Afinal, aquecimentos e resfriamentos do planeta não são novidades. 
Quem não ouviu falar das eras glaciais, por exemplo? Por que agora deveria ser diferente? 

A resposta é que as mudanças passadas foram naturais, e agora, o efeito é artificial, causado pelo homem, e 
o resultado de modificar o efeito estufa, de contribuir artificialmente para um aquecimento do planeta, pode trazer 
resultados que são uma grande incógnita. Não se sabe ao certo o que pode acontecer. Os estudos ainda não são 
totalmente unânimes em prever os resultados. Mas uma coisa é certa. Vai ser um processo destrutivo que pode 
trazer enormes prejuízos para todos.  

Reduzir o efeito estufa é possível, mas passa a ser um problema econômico. Adotar processos de geração 
de energia mais limpos, e sem emissão de gás carbônico, custa caro, e poderá afetar a economia dos países, 
principalmente aqueles que precisam investir mais porque poluem mais. O Congresso Americano nomeou uma 
comissão para estudar o assunto. [...] 

Disponível em: http://www.dge.inpe.br/ozonio/kirchhoff /html/artigo11.html>. Acesso em: 7 jun. 2011. Fragmento.   

 
Nesse texto, o autor defende a ideia de que 
 
a) A criação da comissão para estudar o efeito estufa ajudará a amenizar a situação. 
b) A mudança climática acarretará enormes prejuízos para a humanidade. 
c) É importante serem realizadas convenções sobre o clima. 
d) É preciso evitar desastres como as enchentes. 

 
03.  

AR PURO PARA A VIDA 
 

(Leonardo Boff) 
No início do ano, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – um organismo da ONU que 

congrega cerca de 2.500 cientistas de 130 países – informou que já vivemos os efeitos do aquecimento global do 
planeta. 

Nossa casa comum poderá, desde já, ficar muito mais quente, oscilando entre 1,4 e 6 graus Celsius. Esses 



 

números, apesar de aparentemente inofensivos, são capazes de desencadear grandes transtornos climáticos e 
uma devastação inimaginável de seres vivos. Muitos lugares ficarão inabitáveis. Haverá grande emigração para 
regiões de temperaturas mais amenas. 

Anualmente, são lançados 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ar. Isso equivale, se 
condensado, a uma montanha de 1,5 quilômetro de altura com uma circunferência de base de 19 quilômetros. 
Como a Terra pode assimilar esses resíduos invisíveis e mortais? 

O receio, o medo, até o pavor que está tomando conta de muitos cientistas, economistas e políticos 
ecologicamente despertos como Gorbachev e Al Gore, entre outros, é que estamos nos aproximando de um 
momento crítico. Se as coisas seguirem como estão, fatalmente iremos ao encontro do pior. 

No entanto, podemos minorar os efeitos maléficos e mudar a situação se os Estados, as grandes empresas, 
as instituições e cada pessoa deixarem de queimar lixo, de contaminar o ar e controlarem a emissão de gases dos 
carros mediante energias alternativas e menos poluentes. Só assim, a Terra, que tem força de regeneração, 
conseguirá garantir ar puro para a vida. 

Revista Brasil Almanaque de Cultura Popular, Ano 9, 
 
Segundo esse texto, o que causará a emigração para regiões de temperaturas mais amenas? 
 
a) A elevação da temperatura em vários lugares. 
b) A identificação dos efeitos do aquecimento global. 
c) A inevitável aproximação de um momento crítico. 
d) A preocupação com o dióxido de carbono no ar. 

 
04.  

CHAMOU POR QUÊ? 
 

 [...] As novas tecnologias operam mudanças espantosas [...]. As pessoas parecem ter cada vez menos 
tempo [...] para falar ao telefone. Está acabando a época das chamadas espontâneas.  

“Deu uma saudade e resolvi ligar para saber como você anda” está sendo substituído, ou pelo menos 
antecedido, por um SMS ou mensagem no WhatsApp do tipo “Td bem com vc? Posso dar uma ligada?”.  

É curioso perceber como muitas pessoas consideram uma invasão de privacidade receber uma chamada 
inesperada no meio da tarde. [...] Curioso a gente pensar que, quando os celulares ganharam o mundo, na década 
de 1980, a autonomia de falar com alguém em deslocamento foi um grande avanço [...]. Cerca de 30 anos depois, 
as chamadas são indesejáveis e até invasivas.  

Em tempo de conectividade máxima, o bacana é você poder se comunicar (não necessariamente “falar”) com 
muitas pessoas ao mesmo tempo e podendo executar outras tarefas simultaneamente. Em um mundo em 
constante correria, falar 10 ou 15 minutos com alguém ao telefone pode ser entendido como perda de tempo.  



 

Entre os mais jovens, o fenômeno é ainda mais evidente. [...]  
No adolescente, a conversa (mesmo ao telefone) pode ser um problema. Às vezes mais tímidos e 

envergonhados no contato verbal ou físico com o outro, atrás da tela de um computador ou do teclado de um 
celular eles se soltam muito mais. No papo, eles podem se sentir peixes fora d’água. No texto, eles incorporam 
tubarões, dizendo coisas inimagináveis!  

Mas a tendência não é exclusiva dos jovens. Na medida em que as novas tecnologias de comunicação 
ganham as gerações mais velhas, a voz vai cedendo espaço ao texto breve [...] típico de relações mais diretas. [...]  

O mais duro é perceber que também não sou exceção. Há anos, meu celular só fica no modo “vibracall”, ou 
seja, faz tempo que ele não “chama” de verdade. Em casa, quando o fixo toca, me incomodo. É quase como 
alguém bater à porta sem avisar. [...] Será que vamos todos ficar cada vez mais calados, enquanto os dedos e os 
olhos não param?  

 
BOUER, Jairo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,chamou-por-que,1108692,0.htm>. Acesso em: 7 

mar. 2014. Fragmento.  

 
De acordo com esse texto, os adolescentes preferem se comunicar pelo teclado do celular porque, 
 
a) Consideram as ligações intrusivas.  
b) Ficam mais desinibidos.  
c) Poupam mais tempo.  
d) Preferem as conversas simultâneas. 

 
05. 

A MODA E A PUBLICIDADE 
Ana Sánchez de la Nieta 

[...] 
Se antes os ídolos da juventude eram os desportistas e os atores de cinema, agora são as modelos. [...]. Se, 

no passado, as mulheres queriam presidir Bancos, dirigir empresas ou pilotar aviões, hoje muitas só sonham em 
desfilar pela passarela 

e ser capa da "Vogue".  
A vida de modelo apresenta-se para muitas adolescentes como o cúmulo da felicidade: beleza, fama, êxito e 

dinheiro. [...] 
[...] Os aspectos relacionados com o físico são engrandecidos. Esta é uma constante da chamada civilização 

da imagem, imperante na atualidade.[...] O tipo de atração que hoje impera é o de uma magreza extrema. Esta é a 
causa principal de uma enfermidade que ganha cada vez mais importância na adolescência: a anorexia, uma 
perturbação psíquica que leva a uma distorção, a uma falsa percepção de si mesmo. Na maioria dos casos, esta 



 

enfermidade costuma começar com o desejo de emagrecer. Se alguém se julga gordo sente-se rejeitado por esta 
razão. Pouco a pouco deixa de ingerir alimentos e perde peso. No entanto, a pessoa continua a considerar-

se gorda, persiste a insegurança e começa a sentir-se incapaz de comer. Esta enfermidade leva a desequilíbrios 
psíquicos que podem acompanhar a pessoa para o resto da sua vida e em não raras ocasiões provoca a morte. 

Fonte: http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo346.shtml 
 

 
 

http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo346.shtml


 

 
Comparando os dois textos, pode-se dizer que tratam do mesmo tema, porém 
 
a) O texto 1 informa sobre o problema da anorexia e o 2, de forma humorística, faz uma crítica à magreza das 

modelos. 
b) O texto 1 critica as modelos por seguirem a civilização da imagem e o 2 defende a perspectiva da civilização da 

imagem. 
c) O texto 1 defende as modelos que sofrem de anorexia e o texto 2 indica os problemas mais comuns das 

modelos. 
d) O texto 1 explica os problemas decorrentes da anorexia e o texto 2 elogia a magreza extrema das modelos. 

 

  
SÉRIE: 9º ANO 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 2º BIMESTRE 
PERÍODO: 17/08 À 21/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

CIÊNCIAS  
2ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:40) 
PROF. 

JURANDIR 
SOARES 

17/08 Tabela Periódica 

 

01. Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1A e 2A são denominados, 
respectivamente:  
 
a) Halogênios e metais alcalinos.  

b) Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos.  

c) Halogênios e calcogênios.  

d) Metais alcalinos e halogênios.  

e) Halogênios e gases nobres. 

 
02. Um átomo, cujo número atômico é 18, está classificado na Tabela Periódica como: 
 

a) metal alcalino  

b) metal alcalinoterroso  

c) metal terroso  



 

d) ametal  

e) gás nobre 

 
03. Um elemento químico X apresenta configuração eletrônica 1s2 2s2 2p4. Podemos afirmar que, na tabela 
periódica, esse elemento químico está localizado no 
 
 
a) 2 o período, família 6A.  

b) 3 o período, família 6A.  

c) 2 o período, família 7A.  

d) 3 o período, família 7A.  

e) 4 o período, família 5A. 

 
04. Qual elemento químico dos alistados abaixo possui propriedades semelhantes às do oxigênio (O): 
 
a) Nitrogênio (N) 

b) Hidrogênio (H) 

c) Flúor (F) 

d) Enxofre (S) 

e) Carbono (C) 

 
05. Na classificação periódica, os elementos Ba (grupo 2), Se (grupo 16) e Cl (grupo 17) são conhecidos, 
respectivamente, como: 
 
a) alcalino, halogênio e calcogênio 

b) alcalinoterroso, halogênio e calcogênio 

c) alcalinoterrosos, calcogênio e halogênio 

d) alcalino, halogênio e gás nobre 

e) alcalinoterroso, calcogênio e gás nobre 

 
06. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração eletrônica, na ordem crescente de 
energia, finda em 4s2 3d3: 
 



 

a) grupo 3 e 2º período. 

b) grupo 14 e 2º período. 

c) grupo 14 e 5º período. 

d) grupo 5 e 4º período. 

e) grupo 15 e 3º período. 

 
07. Nos metais de transição interna, o elétron de diferenciação (o mais energético) se localiza no:  
 
a) subnível “s”, da última camada.  

b) subnível “p”, da penúltima camada.  

c) subnível “f”, da antepenúltima camada.  

d) subnível “d”, da antepenúltima camada.  

e) subnível “g”, da penúltima camada. 

 
08. Pertencem à família dos calcogênios: 
 

a) O cloro e o bromo. 

b) O oxigênio e o nitrogênio. 

c) O selênio e o telúrio. 

d) O sódio e o potássio. 

e) O cálcio e o bário. 

 

ENSINO 
RELIGIOSO 

2ª FEIRA 
(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. 
MARCIANO 

SILVA 

17/08 
Dimensão Escatológica 

das Tradições Religiosas 
Ocidentais: Judaísmo 

 

1. Pesquisar no Antigo Testamento Bíblico, especialmente no Pentateuco (Torá), trechos que exemplifiquem a 
visão do “Juízo de Deus sobre a Humanidade”, “Fim dos Tempos” e “Vida Após a Morte”.  Preencha o quadro 
abaixo, em seguida: 
 

 
JUÍZO DE DEUS 

 
FIM DOS TEMPOS 

 
VIDA APÓS A MORTE 

   

   
 
 



 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 3ª FEIRA 
(14:40 ÀS 15:10) 

PROF.ª 
GEÓRGIA 
SOARES 

18/08 RPG 

 

Esta semana trabalhos RPG, como esta modalidade requer um profissional de fisioterapeuta para a reabilitação, 
vamos sugerir aqui alguns exercícios que você fará pela manhã par auxiliar no bom funcionamento dos seus 
músculos e articulações. Todo o trabalho deve ser levado em consideração ao tempo proposto. 
 
Lembre-se o seu corpo responde a todos os estímulos que damos a ele, portanto vamos dar estímulos bons. 

 
Atividade 1: 

 

 
Atividade 2: 
 
Realizar esta série de exercícios antes de dormir. 

Seguindo a sequência de 10 segundos em cada posição. 

 

 

 

 



 

 
 

HISTÓRIA  
 3ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. FLÁVIO 

COELHO  

 
 
18/08 

 
 

A Era Vargas, fase do 
Governo Provisório (1930-

1934) 

 

01. 

 
 

A caricatura revela um momento da chamada "era de Vargas", quando Getúlio preparava-se para 
 
a) assumir a presidência da República, após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. 

b) liderar um golpe militar, instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo. 

c) disputar as eleições diretas para a presidência da República, no contexto da redemocratização do país. 

d) executar os princípios do Plano Cohen, visando impedir o avanço dos comunistas e dos integralistas ao poder. 

e) comandar uma revolução constitucionalista, contra a oligarquia do setor agroexportador. 

 
02.  “Façamos a revolução antes que o povo a faça. ” A frase, atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio 
Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses 
 



 

a) da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café. 

b) do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização. 

c) dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer um Estado forte. 

d) das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. 

e) da burguesia industrial, na busca de uma política de livre iniciativa. 

 
03. “São Paulo não está apenas descontente. Está ferido na sua sensibilidade. O que a Revolução lhe pediu ele lho 
deu... Por que a Revolução tarda em restaurá-lo na sua autonomia e no governo direto de seus filhos? Cansado de 
viver como terra conquistada, São Paulo... pede apenas, à frente da administração de seus negócios, um de seus 
filhos que lhe compreenda o espírito e não lhe golpeie o coração”. (O Estado de S. Paulo, 27 de janeiro de 1932)  
 
Explique os impasses políticos discutidos por esse jornal e indique seus desdobramentos.  
 

MATEMÁTICA  
 3ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

18/08 
Problemas envolvendo 
Equações do 2º Grau 

 

01. (G1 - epcar (Cpcar) 2018) Numa doceria comprei dois tipos de doce. Do primeiro tipo, 6 unidades de 

determinado valor unitário. Do segundo tipo, cujo valor unitário é 3  reais mais caro que o primeiro tipo, comprei 

uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. Entreguei seis notas de 50  reais para 

pagar tal compra e recebi 30  reais de troco. 

 
Dos dois tipos de doce que comprei, gastei com o mais caro, em reais, um total de  
 
a) 216     

b) 198     

c) 162     

d) 146     

e) 122 
 

02. (G1 - utfpr 2016)  A equação 23x 5x c 0    admite o número 2  como raiz, então o valor de c  é igual a:  

 

a) 26.    

b) 22.     

c) 2.     



 

d) 6.     

e) 1.     
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 4º FEIRA 
(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. 
FERNANDO 

SANTOS 

19/08 Estudo de Texto 

 

Texto para as questões de 01 a 03. 
 

(SEDUCE-GO - 1ª P.D - 2014). Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as questões 1, 2 e 3: 
Gato pensa? 
 
   Dizem que gato não pensa 
   mas é difícil de crer. 
   Já que ele também não fala 
   como é que se vai saber? 
    
   A verdade é que o Gatinho, 
   quando mija na almofada, 
   vai depressa se esconder: 
   sabe que fez coisa errada. 
    
   E se a comida está quente, 
   ele, antes de comer, 
   muito calculadamente, 
   toca com a pata pra ver. 
    
   Só quando a temperatura 
   da comida está normal, 
   vem ele e come afinal. 
    
   E você pode explicar 
   como é que ele sabia 
   que ela ia esfriar? 
 
Ferreira Gullar, “um gato chamado Gatinho”, Editora Salamandra,2000.http://www.antoniomiranda.com.br/ 
poesia_infantil/ferreira_gullar.html 

 



 

 
01. No verso “E você pode explicar”, o poeta conversa com 
 
a) o gato. 
b) o leitor. 
c) a almofada. 
d) a comida. 
 
02. “Só quando a temperatura”...  a palavra destacada indica 
 
a) causa 
b) afirmação 
c) tempo 
d) negação 

 
03. No verso:“...que ela ia esfriar?”, o termo destacado refere-se a 
 
a) pata 
b) almofada 
c) temperatura 
d) comida 

 



 

INGLÊS 
 4ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. 

WEBSTON SILVA 

19/08 

 

Reading Comprehension 

 
 

 
Texto para as questões de 01 a 04. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://image-
cdn.neatoshop.com/styleimg/58210/none/sand/default/35031

5-20;1493317285u.jpg 
 
01. A partir do seu conjunto de características esse gênero textual pode ser classificado como: 
 
A) joke  
B) recipe  
C) shopping list 
D) birthday invitation 
 

02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PIADA ou 
ANEDOTA”. 
 
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir 
do texto, procure em um dicionário as palavras correspondentes em inglês a “RÉGUA”  e “PEDRA”. 
 
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, os desenhos). 
 
 
 



 

GEOGRAFIA 
 4ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

19/08 
 
 

Globalização 

 

01. É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet do mundo passa pelos 
Estados Unidos (...). Isso significa que a NSA (a agência de segurança nacional dos EUA) poderia acessar uma 
quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. O que é ainda mais 
inacreditável: essas instalações não passam de alguns prédios, conhecidos como “hotéis de telecomunicação”, que 
hospedam os principais centros de conexão de internet e telefonia do planeta todo. 

 
 

Stephen Graham, Cidades Sitiadas: o novo urbanismo militar, 2016. Adaptado. 

 
A respeito da configuração espacial e geopolítica retratada no excerto e no mapa, é possível afirmar que  

 
a) essa é a razão do grande deficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos 

negócios e transações é feita pela internet.     
b) essa é a razão do grande deficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos 

negócios e transações é feita pela internet.     
c) essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham, atualmente, a maior dívida pública do planeta, já 

que os custos com o tratamento de dados são muito altos.    
d) o mapa representa, por meio do “trânsito de internet” e do fluxo de “ligações telefônicas”, uma globalização que 

integrou completamente tanto os norte‐americanos quanto as populações da África.     
e) a presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, influencia a orientação de fluxos e 

dá aos EUA uma posição de destaque no contexto geopolítico.     

 



 

02. Examine a imagem. 
 

 
 
 
A imagem é uma crítica à  

 
a) automação.    
b) emancipação.    
c) transumância.    
d) bioindústria.    
e) globalização.    
 
03. As commodities seguem sendo importantes na pauta exportadora dos países sul-americanos. Considerando o 
mapa abaixo, destacam-se os seguintes produtos primários nos respectivos países:  

 



 

  
 
a) 5: petróleo e 6: chumbo.     
b) 7: pescado e 11: petróleo.     
c) 5: soja e 13: ferro.     
d) 10: aviões e 13: automóveis.     
e) 4: petróleo e 6: banana.    
 
04. A nova geografia política do mundo, segundo alguns, teria como base fundamental o chamado “sistema global”, 
ou sistema-mundo, uma espécie de “ator” muito mais importante que os Estados nacionais ou mesmo que as 
associações internacionais tais como a União Europeia.  
 

(VESENTINI, J. W. Novas Geopolíticas, p. 38, 2015).  

 



 

Sobre o assunto apresentado no texto, é correto afirmar-se que   

 
a) a globalização atual possui uma grande circulação de ideias e de produtos por causa do avanço dos meios de 

comunicação e da rede de transporte mundial.     
b) os Blocos Econômicos não representam o mundo globalizado, pois suas atuações se limitam às regiões 

continentais do planeta.     
c) a nova geografia política apresentada no texto encontra-se cada vez mais subordinada a um estudo regional em 

um mundo dividido entre capitalistas e socialistas.     
d) a União Europeia é um bloco econômico recente em um novo contexto de globalização, no qual o capitalismo 

encontra-se majoritário, não existindo países socialistas por causa do fim da Velha Ordem Mundial.     
e) a geografia política atual não estuda as relações econômicas entre as nações, pois o mundo apresenta-se 

dividido em dois grupos ideológicos que disputam a hegemonia do planeta.    

 
05. A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias dos Estados Unidos (Microsoft, Google, 
Facebook, Amazon, Apple, entre outras), sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha conhecimento. Para 
essas companhias, o fato de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso de um software tem sido 
considerado suficiente, como permissão consentida, para que essas companhias possam utilizar informações sem 
autorização explícita ou formal. 
 

(Hindenburgo Pires. “Indústrias globais de vigilância em massa”. In: Floriano J. G. Oliveira et al. (orgs.). Geografia 
urbana, 2014. Adaptado.) 

 
As informações geradas pelos consumidores, quando especializadas, permitem estabelecer padrões que 
interessam, particularmente, às grandes empresas. A “vigilância alienada” abordada pelo excerto, bem como o 
emprego do geomarketing, contribui para  
 
a) alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital.     

b) orientar políticas públicas para diminuir a concentração desigual de renda.     

c) coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas.     

d) fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias.     

e) estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter humanitário.     

 
06. Diversos estudiosos têm atribuído o atual estágio de consolidação do espaço mundial economicamente 



 

globalizado aos avanços científicos e tecnológicos. A integração efetiva entre ciência, tecnologia e produção teve 
início em meados do século XX e, em um curto intervalo de tempo, grande parte das descobertas científicas foi 
transformada em inovações tecnológicas. 
 
Essa fase produtiva, à qual o texto se refere, é denominada:  
 
a) Globalização.     

b) Segunda Revolução Industrial.     

c) Taylorismo.     

d) Primeira Revolução Industrial.     

e) Terceira Revolução Industrial.     
 

 MATEMÁTICA 
 5ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

20/08 

 
Exercícios envolvendo 

Problemas com Equações 
do 2º Grau 

 

 

01. (G1 - ifsul 2016)  Equações biquadradas é uma equação escrita da seguinte forma geral:  
 

4 2ax bx c 0.    

 
Para encontrarmos as suas raízes, é preciso transformá-las em uma equação do segundo grau, que pode ser 
resolvida pela fórmula de Bhaskara Akaria (matemático que viveu na Índia meados do século XII).  
 

Portanto a soma das raízes da equação 4 2x 10x 9 0    é  

 
a) 0     

b) 10     

c) 2     

d) 9     

e) 7 

 
 
 
 
 
 
 



 

 LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 5ª FEIRA 
(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. 
FERNANDO 

SANTOS 

20/08 
Estrutura oracional com 
os Termos Acessórios 

 

Texto para as questões de 01 a 03. 
 

(SEDUCE-GO - 1ª P.D - 2014). Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as questões 1, 2 e 3: 
Gato pensa? 
 
   Dizem que gato não pensa 
   mas é difícil de crer. 
   Já que ele também não fala 
   como é que se vai saber? 
    
   A verdade é que o Gatinho, 
   quando mija na almofada, 
   vai depressa se esconder: 
   sabe que fez coisa errada. 
    
   E se a comida está quente, 
   ele, antes de comer, 
   muito calculadamente, 
   toca com a pata pra ver. 
    
   Só quando a temperatura 
   da comida está normal, 
   vem ele e come afinal. 
    
   E você pode explicar 
   como é que ele sabia 
   que ela ia esfriar? 

 
Ferreira Gullar, “um gato chamado Gatinho”, Editora Salamandra,2000.http://www.antoniomiranda.com.br/ 
poesia_infantil/ferreira_gullar.html 

 
01. No verso “E você pode explicar”, o poeta conversa com 
 
a) o gato. 



 

b) o leitor. 
c) a almofada. 
d) a comida. 
 

02. “Só quando a temperatura”...  a palavra destacada indica 
 
a) causa 
b) afirmação 
c) tempo 
d) negação 

 
03. No verso:“...que ela ia esfriar?”, o termo destacado refere-se a 
 
a) pata 
b) almofada 
c) temperatura 
d) comida 

 

OFICINA DE 
MATEMÁTICA   

 5ª FEIRA 
(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. 
RAPHAELL 
MARQUES 

20/08 
Questões sobre Razão e 

Proporção 
 

 
01. Se no mapa do Brasil 1 cm representa 100 km, quantos quilômetros representam 20 cm neste mapa? 

a) 1000 km 

b) 3200 km 

c) 2000 km 

d) 1000 km 

e) 50000 km 

 
02. Um motorista de ônibus fez um percurso de 30 km em 30 minutos com velocidade constante. Qual a velocidade 

em quilômetros por hora? 

03. Considere um relógio com um defeito de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia, quantos dias este 

relógio levaria para atrasar 1 hora? 

 



 

a) 90 

b) 20 

c) 40 

d) 22 

e) 10 

 

OFICINA DE 
CIÊCIAS 
 6ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

21/08 
Preservação da 
Biodiversidade 

 

01. O que é reciclagem? 
 

(   ) “Jogar fora” o lixo produzido 

(   ) Coletar todo tipo de material existente em lixos recicláveis. 

(   ) Nome dado para todo o processo do lixo após seu descarte. 

(   ) Processo de transformação de materiais usados em novos produtos para consumo. 

 
02. Como separar corretamente seu lixo? 
 
(   ) Juntar tudo na lixeira, pois os prédios já fazem o trabalho de separação. 

(   ) Separar o lixo orgânico (restos de alimentos, papel sujo e lixo sanitário) dos resíduos sólidos (como plástico, 

vidro, papel, metal e embalagens longa vida). 

(   ) Deixar plásticos sujos junto com lixo orgânico. 

(   ) Juntar todo tipo de lixo e descartar em ponto de coleta. 

 
03. O que é coleta seletiva? 
 
(   ) Processo de separação e recolhimento dos resíduos para o reaproveitamento por meio de reciclagem. 

(   ) Destinação de resíduos para lixões e aterros.  

(   ) Processo de envio de todo o lixo produzido para cooperativas ou entrega para catadores de rua. 

(   ) A escolha aleatória do melhor lixo produzido. 

 
04. O que fazer com o lixo eletrônico – pilhas, baterias e equipamentos quebrados? 
 
(   ) Recolher, organizar e armazenar em casa o máximo de tempo que der. 

(   ) Juntar com plásticos e metais. 



 

(   ) Jogar no lixo comum. 

(   ) Procurar locais específicos para seu descarte. 

 
05. Uma das formas de colaborar com a preservação do meio ambiente é reduzir a produção de resíduos. Mas 
como? 
 

(   ) Optando pela compra de produtos com embalagens recicláveis. 

(   ) Reutilizando os materiais e objetos sempre que possível. 

(   ) Apoiando iniciativas de reciclagem. 

(   ) Todas as anteriores. 

 
06. Como consumir de forma consciente? 
 
(   ) Trocando todos os nossos objetos sempre que um novo do mesmo tipo for lançado. 

(   ) Usar a mangueira para lavar o quintal e o carro. 

(   ) Utilizando os recursos naturais para satisfazer nossas necessidades e das gerações futuras. 

(   ) Adquirindo qualquer tipo de produto se for barato. 

 
07. Como preservar árvores e florestas? 
 
(   ) Construindo uma casa na árvore. 

(   ) Reciclando papéis, jornais e revistas. 

(   ) Reutilizando metais e vidros. 

(   ) Indo em parques. 

 
08. Qual dos gases abaixo não é conhecido como um dos gases do efeito estufa (GEE)? 
 
(   ) N2O – óxido nitroso 

(   ) O2 – oxigênio 

(   ) CO2 – dióxido de carbono ou gás carbônico 

(   ) CH4 – metano 

 
09. Qual dos elementos abaixo não é utilizado como fonte de energia? 



 

 
(   ) Água corrente 
(   ) Petróleo 
(   ) Barra de ferro 
(   ) Sol 
 
10. Qual alternativa apresenta uma vantagem da energia solar? 

(   ) Não polui 
(   ) Não é renovável 
(   ) É eficaz em qualquer clima. 
(   ) É disponível a todo momento 
 

ARTE 
6ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. MADSON 

COELHO 

21/08 
Diversidade nas Técnicas 

Bonecos  

 
01. Criação de bonecos marionetes. 
 

 É preciso um rolo de papel higiênico para cada personagem 

 Tinta guache 

 Papel adesivo colorido 

 Canetinhas 

 Linha de nailon ou linha 10 (daquelas de pipa) 

 Barbante ou fio de lã 

 Chave Philipps, tachinha ou tesoura com ponta para furar o rolo de papel 

 Tesoura 

 Cola branca ou cola de silicone 

 Pincel 

 Palitos de churrasco, ou hashis ou lápis para fazer o manipulador do marionete 

 Um pedaço de papel cartão para fazer os complementos do marionete 

 Duas tampas de garrafa plástica de qualquer tamanho para cada marionete 

 Fita crepe 

 Boneco com várias opções 
 
A primeira etapa é criar o boneco marionete de rolo de papel. Você pode usar a tinta guache para pintar o rolo de 
papel, ou encapar o rolo com papel adesivo. Tudo vai depender do material que você tem em casa e de qual 
personagem vocês querem construir. 



 

 
Vamos agora para a parte móvel do marionete de rolo de papel. 
 
Com a chave Phillips, ou a tachinha ou a tesoura com ponta, faça dois furos em cada lado do rolo de papel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OFICINA DE 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
6ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF.ª MARÍLIA 

VIEIRA 

21/08 Artigo de Opinião 

 

Texto para as questões 1 e 2: 

 
O custo da ignorância 

 
Imagine que você esteja perdido em Pequim, na China, onde é muito difícil encontrar alguém que fale outra 

língua que não o chinês. Suponha que você esteja passando mal e precise ir a um hospital. Quanto mais o tempo 
passa, mais a dor aumenta. E mais difícil se torna sua comunicação com as pessoas em volta. Você olha as 
placas, mas não entende nada. Procura uma lista telefônica e entende menos ainda. Já pensou se tivesse de 
trabalhar nesse lugar? Terrível, não? 

Essa sensação de insegurança ajuda a entender uma imensa parcela da população brasileira. Um analfabeto 
ou semianalfabeto comporta-se, na prática, da mesma forma como você se comportaria se estivesse perdido numa 
rua de Pequim. Esse exemplo ajuda a entender mais sobre a mortalidade infantil e o círculo vicioso da miséria. 

Confuso? Afinal, o que o analfabetismo tem a ver com a mortalidade infantil? 
É simples. O nível de instrução da mãe é um elemento vital para que a família perceba a necessidade de 

higiene e de saneamento básico. 
Números do Unicef mostram que a taxa de mortalidade infantil chega ao seu ponto máximo nas famílias em 

que a mãe é analfabeta. E vai baixando à medida que a instrução aumenta. A morte de crianças pequenas entre 
filhos de mulheres que frequentam a escola por menos de um ano é cerca de três vezes maior do que em famílias 
nas quais a mãe estudou por mais de oito anos. 

[...] 
DIMENSTEIN. Gilberto. O cidadão de papel. São Paulo: Ática, 2002. 

 
01.   Segundo o texto, a UNICEF destaca como um dos fatores que interferem no aumento da taxa de mortalidade 
infantil 
 
a) o crescente círculo vicioso da miséria. 
b) o aumento do nível de instrução da mãe. 
c) o grau de analfabetismo da mãe. 
d) a sensação de insegurança da população. 
 
 
 
 
 



 

 
02.  Este texto se refere 
 
a) à dificuldade de comunicação na China. 
b) ao analfabetismo e a mortalidade infantil. 
c) à diminuição do analfabetismo feminino. 
d) à higiene e ao saneamento básico no Brasil. 
 
03. 
 
TEXTO 1 
 

[...] O direito à legítima defesa da vida e da integridade física, pessoal ou de terceiros, e do patrimônio é 
reconhecido por todas as religiões, civilizações e legislações há milênios; é um direito natural, inerente ao ser 
humano. [...] A lei reconhece a legítima defesa e procura, acertadamente, garantir o acesso ao instrumento de 
defesa; se privado dos instrumentos adequados, o direito à legítima defesa virará letra morta. Na situação atual de 
violência, o instrumento é a arma de fogo. Em um Estado democrático de direito nenhum cidadão que atenda aos 
requisitos legais pode ser impedido de, com a utilização dos meios adequados e necessários, defender a vida e a 
integridade física de sua pessoa e de seus familiares e os seus bens. [...] os cidadãos de bem não se armam para 
cometer crimes, e sim, para se defender. A questão é simples: é preciso desarmar e punir os criminosos, não os 
cidadãos honestos. 

Edson Luiz Ribeiro. Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 4 de junho de 2000. 
 
TEXTO 2 
 

Estou convencido de que, em benefício da segurança de todo o povo, o comércio de armas deveria ser 
bastante restringido e rigorosamente controlado. [...] É absolutamente falso dizer que o comércio deve ser livre para 
dar segurança aos cidadãos honestos, pois quem tem o dever legal de dar segurança ao povo é o governo, que 
recebe impostos e tem gente treinada para executar essa tarefa, estando realmente preparado para enfrentar 
criminosos. Se os organismos policiais são deficientes, o caminho é a mobilização de toda a sociedade exigindo 
eficiência – e não a barbárie da autodefesa, que fatalmente acaba gerando justiceiros privados, arbitrários e 
violentos [...] 

 
Dalmo de Abreu Dallari. Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 4 de junho de 2000. 
In SOARES, Magda. Português uma proposta para o letramento.São Paulo: Moderna, 2002. 

 



 

 
Comparando os textos 1 e 2, podemos concluir que 
 
a) o texto 1 diz que é direito dos cidadãos de bem adquirirem armas de fogo para se defender, enquanto o texto 2 

afirma que quem deve dar segurança ao povo é o governo. 

b) o texto 1 afirma que os cidadãos de bem devem se defender, enquanto o texto 2 diz que o comércio de armas 

deve ser livre para dar segurança aos cidadãos honestos. 

c)os textos 1 e 2 declaram que todo cidadão de bem tem direito a defender a própria vida usando armas de fogo e 

por isso seu comércio deve ser legalizado. 

d) o texto 1 é contra a legalização do comércio de armas de fogo para defesa da integridade física dos cidadãos, 

enquanto o texto 2 diz que o caminho é a mobilização da sociedade. 

 
Comparando os textos 1 e 2, podemos concluir que 
 
a) o texto 1 diz que é direito dos cidadãos de bem adquirirem armas de fogo para se defender, enquanto o texto 2 

afirma que quem deve dar segurança ao povo é o governo. 

b) o texto 1 afirma que os cidadãos de bem devem se defender, enquanto o texto 2 diz que o comércio de armas 

deve ser livre para dar segurança aos cidadãos honestos. 

c) os textos 1 e 2 declaram que todo cidadão de bem tem direito a defender a própria vida usando armas de fogo e 

por isso seu comércio deve ser legalizado. 

d) o texto 1 é contra a legalização do comércio de armas de fogo para defesa da integridade física dos cidadãos, 

enquanto o texto 2 diz que o caminho é a mobilização da sociedade. 

 
04. 

 
Cidadania, direito de ter direitos 

 
Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem 

constrangimento. [...] Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania: respeitar o sinal 
vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o 
respeito à coisa pública. [...] Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de 
votar. 

DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de papel. São Paulo: Ed. Ática, 1998. 



 

 
O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é 
 
a)  ...“é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la...”. 

b) ...“É poder votar em quem quiser...”. 

c) ...“revelam estágios de cidadania:” 

d) ... “Foi uma conquista dura. ” 

 
05. 

O mercúrio onipresente 
(Fragmento) 

 
Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso 

para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos 
envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático. Mas 
ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos 
determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. 
[...].  

Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere 
que o metal potencialmente mortífero está em toda parte — e é mais perigoso do que a maioria das pessoas 
acredita.  

(KLUGER, Jeffrey. IstoÉ. N. 1927, 27/06/2006, p.114-115.) 
 
A tese defendida no texto está expressa no trecho: 
 
a) as substâncias tóxicas, em aterros, contaminam o lençol freático. 

b) o chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo.  

c) o mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza. 

d) o total controle dos venenos ambientais é impossível. 

 

 
 
 



 

SÉRIE: 9º ANO 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 2º BIMESTRE 
PERÍODO: 24/08 À 28/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

CIÊNCIAS  
2ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:40) 
PROF. 

JURANDIR 
SOARES 

24/08 Tabela periódica 

 
01.Constituem propriedades aperiódicas dos elementos: 
 
a) densidade, volume atômico e massa atômica. 
b) ponto de fusão, eletronegatividade e calor específico. 
c) volume atômico, massa atômica e ponto de fusão. 
d) massa atômica, calor específico e ponto de fusão. 
e) massa atômica e calor específico. 
 
02.Observe as equações a seguir: 
 
A + energia → A+ + 1 elétron 
B + 1 elétron → B- + energia 
 
As propriedades periódicas relacionadas respectivamente com essas equações são: 
 
a) afinidade eletrônica e energia de ionização. 
b) energia de ionização e afinidade eletrônica. 
c) energia de ionização e eletronegatividade. 
d) eletropositividade e eletronegatividade. 
e) eletropositividade e afinidade eletrônica. 
 
03. Os elementos que apresentam maiores energias de ionização são da família dos: 
 
a) metais alcalino-terrosos.  
b) gases nobres.  
c) halogênios.  
d) metais alcalinos. 
e) calcogênios. 
 
 
 



 

 
04. Todas as propriedades abaixo são periódicas, exceto:  
 
a) Caráter metálico.  
b) Energia de ionização.  
c) Massa atômica.  
d) Raio atômico.  
e) Volume atômico. 

 
05. Com relação a um mesmo grupo de elementos (ou família) da Tabela Periódica, pode-se afirmar que átomos com maior 
raio atômico estão localizados: 
 
a) No topo (extremidade superior) de seu grupo. 
b) No final (extremidade inferior) de seu grupo. 
c) No meio de seu grupo. 
d) É impossível predizer o raio atômico de um elemento a partir de sua posição no grupo. 
 

ENSINO 
RELIGIOSO 

2ª FEIRA 
(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. 
MARCIANO 

SILVA 

24/08 
Dimensão Escatológica 

das Tradições Religiosas 
Ocidentais: Cristianismo 

 
Pesquisa 
 
Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, realize esse levantamento. 
 

1. Acompanhe o noticiário de sua preferência em qualquer mídia (TV, Rádio, Internet, etc.). Em seguida, preencha o quadro 
abaixo, registrando as “Experiências Antecipadoras” de “Céu”, “Purgatório” e “Inferno” que são noticiadas pelos veículos de 
comunicação.  
 

NOTICIAS 
“ANTECIPADORAS” DO 

CÉU 

NOTICIAS 
“ANTECIPADORAS” DO 

PURGATÓRIO 

NOTÍCIAS 
“ANTECIPADORAS” DO 

INFERNO  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 3ª FEIRA 
(14:40 ÀS 15:10) 

PROF.ª 
GEÓRGIA 
SOARES  

25/08 Yoga 

 
Exercícios Propostos 
 

 
 
Os exercícios propostos devem ser executados cada movimento em 20 segundos para cada sequência. 
Faça todos os dias pelo menos uma vez por dia. 
 
 



 

HISTÓRIA  
 3ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. FLÁVIO 

COELHO  

25/08 
Era Vargas: Governo 

Constitucional 

 

01. “São Paulo não está apenas descontente. Está ferido na sua sensibilidade. O que a Revolução lhe pediu ele lho deu... Por 
que a Revolução tarda em restaurá-lo na sua autonomia e no governo direto de seus filhos? Cansado de viver como terra 
conquistada, São Paulo... pede apenas, à frente da administração de seus negócios, um de seus filhos que lhe compreenda o 
espírito e não lhe golpeie o coração”. (O Estado de S. Paulo, 27 de janeiro de 1932) 
Explique os impasses políticos discutidos por esse jornal e indique seus desdobramentos. 
 
02. "Foi em 1930 
que à frente da Revolução 
Getúlio Vargas assumiu 
a Presidência do Brasil. 
Era um tempo novo que se abria 
o desenvolvimento industrial 
as leis trabalhistas ele cria 
é a Previdência Social 
Eram anos de conquista 
e de grande agitação pelo poder 
de 32 a 37, 
aquele estadista 
reprimiu os paulistas 
comunistas e integralistas. 
Mas não há quem esconda 
seu valor de idealista, 
basta falar em Volta Redonda, (...) " 
(Gomes, Dias e Gullar, Ferreira. Dr. Getúlio: sua vida e sua glória. São Paulo, Civilização Brasileira, 1968. pp. 10 e 11) 
Indique duas características do governo de Getúlio Vargas, no período entre 1934 e 1937. 
 
03. Durante a Era Vargas, notadamente no período de 1934-37, houve uma polarização ideológica entre a direita fascista, 

nucleada em torno do Movimento Integralista de Plínio Salgado, e a esquerda aliancista, tendo à frente o PCB de Luís Carlos 
Prestes. A respeito do Integralismo, qual das características abaixo NÃO fazia parte de seu ideário?  
 
a) Militarismo.  
b) Liberalismo.  
c) Nacionalismo.  
d) Anticomunismo.  
e) Monopartidarismo.  

 
 
 



 

 
 
 

MATEMÁTICA  
 3ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

25/08 Relações e Funções 

 
01. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô “anfíbio” que executa saltos somente nas direções norte, sul, 

leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô, no plano cartesiano, pela letra P,  na ilustração. 

 

 
 
A direção norte-sul é a mesma do eixo y,  sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de y,  e a direção leste-oeste é 

a mesma do eixo x,  sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de x.  

Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4  norte, 2  leste e 3  sul, nos quais os 

coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes, e cada salto corresponde a uma 
unidade do plano cartesiano. 
 
Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô, no plano cartesiano, será  
 

a) (0; 2).     

b) (0; 3).     

c) (1; 2).     

d) (1; 4).     

e) (2;1).     

 
02. João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro, por um dia, em duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora 

Arquimedes, que cobra R$ 80,00  a diária, mais R$ 0,70  por quilômetro percorrido. Pedro alugou na Locadora Bháskara, que 



 

cobra R$ 50,00  a diária, mais R$ 0,90  por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total 

pela locação. 
 
Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram?  
 

a) 150 km  e R$185,00     

b) 160 km  e R$ 192,00     

c) 170 km  e R$199,00     

d) 180 km  e R$ 206,00     

e) 190 km  e R$ 213,00     

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 4ª FEIRA 
(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. 
FERNANDO 

SANTOS 

26/08 Interpretação de Texto 

 
01. (SEDUCE-GO - 1ª P.D - 2013). Leia os textos abaixo e, a seguir, responda as questões 1, 2 e 3. 
 
Texto I 

Quando eu era criança: Ziraldo 
   Desde que nasci, isto é, desde quando tenho consciência de minha existência, desenhava em todos os lugares, na 
calçada, nas paredes, na sala de aula. Posso afirmar que a minha infância foi muito boa. Rodei pião, joguei bola de gude. Achei 
ótimo brincar de cabra-cega, pular carniça (brincadeira também chamada de “pula-sela”), soltar pipa. Tudo por minha conta. Foi 
um barato! Fui muito feliz, se tivesse sofrido um pouquinho mais, tava aí escrevendo romances poderosos. 
Disponível em: http://criancas.uol.com.br/novidades/2011 /10/08/quando-eu-era-crianca-ziraldo.jhtm. Acesso: 23/11/2012. 
 
Texto II 
 

Infância 
   Eu tenho oito anos e já sei ler e escrever. 
   Por isso ganhei de presente a história de Peter Pan. 
   As aventuras dele com o Capitão Gancho e o jacaré que engoliu um relógio até que são engraçadas. 
   Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. 
   Já imaginaram se todos quisessem ficar sempre pequenos e nunca mais crescer? 
   Aí quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir pra cama? 
   Sarar a gente da dor de barriga e de dor de dente? 
   Ensinar a gente a ler para ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer e nunca pode ter, 
coitado!,(como eu um dia vou ter) saudade da infância? 
PAES, José Paulo. Vejam como eu sei escrever. São Paulo: Ática, 2005. p. 31 

01.  
Os dois textos falam sobre 



 

 
A. leitura. 
B. história. 
C. infância. 
D. brincadeira. 

 
02. No trecho do texto I “Foi um barato!”, a palavra sublinhada é um exemplo de linguagem 
 
a) formal. 
b) regional. 
c) coloquial. 
d) científica. 

 
03. No trecho do texto  “... a história de um menino que não quis crescer e nunca pode ter, coitado! ... saudade da infância?”, a 
palavra sublinhada indica que o menino expressou 
 
a) uma opinião. 
b) um pedido. 
c) um desejo. 
d) um fato. 

 



 

INGLÊS 
 4ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. 

WEBSTON SILVA 

26/08 Recursos de Persuasão 

 
Leitura e interpretação de texto 

 
O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, para resolver 
essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros. 
Sugestões de dicionários on-line: 
https://www.wordreference.com/enpt/ 
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 
 
Texto para as questões de 01 a 04: 
 

 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-

Gwhb8JWIqJw/WDwbR9nXMSI/AAAAAAAABLM/d

GVpVqE_0vI6Th4cUZ4j-

L8v6uEZII77gCLcB/s1600/Heinz%2Bketchup%2Ba

d.jpg 

01. O texto por meio de seus elementos verbais e 
não verbais é classificado como: 
 
a) shopping list 
b) restaurant menu 
c) advertisement 
d) birthday invitation 
 
02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na 
internet procure a definição do gênero textual 

“ANÚNCIO PUBLICITÁRIO”. 
 
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir do texto, 
procure em um dicionário a tradução da legenda “NO ONE GROWS KETCHUP LIKE HEINZ.” (Nota: HEINZ é um nome próprio 
e não tem tradução para o português). 
 
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, a imagem). 
  

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
https://2.bp.blogspot.com/-Gwhb8JWIqJw/WDwbR9nXMSI/AAAAAAAABLM/dGVpVqE_0vI6Th4cUZ4j-L8v6uEZII77gCLcB/s1600/Heinz%2Bketchup%2Bad.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Gwhb8JWIqJw/WDwbR9nXMSI/AAAAAAAABLM/dGVpVqE_0vI6Th4cUZ4j-L8v6uEZII77gCLcB/s1600/Heinz%2Bketchup%2Bad.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Gwhb8JWIqJw/WDwbR9nXMSI/AAAAAAAABLM/dGVpVqE_0vI6Th4cUZ4j-L8v6uEZII77gCLcB/s1600/Heinz%2Bketchup%2Bad.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Gwhb8JWIqJw/WDwbR9nXMSI/AAAAAAAABLM/dGVpVqE_0vI6Th4cUZ4j-L8v6uEZII77gCLcB/s1600/Heinz%2Bketchup%2Bad.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Gwhb8JWIqJw/WDwbR9nXMSI/AAAAAAAABLM/dGVpVqE_0vI6Th4cUZ4j-L8v6uEZII77gCLcB/s1600/Heinz%2Bketchup%2Bad.jpg


 

GEOGRAFIA 
 4ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

26/08 Comércio 

 
01. BRICS é o nome de um conjunto de países considerados economicamente subdesenvolvidos ou "em vias de 
desenvolvimento" ou ainda "emergentes",  que, nas últimas décadas, apresentaram um crescimento industrial alto. Pertencem 
ao grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e, mais recentemente, África do Sul.  Esses países não compõem um bloco econômico, 
apenas compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Sobre as 
características comuns aos BRICS, analise as afirmativas: 
 

I- Possuem grande estabilidade econômica. 
II- Mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação. 
III- Baixos níveis de produção e exportação. 
IV- Diminuição, embora lenta, das desigualdades sociais. 
V- Rápido acesso da população aos sistemas de comunicação como, por exemplo, celulares e Internet (inclusão digital). 

 
Estão corretas: 
 
a) apenas I e II. 
b) apenas II, IV e V. 
c) apenas I, II, III e IV. 
d) apenas I, II e III. 
e) e. apenas III e V. 
 
02. No Brasil, devido às rápidas mudanças tecnológicas, o mercado de trabalho exige mão de obra cada vez mais flexível e 
especializada. Sobre essa informação, é correto afirmar que 
 
a) A qualificação constitui fator imprescindível às pessoas que estão na disputa por um emprego, pois isso as capacita a exercer 
múltiplas funções – “polivalente”. 
b) O importante para o mercado de trabalho é que as pessoas passem por um processo de padronização, passo decisivo para a 
produção em larga escala, assim as habilidades intelectuais são relevantes. 
c) De maneira geral, o avanço da automação da produção reduziu o esforço físico, antes despendido pelo trabalhador, coloca-se 
como alternativa no mercado e minimiza o uso da criatividade. 
d) A exigência do mercado por profissional com inovações em diferentes áreas do conhecimento, sobretudo os de informática, 
eletrônica, genética entre outras, vem reduzindo os trabalhadores do setor  informal. 
e) A qualificação e a flexibilização da mão de obra são mecanismos que alteram as relações de trabalho e ampliam 
significativamente a atuação dos profissionais autônomos. 
 
03. A geopolítica estuda a evolução das relações internacionais, a partir das estratégias dos Estados Nacionais, analisa fatores 
como os recursos naturais, questão militar, étnica, política, comércio e infraestrutura. 
Considerando essa informação, é correto afirmar: 
 
a) O Brasil é um país do tipo global Trader, isto é, que tem seu comércio internacional bem distribuído, o que permite relativa 



 

liberdade e um certo conforto diante de crises regionais e de humores políticos de governo estrangeiros. 
b) A Índia, apesar de alguns problemas em questões internas, étnico-religiosas, tem mantido a unidade territorial, devido à 
ascensão de partido político que defende a superioridade da religião hinduísta, assim diminui os choques com outras minorias. 
c) O Japão, um país de pequena extensão territorial, somente alcançou o nível industrial de hoje, porque ao encontrar matérias-
primas em seu território, transforma-as em produto industrializado, por exemplo, o parque siderúrgico japonês. 
d) Os Estados Unidos são conhecidos por sua força econômica industrial, tecnológica e militar, entretanto são os maiores 
importadores mundiais de cereais, e é nesse setor que está a sua principal deficiência estrutural.  
e) A China está entre os países que mais importa tecnologia nuclear e de mísseis, além disso, desenvolve seu próprio programa 
nuclear. Esse cenário tecnológico é considerado pela comunidade Internacional como reaparelhamento militar, devido a sua 
neutralidade em relação ao mundo. 
 
04. Um conjunto composto por algumas das economias em desenvolvimento, que apresentaram melhorias nas suas economias 
ao longo dos últimos anos e combinam uma grande atratividade para investidores estrangeiros. Esses países organizaram-se 
informalmente por meio de uma sigla e, recentemente, criaram um banco de ajuda monetária para países periféricos, em desafio 
claro ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. 
 
O texto acima se refere: 
 
a) ao G-20 – grupo de países emergentes 
b) ao Mercosul – bloco econômico formado por países em desenvolvimento 
c) ao BRICS – composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 
d) ao MIST – formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia 
e) ao G-7 grupo de países emergentes 
 
05. Em 2001, o economista Jim O´Neil, chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, realizou o 
estudo “Building Better Global Economic Brics” (“Construindo uma melhor economomia global Brics”, em tradução livre), em que 
se destacaram os países que compõem o bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul), devido ao papel de destaque que 
apresentam no cenário mundial, por conta do rápido desenvolvimento de suas economias. De acordo com a pesquisa, o 
potencial econômico desses países pode transformá-los nas quatro economias dominantes do mundo, até 2050 (a avaliação foi 
feita antes do ingresso da África do Sul no bloco). Entretanto, cada um deles apresenta uma trajetória distinta, podendo ser 
agrupados somente pelo termo “emergentes” […]. 
 
Sobre a relação entre os países do BRICS e o Brasil, podemos afirmar corretamente que: 
 
a) O Brasil é o país social e economicamente mais desenvolvido do grupo. 
b) A economia brasileira é altamente dependente da exportação de matérias-primas para os países do BRICS. 
c) Em termos de efetividade, o Brasil foi o pioneiro, entre os países do BRICS, no desenvolvimento industrial. 
d) A China é a única parceira comercial de peso que o Brasil possui no BRICS atualmente. 
e) A economia brasileira é altamente independente da importação de recursos europeus.  
 



 

 MATEMÁTICA 
 5ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

27/08 Relações e Funções 

 
01. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô “anfíbio” que executa saltos somente nas direções norte, sul, 

leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô, no plano cartesiano, pela letra P,  na ilustração. 

 

 
 
A direção norte-sul é a mesma do eixo y,  sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de y,  e a direção leste-oeste é 

a mesma do eixo x,  sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de x.  

Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4  norte, 2  leste e 3  sul, nos quais os 

coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes, e cada salto corresponde a uma 
unidade do plano cartesiano. 
 
Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô, no plano cartesiano, será  
 

a) (0; 2).     

b) (0; 3).     

c) (1; 2).     

d) (1; 4).     

e) (2;1).     

 
 
 
 



 

 
02. João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro, por um dia, em duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora 

Arquimedes, que cobra R$ 80,00  a diária, mais R$ 0,70  por quilômetro percorrido. Pedro alugou na Locadora Bháskara, que 

cobra R$ 50,00  a diária, mais R$ 0,90  por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total 

pela locação. 
 
Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram?  
 

a) 150 km  e R$185,00     

b) 160 km  e R$ 192,00     

c) 170 km  e R$199,00     

d) 180 km  e R$ 206,00     

e) 190 km  e R$ 213,00     

 

 LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 5ª FEIRA 
(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. 
FERNANDO 

SANTOS 

27/08 Interpretação de Texto 

 
(SEDUCE-GO - 1ª P.D - 2013). Leia os textos abaixo e, a seguir, responda as questões 1, 2 e 3. 
 
Texto I 
 
Quando eu era criança: Ziraldo 
   Desde que nasci, isto é, desde quando tenho consciência de minha existência, desenhava em todos os lugares, na 
calçada, nas paredes, na sala de aula. Posso afirmar que a minha infância foi muito boa. Rodei pião, joguei bola de gude. Achei 
ótimo brincar de cabra-cega, pular carniça (brincadeira também chamada de “pula-sela”), soltar pipa. Tudo por minha conta. Foi 
um barato! Fui muito feliz, se tivesse sofrido um pouquinho mais, tava aí escrevendo romances poderosos. 
Disponível em: http://criancas.uol.com.br/novidades/2011 /10/08/quando-eu-era-crianca-ziraldo.jhtm. Acesso: 23/11/2012. 
 
Texto II 
 
Infância 
   Eu tenho oito anos e já sei ler e escrever. 
   Por isso ganhei de presente a história de Peter Pan. 
   As aventuras dele com o Capitão Gancho e o jacaré que engoliu um relógio até que são engraçadas. 
   Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. 
   Já imaginaram se todos quisessem ficar sempre pequenos e nunca mais crescer? 
   Aí quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir pra cama? 
   Sarar a gente da dor de barriga e de dor de dente? 



 

   Ensinar a gente a ler para ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer e nunca pode ter, 
coitado!,(como eu um dia vou ter) saudade da infância? 

PAES, José Paulo. Vejam como eu sei escrever. São Paulo: Ática, 2005. p. 31 
 
01. Os dois textos falam sobre 
 
a) Leitura. 
b) história. 
c) Infância. 
d) brincadeira. 
 
02. No trecho do texto I “Foi um barato!”, a palavra sublinhada é um exemplo de linguagem 
 
a) formal. 
b) regional. 
c) coloquial. 
d) científica. 
 
03. No trecho do texto “... a história de um menino que não quis crescer e nunca pode ter, coitado! ... saudade da infância?”, a 
palavra sublinhada indica que o menino expressou 
 
a) uma opinião. 
b) um pedido. 
c) um desejo. 
d) um fato. 
 

OFICINA DE 
MATEMÁTICA   

 5ª FEIRA 
(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. 
RAPHAELL 
MARQUES 

27/08 Razão e Proporção 

 

01. Uma escola possui 2500 alunos matriculados e 1200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é 

a razão que representa o total de alunos selecionados? 

 

02. Uma loja de móveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. A razão entre o número total de sofás e o 

número de sofás vendidos foi de 8 para 5. Sabendo que na loja foram vendidos 10 sofás, calcule a quantidade total de sofás. 

 
 
 
 
 
 



 

OFICINA DE 
CIÊCIAS 
 6ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

28/08 
Mecanismos de 

variedades Genética 

 
01. Alelos recessivos são os que: 
 
a) Possuem dose dupla 

b) Apenas um alelo define 

 
02. Qual(s) é(são) o(s) possível(eis) genótipo(s) de uma pessoa mulata média? 
a) AaBB, AABb 
b) AABB 
c) aabb 
d) Aabb, aabB 
e) AaBb, AAbb, aaBB 
 
03. O fenótipo "c" ("cezinho") corresponde a qual coelho? 
 
a) Chincila 
b) Himalaia 
c) Selvagem 
d) Albino 
e) Nenhuma das alternativas 
 
04. Qual cor de cabelo é um exemplo de mutação? 
 
a) Ruivo 
b) Loiro 
c) Preto 
d) Castanho Claro 
e) Castanho Escuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTE 
6ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. MADSON 

COLEHO 

28/08 Signos Teatrais 

 

01. 

 
 

 

As apresentações teatrais sempre são marcadas por questões e pontos de vista de cultura e de cada época. A tragédia, 

comédia, drama, musical e ópera, por exemplo, são exemplos de  

 

a) Arranjos teatrais. 

b) Estruturas teatrais. 

c) Gêneros teatrais. 

d) Formas do teatro. 

e) Teatro do absurdo. 

 

02. “... surge juntamente com a comédia, no teatro grego, sendo que a primeira possuía um caráter nobre dentro das 

comemorações ao deus da fertilidade, capturava a essência humana e a sua relação com os sentimentos profundos de amor, 

ódio, medo, traição, etc., enquanto que a comédia surgiu das canções fálicas e tratava de assuntos do cotidiano, da vida comum 

dos homens...” 

Qual gênero teatral esta implícito no trecho em destaque? 

 

a) Cinema. 

b) Teatro de sombras. 

c) Tragédia. 

d) Catástrofe. 

e) Romance. 



 

 

03. É um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado acompanhada de música, ou seja, composição dramática 

em que se combinam música instrumental e canto, com presença ou não de diálogo falado. Os cantores são acompanhados por 

um grupo musical, que em algumas óperas pode ser uma orquestra sinfônica completa... 

O trecho explicita as características da(o) 

a) Clown. 

b) Dança. 

c) Ópera. 

d) Teatro. 

e) Música. 

 

04. Possui uma face com grande expressividade, sendo os braços e mãos movimentados pelos dedos e muitas vezes é 

designado também pelos nomes dos personagens populares mais famosos em cada país. Essas são características do(a) 

a) Teatro de bonecos. 

b) Teatro de sombras. 

c) Teatro do absurdo. 

d) Teatro de marionetes. 

e) Teatro humano. 

 

 

05. É uma arte muito antiga, originária da China, de onde se espalhou para o mundo. Consiste na manipulação de um boneco 

de varas, entre uma luz e uma tela, o que faz com que o espectador, sentado diante da tela, veja apenas a sombra do boneco. 

O trecho  descreve toda a essência conceitual do(a) 

a) Teatro de sombras. 

b) Teatro de marionetes. 

c) Técnica teatral de fantoches. 

d) Teatro de mamulengo. 

e) Teatro de bonecos. 

 

OFICINA DE 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
6ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF.ª MARÍLIA 

VIERIA 

28/08 Artigo de Opinião 

 
O ÍNDIO 

 
[...] 
O índio alcançou o pleno equilíbrio com a natureza. Daí ser fácil compreender por que ele não se extasia diante de uma 

cachoeira, frente ao atropelo das águas das corredeiras, da beleza de uma flor, do voo de uma borboleta ou do colorido das 
aves, nem tampouco se detém diante do ronco surdo dos jacarés ou do esturrar de uma onça. Pois a natureza é dele e, dela, 
ele é parte. 

Imitando no seu corpo as marcas dos animais que o rodeiam, reduz a traços geométricos as pintas da onça, do peixe 



 

pintado ou da cobra sucuri. O índio se pinta sentindo prazer na força da cor, dessa cor viva que ele acha na flor, nas penas do 
passarinho ou nas asas da borboleta. Ele, entretanto, jamais se pasma diante das formas que vê na natureza. Achando-as 
bonitas, ele simplesmente as transforma em motivos para decorar seu próprio corpo. 

Os índios do Xingu, com quem tivemos o privilégio de conviver por vários anos, ostentavam essa face. Plenamente 
integrados ao seu meio, viviam segundo seu sistema original de organização social, numa relação de pleno equilíbrio com a 
natureza. Por isso não é difícil de compreender por que, para essas comunidades, a terra é essencial. A terra é essencial para o 
índio, pois nela estão suas tradições, suas origens e todo o seu passado histórico, além, é claro, de ser a fonte de onde tira os 
recursos para a sua subsistência. 

Em seus domínios, o índio não conhece limites. Não existe limitação de propriedade. Dentro da comunidade, a terra é de 
todos, de modo que um índio pode usufruir individualmente dos benefícios da terra que está ocupando, mas não é seu 
proprietário. Se num ano ele faz uma roça num determinado lugar, e no ano seguinte não a ocupa, qualquer outro índio poderá 
ocupá-la. O produto da roça é dele, mas a terra não. A terra é de todos. [...] 
 
01. Considerando as informações do texto, assinale (V) para a alternativa VERDADEIRA e (F) para a FALSA. 
 
I.   (   ) A pintura feita pelo índio, em seu próprio corpo, é uma imitação das coisas existentes na natureza. 
II.  (   ) Para os índios, a terra pertence a todos, eles se beneficiam dela, mas não são seus proprietários. 
III. (   ) Os índios se pasmam diante da beleza expressa pela natureza e também sentem medo dela. 
IV. (   ) Para os índios a terra é essencial, porque nela estão suas tradições, origens e seu passado. 
 

02. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que 
 
a) entre os índios, há grande respeito pela terra. 

b) os índios se emocionam ao verem as belezas naturais. 

c) cada índio tem sua própria propriedade. 

d) a pintura do índio é uma questão de respeito à natureza. 

 

 


