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LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdo: Carta de leitor 

Exercícios 

1) A fotografia abaixo mostra uma multidão reunida para o IX Fórum Social Mundial (FSM), 

ocorrido em Belém, em 2009. O FSM tem sido realizado anulamente desde 2001 e consiste em uma 

série de eventos e debates, organizados por grupos que não possuem vínculo com partidos, governos 

ou religiões, para discutir questões sociais. 

 

a) Descreva o que se vê na fotografia. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Qual pode ser o objetivo de um encontro como esse? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) O lema do FSM é: “Um outro mundo é possível”. 

a) Na sua opinião, há algo que precisa ser mudado no mundo? Se sim, o quê? 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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b) Observe novamente a fotografia do encontro. Quais mudanças você supõe que essas pessoas 

desejariam que houvesse no mundo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) Por definição, um fórum é uma reunião, um encontro de pessoas para o debate de ideias. Quais 

seriam os possíveis temas discutidos nesse encontro? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d) De que forma as ideias discutidas no fórum podem ser divulgadas entre as pessoas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3) Além de mostrar que existem mudanças necessárias, as pessoas retratadas na fotografia estão 

manifestando o desejo de realizar essas mudanças. Qual é a intenção delas ao fazer isso 

publicamente? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4) Em que situações, no dia a dia, você tem a oportunidade de expressar seus pontos de vista e 

defendê-los? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

      A seguir, você lerá dois textos. O primeiro foi tirado de uma reportagem publicada em jornal e trata 

do uso de animais como cobaias em testes de cosméticos. O segundo é a carta de uma leitora do 

jornal, em que ela manifesta sua opinião sobre o tema apresentado na reportagem. 

• Antes de ler os textos, pense se você tem opinião formada sobre o uso de animais em 

laboratório e se esse assunto lhe provoca alguma reação ou reflexão. 

• Avalie se é importante manifestar publicamente sua opinião a respeito de assuntos polêmicos, 

como fazem os leitores de jornais e revistas que enviam cartas à redação dessas publicações, e por 

quais motivos. 

 

Vetada na EU, cobaia é usada no Brasil 

      O Brasil, ao contrário da União Europeia, mostra pouca preocupação com os animais de laboratório 

usados em testes de segurança de cosméticos. Enquanto na Europa esses experimentos serão 

proibidos, aqui não existem procedimentos alternativos sendo desenvolvidos em escala comercial. [...]   

      A UE, onde os movimentos pelos direitos dos animais são estridentes, já discute o tema desde o 

século passado. Ao mesmo tempo que avançam rumo à proibição, os países europeus também vêm 

criando alternativas sem animais. [...]   
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      Entre 1999 e 2002, a União Europeia apoiou 43 projetos de pesquisa de testes alternativos, com 

investimentos totais da ordem de 80 milhões de euros. Tudo para tentar evitar o uso de pelo menos 

9.000 animais todos os anos em testes feitos exclusivamente para cosméticos. Estimativa idêntica 

para o cenário nacional não existe. [...] 

     Para pesquisador, teste que substitui cobaia nem sempre é viável. 

     Apesar de achar importante que a discussão sobre o uso de animais em testes de cosméticos seja 

feita também no Brasil, um dos coordenadores do CPQBA (Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 

Químicas, Biológicas e Agrícolas) da Unicamp, João Ernesto de Carvalho, se diz cético quanto à 

viabilidade de vários desses testes. [...] 

     Para o pesquisador, é pouco provável que apenas os testes in vitro possam dar uma segurança de 

100%.  

     Por causa de uma preocupação "maior hoje com os animais do que com os humanos", o 

pesquisador da Unicamp - que afirma ser totalmente a favor da substituição, desde que ela seja 

confiável - é direto: "Posso garantir que hoje tem muito mais gente no consultório oftalmológico com 

reação aos cosméticos, do que animais com problemas por que passaram por algum tipo de teste com 

esses produtos."  

     Segundo Carvalho, a sociedade hoje está vivendo uma espécie de inversão de valores. "Isso é 

inquietante. A exigência dos testes começou exatamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando 

o mundo viu o que ocorreu nos campos de concentração [onde os nazistas faziam experiências com 

humanos que frequentemente resultavam em morte]"[...] 

     O famoso teste ocular - onde o produto é pingado sobre o olho do coelho -, que causa "muito 

espanto" nas pessoas, é desmitificado por Carvalho. 

     "O nosso coelho, por exemplo, vive mais que um boi." Isso, explica o pesquisador, porque o animal 

é comprado de um produtor, o que significa que esse animal iria para o abate e agora não vão mais. 

[...]"É muito raro sacrificarmos um animal. Ele é reutilizado e depois devolvido.” [...] 

Eduardo Geraque. Folha de São Paulo, 24 de fev. 2008. 

 

PAINEL DO LEITOR 

 
Pesquisa com animais 

     Em relação à reportagem 'Vetada na UE, cobaia é usada no Brasil', digo que é revoltante que crimes 
contra os animais continuem sendo praticados em função de comércio travestido de ciência. Ao 
contrário do que afirma um dos entrevistados, respeitar os animais não é inversão de valores, mas 
quesito básico de humanidade. Uma espécie que deseja prolongar a vida de seus indivíduos à custa 
da tortura de demais espécies não merece ser salva. Na busca irracional pelo lucro financeiro, animais 
são torturados diariamente, por dias, meses e talvez anos a fio, em experimentos que atendem não só 
à indústria farmacêutica mas também à fútil indústria de cosméticos, entre outros setores da economia. 
     São cães, camundongos e coelhos, entre outras espécies, cuja pele e olhos são submetidos a 
substâncias tóxicas, corrosivas, cancerígenas etc. Que direito tem o homem de mutilar e cegar demais 
espécies testando uma nova linha de xampus? Mesmo que o objetivo fosse a cura do câncer, o direito 
de infligir tanta dor a outros seres vivos é bastante discutível. O mesmo entrevistado refere-se aos 
coelhos de laboratório como se estes tivessem uma vida muito boa. Pois são animais que vivem 
privados da natureza e do convívio apropriado com a sua espécie. Quando deixam de ser úteis à 
pseudociência, acabam descartados, indo parar até mesmo em abatedouros. Comparados aos 
animais que pastam livremente, cobaias de laboratório têm uma vida imensamente mais dolorosa. 
Basta de crimes contra a vida! Digamos não às pesquisas fúteis com animais"  
Carta publicada em 26 fev. 2008. DOLORES BEATRIZ PONTES DE CARVALHO (Sumaré, SP) 
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1) De acordo com o texto, qual é a diferença entre os países europeus e o Brasil quanto ao uso 

de animais em testes de segurança de cosméticos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2) A reportagem se apoia, em parte, nos depoimentos de João Ernesto de Carvalho, colhidos em 

entrevista. 

a) Ainda que o pesquisador não dê sua opinião de maneira clara, ela pode ser deduzida pelo leitor. 

Ele parece favorável ou desfavorável ao emprego de animais em testes de segurança de cosméticos? 

Explique sua resposta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Por que, possivelmente, Carvalho foi escolhido pelo repórter para dar um depoimento sobre o 

assunto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Que efeito se espera produzir na reportagem com a reprodução da fala de João Ernesto de 

Carvalho? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) Na carta enviada ao jornal, uma leitora comenta a reportagem. 

a) A opinião dela sobre o assunto coincide com a do entrevistado? _______________________ 

b) Resuma a opinião dessa leitora sobre o assunto. 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) O que pode ter motivado essa leitora a expressar sua opinião publicamente, enviando uma 

carta ao jornal? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) Qual parece ser o sentimento da leitora ao escrever? 

_________________________________________________________________________________ 

 

      Vários motivos podem levar o leitor de uma publicação a desejar manifestar-se por meio de carta: 

comentar uma notícia, criticar ou elogiar uma reportagem ou uma entrevista, rebater as opiniões 

expressas na carta de outro leitor, corrigir uma informação errada que tenha sido publicada, contar 

uma experiência pessoal relacionada a um assunto noticiado, etc. 

      Em geral, ao escrever para um jornal ou revista, o leitor procura expressar sua visão sobre um 

assunto abordado na publicação, apresentando argumentos que justifiquem a façam valer sua posição. 

A carta do leitor é, portanto, um texto predominantemente argumentativo. 

 

A CONTRA-ARGUMENTAÇÃO 

1) Releia. 

 

      “[...] Por causa de uma preocupação ‘maior hoje com os animais do que com os humanos’ o 

pesquisador da Unicamp – que afirma ser totalmente a favor da substituição, desde que ela seja 

confiável – é direto: ‘Posso garantir que hoje tem muito mais gente no consultório oftalmológico com 
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reação aos cosméticos, do que animais com problemas porque passaram por algum tipo de teste com 

esses produtos’. 

      Segundo Carvalho, a sociedade hoje está vivendo uma espécie de inversão de valores. [...]’ 

 

a) Que valores estão invertidos, segundo o entrevistado? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) O fato de mais pessoas do que animais de laboratório terem problemas nos olhos provocados 

por cosméticos comprova que há maior preocupação com os animais do que com as pessoas? 

Explique. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Ao afirmar que existe uma espécie de inversão de valores, o pesquisador manifesta uma 

opinião ou apresenta uma verdade comprovada? Explique. 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) Você acredita que as pessoas que não pensam como o pesquisador (isto é, que discordam de 

que exista uma inversão de valores) vão mudar de opinião depois de ler o depoimento dele? Por quê? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Agora, releia a carta da leitora, observando como ela se manifesta em relação às informações 

apresentadas na reportagem. 

 

a) Copie a frase da carta em que a leitora faz referência ao trecho da reportagem analisado na 

questão anterior. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Pela frase da leitora, pode-se supor que o pesquisador afirmou que respeitar os animais é uma 

inversão de valores. Ele afirmou isso em algum trecho de sua entrevista? Explique. 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Suponha que a carta da leitora seja lida por uma pessoa que também leu a reportagem de 

Eduardo Geraque e por outra que não leu a reportagem. Qual das duas pessoas, provavelmente, 

tomará uma opinião negativa a respeito do pesquisador da Unicamp? Explique. 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

      Em uma situação de argumentação, pode-se efetuar os argumentos contrários aos seus para que 

sua opinião prevaleça. O argumento usado para combater outro é chamado contra-argumento. 

      O contra-argumento deve retomar algum trecho do discurso do oponente, para que fique claro qual 

ponto será combatido.  

      Uma das formas de contra-argumentar é atribuir ao discurso do oponente um sentido que o 

desqualifique ou o diminua diante dos leitores ou dos espectadores. 

 

 

3) Releia o trecho da carta em que a leitora retoma a questão do teste ocular em coelhos. 

a) A leitora discorda da opinião do pesquisador sobre a qualidade de vida dos coelhos de 

laboratório. Explique por quê. 
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Para refutar a ideia de que os coelhos de laboratório têm uma vida boa, a leitora também se 

valeu de uma comparação. Que comparação é essa? Em sua opinião, ela é convincente? Justifique.  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Leia a notícia a seguir, publicada em um jornal de grande circulação nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil. Em seguida, escreva uma carta para o jornal manifestando sua opinião sobre o tema abordado 

na notícia. 

 
Redução da idade para dirigir gera polêmica 

 
      Aos 17 anos, o estudante Danilo Tapioca conta os dias para a chegada do seu aniversário, em 
setembro. O motivo de tanta expectativa é que, apesar de já saber dirigir, ele só terá a autorização dos 
pais para usar o carro da família depois de atingir a maioridade e conseguir a carteira de habilitação. 
“Se meu pai me desse a chave, aceitaria. Mas acho que ele está certo, porque se preocupa com 
acidentes”, conta. 
      Jovens na mesma situação de Danilo podem ser beneficiados com um projeto de lei que propõe a 
concessão da carteira de habilitação para pessoas com idade a partir de 16 anos. Em tramitação na 
Câmara dos Deputados há cerca de um mês, o projeto prevê a concessão da habilitação nas 
categorias A e B, desde que os jovens sejam autorizados pelos pais ou responsáveis. 
      “A boa lei é a que consagra uma prática social. É sabido por todos que muitos jovens dirigem 
mesmo sem carteira. [...] A lei é para normatizar o que já acontece. Dessa forma, podemos imputar 
sanções no caso das faltas cometidas”, explica o deputado Federal Sérgio Carneiro (PT-BA), autor do 
projeto. [...] Frisa, ainda, que um dos objetivos do projeto é “oferecer aos filhos da classe trabalhadora 
uma possibilidade de trabalho. Assim, terão um instrumento para facilitar a inserção no mercado”. [...] 
      A falta de maturidade também é apontada pela empresária Graça Maria Ribeiro, 54, como um fator 
que deve ser levado em consideração. [...] “Criei nove filhos e acredito que o jovem não está preparado 
para dirigir, porque não se trata apenas de fazer o carro andar. [...] É preciso ter maturidade, 
concentração e paciência com as pessoas. Minha filha mais nova, por exemplo, tem 22 anos, dirige 
bem e domina o carro, mas gosta de correr e mostrar que sabe muito no volante. Falta maturidade”, 
destaca. 

Marta Erhardt. A Tarde On Line 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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CIÊNCIAS 

Conteúdos: Velocidade média 

Velocidade média é a variação da posição (deslocamento) de um móvel em relação a um 

referencial durante certo intervalo de tempo. A unidade de medida da velocidade média, de acordo 

com o Sistema Internacional de medidas, é o metro por segundo (m/s). 

A seguir, apresentamos a fórmula usada para o cálculo da velocidade média, observe: 

 
vm – velocidade média (m/s) 

ΔS – deslocamento (m/s) 

SF – posição final (m) 

S0 posição inicial (m)0S 

Contudo, outra maneira de medir a velocidade é em quilômetros por hora (km/h), como 

notamos nas velocidades marcadas pelos carros e nas placas de trânsito. 

Nesse sentido, é importante destacar que para a converter m/s em km/h multiplica-se por 3,6. 

Por outro lado, para transformar km/h em m/s divide-se o valor por 3,6, visto que 1 km são 

1000 metros e 1 hora correspondem a 3600 s. 

Exemplo – Um automóvel parte de uma cidade localizada às margens do quilômetro 640 de uma 

rodovia retilínea. Duas horas depois, encontra-se no quilômetro 860 dessa mesma rodovia. 

Determine a velocidade média desse automóvel. 

Resolução: 

Para calcular a velocidade média, basta assumirmos que o deslocamento do automóvel é igual ao 

espaço total por ele percorrido: 220 km. Em seguida, basta fazermos a divisão entre essa distância 

e o tempo necessário para percorrê-la: 

 
Exemplo 2 – Um viajante deseja completar um trajeto de 120 km com velocidade média de 60 km/h. 

Sabendo que o viajante percorreu três quartos do trajeto à velocidade de 50 km/h, em quanto tempo 

ele deverá percorrer o restante do trajeto de modo a conseguir completá-lo de acordo com a 

velocidade média que ele havia planejado? 

Resolução: 

De acordo com o exercício, o viajante deseja completar a sua viagem com velocidade média 

de 60 km/m. Sabendo-se que o trajeto a ser percorrido é de 120 km, conclui-se que a duração de sua 

viagem deve ser de 2 h. 
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De acordo com o enunciado, o viajante percorreu três quartos (¾) do trajeto de 120 km (ou 

seja, 90 km) a uma velocidade de 50 km/h. Nesse caso vamos calcular o tempo gasto para esse 

trajeto da viagem: 

 
O resultado obtido indica que restam apenas 0,2 h para completar o trajeto, uma vez que o 

tempo total deve ser de 2,0 h. Além disso, como 1 h tem 60 minutos, o viajante deverá finalizar a sua 

viagem, no máximo, em 12 minutos. 

Caso o exercício solicite, também é possível calcular qual é a velocidade média que o viajante 

deve desenvolver no trajeto restante, para isso, basta dividirmos o espaço que ele ainda não 

percorreu pelo tempo restante, veja como: 

 
O resultado obtido indica que, para completar o trajeto de acordo com a velocidade média 

planejada, o viajante deverá mover-se a uma velocidade absurda de 150 m/s, ou seja, 540 km/h! 

 

Exercícios: 

1 - Qual é a velocidade escalar média, em km/h, de uma pessoa que percorre a pé, 1200 m em 20 

min? 

a) 4,8 

b) 3,6 

c) 2,7 

d) 2,1 

e) 1,2 

2 - Uma pessoa, correndo, percorre 4,0 km com velocidade escalar média de 12 km/h. O tempo do 

percurso é de: 

a) 3,0 min 

b) 8,0 min 

c) 20 min 

d) 30 min 

e) 33 min 

3 - Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 72,0 km/h. Em uma hora e dez minutos 

ele percorre, em quilômetros, a distância de: 

a) 79,2 

b) 80,0 

c) 82,4 

d) 84,0 

e) 90,0 

4 - Um pequeno animal desloca-se com velocidade média igual a 0,5 m/s. A velocidade desse animal 

em km/dia é: 

a) 13,8 

b) 48,3 

c) 43,2 
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d) 4,30 

e) 1,80 
 

5 - Numa corrida de fórmula 1 a volta mais rápida foi feita em 1 min e 20 s a uma velocidade média 

de 180 km/h. Pode-se afirmar que o comprimento da pista, em metros, é de? 

a) 180 

b) 4000 

c) 1800 

d) 14400 

e) 2160 
 

6 - O Sr. José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km/h, dirigindo-

se para o supermercado que está a 1,5 km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do 

pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante em 

que este chega ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Fernão foi 

igual a: 

a) 5,4 km/h 

b) 5,0 km/h 

c) 4,5 km/h 

d) 4,0 km/h 

e) 3,8 km/h 
 

7 - Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco 

quilométrico indicava km 60. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico 

da estrada indicava km 0. A velocidade média, em quilômetros por hora, do carro de Maria, em sua 

viagem de Mosqueiro até Belém, foi de: 

a) 45 

b) 55 

c) 60 

d) 80 

e) 120 
 

8 - Um elevador movimenta-se no sentido ascendente e percorre 40 m em 20 s. Em seguida, ele 

volta a posição inicial levando o mesmo tempo. A velocidade escalar média do elevador durante todo 

o trajeto vale: 

a) 0 m/s 

b) 2 m/s 

c) 3 m/s 

d) 8 m/s 

e) 12 m/s 
 

9 - Em sua trajetória, um ônibus interestadual percorreu 60 km em 80 min, após 10 min de parada, 

seguiu viagem por mais 90 km à velocidade média de 60 km/h e, por fim, após 13 min de parada, 

percorreu mais 42 km em 30 min. A afirmativa verdadeira sobre o movimento do ônibus, do início ao 

final da viagem, é que ele: 

a) percorreu uma distância total de 160 km 

b) gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho de viagem 

c) desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km/h 

d) não modificou sua velocidade média em consequência das paradas 

e) teria desenvolvido uma velocidade média de 57,6 km/h, se não tivesse feito paradas 
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GEOGRAFIA 

Conteúdos: EUROPA ORIENTAL E O PASSADO SOCIALISTA. 

 

Os países do Leste Europeu sofreram após a 2ª Guerra Mundial uma enorme influência do 

Império Soviético. Sem a pujança econômica dos países ocidentais e desprovida de investimentos 

produtivos, a URSS utilizou a sua força bélica para criar um bloco de países aliados e muito próximos 

do seu imenso território, que ficou conhecido como a “Cortina de Ferro”, sendo formada por URSS, 

Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e Bulgária. O projeto socialista 

desses países não respondeu aos anseios da maioria de suas populações, sendo classificado como 

uma organização fundamentada nos interesses soviéticos e que contou com o apoio dos grupos 

militares e favoráveis à centralização do poder. Por isso, o socialismo do Leste Europeu ficou 

conhecido como a ‘sovietização’ da política e da economia desses países. 

Tal comprometimento ficou marcado pela criação do bloco militar Pacto de Varsóvia, em 1955, 

que serviu para homogeneizar a política externa desses países. O Pacto de Varsóvia foi 

evidentemente uma resposta à criação da OTAN, bloco militar fundado pelos EUA em 1949. Mas 

além do combate à expansão dos EUA, o grupo militar soviético também servia de instrumento 

coercitivo contra qualquer tipo de ato rebelde por parte das nações que pertenciam ao bloco 

socialista, isso pode ser visto claramente com a intervenção do Pacto de Varsóvia contra a antiga 

Tchecoslováquia, em 1968, quando manifestações políticas clamavam por democracia, fato que ficou 

mundialmente conhecido como a Primavera de Praga. 

Assim como a própria URSS atravessou um declínio de seus aspectos socioeconômicos ao 

final da década de 1970, os países europeus que adotaram o sistema socialista também começaram 

a sentir os efeitos da baixa competitividade de suas economias e o aumento da pressão popular que 

a todo o momento desafiava a manutenção dos regimes socialistas e ditatoriais. Contando com uma 

maior unidade étnica, forte grau de instrução e politização da sociedade, a insatisfação popular 

desses países foi mais articulada do que em outros países socialistas, até mesmo do que na própria 

URSS. Outro componente importante para essas transformações foi a maior proximidade com o 

restante da Europa, o que representou um estímulo para as práticas capitalistas. 

 

Alemanha Oriental 

A Alemanha Oriental foi uma espécie de espólio para os soviéticos. Sua origem está 

relacionada com o Acordo de Potsdam, em julho de 1945, quando foram impostas várias restrições 

militares e a devolução de territórios conquistados durante o período de expansionismo alemão. Após 

a derrota dos nazistas ao final da 2ª Guerra Mundial, a Alemanha foi subjugada pelas outras 

potências, acabando fragmentada em quatro zonas de influência política a fim de impedir qualquer 

tipo de movimento favorável ao retorno dos ideais ultranacionalistas e do militarismo como projeto de 
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Estado. Em 1949, ficaram definidas duas divisões administrativas: a República Federal da Alemanha 

ou Alemanha Ocidental, sob influência ocidental capitalista, e a República Democrática Alemã ou 

Alemanha Oriental, sob influência da URSS. Em 1961, a fim de evitar a migração em massa de 

população do lado socialista em direção ao lado capitalista, foi construído o Muro de Berlim. 

Como a Alemanha Ocidental começou a alcançar um enorme progresso tecnológico e social, 

as comparações entre os dois países apontavam para a falência do socialismo, pois a Alemanha 

Oriental se assemelhava a um Estado satélite, mantido por um regime ditatorial totalmente voltado 

para os interesses de outra nação, ou melhor, de um grupo de nações que formavam a URSS. 

Apresentando várias dificuldades para a manutenção do regime socialista, a Alemanha Oriental foi 

gradualmente integrada com o lado capitalista, o que culminou com a queda do Muro de Berlim no 

dia 9 de novembro de 1989, que simbolizou a decadência da proposta socialista na Alemanha 

Oriental e na Europa do Leste, mudando significativamente as concepções de comunismo, socialismo 

e participação popular nas decisões políticas. No caso da Alemanha, a integração política acabou 

ocorrendo por completo no ano seguinte, 1990. 

 

A Guerra Fria e o Leste Europeu 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a região foi libertada dos nazistas pelos soviéticos. Assim, 
essas nações adotaram o socialismo como regime de governo. Também assinaram o Pacto de 
Varsóvia em 1955 a fim de estabelecerem uma união e um sistema de defesa parecido ao da OTAN. 
A única exceção foi a Iugoslávia que não se alinhou com a política soviética embora fosse socialista. 

De todas as formas, a expressão “leste europeu” foi largamente utilizada para designar os 
países do continente que haviam adotado o socialismo como regime de governo. Devido ao 
isolamento e à influência da União Soviética nesses países, o ex-primeiro-ministro britânico Winston 
Churchill denominou este processo de Cortina de Ferro. 
 

Exercícios:  

Questão 1 

Considerando-se a fragmentação territorial da ex-Iugoslávia, é CORRETO afirmar que esse 
processo: 

a) foi um desdobramento dos choques entre as diversas nacionalidades que, até então, compunham 
o País. 
b) decorreu da queda da Monarquia, responsável pela unidade política e pela integridade territorial 
do País. 
c) resultou da luta da Sérvia, apoiada pela Bósnia, contra Montenegro, de população majoritariamente 
muçulmana. 
d) derivou da resistência da Federação à política de Tito, que transformou o País em uma República 
Social Democrata. 
 

Questão 2 

Nos países do leste recém-incorporados à União Europeia, a indústria automobilística passou de 310 
mil empregos em 2000 para 400 mil em 2006. As folhas de pagamento aumentaram 62% na 
Eslováquia, que já tem 58.400 pessoas no setor, e 41% na República Tcheca, que tem outras 111 
mil. Na Polônia o emprego aumentou 25%, para 111 mil pessoas; na Hungria, 32%, para 44 mil; e na 
Eslovênia, 31%, para 9.200. (http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/lavanguardia, acesso em 27/03/2007) 

O quadro econômico expresso na notícia, complementa-se, corretamente, com os seguintes dados: 

https://www.todamateria.com.br/socialismo/
https://www.todamateria.com.br/pacto-de-varsovia/
https://www.todamateria.com.br/pacto-de-varsovia/
https://www.todamateria.com.br/otan-organizacao-do-tratado-do-atlantico-norte/
https://www.todamateria.com.br/cortina-de-ferro/
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a) a entrada desses países do leste europeu na União Europeia, em condições iguais às dos 
membros mais antigos, lhes dá grandes vantagens competitivas, já que possuem custos de produção 
menores, atraindo investimentos industriais. 

b) esses novos membros da União Europeia aproveitam os altos índices de crescimento industrial 
nos países mais ricos da Europa nas últimas décadas, como Alemanha e França, apresentando-se 
como áreas de expansão da indústria automobilística no interior da Europa. 

c) a presença do Estado, como agente econômico com grande participação na economia dos países 
do leste europeu, é um importante fator atrativo para indústrias multinacionais aí se instalarem, já 
que estas são dependentes do capital estatal. 

d) o fato de pertencerem à União Europeia torna esses novos países-membros verdadeiras “portas 
de entrada” para mercados de maior poder aquisitivo, fazendo com que indústrias de países em 
desenvolvimento os procurem para lá se instalarem. 

e) pelo fato de tais países do leste europeu terem sido essencialmente agrícolas no período em que 
estavam sob o domínio da União Soviética, os atuais governos daqueles promovem políticas de 
atração de indústrias, acenando com subsídios e poucos encargos trabalhistas. 

Questão 3 

(UFPB – Com modificações) Leia o texto abaixo: 
Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, formaram-se dois blocos que predominaram por 
décadas numa disputa pela hegemonia mundial. Além de uma identidade no sistema econômico, 
foram criadas alianças militares para dar forma e sustentação a esses blocos. Os sistemas 
econômicos eram a economia de mercado (bloco capitalista) e a economia planificada de estado 
(bloco socialista). Essa situação geopolítica, conhecida como Guerra Fria, durou de meados da 
década de 1940 até a queda do Muro de Berlim em 1989. Porém, a integração a um sistema 
econômico não significava automaticamente a adesão a sua correspondente aliança militar. Portanto, 
existiam países de economia socialista que não estavam no Pacto de Varsóvia, aliança militar dos 
países socialistas do Leste Europeu, liderada pela URSS. Por outro lado, alguns países de economia 
capitalista não integravam a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos EUA. 
 

• Considerando o texto e seus conhecimentos, identifique a(s) proposição(ões) verdadeira(s): 
01. A Albânia e a Iugoslávia foram exemplos de países com economia socialista, mas não integravam 
o Pacto de Varsóvia. 
02. A Suíça, a Áustria e a Irlanda não integravam a OTAN, embora suas economias fossem 
capitalistas. 
04. A Polônia, apesar de ter na época uma economia de mercado, fazia parte do Pacto de Varsóvia. 
08. A França, a Inglaterra e Portugal integravam a OTAN, apesar de esse último não ter uma 
economia capitalista. 
16. A Itália, a Espanha, a Noruega e a Suíça eram integrantes da OTAN, e suas economias eram 
capitalistas. 
 
A soma das proposições verdadeiras é: 
a) 20                                  
b) 03                              
c) 05                        
d) 12                      
e) 16 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

6º ao 9º ano 
 

APOSTILA Nº 03/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A): ___________________________________________________ 
 

HISTÓRIA 

Conteúdo: Era Vargas 

Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 

anos, de forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasileira, em razão 

das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. 

A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia 

cafeeira, dividindo-se em três momentos: 

• Governo Provisório -1930-1934 

• Governo Constitucional – 1934-1937 

• Estado Novo – 1937-1945 

 

Revolução de 1930 

Até o ano de 1930 vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro 

período republicano brasileiro. Como característica principal centralizava o poder entre os partidos 

políticos e a conhecida aliança política "café-com-leite" (entre São Paulo e Minas Gerais), a República 

Velha tinha como base a economia cafeeira e, portanto, mantinha fortes vínculos com grandes 

proprietários de terras. 

De acordo com as políticas do "café-com-leite", existia um revezamento entre os presidentes 

apoiados pelo Partido Republicano Paulista (PRP), de São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro 

(PRM), de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido, assim, 

dizia-se: nada mais conservador, que um liberal no poder. 

 

O Golpe do Exército 

Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República.  Eleição esta 

que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse. A 

Aliança Liberal (nome dado aos aliados mineiros, gaúchos, e paraibanos) recusou-se a aceitar a 

validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. 

Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória, não 

tiveram o reconhecimento dos seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do 

Sul planejam então, uma revolta armada.  A situação acaba agravando-se ainda mais quando o 

candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de 

Pernambuco. 

Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso 

para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela 

crise de 1929; a indignação, deste modo, aumentou, e o Exército – que por sua vez era desfavorável 

ao governo vigente desde o tenentismo – começou a se mobilizar e formou uma junta governamental 

composta por generais do Exército. No mês seguinte, em três de novembro, Júlio Prestes foi deposto 
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e fugiu junto com Washington Luís e o poder então foi passado para Getúlio Vargas pondo fim à 

República Velha. 

 

Governo provisório (1930 - 1934) 

O Governo Provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste período, o 

presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos 

legislativos (federal, estadual e municipal). 

Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os 

primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos “tenentes” nos principais cargos 

do governo e por esta razão foram designados representantes do governo para assumirem o controle 

dos estados, tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência 

política regional. 

Esta medida consolidou-se em clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares 

interventores. A oposição às ambições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, onde 

as oligarquias locais, sob o apelo da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, 

convocaram o “povo paulistano” a lutar contra o governo Getúlio Vargas, exigindo a realização de 

eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. A partir desse movimento, teve origem 

a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. 

Mesmo derrotando as forças oposicionistas, o presidente convocou eleições para a 

Constituinte. No processo eleitoral, devido o desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais 

figuras militares do governo perderam espaço político e, em 1934 uma nova constituição foi 

promulgada. 

A Carta de 1934 deu maiores poderes ao poder executivo, adotou medidas democráticas e 

criou as bases da legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por 

meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. 

 

Governo Constitucional (1934 – 1937) 

Nesse segundo mandato, conhecido como Governo Constitucional, a altercação política se deu 

em volta de dois ideais primordiais: o fascista – conjunto de ideias e preceitos político-sociais 

totalitário introduzidos na Itália por Mussolini –, defendido pela Ação Integralista Brasileira (AIB), e o 

democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), era favorável à reforma agrária, 

a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. 

A ANL aproveitando-se desse espírito revolucionário e com as orientações dos altos escalões 

do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Em 

1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares nas cidades de 

Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE).    Devido à falha de articulação e adesão de outros 

estados, a chamada Intentona Comunista, foi facilmente controlada pelo governo. 

Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização do poder e, após a 

experiência frustrada de golpe por parte da esquerda utilizou-se do episódio para declarar estado de 

sítio, com essa medida, Vargas, perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista 

brasileiro. Mediante a “ameaça comunista”, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição 

presidencial que deveria acontecer em 1937. Anunciando outra calamitosa tentativa de golpe 

comunista, conhecida como Plano Cohen, Getúlio Vargas anulou a constituição de 1934 e dissolveu 

o Poder Legislativo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, 

inaugurando o chamado Estado Novo. 

 

Estado Novo (1937 - 1945) 

No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio 

Vargas o Estado Novo. Tinha início então, um período de ditadura na História do Brasil. 
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Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder (Plano Cohen) 

Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida 

depois como "Polaca" por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista. 

O Golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grande parcela 

da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anti 

comunista, alarmando a classe média, na verdade preparando-a para apoiar a centralização política 

que desde então se desencadeava. A partir de novembro de 1937 Vargas impôs a censura aos meios 

de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou 

medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade a sua política trabalhista com a criação da 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, 

todos em vigor atualmente. Getúlio Vargas foi responsável também pelas concepções da Carteira de 

Trabalho, da Justiça do Trabalho, do salário mínimo, e pelo descanso semanal remunerado. 

O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial contra os países do Eixo, fato este, responsável pela grande contradição do governo Vargas, 

que dependia economicamente dos EUA e possuía uma política semelhante à alemã.  A derrota das 

nações nazi fascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. 

Assim, a batalha pela democratização do país ganhou força. O governo foi obrigado a indultar os 

presos políticos, além de constituir eleições gerais, que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é, 

apoiado pelo governo, o general Eurico Gaspar Dutra. 

Chegava ao fim a Era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à 

presidência pelo voto popular. 

Exercícios:  

01) A que chamamos de Era Vargas? 

_______________________________________________________________________________ 

02) Como ficou dividido esse período? 

_______________________________________________________________________________ 

03) Cite algumas características da República Velha: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

04) Faça um pequeno resumo de como Vargas chegou ao poder, segundo o titulo: O Golpe do 

Exercito. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

05) Qual o significado das siglas ANL e AIB? O que elas representavam? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

06) Faça um pequeno resumo sobre o Estado Novo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

6º ao 9º ano 
 

APOSTILA Nº 03/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A): ___________________________________________________ 
 

ARTE 

 

Conteúdos: Origem da Festa Junina 

 

       Existem duas explicações para o termo festa 

junina. A primeira explica que surgiu em função das 

festividades que ocorrem durante o mês de junho. 

Outra versão diz que esta festa tem origem em países 

católicos da Europa e, portanto, seriam em 

homenagem a São João. No princípio, a festa era 

chamada de Joanina.  

De acordo com historiadores, esta festividade foi 

trazida para o Brasil pelos portugueses, ainda durante 

o período colonial (época em que o Brasil foi colonizado e governado por Portugal). 

     Nesta época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, 

espanhóis e franceses. Da França veio a dança marcada, característica típica das danças 

nobres e que, no Brasil, influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos 

de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a 

fabricação de fogos. Da Península Ibérica teria vindo a dança das fitas, muito comum em 

Portugal e na Espanha. 

     Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos 

aspectos culturais dos brasileiros (indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus) nas 

diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. 

 

Festas Juninas no Nordeste 

 

     Embora sejam comemoradas nos quatro cantos do Brasil, na região Nordeste as festas 

ganham uma grande expressão. O mês de junho é o momento de se fazer homenagens aos 

três Santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde a 

seca é um problema muito grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer 

as chuvas raras na região, que servem para manter a agricultura. Além de alegrar o povo da 

região, as festas representam um importante momento econômico, pois muitos turistas 

visitam cidades nordestinas para acompanhar os festejos. Hotéis, comércios e clubes 
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aumentam os lucros e geram empregos, nestas cidades. Embora a maioria dos visitantes 

seja brasileira, é cada vez mais comum encontrarmos turistas europeus, asiáticos e norte-

americanos que chegam ao Brasil para acompanhar de perto estas festas. 

 

Comidas Típicas 

 

     Como o mês de Julho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos 

salgados, relacionados às festividades, são feitos deste alimento. Pamonha, cural, milho 

cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos. Além das 

receitas com milho também fazem parte do cardápio desta época: arroz doce, bolo de 

amendoim, bolo de pinhão, bombocado, broa de fubá, cocada, pé-de-moleque, quentão, 

vinho quente, batata doce e muito mais. 

 

 

Exercícios:  

 

1- Como foi a origem das Festas Juninas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

2- De onde veio a tradição de soltar fogos em época de festas juninas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

3- O que significa a expressão apresentada pelo texto “comemoradas nos quatro cantos 

do Brasil”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

6º ao 9º ano 
APOSTILA Nº 03/2020 – 9º ANO 

 
4- NOME DO ALUNO(A): ________________________________________________ 

 

LÍNGUA INGLESA 

Conteúdo: Cardinal Number/ Ordinal Number / Textual genre: Infographic/ Verb to be/ Personal 

Pronouns/ Present simple. 

Hello, students.  

Aqui quem vos escreve é o teacher Vander. Estou a disposição para sanar dúvidas, de modo 

remoto, caso seja necessário. 

Vamos, agora, fazer uma série de exercícios que retomam os conteúdos vistos desde a primeira 

aula. Para isso, reveja seu caderno e também reveja as apostilas anteriores. Ainda, se possível, 

assista aos vídeos complementares abaixo: 

1. NÚMEROS EM INGLÊS (numbers in english) - AULA 08 PARA INICIANTES - PROFESSOR KENNY 

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

2. NUMERAIS ORDINAIS EM INGLÊS - AULA 43 PARA INICIANTES - PROFESSOR KENNY 

https://www.youtube.com/watch?v=k9yPhvOO580 

3. COMO CONJUGAR QUALQUER VERBO EM INGLÊS - AULA 06 PARA INICIANTES - PROFESSOR 

KENNY 

        https://www.youtube.com/watch?v=SknYjWljXn0 

4.  VERBO TO BE DE UMA VEZ POR TODAS! AULA 16 - PROFESSOR KENNY 

https://www.youtube.com/watch?v=zTWQJi_-tzQ 

 

Exercícios: 
1. Explique em seu caderno, com suas palavras, o uso dos verbos em inglês no PRESENT 

SIMPLE e cite pelo menos 5 exemplos. 

https://www.youtube.com/watch?v=TuNUCGYFohw
https://www.youtube.com/watch?v=k9yPhvOO580
https://www.youtube.com/watch?v=SknYjWljXn0
https://www.youtube.com/watch?v=zTWQJi_-tzQ


                                 Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco-Apostila Nº 03/2020 

  

2. Leia o trecho da música Perfect de Ed Sheeran e encontre os personal pronouns e os 
verbs to be. Preencha-os na tabela abaixo: 
 

PERSONAL PRONOUNS / SUBJECT PRONOUNS VERB TO BE 

 
 
 

 
 

 

3. Entreviste alguém em sua residência e inclua as informações na tabela. Use um 

dicionário, se necessário. 

 
4. Leia o texto abaixo, circule os números apresentados e, em seguida, copie-os em seu 

caderno e traduza-os.  

 

 

John is a lawyer who lives in a big city in the USA. He is thirty four years old and he's married to 

Jane, who is twenty eight years old. John and Jane have three children. Their children's names 

are Anna, Betty and Paul. Anna is the oldest, she's ten years old; Betty is seven years old, and 

Paul is the youngest, Paul is four years old. 

On weekends John, his wife and his children like to go to a club. When they arrive at the club, 

John is the first to swim in the pool. He loves swimming. John's wife also likes swimming and they 

usually spend two or three hours swimming. 

Their three children play footbal, swim, eat and drink juice at the club. 

Jane collects stamps and she has two thousand different stamps in her collection. And she recently 

said, "I won't stop collecting stamps until I have all of them." Jane's grandmother, who is one 

hundred years old, is also a stamp collector. That's why Jane likes stamps so much. 

As you can see, this family knows how to enjoy life twenty-four seven! 

 

5. Explique com suas palavras o que são Infographics. Em seguida, crie um infographic em 
seu caderno usando números em inglês. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

Conteúdos: Função 

Notação de função 

Sabe-se que função é uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Sendo que cada 
elemento do primeiro conjunto é chamado de domínio e cada um deles possui apenas uma 
imagem, que são todos ou alguns elementos do outro conjunto. 
Veja um exemplo: 

 
Esse diagrama representa uma função de A em B, onde cada elemento do conjunto A está 
associado apenas com um elemento do conjunto B. Podemos dizer então que o domínio, 
imagem e contradomínio dessa função é: 

 
D(f) = {-1, 0, 1, 2} ou o próprio conjunto A (D (f) = A). 

 
 

Im (f) = {-6, 9, 4, -1} 
 

CD (f) = {-6, 10, 9, 4, -1} ou o próprio conjunto B. 
 

Uma função é representada por qualquer letra do 
alfabeto A, B, f, g e etc. Para existir uma relação 
entre dois conjuntos é preciso haver uma regra. 

 
Quando fazemos uma relação entre dois conjuntos 
formamos pares ordenados (x, y). O primeiro valor 
(ordenada) é o valor da função, o valor de x é 
representado por f (x), conhecido também como 

domínio da função. O valor da imagem irá depender do valor que o x irá assumir. 
 
Dada a função f(x) = - 3x – 3, calcule as suas imagens para cada domínio: 
 
D (f) = {-1, 0, 1, 2} 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
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Para x = -1 

f(x) = - 3x – 3 

y = - 3 . (-1) – 3 

y = 3 – 3 

y = 0 

 

 

Para x = 0 

f(x) = - 3x – 3 

y = - 3 . 0 – 3 

y = -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para x = 1 

f(x) = - 3x – 3 

y = - 3 . 1 – 3 

y = - 3 – 3 

y = - 6 

 

Para x = 2 

f(x) = - 3x – 3 

y = - 3 . 2 – 3 

y = - 6 – 3 

y = - 9 

 

Com os valores de x e y formamos pares ordenados: (-1, 0), (0, -3), (1, -6), (2, -9), e 

tiramos o domínio e a imagem da função. 

D(f) = {-1, 0, 1, 2} 

Im (f) = {0, -3, -6, -9}. 

Domínio, Contradomínio e Imagem de uma Função 

Função é uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos 

diferentes, mas com relações entre si. A lei de formação que intitula uma determinada 

função, possui três características básicas: domínio, contradomínio e imagem. Essas 

características podem ser representadas por um diagrama de flechas, isso facilitará o 

entendimento por parte do estudante. Observe: 

 

Dada a seguinte função f(x) = x + 1, e os conjuntos A(1, 2, 3, 4, 5) e B(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).  

Vamos construir o diagrama de flechas: 

 

 

 

 

Nessa situação, temos que: 

Domínio: representado por todos os elementos do conjunto A. 

(1, 2, 3, 4, 5) 

Contradomínio: representado por todos os elementos do conjunto B. 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Imagem: representada pelos elementos do contradomínio (conjunto B) que possuem 

correspondência com o domínio (conjunto A). 

(2, 3, 4, 5, 6) 

 

O conjunto domínio possui algumas características especiais que definem ou não uma 

função. Observe: 

 

A B 

X f(X) 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 
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Todos os elementos do conjunto domínio devem possuir representação no conjunto do 

contradomínio. Caso isso não ocorra, a lei de formação não pode ser uma função. 

 

Função 

            

 

 

 

Não é função 

 

 

 

 

Um único elemento do domínio não deve possuir duas imagens. 

 

Não é função 

 
 

Um elemento do domínio não pode possuir duas imagens distintas. 

 

Não é Função 

 
        Restam elementos no conjunto domínio, que não foram associados ao conjunto imagem. 

 

Função Afim 

 

A função afim, também chamada de função do 1º grau, é uma função f : ℝ→ℝ, definida 

como f(x) = ax + b, sendo a e b números reais. As funções f(x) = x + 5, g(x) = 3√3x - 8 e h(x) 

= 1/2 x são exemplos de funções afim. 

Neste tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de 

crescimento ou taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. 

 

Gráfico de uma Função do 1º grau 

 

O gráfico de uma função polinomial do 1º grau é uma reta oblíqua aos eixos Ox e Oy. Desta 

forma, para construirmos seu gráfico basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função.  
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Exemplo: 

Construa o gráfico da função f (x) = 2x + 3. 

Solução 

Para construir o gráfico desta função, vamos atribuir valores arbitrários para x, substituir na 

equação e calcular o valor correspondente para a f (x). 

Sendo assim, iremos calcular a função para os valores de x iguais a: - 2, - 1, 0, 1 e 2. 

Substituindo esses valores na função, temos: 

f (- 2) = 2. (- 2) + 3 = - 4 + 3 = - 1 

f (- 1) = 2 . (- 1) + 3 = - 2 + 3 = 1 

f (0) = 2 . 0 + 3 = 3 

f (1) = 2 . 1 + 3 = 5 

f (2) = 2 . 2 + 3 = 7 

 

No exemplo, utilizamos vários pontos para construir o gráfico, entretanto, para definir uma reta 

bastam dois pontos. 

Para facilitar os cálculos podemos, por exemplo, escolher os pontos (0,y) e (x,0). Nestes 

pontos, a reta da função corta o eixo Ox e Oy respectivamente. 

Coeficiente Linear e Angular 

 

Como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente a de x é também chamado 

de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo Ox. 

O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta 

o eixo Oy. Pois sendo x = 0, temos: 

y = a.0 + b ⇒ y = b 

Quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a zero (a = 0) a função será 

chamada de constante. Neste caso, o seu gráfico será uma reta paralela ao eixo Ox. 

Abaixo representamos o gráfico da função constante f (x) = 4: 

 

Ao passo que, quando b = 0 e a = 1 a função é chamada de função identidade. O gráfico da 

função f (x) = x (função identidade) é uma reta que passa pela origem (0,0). 

https://www.todamateria.com.br/equacao-da-reta/
https://www.todamateria.com.br/calculo-do-coeficiente-angular/
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Além disso, essa reta é bissetriz do 1º e 3º quadrantes, ou seja, divide os quadrantes em dois 

ângulos iguais, conforme indicado na imagem abaixo: 

 

Temos ainda que, quando o coeficiente linear é igual a zero (b = 0), a função afim é chamada 

de função linear. Por exemplo as funções f (x) = 2x e g (x) = - 3x são funções lineares. 

O gráfico das funções lineares são retas inclinadas que passam pela origem (0,0). 

Representamos abaixo o gráfico da função linear f (x) = - 3x: 

 

Função Crescente e Decrescente 

 

Uma função é crescente quando ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado 

da f (x) será também cada vez maior. 

Já a função decrescente é aquela que ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o 

resultado da f (x) será cada vez menor. 

Para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do seu 

coeficiente angular. 

Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, a é maior que zero, a função será crescente. Ao 

contrário, se a for negativo, a função será decrescente. 

 

Por exemplo, a função 2x - 4 é crescente, pois a = 2 (valor positivo). Entretanto, a função - 2x 

+ - 4 é decrescente visto que a = - 2 (negativo). Essas funções estão representadas nos 

gráficos abaixo: 

https://www.todamateria.com.br/bissetriz/
https://www.todamateria.com.br/funcao-linear/
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Exercício resolvido: 

Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa 

chamada de bandeirada e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma 

pessoa pretende fazer uma viagem de 7 km em que o preço da bandeirada é igual a R$ 4,50 

e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 2,75, determine: 

a) uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados 

para essa cidade. 

b) quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado. 

a) De acordo com os dados, temos que b = 4,5, pois a bandeirada não depende da quantidade 

de quilômetros percorridos. 

Cada quilômetro rodado deverá ser multiplicado por 2,75. Sendo assim, esse valor será igual 

a taxa de variação, ou seja, a = 2,75. 

Considerando p (x) o preço da tarifa, podemos escrever a seguinte fórmula para expressar 

esse valor: 

p (x) = 2,75 x + 4,5 

b) Agora que já definimos a função, para calcular o valor da tarifa basta substituir 7 km no 

lugar do x. 

p (7) = 2,75 . 7 + 4,5 = 19,25 + 4,5 = 23,75 

Portanto, a pessoa deverá pagar R$ 23,75 por uma viagem de 7 km. 

 

Exercícios: 

1) Determinar a lei da função do 1º grau que passa pelo ponto (-2, 1) e cujo coeficiente angular 

é -4. 
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2) Dadas as funções f(x) = -x + 1/2 e g(x) = 2x - 4, calcule os valores de x para os quais g(x) 

< f(x). 

 

  

3) Determine a lei da função do 1º grau que passa pelos pares de pontos abaixo: 

a) (0, 1) e (1, 4) 

b) (-1, 2) e (1, -1) 

  

 

4) Faça os gráficos das seguintes funções: 

       a)  y = 2x + 3                        b) y = (-3x + 1)/2                    c) y = –x 

 

 

 

 

 

 5) Em uma determinada loja, o salário mensal fixo de um vendedor é de R$ 240,00. Além 

disso, ele recebe R$ 12,00 por unidade vendida. 

a) Expresse o ganho mensal (S) desse vendedor em função do número (u) de unidades 

vendidas. 

 

 

b) Quantas unidades ele deve vender para receber um salário de R$ 700,00? 

 

 

c) Determine o domínio e a imagem desta função. 

 

 

  

6) Um botijão de cozinha contém 13 kg de gás. Sabendo que em média é consumido, por 

dia, 0,5 kg de gás: 

a) Expresse a massa (m) de gás no botijão, em função do número (t) de dias de consumo. 

b) Esboce o gráfico desta função. 

c) Depois de quantos dias o botijão estará vazio? 

 

 

 

 



                                                                   Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco-Apostila Nº 03/2020 

 
  

27 

 

  

7) A água congela a 0° C e a 32° F; ferve a 100° C e 212° F. A temperatura em graus 

Fahrenheit (F) varia linearmente com a temperatura em graus Celsius (C). 

a) Expresse a temperatura em F em função de C e faça o gráfico desta função. 

 

 

 

 

b) A temperatura do corpo humano não febril é de 37° C. Qual é esta temperatura em graus 

Fahrenheit? 

 

 

 

c) A que temperatura, em graus Celsius, corresponde 20° F. 

  

 

 

 

 

8) Dois táxis têm preços dados por: 

Táxi A: bandeirada a R$ 4,00, mais R$ 0,75 por quilômetro rodado; 

Táxi B: bandeirada a R$ 3,00, mais R$ 0,90 por quilômetro rodado. 

a) Obtenha a expressão que fornece o preço de cada táxi (PA e PB) em função da distância 

percorrida. 

 

 

 

b) Para que distâncias é vantajoso tomar cada táxi? 
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GEOMETRIA 

Conteúdos: Relações Métricas no Triângulo Retângulo 

As relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo (triângulo 
com um ângulo de 90º). 

Os elementos de um triângulo retângulo estão apresentados abaixo: 
Sendo: 

a: medida da hipotenusa (lado oposto ao ângulo de 90º) 
b: cateto 
c: cateto 
h: altura relativa à hipotenusa 
m: projeção do cateto c sobre a hipotenusa 
n: projeção do cateto b sobre a hipotenusa 
 

Semelhança e relações métricas 
Para encontrar as relações métricas, utilizaremos semelhança de triângulos. Considere os 
triângulos semelhantes ABC, HBA e HAC, representados nas imagens: 

 
Como os triângulos ABC e HBA são semelhantes (), temos as seguintes proporções: 
Usando que  encontramos a proporção: 
Da semelhança entre os triângulos HBA e HAC encontramos a proporção: 
Temos ainda que a soma das projeções m e n é igual a hipotenusa, ou seja: 
 
Teorema de Pitágoras 
 

A mais importante das relações métricas é o Teorema de Pitágoras. Podemos 

demonstrar o teorema usando a soma de duas relações encontradas 

anteriormente. 

Vamos somar a relação b2 = a . n com c2 = a . m, conforme mostrado abaixo: 

Como a = m + n, substituindo na expressão anterior, temos: 

Assim, o Teorema de Pitágoras pode ser enunciado como: 

A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 

Exemplos: 
1) Encontre o valor de x e de y na figura abaixo: 
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Primeiro calcularemos o valor da hipotenusa, que na figura está representado por y. 
Usando a relação: a = m + n 
y = 9 + 3 
y = 12 
Para encontrar o valor de x, usaremos a relação b2 = a.n, assim: 
x2 = 12 . 3 = 36 
 
 
 
 
 
 
2) A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 cm e uma das projeções 
mede 9 cm. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. 
Primeiro vamos encontrar o valor da outra projeção usando a relação: h2 = m . n 
Vamos encontrar o valor da hipotenusa, usando a relação a = m + n 
a = 16 + 9 = 25 
Agora é possível calcular o valor dos catetos usando as relações b2 = a . n e c2 = a . m 
 

Exercícios:  

1) Na figura ao lado, a distância da casa à estrada é 1,2km. 

a) Qual é a menor distância da árvore à caixa d’água?                  

b) Qual é a menor distância da casa à árvore? 

c) Qual é a menor distância da casa à caixa d’água? 

 

 

 

 

 

 

2) A figura representa a vista frontal de uma casa. Determine as medidas x, y e h das dimensões 

do telhado dessa casa.  

 
3) Dado o triângulo retângulo ABC, reto em A, representado na figura abaixo, calcule os valores 

desconhecidos (x, m, n e h).  

 

http://lh3.ggpht.com/_fSsSaKPmd2s/S_Vxr6UCQVI/AAAAAAAAAho/q0_aCNKzXdY/s1600-h/image%5b7%5d.png
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdos: JOGOS ELETRÔNICOS E SEDENTARISMO 

Sedentarismo da nova geração está ligado à tecnologia, dizem especialistas.  

 Lilian Monteiro/ Site: Uai 

   O sinal de alerta já está ligado. Fernando Vitor Lima, doutor e professor do Departamento 
de Esportes da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenador do Laboratório do Treinamento na 
Musculação da instituição, afirma que vários profissionais de educação física relatam que os 
jovens e as crianças estão aparecendo para as aulas com redução das capacidades físicas e 
déficits motores básicos, como correr, deslocar-se com destreza, entre outros, o que 
provavelmente é consequência da falta de exercícios físicos. O sedentarismo desta nova geração 
está ligado à tecnologia. 
  Sofá, smartphone e videogame são mais atraentes para eles do que pedalar, bater bola, 
correr ou surfar. Até mesmo brincar nas áreas de convivência dos condomínios ou no quintal de 
casa. “Sem dúvida, a tecnologia, neste ponto, é um problema. O risco de não praticar uma 
atividade física é muito preocupante. Agora, os pais têm de assumir a responsabilidade em 
primeiro lugar. Eles são responsáveis pela educação, o que inclui a educação para a atividade 
física e a saúde, e se não tomarem uma atitude o problema só tende a aumentar.” 
  Para Marconi Gomes da Silva, diretor da Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e 
do Esporte, a tecnologia é um recurso ambivalente. “Em verdade, tudo se relaciona ao uso que 
se faz dela. Da mesma maneira que recursos de mídia podem tirar o tempo para a prática de 
exercícios físicos, esses mesmos recursos podem ser ferramentas para estimulá-los. Existem 
vários games de realidade aumentada que simulam situações reais que demandam exercícios 
que chegam a ser de intensidade vigorosa. O Youtube tem diversos programas que auxiliam e 
orientam essas práticas. O WhatsApp pode reunir grupos de pessoas que podem se motivar para 
corridas de rua, marcar encontros para trekking ou trocar informações sobre atividade física.” 
  A questão que se levanta é que, muitas vezes, nesses ambientes virtuais não 
conseguimos encontrar a real necessidade em ser fisicamente ativos. E como fazer a geração 
conectada sair da inércia? Para Fernando Lima, em se tratando de jovens e crianças, deve haver 
a participação ativa dos pais. Talvez muitos deles não estejam atentos para a gravidade do 
problema, mas é a saúde de seus filhos. A questão é que muitos filhos só reproduzem um estilo 
de vida dos pais. 
 
Exercícios:  

• Pesquise o significado de SEDENTARISMO. 
_____________________________________________________________________________ 
 

• Enumere 5 problemas de saúde relacionadas ao sedentarismo. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ENSINO RELIGIOSO 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): Identidades e alteridades 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Relações e narrativas pessoais. 
HABILIDADE (S): (EF09ER34MG). Reconhecer que na construção das identidades são 
importantes os princípios éticos e morais, pois dão qualidade às relações de amizade e de afeto. 
TEMA: Os princípios éticos e morais na construção do projeto de vida 

CONSTRUINDO O PROJETO DE VIDA 

A juventude é a fase dos sonhos com o futuro, com uma carreira profissional bem-sucedida, com 
um mundo mais justo, com liberdade e alegria. Assim vive a Vida com intensidade consiste em 
empreender energia; tomar atitudes; estabelecer metas, objetivos e prioridades que conduzam 
a projetos de busca de concretização de sonhos pessoais e sociais. 

Fonte: POZZER, Adecir. Redescobrindo o universo Religioso, Ensino Fundamental — 9º ano . Petrópolis: Vozes, 2010, p..51-53. 

1- A busca da realização de nossos sonhos contribui para a superação da ideia da necessidade 
de só satisfazer desejos que produzem momentos de felicidade, buscando o verdadeiro sentido 
da vida. 

PARE E PENSE E RESPONDA 

a) Você já fez alguma experiência de planejar a sua vida? _____________________________ 
b) Quais são seus sonhos, suas metas e suas prioridades? ____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
c) Em que momentos os princípios éticos e morais contribuíram para a sua escolha? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
d) Qual a contribuição que as tradições religiosas podem oferecer no desenvolvimento de um 
projeto pessoal de vida em favor do bem comunitário? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2- Leia as frases e responda às perguntas abaixo: 

“De todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é o conhecer a si mesmo” 
(William Shakespeare). 

“A chave para conhecer os outros de maneira efetiva é aprender a se conhecer primeiro. 
Quanto mais você conhece a si mesmo, melhor poderá se relacionar com os demais, a 

partir de uma posição de confiança, segurança e força” (Weising). 

• O que as duas frases acima têm em comum? 
____________________________________________________________________________ 


