
 

 
 

1 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Caderno de estudos 

não presenciais 

 
VOLUME 03 

9º ano 
Aluno(a): ______________________ 

 

2021 



 

 
 

2 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: HISTÓRIA DO FUTEBOL 
 

O futebol, esporte que é 
considerado a paixão nacional e, sem 
dúvidas, o mais popular do mundo, 
começou a ser praticado na Inglaterra, 
no século XVII. À época, o esporte não 
tinha o formato que tem hoje e 
tampouco era chamado de “futebol”. 
Isso só aconteceu décadas depois, com 
a criação das regras. 

Hoje o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona 
eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais 
e utiliza da mais alta tecnologia em transmissões e equipamentos esportivos. No 
entanto, a história do futebol não começou assim. O esporte trilhou uma longa 
jornada, sem nenhum tipo de glamour e com poucos holofotes, até chegar a esse 
patamar. 

Origem do futebol: Não se sabe com precisão a data em que o futebol 
surgiu. Historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma 
bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, 
como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no 
século X. A ação era realizada anualmente, mas, com o tempo, a prática passou 
a popularizar-se, e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior 
frequência. 

Os jogos não tinham regras estabelecidas, e era permitido diversos tipos 
de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muitos 
dos praticantes. Com as consequências, o Rei Eduardo II decidiu proibir os 
jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi proibida, mas 
não cessada e, apenas em 1681, os jogos com a bola voltaram a ser permitidos 
na Inglaterra. 

O período entre 1810 e 1840 registrou o crescimento desse jogo popular 
pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra, porém, o esporte permaneceu 
sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classe 
alta dos colégios da elite inglesa. 

Regras do jogo: As primeiras regras escritas do futebol surgiram em 
1830 — The Football Rulles — e foram criadas pelo Colégio Harrow. 
Estabeleceram o número de 11 jogadores para cada equipe e os gols para onde 
a bola deveria ser conduzida. Como havia uma diversidade nas regras, que 
variavam para cada colégio, em 1848, houve uma reunião de diretores de várias 
escolas que estabeleceram um código comum para o futebol, o que ampliou a 
aceitação da atividade nos meios educacionais e nas classes mais altas. 

Ao longo das décadas, novas regras foram implementadas e muitas 
outras modificadas até o futebol chegar ao formato que é conhecido hoje. Entre 
as mudanças, muitas colaboram para que o jogo ficasse mais limpo e justo. 

Entre as principais regras inseridas, uma das ferramentas fundamentais 
para a disciplina foram os cartões amarelos e vermelhos. Eles foram inseridos 
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em 1970, para a Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação 
entre os países que não falavam o mesmo idioma. Além disso, as regras do 
futebol têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudanças 
nas dimensões de campo, substituições de jogadores e muitas outras. 

A mais recente mudança nas regras do futebol foi a inserção Árbitro de 
Vídeo (VAR). A novidade possibilita que os árbitros sejam auxiliados pela ajuda 
de câmeras quando houver dúvidas sobre os lances do jogo.  

Fonte: História do futebol | Tudo sobre essa paixão nacional! - Brasil Escola (uol.com.br) 

ATIVIDADE: Sabemos que o Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo de 
Futebol, pesquise os anos e quais são os jogadores que levantaram a taça 
(capitães). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

ARTE 

Conteúdo: FOTOGRAFIA  

A Arte se desenvolve ao longo do tempo acompanhando o surgimento de 

novas tecnologias e se adequando as novas demandas da sociedade.  

A fotografia é um procedimento artístico que surgiu do desenvolvimento 

tecnológico da sociedade e tem tido diversas funcionalidades na vida das 

pessoas. Com o celular, por exemplo, podemos tirar fotos e registrar os 

acontecimentos e, com o auxílio da internet, publicar em redes sociais. Em 

meados do século XIX, temos o surgimento da fotografia, que consiste na 

captação de luz sob uma película sensível a luminosidade, gerando a imagem 

no papel fotográfico. Daí o nome: “FOTO”, vem do grego que significa “luz” e 

“GRAFIA” que significa “estilo”. Logo, a fotografia precisa de algum nível de 

luminosidade para criar a imagem desejada.  

A fotografia acabou por 

substituir a contratação de pintores 

retratistas (aqueles que apenas faziam 

retratos das pessoas), que eram 

contratos para pintar as famílias. 

Porém, as primeiras fotografias eram 

em preto e branco o que fez surgiu a 

“fotopintura”, uma técnica de pintar 

fotos em preto em branco que ficou 

muito popular no Brasil. Você já viu 

uma foto pintura, como essa? Fotopintura 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/historia-do-futebol.htm
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Exercícios:  

1 - Analise as imagens abaixo e para cada uma dê uma possível data de 
realização da foto.  
                                         2020 — 1920 — 2000 — 1990 

2 - Responda:  
a) Existem diferenças entre elas? Comente e exemplifique (o que há de diferente 
nelas). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
b) Qual das fotografias é a mais antiga? Por quê? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
c) Em sua opinião, qual é a fotografia atual? Explique por quê. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
d) E as fotografias que costuma tirar nos dias de hoje, seus familiares guardam 
em álbuns, no computador ou em um celular? Qual sua opinião sobre essa forma 
de guardar fotografias? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

HISTÓRIA 

Conteúdo: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945, resultando na 

morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas, embora existam estatísticas 

que sugiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O conflito 

teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 

1939. 
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A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e 

Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, 

inclusive o Brasil. Pode ser organizada em três fases distintas: a fase da 

supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que 

marcou a derrota do Eixo. 

Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os Aliados (Reino Unido, 

França, União Soviética e Estados Unidos) e o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). 

Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais 

como o Massacre de Katyn, o Holocausto, o Massacre de Babi Yar e o 

lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. 

A Segunda Guerra teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, 

quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição 

incondicional aos americanos (os nazistas renderam-se aos Aliados em maio de 

1945). 

Causas 

A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e 

o militarismo da Alemanha Nazista. Essa postura da Alemanha refletia 

diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da 

Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da 

insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da 

Primeira Guerra Mundial. 

Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na 

sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. 

Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com 

o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a 

Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou ao número de 100 mil os 

soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização 

altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. 

Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a 

Alemanha encarou uma crise econômica duríssima, que levou o país à falência. 

Essa crise foi agravada com a Crise de 1929, que, por sua vez, reforçou a crise 

da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela 

Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os grandes exemplos. 

Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933, e Adolf Hitler, o 

líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de 

doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao 

recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento – um desafio claro às 

determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, 

pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova 

guerra, experiência essa que queriam evitar ao máximo. 

À medida que a Alemanha se fortaleceu militarmente, Hitler deu início ao 

seu expansionismo territorial. A ideia de Hitler era construir o lebensraum, o 

“espaço vital” que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia 
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basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que 

historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro 

Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos (ideal de raça pura 

dos nazistas) e que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. 

O expansionismo germânico ocorreu em três momentos distintos. 

Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido 

como Anschluss e que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram 

o interesse de invadir e anexar os Sudetos, região da Checoslováquia. Após 

negociações conduzidas por britânicos e franceses, os alemães tiveram 

autorização para anexar os Sudetos (acabaram anexando quase toda a 

Checoslováquia). Por fim, veio a Polônia. Esse país do Leste Europeu havia 

surgido ao final da Primeira Guerra Mundial em territórios que anteriormente 

pertenciam aos alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses 

endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria 

aceita por ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, 

durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais se 

encerrassem na Checoslováquia. 

Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir 

aos seus movimentos. Em 1º de setembro ordenou a invasão da Polônia 

utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a 

Alemanha (o ataque foi forjado pelos nazistas). Dois dias depois, britânicos e 

franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração 

de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. 
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Combatentes 

A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de 

países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 

dois grupos. 

 Aliados: Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos eram os 

membros principais; 

 Eixo: Alemanha, Itália e Japão eram os membros principais. 

Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando 

partido e juntando-se a um dos dois lados que estavam na luta. Do lado dos 

Aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a 

Holanda etc. No Eixo, atuaram nações como Hungria, Romênia, Croácia etc. 

É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram houve 

colaboracionismo, mas também houve resistência. 

Um símbolo do colaboracionismo com os nazistas foi Vidkun Quisling, 

nazista da Noruega que organizou o plano de invasão de seu próprio país com 

os alemães. Símbolos de resistência contra os nazistas foram, por exemplo, os 

guerrilheiros (partisans) da Bielorrússia (conhecida atualmente como Belarus) 

que organizaram forças nas florestas de seu país e atuaram por anos sabotando 

os nazistas. 

Fases da Segunda Guerra Mundial 

A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em três fases para melhor 

entendimento dos acontecimentos do conflito, a saber: 

 Supremacia do Eixo (1939-1941): nessa fase, tornaram-se notórios o uso 

da blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. 

Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios 

dominados por britânicos, franceses e holandeses. 

 Equilíbrio de forças (1942-1943): nessa fase, os Aliados conseguiram 

recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram 

forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem 

ganharia o conflito. 

 Derrota do Eixo (1944-1945): nessa fase, o Eixo estava em decadência. A 

Itália foi invadida; Mussolini, deposto; os alemães e japoneses passaram a 

ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. 

ATIVIDADE: 

 

1) “Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior.” 

A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não 

solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar 

antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. 

Entre esses problemas, identificamos: 
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a) o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados 

consumidores e por áreas de investimentos. 

b) o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia, com abertura para o 

Ocidente. 

c) os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. 

d) a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, 

enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. 

e) a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão 

marítima. 

 

2) Em relação à Segunda Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na 

morte de seis milhões de pessoas. 

b) os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando 

bombardearam Hiroshima e Nagasaki. 

c) De Gaulle foi o chefe do governo de Vichy. 

d) com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar 

na guerra. 

e) a Crise de 1929 nada teve a ver com a Segunda Guerra Mundial. 

 

3) O que determinava o Tratado de Versalhes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

CIÊNCIAS 

Conteúdo: IDEIAS EVOLUCIONISTAS 

 A Teoria da Geração Espontânea ou Abiogênese durou desde a 

Antiguidade, sendo defendida por filósofos como Aristóteles, até o século 17. 

Segundo essa teoria, acreditava-se, por exemplo que animais como sapos, rãs 

e cobras tinham origem a partir da lama de lagos e rios. Ou que roupas sujas 

podiam dar origem a ratos. Em meados desse século, a Abiogênese passou a 

ser contestada após vários estudos de cientistas da época como Francesco Redi 

e Louis Pasteur. Por meio destes e de muitos outros a Teoria da Geração 

Espontânea foi substituída pela Biogênese que é aceita até os dias de hoje. 

Nesta, um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo preexistente. 

Redi 

 Francesco Redi (1626-1697) foi um médico italiano responsável por iniciar 

os estudos e experimentos que vieram a comprovar a Teoria da Biogênese. Em 
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1668, ele investigou a origem de vermes na carne em decomposição de animais 

e pessoas. Na época, esse fenômeno era interpretado como resultado da 

geração espontânea. Redi questionava pois observou que muitos insetos, 

principalmente as moscas, eram atraídos para os corpos em apodrecimento e 

neles, depositavam seus ovos. Desses, saíam larvas que eram pequenas e 

tinham uma forma muito parecida como vermes. Esses “vermes”, passados 

alguns dias, se tornavam casulos e destes, saem as moscas adultas. Ele 

concluiu então que as larvas não surgem a partir da carne podre, mas da eclosão 

dos ovos postos por insetos atraídos pelo cadáver. 

 Para testar sua hipótese, Redi propôs o seguinte experimento que seguia 

o Método Científico: colocou pedaços de carne crua dentro de frascos deixando 

alguns totalmente abertos e outros tampados por gaze. De acordo com a teoria 

da Abiogênese, deveriam surgir vermes ou moscas da carne de qualquer um dos 

frascos estando eles tampados ou não. Porém, isso não ocorreu. Após algum 

tempo, ele percebeu que nos recipientes abertos foram encontrados diferentes 

estágios do desenvolvimento das moscas (ovos e larvas), mas nos tampados 

por gaze, nada disso foi observado e nenhum “verme” surgiu. 

 Apesar dos resultados obtidos com o experimento de Redi, a teoria da 

abiogênese continuou sendo usada para explicar a origem de microrganismos, 

como as bactérias e protozoários. Isso acontece porque muitos pesquisadores 

não conseguiam imaginar ou crer como seres tão diminutos e simples poderiam 

se reproduzir. 

 
Observação: Método Científico é um conjunto de regras utilizadas para a 

conquista do conhecimento científico com a obtenção de resultados confiáveis. 

É pelas etapas desse método que é criado um padrão para o desenvolvimento 

de uma pesquisa que pode resultar em uma teoria que explique um determinado 

fenômeno. 

 

Pasteur 
 

 Louis Pasteur (1822-1895) foi um cientista francês que dentre muitas 

contribuições para a medicina e biologia, por volta de 1860, realizou 
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experimentos que contribuíram para reforçar definitivamente a hipótese da 

biogênese. Esses experimentos foram realizados utilizando alguns frascos de 

vidro contendo um caldo nutritivo. Cada um desses frascos teve seu gargalo 

aquecido, curvado e moldado na forma de um “pescoço de cisne”. Mesmo com 

a modificação do gargalo o caldo continuava sendo exposto ao ar que entrava 

no vidro, porém dificultava a passagem de partículas e germes. A seguir, o caldo 

dentro desses recipientes modificados foi aquecido até começar a sair vapor 

pelos gargalos. Ele esperava que se houvesse algum microrganismo presente 

no material de pesquisa, ele morreria com a fervura tornando o caldo estéril. 

Após isso, Pasteur desligou o fogo e esperou esfriar. Depois de alguns dias, ele 

observou que apesar dos frascos terem tido contato direto com o ar, nenhum 

deles apresentou qualquer alteração. Eles continuavam estéreis. Segundo a 

teoria da abiogênese, do caldo poderia surgir vida, mas isso não aconteceu. 

Então, para confirmar sua hipótese, ele quebrou os gargalos de alguns frascos 

que foram aquecidos, mantendo outros intactos para poder comparar os 

resultados, e observou que, no decorrer de mais alguns dias, o caldo presente 

nos frascos quebrados tinha sido contaminado por microrganismos. 

 A ausência de microrganismo no caldo contido nos frascos que estavam 

intactos e a presença no caldo dos frascos que haviam tido o gargalo quebrado 

mostra que o ar contém toda uma variedade de microrganismos que, ao 

entrarem em contato com alguma substância ou mistura nutritiva, podem se 

desenvolver. Pasteur observou que durante a fervura, o vapor gerado formava 

gotículas de água ao longo do gargalo modificado e que agia, possivelmente, 

como um “filtro” que retinha bactérias, fungos ou qualquer outro organismo 

presente no ar. Nos frascos que tiveram seu “pescoço” quebrado, o “filtro” deixou 

de existir deixando o líquido vulnerável. 

 Com esse experimento a abiogênese foi definitivamente abandonada e 

começou a se aderir a biogênese. Pois se provou que a vida não pode surgir de 

matéria inanimada ou morta, apenas de outro ser vivo. 

 



 

 
 

11 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

Exercícios: 
 

1- A abiogênese ou teoria da geração espontânea por muito tempo foi aceita 

pelos estudiosos, entretanto, hoje sabemos que ela está completamente 

incorreta. Dentre os nomes abaixo, marque o único que representa um 

pesquisador que aceitava essa teoria. 

a) Francesco Redi 

b) Louis Pasteur 

c) Aristóteles 

d) Charles Darwin 

e) Lamarck 

 

2- Em relação à Teoria da Biogênese, apresentam-se as proposições abaixo: 

I- É uma teoria segundo a qual um ser vivo origina-se somente a partir de 

processos de reprodução. 

II- Segundo essa teoria, a vida pode surgir a partir de matéria inanimada. 

III- Os experimentos de Redi e de Pasteur, nos séculos XVII e XIX, 

respectivamente, foram muito importantes para a credibilidade dessa teoria. 

IV- Os diferentes experimentos e pesquisas realizados com o objetivo de 

consolidar a Teoria da Biogênese levaram à descrença da Teoria da 

Geração Espontânea. 

Escreva as alternativas corretas: 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3- Há pessoas que pensam que o “bicho de goiaba” nasce espontaneamente da 

goiaba. Qual teoria sobre a origem da vida tem explicação semelhante a essa? 

a) Teoria da abiogênese 

b) Teoria da biogênese 

c) O criacionismo 

d) A panspermia cósmica 
 

4- Qual era o objetivo que Redi visava alcançar com seu o experimento? 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

5- Relacione o pesquisador a descrição do seu experimento: 

“Colocou pedaços de carne em frascos, mantendo alguns abertos e outros 

cobertos por um tecido fino. Depois de alguns dias, observou que moscas 

entravam e saíam dos frascos abertos...”. 

a) Pasteur 

b) Redi 

c) Spallanzani 

d) Aristóteles 
 

6- Qual a importância do método científico para a evolução da ciência? 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

7- A teoria de que os organismos surgiram a partir de matéria bruta perdurou por 

vários anos. Uma das experiências que contribuíram para que essa hipótese 

fosse refutada foi a de Louis Pasteur. Entre as alternativas a seguir, marque a 

que melhor descreve o experimento desse pesquisador: 

a) Pasteur utilizou frascos de boca larga, os quais tampou com gaze para impedir 

a entrada de qualquer organismo. 

b) Pasteur preparou caldos nutritivos em tubos de ensaio e tampou-os com 

rolhas, impedindo a entrada de microrganismos. 

c) Pasteur preparou caldos nutritivos, ferveu a solução e acondicionou-a em 

frascos de boca larga, os quais foram cobertos por gaze. 

d) Pasteur colocou caldos nutritivos em frascos de vidro, curvou os gargalos de 

modo que organismos vivos não conseguissem passar e ferveu o caldo. 
 

8- Explique a importância da experiência de Pasteur para as ciências: 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

9- Em uma experiência, Francesco Redi colocou em oito frascos de vidros um 

pedaço de carne. Quatro vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço 

de gaze. Após alguns dias, apareceram larvas de mosca nos vidros que não 

continham a gaze recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com 

gaze, elas não apareceram. Essa experiência ilustra o princípio da: 

a) Teoria Celular 

b) Biogênese 

c) Sucessão ecológica 

d) Origem da célula 

e) Higiene 

 

10- Faça uma pequena pesquisa sobre Louis Pasteur, conheça sua história e 

algumas descobertas desse grande cientista. Em seguida, faça um pequeno 

resumo do que você descobriu. 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdo: Período composto por subordinação e coordenação 

 

Como é que é? 

Você se lembra o que é um período composto? E a diferença entre as 
orações coordenadas e as orações subordinadas? Vamos relembrar? 

 
Exercícios: 
 
Leia a tirinha a seguir. 

 

1. Nos dois primeiros quadrinhos, o que os pensamentos de Snoopy sugerem a 
respeito de seu estado de espírito? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. A fala no terceiro quadrinho confirma as afirmações feitas por ele? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Qual o significado da fala de Snoopy no último quadrinho? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. De que forma essa última fala de Snoopy contribui para o humor da tira? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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VAMOS LEMBRAR? 

 

A frase que possui apenas um verbo e, portanto, apresenta apenas uma 
oração, é chamada de período simples. 
 

A frase que é formada por mais de um verbo ou locução verbal e, portanto, 
mais de uma oração, é chamada de período composto. 
 

As orações compõem-se de termos essenciais, integrantes e acessórios. 
 

Os termos essenciais são: sujeito e predicado. 
 

Os termos integrantes são: complementos verbais (objeto direto, objeto 
indireto) e complemento nominal. 
 

Os termos acessórios são: adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, 
aposto e vocativo. 

 
5. Releia. 

I – Nada é mais triste. 
II – Entre aqui e saia da chuva! 

 
As orações são frases que possuem verbos. Considerando que cada verbo (ou 
locução verbal) corresponde a uma oração, quantas orações há em cada uma 
dessas frases? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. Observe.  

I – Entre aqui e saia da chuva! 
II – Acho que eu estava indo bem... 

 
a) Quantos verbos ou locuções verbais há em cada oração acima? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
b) Esses períodos são compostos ou simples? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
c) Copie separadamente as orações que compõem cada período, destacando 

o verbo (ou locução verbal) de cada uma delas. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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d) Nesses períodos as orações têm todos os termos (essenciais, integrantes e 
acessórios) para que seu sentido seja completo ou dependem uma da outra 
para completar-lhes o sentido? Explique. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Há dois tipos de período composto: período composto por coordenação e 
período composto por subordinação. 

No período composto por coordenação, cada oração tem os termos 
(essenciais, integrantes ou acessórios) necessários para que seu sentido seja 
completo e, assim, não há dependência entre uma e outra. 
 

Exemplo: Ele chegou, jantou e foi dormir. 
 

No período composto por subordinação, em geral, há uma relação de 
dependência entre as orações, pois a oração subordinada funciona como um 
dos termos da oração principal. Por exemplo, se na oração principal há o 
verbo transitivo direto “quero” espera-se que haja um objeto direto que lhe 
complete o sentido. Se esse objeto direto estiver em outra oração, essa será 
uma oração subordinada. Ou seja, a oração subordinada cumpre o papel 
de um dos termos da oração principal (com exceção do vocativo). 

 

Veja: 
 

  Quero que você chegue mais cedo 
 
 
                              Verbo                       objeto 
                     Transitivo direto                 direto 
 
O período composto por subordinação é formado por uma oração principal 

e uma oração subordinada. Veja: 
 

   É importante  que todos participem 
 
                                   
                                     Oração                  oração  
                                    Principal              subordinada 
 

 

Se liga nessa! 
 
Nem sempre a oração principal é aquela que aparece no início de um período. 
Ela também pode aparecer no meio ou no final de um período composto. Veja: 
 

Antes de voltar para casa, passou no mercado 
 
 

                            Oração subordinada            Oração principal 
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O homem que acabou de sair é o meu professor 

 
                                       Oração subordinada 
                   (Oração principal: o homem é o meu professor) 

 

Então ficamos assim... 

 
Qual é a diferença entre as orações coordenadas e as orações subordinadas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► ATIVIDADES 

 
Leia a tira a seguir. 

 
1. No primeiro quadrinho, Calvin pede ajuda ao pai para fazer um jornal. Que 

tipo de ajuda você imagina que ele esperava que o filho pedisse? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. O pai de Calvin se espanta com a proposta feita pelo menino no segundo e 

no terceiro quadrinhos? Por quê? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
3. O pai aceita a proposta de Calvin? Justifique sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4. Na fala de Calvin no primeiro quadrinho, há quantos períodos? Eles são 

simples ou compostos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Quantas orações há na frase dita por Calvin no último quadrinho? Explique 

sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. As orações abaixo estão em ordem aleatória. Organize as orações em uma 

ordem que faça sentido. 
 

 

 

 

 

 
 

LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. P.94 (fragmento) 

 
 
 
 
 

 

a) Quais elementos levaram você a estabelecer uma ordem lógica às 

orações? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

recontava as duas malas tentando 

Convencer-se de 

A mulher e mãe acomodaram-se finalmente no táxi que 
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a) No texto reescrito, há quantos períodos? Há períodos simples? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) O primeiro período é composto por coordenação ou por subordinação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

INSTRUÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO 

• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha apropriada, em até 30 

linhas. 

• A redação com até 07 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”. 

• A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-

argumentativo será desconsiderada. 

• A redação que apresentar impropérios, desenhos e outras formas 

propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada 

do tema proposto será desconsiderada. 

• A redação que apresentar cópias dos textos da Proposta de Redação terá 

o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema 
A violência urbana como desafio para a segurança pública no Brasil, 
apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista. 

 
TEXTO MOTIVADOR I: De acordo com o Atlas da Violência 2018, produzido 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP), o Brasil tem uma taxa de homicídios trinta vezes 
maior do que o continente europeu, de acordo com a quantidade de assassinatos 
cometidos no país em 2018 (62.517). Esses números assustam. E tem mais: se 
pararmos para calcular a quantidade de mortes violentas na última década, 
chegamos a um resultado de 153 assassinatos por dia. Agora vamos a alguns 
números sobre esse tipo de assassinato: a maioria deles atinge homens jovens 
e também aponta a desigualdade racial no Brasil, já que 71,5% das pessoas que 
sofrem morte violenta são negras ou pardas.  

Fonte: Artigo de Opinião de J.R. Guzzo, Revista Veja, Edição 2649, 28/08/2019  
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TEXTO MOTIVADOR II 

 
 

TEXTO MOTIVADOR III: Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o 
Brasil, que é um dos países mais violentos do mundo. Na última estimativa 
realizada (2018), a ONU colocou o Brasil em 16° lugar no ranking mundial da 
violência urbana, já que cerca de 10% dos 437 mil assassinatos ocorridos no 
mundo no ano anterior (2017) teriam sido registrados em território brasileiro. 
Além do elevado registro de assassinatos, os índices dos demais tipos de 
violência urbana originam-se de: 

➢ Roubos e furtos: Segundo a Polícia Civil, o Brasil tem a terceira maior taxa 
de roubos da América Latina, pois são registrados cerca de 572,7 roubos a cada 
100 mil habitantes; 

➢ Narcotráfico: Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 
(Lenad), o Brasil é o 2° maior consumidor mundial de cocaína e derivados do 
mundo, fato que contribui para o aumento da violência; 

➢ Violência doméstica : Essa ocorrência ainda é muito comum no Brasil. 
Conforme a ONU e a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), estimativas 
apontam que uma mulher a cada 15 segundos, um idoso a cada 10 minutos e 
18 mil crianças por dia sejam vítimas de algum tipo de violência no país. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/violencia-no-brasil.htm  

 

TÍTULO 

 
 
 

 

1  

2  

3  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/homicidios-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/narcotrafico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/narcotrafico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/violencia-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/violencia-no-brasil.htm
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4  
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ENSINO RELIGIOSO 

Conteúdo: RELIGIÃO E PRECONCEITO  

Para início de conversa: 
 

Infelizmente, há um contínuo crescimento do preconceito. Mais e mais 
vezes, as pessoas, pretensamente, querem manifestar um determinado tipo de 
poder ou de comportamento sobre as outras. É muito fácil falar ao outro com 
deboche ou com desdém. Crescem, assustadoramente, os níveis de racismo e 
de intolerância religiosa na atualidade.  
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O que é o preconceito? 

O preconceito é uma atitude que tenta desprestigiar a outra pessoa que 
pensa, vive ou é diferente. É uma ideia pré-formada ou pré-conceituada que visa 
desqualificar o outro. Ora, todos somos diferentes e precisamos nos organizar 
em nossas vivências pessoais ao mesmo tempo em que trabalhamos para o 
bem-estar do povo em geral. Se pararmos para pensar, poderíamos chegar à 
conclusão de que poderíamos ser, ao mesmo tempo, preconceituosos quanto à 
nossa própria vivência, assim como, também, sermos vítimas de preconceitos, 
justamente por conta de algo que nos é pessoal, próprio de cada um. Hoje, 
infelizmente, temos visto preconceitos contra os negros, os indígenas, as 
mulheres, as crianças, os velhos, entre outros tipos.   

A intolerância religiosa 

Um tipo muito comum de preconceito na atualidade, refere-se à intolerância 
religiosa. Infelizmente, no Brasil e no mundo, vemos uma série de atitudes que 
revelam esse nível de preconceito contra a vivência da espiritualidade do outro. 
Sempre observamos pessoas criticarem a religião do outro como se a sua fosse 
superior. Toda religião tem a sua pertinência para este ou aquele grupo social e 
as pessoas não podem ser criticadas ou violentadas por conta de suas tradições 
religiosas.  

E então? 

O preconceito em qualquer nível é prejudicial à vida das pessoas. Tanto 
para quem critica quanto para quem é objeto da crítica. O preconceito precisa 
ser abandonado pelas pessoas que almejam a sinalização de um mundo melhor. 

Drops 
O preconceito e a intolerância religiosa negligenciam a vida e a harmonia 

entre os povos. 
 

Exercícios: 
1. Pesquise na internet alguma reportagem que exemplifique a questão do 
preconceito e intolerância religiosa. Desenvolva algumas considerações 
sobre o assunto. 
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LÍNGUA INGLESA 

Conteúdo: PLURALS, GENITIVE CASE (’S), THERE IS/ THERE ARE 
 

Hello, students. Vamos continuar nossos estudos em Língua Inglesa. Neste 

volume você vai analisar os Plurals e identificar os Genitive Case (’s) e seus 

sentidos dentro de um contexto. Além disso, você também irá aprender a usar 

formas variadas de There is/ There are e fazer exercícios aliando assuntos que 

já foram apresentados a você em estudos anteriores. 

☞  Plurals 

Leia o texto a seguir e observe o uso de plurals. 

 
● Na tirinha, encontramos vários substantivos no plural. Cats é a forma 

plural de cat. Horses é a forma plural de horse. Animals é a forma plural 

de animal. People é a forma plural de person.  
 

Veja, no quadro a seguir, as regras ortográficas para formar o plural de 

substantivos. 

 
 

☞  Genitive Case (’s)  

● Releia a tirinha acima e observe o uso do ’s (em “dog’s life”). 

● Usamos o genitive case (’s) para indicar posse. O termo usado antes de ’s 

se refere a que ou quem possui e o termo usado após ’s se refere ao 

elemento possuído.  
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Examples: 

“A dog’s life is a lonely life.” (= The life of a dog is a lonely life.)  
Snoopy is Charlie Brown’s dog. (= Snoopy is the dog of Charlie Brown.)  

His sister’s name is Sally. (= The name of his sister is Sally.) 

☞  There is/ There are 

Leia o texto a seguir e observe o uso de there isn’t: 

 

No cartum, there isn’t é usado para indicar que não existe um joystick (manete de vídeo 

game) na sala de aula.  

 

● Usamos there is/there are para indicar que algo existe. Eles correspondem, 
em português, ao verbo existir/ haver.  

● Em frases afirmativas, usamos there is para singular e there are para plural. 

There is a blackboard in the classroom.  

There are a lot of students in the classroom. 

● Em frases negativas, usamos there isn’t para singular e there aren’t para 

plural.  

“There isn’t a joystick.”  

There aren’t any pictures on the wall.  

● Em frases interrogativas, usamos Is there (singular) ou Are there (plural) 

antes do sujeito.  

Is there a computer lab in your school?  

Are there posters in your classroom?  
 

Exercícios: 
 

1. Rewrite the sentences as in the example below. (Reescreva as frases como 
no exemplo abaixo.)  
EXAMPLE: The baby of a cat is a kitten = A cat’s baby is a kitten. 
a) The baby of a horse is a foal. ______________________________________ 
b) The baby of a dog is a puppy.  ______________________________________ 
c) The name of his dog is Snoopy.  ____________________________________ 
 

2. Write the plurals of the following words. (Escreva os plurais das seguintes 
palavras.)  
a. baby_________ b. kitten_________ c. puppy___________ d. owner ______ 



 

 
 

24 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

3. Rewrite the sentences in English. (Reescreva as frases em Língua Inglesa) 
a) Não existe brinquedo aqui?________________________________________ 
b) Há atividades fáceis? ____________________________________________ 
c) Existe um número diferente. _______________________________________ 
d) Não há homens de preto._________________________________________ 
 

GEOGRAFIA 

Conteúdo: A União Europeia (UE). 

A União Europeia (UE) é um bloco econômico criado em 1992 para 
estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É 
um dos exemplos de blocos mais avançados apresentando uma integração 
econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas e 
funcionamento de um Parlamento Europeu formado por deputados dos países 
membros e eleitos pelos cidadãos.  

Até 2020, eram 28 países membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 
Romênia e Suécia. O Reino Unido por meio de um plebiscito em junho de 2016 
decretou a saída no bloco econômico. Assim, atualmente, a UE é formada por 
27 países, pois o Reino Unido oficializou sua saída em 31 de janeiro de 2020. 

A organização que foi essencial para a integração da Europa e a criação 
da União Europeia foi a Comunidade Econômica Europeia (CEE), ou, também 
conhecida como Mercado Comum Europeu (MCE). A CEE foi criada em 1957 e 
foi formada nessa época apenas pela: Alemanha, Bélgica, França, Itália, 
Luxemburgo e Países Baixos. Esta organização também era chamada de 
“Europa dos 6”. 

O contexto de criação da CEE foi na Guerra Fria, momento em que o 
mundo vivia a bipolarização entre os norte-americanos e soviéticos. Como forma 
de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias com uma 
recuperação economicamente e enfrentar o avanço da influência norte-
americana, os europeus objetivaram criar vínculos para integração econômica. 
Outro fato importante para entender a criação do bloco econômico é que nesta 
época a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial 
e, bem como, de prosperar a paz. Dessa forma, outra intenção foi construir uma 
força militar e de segurança. 

A proposta da CEE foi incentivar a cooperação econômica tornando os 
seus membros dependentes, mantendo uma relação de mercado comum entre 
os países. Na década de 80 outros países integraram a CEE como a: Inglaterra, 
Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a adesão destes países, 
a comunidade europeia se chamaria de “Europa dos 12”. 

A criação da União Europeia veio apenas em 1992, na cidade de 
Maastricht na Holanda, quando os países da CEE se reuniram e assinaram o 
chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que entrou em vigor apenas em 
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1993, propôs uma integração e cooperação econômica, buscando harmonizar 
os preços e as taxas de importação. 

Em 1999 foi projetada na UE a criação de um banco central e da moeda 
única, o Euro. Esta nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no 
cenário geopolítico e pode dar condições de fortalecer a economia e influência 
da UE para competir com o dólar norte-americano. E ainda, também se iniciou 
políticas comuns de defesa, cidadania e de proteção ao meio ambiente, tendo 
uma preocupação com as mudanças climáticas e ajuda humanitária e proteção 
civil. 

Com a UE permitiu-se a livre circulação de mercadorias, serviços e 
pessoas por meio da eliminação dos controles das fronteiras entre os países da 
UE, abolindo barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. A União Europeia torna a 
Europa praticamente como se fosse um país único. 

 

Confira abaixo os principais tratados dos países europeus e adesão dos países: 
 1957 -Tratado de Roma. Institui a Comunidade Econômica Europeia 

(CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atômica (Euratom) e 
aprofundou a integração econômica europeia; 

 1965 – Tratado de Bruxelas. Simplifica o funcionamento das três 
instituições europeias como a CEE, a Euratom e a CECA - Comunidade 
Econômica Europeia do Carvão e do Aço que são substituídos pela 

 1988 – Ato Único Europeu. Propõe medidas para criação de um mercado 
único. Aderem Portugal e Espanha. 

 1992 – Tratado de Maastricht – Criação da União Europeia 
 1997 – Tratado de Amsterdã – Reforma das instituições para adesão de 

mais países à EU. A Áustria, Finlândia e Suécia aderem à UE 
 2001 – Tratado de Nice. Nova reforma na instituição para adesão de 10 

países: República Checa, Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, 
Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia. 

 2004 – Tratado de Roma - Este novo tratado em Roma buscava criar uma 
Constituição para a Europa, porém, por motivos de desacordos os países 
não chegaram a um consenso e não assinaram o tratado. 

 2007 – Tratado de Lisboa – Busca tornar a UE mais democrática e eficaz 
para resolver problemas sociais e ambientais, como as mudanças 
climáticas e ajuda humanitária. Romênia e Bulgária aderem à UE. 

 2013 – A Croácia adere à UE 
 2016 – Num plebiscito popular o Reino Unido vota a favor de sua saída 

da UE. 

 

Curiosidades 
• A superfície que abrange a União Europeia é de 4.793.909 km². 
• A população total da União Europeia é de 493.011.693. 
• A soma do PIB (2014) de todos os países da União Europeia é de US$ 

18,5 trilhões. 
• 26 países da União Europeia apresentam desenvolvimento humano muito 

alto, ou seja, o valor de IDH é superior a 0,800. Apenas Bulgária (0,782) 
e Romênia (0,793) são países com desenvolvimento humano alto (valor 
de IDH acima de 0,700).  

• Existe o Hino Europeu, que é parte da nona sinfonia de Ludwig Van 
Beethoven. 
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• O Dia da Europa é comemorado no dia 9 de maio, cuja data é quando foi 
feito a Declaração de Schuman de 1950. Esta declaração é de Robert 
Schuman, Ministro dos Negócios Estrangeiros Francês e nesse discurso 
comentou sobre a ideia de união política na Europa. 

• A bandeira da União Europeia foi criada em 1955 e simboliza os ideais de 
união, cooperação e harmonia entre os povos da Europa. 
 

 
 
Exercícios: 
QUESTÃO 1- Sobre a origem da União Europeia, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O primeiro nome do bloco econômico que, mais tarde, viria a se chamar União 
Europeia foi o Benelux, resultado da união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 
b) O Tratado de Maastricht, assinado em 1991, foi responsável pela criação da 
União Europeia, em substituição ao Mercado Comum Europeu. 
c) O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres, em 1980, 
para substituir a CEE (Comunidade dos Estados Europeus). 
d) A CECA (Comunidade Econômica do Carvão e do Aço) surgiu após o sucesso 
da criação do Benelux e tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum no 
campo da siderurgia entre os seus seis países membros. 
e) Os diferentes nomes da União Europeia, em ordem cronológica, foram: 
Benelux, CECA, Mercado Comum Europeu ou CEE e União Europeia. 
  
QUESTÃO 2-  

 
Folha de São Paulo. 02/01/2002. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u38701.shtml [adaptado]. 
O texto acima refere-se a uma notícia publicada na Folha de São Paulo 

no início do ano de 2002, quando o euro começou a circular pela Europa. Sobre 
o Euro, assinale a alternativa correta: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u38701.shtml
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a) O euro foi criado em 2002 e teve sua circulação adotada por todos os países 
da Europa de imediato. 
b) A criação do euro provocou uma forte crise do dólar que, ainda hoje, não 
possui a mesma valorização e importância. 
c) No primeiro parágrafo do texto, a referência aos atentados de 11 de Setembro 
se faz devido ao fato de o euro ter sido criado somente para proteger a economia 
contra possíveis ataques terroristas. 
d) O Euro foi gradativamente adquirindo importância econômica e peso político 
em âmbito mundial. Entretanto, a principal moeda em circulações internacionais 
ainda é o dólar. 
e) O Banco Central Europeu proibiu que os países mais pobres da Europa 
adotassem o Euro. 
  
QUESTÃO 3- Assinale com V as proposições Verdadeiras e com F as Falsas, 
em relação à União Europeia. 
1. (  ) Este bloco econômico que passou a existir em 1992, e hoje conta com 25 
países, teve sua origem com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço, da qual faziam parte, inicialmente, 6 países. 
2. (  ) Após a ratificação de uma constituição para a União Europeia, o Euro se 
tornou a moeda oficial de todo o bloco econômico. 
3. (  ) A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão 
deste bloco em se aproximar do Oriente Médio e ter uma maior representação 
de muçulmanos em sua população. 
4. (  ) O veto do ingresso dos países do Leste Europeu à União Europeia deve-
se ao fato de tais nações terem sido repúblicas socialistas. 

A sequência correta das assertivas é: 
a) F V V V 
b) V V V V 
c) F F F F 
d) V F F F 
e) F F V V 
  
QUESTÃO 4- Assinale abaixo o país que não compõe a União Europeia e não 
adota o Euro como moeda oficial. 
a) França 
b) Inglaterra 
c) Alemanha 

d) Chipre 
e) Grécia 
  
QUESTÃO 5- Assinale qual alternativa abaixo NÃO representa as características 
da União Europeia. 
a) livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. 
b) maior bloco econômico do mundo 
c) impõe vários requisitos para a adesão de novos membros 

d) tem o Euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países-
membros. 
e) é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. 
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GEOMETRIA 

Conteúdo: TRIÂNGULO RETÂNGULO 

  

O triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Ele possui 

um ângulo reto, cuja medida é de 90º, e dois ângulos agudos, menores que 90º. 

 
 

Principais Características 

Lados do Triângulo Retângulo 

O lado oposto ao ângulo de 90º é chamado de hipotenusa. Esse é o maior dos 

três lados da figura. Os demais lados são denominados de cateto adjacente e cateto 

oposto. Note que a hipotenusa é representada como (a) e os catetos como (b) e (c). 

 

Ângulos do Triângulo Retângulo 

Como ocorre em todos os triângulos, a soma dos ângulos internos do triângulo 

retângulo é de 180º.Os vértices dos ângulos são representados por (A), (B) e (C). Já 

o "h" é a altura relativa à hipotenusa. 

 

Área do Triângulo Retângulo  

Para calcular a área de um triângulo retângulo, utiliza-se a seguinte expressão:  

 

 

Onde   A: área       b: base    h: altura 

 

 

 

 
 

 Teorema de Pitágoras  

O Teorema de Pitágoras é, talvez, o mais importante da matemática. Esse 

teorema afirma que para qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa 

equivale à soma dos quadrados dos catetos. É representado da seguinte forma: 

a2 = b2 + c2 
 

O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo 

retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90°, chamado de 

ângulo reto. O enunciado desse teorema é: "A soma dos quadrados de seus catetos 

corresponde ao quadrado de sua hipotenusa."  

A Hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao 

ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados 

tem medida igual a 90º (ângulo reto). 

 

https://www.todamateria.com.br/area-do-triangulo/
https://www.todamateria.com.br/teorema-de-pitagoras/
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Fórmula do teorema de Pitágoras 

Segundo o enunciado do Teorema de Pitágoras, a fórmula é representada da seguinte 

maneira:   a2 = b2 + c2  

Sendo, a: hipotenusa b: cateto   c: cateto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios:  

1) A respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. 

a) Um triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos dois lados iguais. 

b) O triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos um ângulo de 180°, 

também conhecido como ângulo reto. 

c) A hipotenusa é definida como o maior lado de um triângulo qualquer. 

d) A hipotenusa é definida como o lado que se opõe ao maior ângulo de um triângulo 

qualquer. 

e) A hipotenusa é definida como o lado que se opõe ao ângulo reto de um triângulo 

retângulo. 

 

2) Dado o triângulo ABC, retângulo em A e com lados AB = AC = 10 cm, qual a medida 

do seu terceiro lado? 

a) 10√2 b) 15√2 c) 17√2 c) 14√2 d) 9Ѵ2

 

3)Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo α no triângulo a seguir? 

 
a) 10 cm    b) 15 cm          c) 20 cm    d) 25 cm       e) 30 cm 

 
4)(Enem) Na figura acima, que 
representa o projeto de uma escada 
com 5 degraus de mesma altura, o 
comprimento total do corrimão é 
igual a: 
a) 1,9m 
b) 2,1m 
c) 2,0m 
d) 1,8m 
e) 2,2m

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-triangulo-retangulo.htm
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MATEMÁTICA 

Conteúdo: EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

A equação do 2º grau é caracterizada por um polinômio de grau 2, ou seja, um 

polinômio do tipo ax2+bx+c, em que a, b e c são números reais.  

Ao resolvermos uma equação de grau 2, estamos interessados em encontrar 

valores para a incógnita x que torne o valor da expressão igual a 0, que são chamadas 

de raízes, isto é, ax2 + bx +c = 0. 

 

Tipos de equações do 2º grau 

 
A equação de 2º grau pode ser representada por ax²+bx+c=0, em que os 

coeficientes a, b e c são números reais, com a ≠ 0. 

→ Exemplos: 

a) 2x2 +4x – 6 = 0 → a = 2; b =4 e c = – 6 

b) x2 – 5x + 2 = 0 → a =1; b= – 5 e c = 2 

c) 0,5x2 + x –1 = 0 → a = 0,5; b = 1 e c = –1 
 

A equação do 2º grau é classificada como completa quando todos os 

coeficientes são diferentes de 0, ou seja, a ≠ 0, b ≠ 0 e c ≠ 0. 

A equação do 2º grau é classificada como incompleta quando o valor dos 

coeficientes b ou c são iguais a 0, isto é, b = 0 ou c = 0. 

→ Exemplos: 

a) 2x2 – 4 = 0 → a = 2; b = 0 e c= – 4 

b) -x2 + 3x = 0 → a = – 1; b = 3 e c = 0 

c) x2 = 0 → a = 1; b =0 e c =0 
 

 

O valor do coeficiente a nunca é igual a 0, caso isso ocorra, a 

equação deixa de ser do 2º grau. 

 

 

Como resolver equações de 2º grau? 

A solução de uma equação do 2º grau ocorre quando as raízes são encontradas, ou 

seja, os valores atribuídos a x. Esses valores de x devem tornar a igualdade verdadeira, 

isto é, ao substituir o valor de x na expressão, o resultado deve ser igual a 0. 

→ Exemplo: 

Considerando a equação x2 – 1 = 0 temos que x’ = 1 e x’’ = – 1 são soluções da equação, 

pois substituindo esses valores na expressão, temos uma igualdade verdadeira. Veja: 

x2 – 1 = 0 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/polinomios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
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(1)2 – 1 = 0 e (–1)2 – 1 = 0 

 

Para encontrar a solução de uma equação, é preciso analisar se a equação é completa 

e incompleta e selecionar qual método será utilizado. 

 

Método de solução para equações do tipo ax²+ c = 0 

O método para determinar a solução de equações incompletas que 

possuem b=0 consiste em isolar a incógnita x, assim:  

 
 

→ Exemplo: 

Encontre as raízes da equação 3x2 – 27 = 0. 

 
 

Método de solução para equações do tipo ax2 + bx = 0 

O método para determinar as possíveis soluções de uma equação com c =0, 

consiste em utilizar a fatoração por evidência. Veja: 

ax2 + bx = 0 

x·(ax + b) = 0 
 

Ao observar a última igualdade, é notável que há uma multiplicação e que para 

o resultado ser 0, é necessário que, pelo menos, um dos fatores seja igual a 0. 
 

x·(ax + b) = 0 

x = 0 ou ax + b = 0 
 

Assim, a solução da equação é dada por: 

 
→ Exemplo: 

Determine a solução da equação 5x2 – 45x = 0 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fator-comum.htm
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Método de solução para equações completas 

O método conhecido como método de Bhaskara ou fórmula de 

Bhaskara aponta que as raízes de uma equação do 2º grau do tipo ax2 + bx + c = 0 é 

dada pela seguinte relação: 

 
 

→ Exemplo: 

Determine a solução da equação x2 – x – 12 = 0. 

Note que os coeficientes da equação são: a = 1; b= – 1 e c = – 12. Substituindo esses 

valores na fórmula de Bhaskara, temos: 

 
O delta (Δ) recebe o nome de discriminante e note que ele está dentro de 

uma raiz quadrada e, conforme sabemos, levando em conta os números reais, não é 

possível extrair raiz quadrada de um número negativo. 

Conhecendo o valor do discriminante, podemos realizar algumas afirmações a respeito 

da solução da equação do 2º grau: 

→ discriminante positivo (Δ > 0): duas soluções para a equação; 

→ discriminante igual a zero (Δ = 0): as soluções da equação são repetidas; 

→ discriminante negativo (Δ < 0): não admite raiz real 
 

Sistemas de equações do segundo grau 

Quando consideramos simultaneamente duas ou mais equações, temos 

um sistema de equações. A solução de um sistema de 2 variáveis é o conjunto de 

pares ordenados que satisfaz simultaneamente todas as equações envolvidas. 

→ Exemplo 

Considere o sistema: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/formula-bhaskara.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/formula-bhaskara.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm
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Com os valores: x’ = 2, x’’ = – 2 e y’ = 2, y’’ = – 2 podemos montar pares ordenados que 

satisfazem as equações do sistema simultaneamente.  

Veja: (2, 2), (2, – 2), (– 2, 2), (– 2, – 2). 

 

Lembre-se de que um par ordenado é escrito da forma (x, y). 

Os métodos para encontrar a solução de um sistema de equações são semelhantes ao 

de sistemas lineares. 
 

→ Exemplo 

Considere o sistema: 

 

Da equação x – y = 0, vamos isolar a incógnita x, assim: 

x – y = 0 

x = y 
 

Agora devemos substituir o valor isolado na outra equação, assim: 

x2 – x –12 = 0 

y2 – y –12 = 0 

 

Utilizando método de Bhaskara, temos que: 

 

Como x = y, teremos que x’ = y’ e x’’ = y’’. Ou seja: 

x’ = 4 

x’’ = -3 

 

Assim, os pares ordenados são soluções do sistema (4, 4) e (– 3,– 3). 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares.htm
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Exemplos resolvidos:  
 

Questão 1 – (ESPM -SP) As soluções da equação abaixo são dois números 

 

a) primos. 
b) positivos. 

c) negativos. 
d) pares. 

e) ímpares.

 

Solução: 

Sabemos que os denominadores de uma fração não podem ser iguais a zero, logo x ≠1 

e x≠3. E como temos uma igualdade de frações, podemos realizar a multiplicação 

cruzada, obtendo: 

(x+3) · (x+3) = (x – 1) · (3x +1) 

x2 + 6x +9 = 3x2 – 2x – 1 

x2 – 3x2 + 6x + 2x +9 +1 = 0 

(– 1) – 2x2 + 8x +10 = 0 (– 1) 

2x2 – 8x – 10 = 0 
 

Dividindo por 2 ambos os lados da equação, temos: 

x2 – 4x – 5 = 0 
 

Utilizando a fórmula de Bhaskara segue que: 

 

Observe que as raízes da equação são números ímpares. 

RESPOSTA: Alternativa E. 

 

Questão 2 – (UFPI) Um criador de aves verificou que, após colocar (n +2) aves em cada 
um dos n viveiros disponíveis, sobraria apenas uma ave. O número total de aves, para 
qualquer valor de n natural, é sempre 
a) um número par. 
b) um número ímpar. 
c) um quadrado perfeito. 

d) um número divisível por 3. 
e) um número primo

Solução 
A quantidade de aves pode ser encontrada multiplicando o número de viveiros pela 
quantidade de aves colocada em cada um deles, pelo enunciado do exercício depois de 
fazer esse processo ainda sobra uma ave, podemos escrever tudo isso da seguinte 
maneira: 
n·(n+2) +1 
Realizando a distributividade vamos obter: 
n2 + 2n +1 
E fatorando esse polinômio segue que: 
(n +1)2 

Assim, o número toral de aves é sempre um quadrado perfeito para qualquer número 

natural n. 

RESPOSTA: Alternativa C 
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Exercícios: 

1) Resolva a equação do 2° grau 2x² + x – 3 = 0. 2 
 

2) Determine o conjunto solução da equação – 3x² + 18x – 15 = 0.3 
 

3) (Puc – Rio) As duas soluções de uma equação do 2° grau são -1 e 1/3. Então a 

equação é: 

a) 3x² – x – 1 = 0 

b) 3x² + x – 1 = 0 

c) 3x² + 2x – 1 = 0 

d) 3x² – 2x – 2 = 0 

e) 3x² – x + 1 = 0 

UESTÃO 4 

4) (Cesgranrio) A maior raiz da equação – 2x² + 3x + 5 = 0 vale: 

a) – 1 

b) 1 

c) 2 

d) 2,5 

e) (3 + √19)/4 

 

5) (PUC-RIO 2009) Comprando dois milk shakes e um bolo gastamos R$13,00. 

Comprando um milk shake e dois bolos gastamos R$11,00. Quanto gastamos 

comprando um milk shake e um bolo? 

a) R$ 6,00 

b) R$ 7,00 

c) R$ 8,00 

d) R$ 9,00 

e) R$ 10,00

6) (UFRGS 2017) Se x – y = 2 e x2 + y2 = 8, então x3 – y3 é igual a: 

a) 12.          b) 14             c) 16         d) 18          e) 20 

 

7) (UFRGS 2016) Se x + y = 13 e x · y = 1, então x2 + y2 é: 

a) 166        b) 167        c)   168        d) 169            e) 170 

8)Uma praça, representada da figura abaixo, 

apresenta um formato retangular e sua área é igual 

a 1 350 m2. Sabendo que sua largura corresponde 

a 3/2 da sua altura, determine as dimensões da 

praça. 

 

9) (Epcar – 2017) Considere, em ℝ, a equação (m+2) x2 - 2mx + (m - 1) = 0 na variável 

x, em que m é um número real diferente de - 2. 

Analise as afirmativas abaixo e classifique-as em V (VERDADEIRA) ou F (FALSA). 

(   ) Para todo m > 2 a equação possui conjunto solução vazio. 

(   ) Existem dois valores reais de m para que a equação admita raízes iguais. 

(   ) Na equação, se ∆ >0 , então m só poderá assumir valores positivos. 

A sequência correta é:

a) V – V – V 

b) F – V – F 

c) F – F – V 

d) V – F – F 

 

 

 

 

10) Para qual valor de "a" a equação (x - 2).(2ax - 3) + (x - 2).(- ax + 1) = 0 tem duas 

raízes e iguais? Dica:  Delta tem que ser igual a zero. 

a) -1          b) 0              c)   1        d)       2 


