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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 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A): __________________________________________________________ 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdos: Anúncio de propaganda 

 

      A propaganda é a criação e a propagação de mensagens ideológicas, religiosas e políticas. A 

raiz latina propagand- tem o sentido de “aquilo que precisa ser espalhado”. Já na Roma antiga, Tito 

Lívio (59 a.C.-17 d.C.), com sua obra Ab urbe condita libri faz uma nítida propaganda estatal pró-

Roma, ao contar a história da República Romana e os feitos de seus governantes. 

      A propaganda seria utilizada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, como arma de guerra 

que consistia em manipular a opinião pública, e também no período da Guerra Fria, em que os 

Estados Unidos e a então União Soviética rivalizavam na conquista de aliados. 

      O termo propaganda, porém, tem origem no século XVII, quando o Gregório XV cria a Sagrada 

Congregação Católica Romana para a Propagação da Fé, departamento encarregado da expansão 

do catolicismo nos territórios missionários. 

      Assim como a publicidade, a propaganda é veiculada em diferentes suportes, e hoje está 

difundida na internet. Existem várias técnicas de geração de propaganda, atualmente estudadas e 

exploradas pelos profissionais da mídia, que produzem materiais diversos, muitos deles visando à 

mobilização do público em torno de alguma causa social. 

      O texto que você vai ler agora tem essa característica e faz parte de uma campanha nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem ama doa, doe seus olhos. 

www.bos.org.br 
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Exercícios:  

PARA ENTENDER O TEXTO 

1. O anúncio de propaganda da página acima combina imagem e texto para criar impacto no leitor. 

a) Como está dividido o espaço? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Como pode ser interpretado o espaço em branco no lugar dos olhos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Que relação se pode estabelecer entre a imagem à esquerda e a imagem à direita nessa 

propaganda? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Que sentido se constrói na relação entre o texto e a imagem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. O apelo “Doe Montanhas” pode ser considerado convencional, previsível? Justifique sua 

resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. O ponto de partida, tanto para a criação de propagandas por profissionais da área quanto para 

a interpretação de quem a lê, é, frequentemente, a associação de ideias. Quais são as ideias que 

podemos associar com a imagem que aparece à esquerda da propaganda? E com a imagem à 

direita? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



                                                                     Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco – Apostila Nº 04/2020 

3 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

O TEXTO E O LEITOR  
 
      Há textos argumentativos que visam convencer o público leitor a aceitar uma ideia, ou algo 

que em determinado momento se acredita ser uma verdade (exemplos: alimentar-se à base de 

fast-food é prejudicial à saúde; a emissão desenfreada de gases poluentes vem alterando o clima 

do planeta). 

      Esses textos têm caráter demonstrativo, objetivo e trabalham com a razão. 

 

1. Assim como a carta argumentativa e o artigo de opinião, o anúncio de propaganda tem por 

finalidade conquistar a adesão do leitor. 

a) De que modo o cartaz “Doe Montanhas” procura convencer o leitor a doar seus olhos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Esse modo se assemelha ao que seria utilizado em outros textos argumentativos (carta do leitor, 

artigo de opinião, etc.), caso eles abordassem o mesmo assunto? Explique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Leia este anúncio de propaganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR CAUSA DO 

DESMATAMENTO, muitas 

espécies não têm mais onde 

morar. 

 

Entre outras coisas, as 

florestas ajudam a conter 

enchentes. Preserve a 

natureza. 
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a) Que fato a imagem retrata? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) A que se refere a frase: “Por causa do desmatamento, muitas espécies não têm mais onde 

morar”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Qual é a relação estabelecida entre a imagem e o texto da propaganda? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) De que modo o texto verbal e o texto não verbal (imagem) da propaganda se articulam para 

trabalhar os conceitos de causa e consequência? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) Qual é o efeito criado para o leitor por essa articulação? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

f) Qual é o objetivo da campanha da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 

Ambiental (SPVS)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Para a propaganda, não basta alcançar a concordância do leitor. Ela precisa também provocar 

sua ação.  

a) Baseando-se nas peças de propaganda “Doe Montanhas” e “Por causa do desmatamento, 

muitas espécies não têm onde morar”, explique e exemplifique a afirmação acima. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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b) Sob esse ponto de vista, o que é prioritário para a propaganda: convencer ou persuadir? 

Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Compare os anúncios “Doe Montanhas” e “Por causa do desmatamento, muitas espécies não 

têm mais onde morar”. Como cada um deles trabalha razão e emoção? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     

  Tanto a publicidade quanto a propaganda se valem do tipo de estratégia que considere mais 

eficiente para o contexto do anúncio e o público que pretendem conquistar. 

      Estratégias de convencimento, racionais e objetivas, apelam à razão ou à consciência do 

público, fazendo-o aceitar como verdade o que se afirma. Estratégias de persuasão, emotivas e 

subjetivas, apelam à emoção e à sensibilidade do público, motivando-o à ação desejada pelo 

anunciante. 

 

O CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

1. Qual é o provável público-alvo do anúncio de propaganda “Doe Montanhas”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Onde você supõe que ele possa ser divulgado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. A campanha para a doação de olhos não é comercial, destinada a vender um produto. Qual é o 

seu objetivo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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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 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A):__________________________________________________________ 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Conteúdos: Cartaz 

      Você vai criar uma campanha pela valorização da sua escola. Para isso, precisa divulgar para 

a comunidade as qualidades dela. 

      A peça chave da campanha será um cartaz, que será reproduzido e colocado em locais de 

grande movimento de alunos, pais, professores e funcionários.  

 

PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO TEXTO  

 

1. Defina qual aspecto da escola você pretende destacar: tradição, tamanho, qualidade de ensino, 

características dos alunos e/ou professores e funcionários, etc. 

2. Realize uma “tempestade de ideias”. Anote em seu caderno todas as possiblidades que lhe 

vierem à mente. 

3. Selecione a melhor ideia e comece a lhe dar forma. 

a) Pense em como você quer atingir o leitor: pretende emocioná-lo, chocá-lo, diverti-lo, surpreendê-

lo? 

b) Que tipo de imagem você pretende usar: uma fotografia já existente, uma fotografia nova, 

produzida especialmente para esse fim, uma ilustração, uma colagem, um símbolo tradicional da 

escola? Use a sua criatividade. 

c) Que tipo de texto verbal você vai associar a essa imagem: um que a complemente ou que 

simplesmente a reforce; um que privilegie a razão ou que privilegie a emoção? 

4. Ao elaborar seu cartaz de propaganda, considere os seguintes aspectos. 

a) Ele deve chamar a atenção do leitor. Para isso, é importante que tenha bom tamanho, qualidade 

de imagem e abordagem inovadora. 

b) A propaganda deve mobilizar o leitor para uma ação ou postura (orgulhar-se da escola, divulgá-

la, cuidar dela, aproveitar as atividades e os espaços que oferece, etc.).  

5. O seu cartaz pode ser feito à mão ou no computador. Ele deve ser produzido no tamanho A4 – 

21x30 – Folha de ofício). 
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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 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A): ______________________________________________________ 
 

MATEMÁTICA 

Conteúdos: Função quadrática e matemática financeira 

 

Função Quadrática 

A função quadrática, também chamada de função polinomial de 2º grau, é uma função representada 

pela seguinte expressão: 

f(x) = ax2 + bx + c 

Onde a, b e c são números reais e a ≠ 0. 

Exemplo: 

f(x) = 2x2 + 3x + 5, 

sendo, 

a = 2 

b = 3 

c = 5 

 

Nesse caso, o polinômio da função quadrática é de grau 2, pois é o maior expoente da variável. 

➢ Como resolver uma função quadrática? 

Confira abaixo o passo-a-passo por meio um exemplo de resolução da função quadrática: 

 

Exemplo 

Determine a, b e c na função quadrática dada por: f(x) = ax2 + bx + c, sendo: 

f (-1) = 8 

f (0) = 4 

f (2) = 2 
 

Primeiramente, vamos substituir o x pelos valores de cada função e assim teremos: 

f (-1) = 8 

a (-1)2 + b (–1) + c = 8 

a - b + c = 8 (equação I) 

f (0) = 4 

a . 02 + b . 0 + c = 4 

c = 4 (equação II) 

f (2) = 2 
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a . 22 + b . 2 + c = 2 

4a + 2b + c = 2 (equação III) 

Pela segunda função f (0) = 4, já temos o valor de c = 4. 

Assim, vamos substituir o valor obtido para c nas equações I e III para determinar as outras incógnitas 

(a e b): 

(Equação I) 

a - b + 4 = 8 

a - b = 4 

a = b + 4 

 

Já que temos a equação de a pela Equação I, vamos substituir na III para determinar o valor de b: 

(Equação III) 

4a + 2b + 4 = 2 

4a + 2b = - 2 

4 (b + 4) + 2b = - 2 

4b + 16 + 2b = - 2 

6b = - 18 

b = - 3 
 

Por fim, para encontrar o valor de a substituímos os valores de b e c que já foram encontrados. Logo: 

(Equação I) 

a - b + c = 8 

a - (- 3) + 4 = 8 

a = - 3 + 4 

a = 1 
 

Sendo assim, os coeficientes da função quadrática dada são: 

a = 1 

b = - 3 

c = 4 
 

Raízes da Função 

As raízes ou zeros da função do segundo grau representam aos valores de x tais que f(x) = 0. As raízes da 

função são determinadas pela resolução da equação de segundo grau: 

f(x) = ax2 +bx + c = 0 

Para resolver a equação do 2º grau podemos utilizar vários métodos, sendo um dos mais utilizados é 

aplicando a Fórmula de Bhaskara, ou seja: 

 

 

Exemplo 

Encontre os zeros da função f(x) = x2 – 5x + 6. 

https://www.todamateria.com.br/formula-de-bhaskara/
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Solução: 

Sendo 

a = 1 

b = – 5 

c = 6 

Substituindo esses valores na fórmula de Bhaskara, temos: 

 

Portanto, as raízes são 2 e 3. 

Observe que a quantidade de raízes de uma função quadrática vai depender do valor obtido pela 

expressão: Δ = b2 – 4. ac, o qual é chamado de discriminante. 
 

Assim, 

• Se Δ > 0, a função terá duas raízes reais e distintas (x1 ≠ x2); 

• Se Δ , a função não terá uma raiz real; 

• Se Δ = 0, a função terá duas raízes reais e iguais (x1 = x2). 

 

Gráfico da função quadrática 

O gráfico das funções do 2º grau são curvas que recebem o nome de parábolas. Diferente das funções do 

1º grau, onde conhecendo dois pontos é possível traçar o gráfico, nas funções quadráticas são necessários 

conhecer vários pontos. 

A curva de uma função quadrática corta o eixo x nas raízes ou zeros da função, em no máximo dois pontos 

dependendo do valor do discriminante (Δ). Assim, temos: 

• Se Δ > 0, o gráfico cortará o eixo x em dois pontos. 

• Se Δ< 0, o gráfico não cortará nenhum ponto. 

• Se Δ = 0, a parábola tocará o eixo x em apenas um ponto. 

Existe ainda um outro ponto, chamado de vértice da parábola, que é o valor máximo ou mínimo da função. 

Este ponto é encontrado usando-se a seguinte fórmula: 

O vértice irá representar o ponto de valor máximo da função quando a parábola estiver voltada para baixo e 

o valor mínimo quando estiver para cima. 

É possível identificar a posição da concavidade da curva analisando apenas o sinal do coeficiente a. Se o 

coeficiente for positivo, a concavidade ficará voltada para cima e se for negativo ficará para baixo, ou seja: 

 

Assim, para fazer o esboço do gráfico de uma função do 2º grau, podemos analisar o valor do a, calcular os 

zeros da função, seu vértice e também o ponto em que a curva corta o eixo y, ou seja, quando x = 0. 

https://www.todamateria.com.br/funcao-afim/
https://www.todamateria.com.br/funcao-afim/
https://www.todamateria.com.br/vertice-da-parabola/
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A partir dos pares ordenados dados (x, y), podemos construir a parábola num plano cartesiano, por 

meio da ligação entre os pontos encontrados. 

Matemática Financeira 

A matemática financeira é a área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, 

como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Sendo uma área aplicada da Matemática, 

estuda diversas operações ligadas ao dia a dia das pessoas. Por esse motivo, conhecer suas aplicações é 

fundamental. Como exemplos dessas operações podemos citar as aplicações financeiras, empréstimos, 

renegociação de dívidas, ou mesmo, tarefas simples, como calcular o valor de desconto num determinado 

produto. 

 

Conceitos Básicos da Matemática Financeira 

 
Capital (C) 

Representa o valor do dinheiro no momento atual. Este valor pode ser de um investimento, dívida ou 

empréstimo. 

Juros (J) 

Representam os valores obtidos pela remuneração de um capital. Os juros representam, por exemplo, o 

custo do dinheiro tomado emprestado. 

Ele pode também ser obtido pelo retorno de uma aplicação ou ainda pela diferença entre o valor à vista e a 

prazo em uma transação comercial. 

Montante (M) 

Corresponde ao valor futuro, ou seja, é o capital mais os juros acrescidos ao valor. 

Assim, M = C + J. 

Taxa de Juros (i) 

É o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada 

a um certo prazo, que pode ser por exemplo ao dia, ao mês ou ao ano. 

Cálculos Básicos da Matemática Financeira 

Porcentagem 

A porcentagem (%) significa por cento, ou seja, uma determinada parte de cada 100 partes. Como 

representa uma razão entre números, pode ser escrita na forma de fração ou como número decimal. 

Por exemplo,  

 

Muitas vezes utilizamos a porcentagem para indicar aumentos e descontos. Para exemplificar, vamos pensar 

que uma roupa que custava 120 reais está, nesse período do ano, com 50% de desconto. 

Como já estamos familiarizados com esse conceito, sabemos que esse número corresponde à metade do 

valor inicial. 

Então, essa roupa no momento está com custo final de 60 reais. Vejamos assim, como trabalhar a 

porcentagem: 

50% pode ser escrito 50/100 (ou seja, 50 por cem). 

Assim, podemos concluir que 50% equivale a ½ ou 0,5, em número decimal. Mas afinal o que isso significa? 

https://www.todamateria.com.br/plano-cartesiano/
https://www.todamateria.com.br/porcentagem/
https://www.todamateria.com.br/fracoes/
https://www.todamateria.com.br/o-que-sao-numeros-decimais/
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Bem, a roupa está com 50% de desconto e, portanto, ela custa metade (½ ou 0,5) de seu valor inicial. 

Logo, a metade de 120 é 60. 

Mas vamos pensar noutro caso, em que ela está com 23% de desconto. Para tanto, temos que calcular 

quanto é 23/100 de 120 reais. Lógico que por aproximação podemos fazer esse cálculo. Mas aqui a ideia 

não é essa. 

Logo, transformamos o número percentual em número fracionário e multiplicamos pelo número total que 

queremos identificar o desconto: 

23/100 . 120/1 - dividindo o 100 e 120 por 2, temos: 

23/50 . 60/1 = 1380/50 = 27,6 reais 

Portanto, o desconto de 23% numa roupa que custa 120 reais será de 27,6. Assim, o valor que você irá 

pagar é de 92,4 reais. 

Agora vamos pensar no conceito de aumento, ao invés de desconto. No exemplo acima, temos que a comida 

subiu 30%. Para isso, vamos exemplificar que o preço do feijão que custava 8 reais teve um aumento de 

30%. 

Aqui, temos que saber quanto é 30% de 8 reais. Da mesma forma que fizemos acima, vamos calcular a 

porcentagem e, por fim, agregar o valor no preço final. 

30/100 . 8/1 - dividindo o 100 e 8 por 2, temos: 

30/50 . 4/1 = 120/50 = 2,4 

Assim, podemos concluir que o feijão nesse caso está custando mais 2,40 reais. Ou seja, de 8 reais seu 

valor foi para 10,40 reais. 

Variação Percentual 

Outro conceito associado ao de porcentagem é o de variação percentual, ou seja, a variação das taxas 

percentuais de acréscimo ou decréscimo. 

Exemplo: 

No início do mês, o preço do quilo da carne era de 25 reais. No final do mês a carne era vendida por 28 

reais o quilo. 

Assim, podemos concluir que houve uma variação percentual relacionada com o aumento desse produto. 

Podemos constatar que o aumento foi de 3 reais. Pela razão dos valores temos: 

3/25 = 0,12 = 12% 

Sendo assim, podemos concluir que a variação percentual do preço da carne foi de 12%. 

Juros 

O cálculo de juros pode ser simples ou composto. No regime de capitalização simples, a correção é feita 

sempre sobre o valor do capital inicial. 

Já nos juros compostos, a taxa de juros é aplicada sempre sobre o montante do período anterior. Note que 

esse último é muito utilizado nas transações comerciais e financeiras. 

Juros Simples 

Os juros simples são calculados levando em consideração um determinado período. Ele é calculado pela 

fórmula: 

https://www.todamateria.com.br/juros-simples/
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J = C . i . n 

 

Onde: 

C: capital aplicado 

i: taxa de juros 

n: período que corresponde os juros 

 

Logo, o montante dessa aplicação será: 

M = C + J 

M = C + C . i . n 

M = C . (1 + i . n) 

 

Juros Compostos 

O sistema de juros compostos é chamado de capitalização acumulada, pois, ao final de cada período os 

juros que incidem sobre o capital inicial são incorporados. 

Para calcular o montante em uma capitalização a juros compostos, usamos a seguinte fórmula: 

Mn = C (1+i)n 

 

Exercícios 

1. (Vunesp-SP) Todos os possíveis valores de m que satisfazem a desigualdade 2x2 – 20x – 2m > 0, para 

todo x pertencente ao conjunto dos reais, são dados por: 

a) m > 10 

b) m > 25 

c) m > 30 

d) m e) m 

 

2. (UE-CE) O gráfico da função quadrática f(x) = ax2 + bx é uma parábola cujo vértice é o ponto (1, – 2). O 

número de elementos do conjunto x = {(– 2, 12), (–1,6), (3,8), (4, 16)} que pertencem ao gráfico dessa função 

é: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

3. (Cefet-SP) Sabendo que as equações de um sistema são x . y = 50 e x + y = 15, os possíveis valores 

para x e y são: 

a) {(5,15), (10,5)} 

b) {(10,5), (10,5)} 

c) {(5,10), (15,5)} 

d) {(5,10), (5,10)} 

e) {(5,10), (10,5)} 

  

4. (FGV) Suponha um título de R$ 500,00, cujo prazo de vencimento se encerra em 45 dias. Se a taxa de 

desconto “por fora” é de 1% ao mês, o valor do desconto simples será igual a 

a) R$ 7,00. 

b) R$ 7,50. 

c) R$ 7,52. 

d) R$ 10,00. 

e) R$ 12,50. 

https://www.todamateria.com.br/juros-compostos/
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5. (Vunesp) Um investidor aplicou a quantia de R$ 8.000,00 à taxa de juros compostos de 4% a.m.; o 

montante que esse capital irá gerar em 12 meses pode ser calculado por 

a) M = 8000(1 + 12 x 4) 

b) M = 8000(1 + 0,04)12 

c) M = 8000(1 + 4)12 

d) M = 8000 + 8000(1 + 0,04)12 

e) M = 8000(1 + 12 x 0,04) 

 

6. (Cesgranrio) Um banco cobrou R$ 360,00 por seis meses de atraso em uma dívida de R$ 600,00. Qual a 

taxa de juros mensal cobrada por esse banco, calculada a juros simples? 

a) 8% 

b) 10% 

c) 12% 

d) 15% 

e) 20% 

 

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

6º ao 9º ano 
 

APOSTILA Nº 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A):__________________________________________________________ 
 

GEOMETRIA 

Conteúdos: Trigonometria no Triângulo Retângulo 

A trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo 
interno de 90°, chamado de ângulo reto. 

Lembre-se que a trigonometria é a ciência responsável pelas relações estabelecidas entre os 
triângulos. Eles são figuras geométricas planas compostas de três lados e três ângulos internos. 

O triângulo chamado equilátero possui os lados com medidas iguais. O isósceles possui dois lados 
com medidas iguais. Já o escaleno tem os três lados com medidas diferentes. 

No tocante aos ângulos dos triângulos, os ângulos internos maiores que 90° são chamados de 
obtusângulos. Já os ângulos internos menores que 90° são denominados de acutângulos. 

Além disso, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180°. 
 

Composição do Triângulo Retângulo 

O triângulo retângulo é formado: 
• Catetos: são os lados do triângulo que formam o ângulo reto. São classificados em: cateto adjacente e 
cateto oposto. 
• Hipotenusa: é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. 
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Segundo o Teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo retângulo 
é igual ao quadrado de sua hipotenusa: 

h2 = ca2 + co2 
 
Relações Trigonométricas do Triângulo Retângulo 

As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As 
principais são o seno, o cosseno e a tangente. 

 

Lê-se cateto oposto sobre a hipotenusa. 

 

Lê-se cateto adjacente sobre a hipotenusa. 

 

Lê-se cateto oposto sobre o cateto adjacente. 

 

Círculo trigonométrico e as razões trigonométricas 
O círculo trigonométrico é utilizado para auxiliar nas relações trigonométricas. Acima, podemos 

encontrar as principais razões, sendo que o eixo vertical corresponde ao seno e o eixo horizontal ao cosseno. 
Além delas, temos as razões inversas: secante, cossecante e cotangente. 

    . 

Ângulos Notáveis 

Os chamados ângulos notáveis são aqueles que aparecem com mais frequência, a saber: 

Relações Trigonométricas 30° 45° 60° 

Seno 1/2 √2/2 √3/2 

Cosseno √3/2 √2/2 1/2 

Tangente √3/3 1 √3 

https://www.todamateria.com.br/teorema-de-pitagoras/
https://www.todamateria.com.br/angulos-notaveis/
https://www.todamateria.com.br/angulos-notaveis/
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Exemplo 

Num triângulo retângulo a hipotenusa mede 8 cm e um dos ângulos internos possui 30°. Qual o valor 
dos catetos oposto (x) e adjacente (y) desse triângulo? 

De acordo com as relações trigonométricas, o seno é representado pela seguinte relação: 

Sen = cateto oposto/hipotenusa 
Sen 30° = x/8 
½ = x/8 
2x = 8 
x = 8/2 
x = 4 
Logo, o cateto oposto desse triângulo retângulo mede 4 cm. 
 
A partir disso, se o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados de seus catetos, temos: 

Hipotenusa2 = Cateto oposto2 + Cateto adjacente2 
82 = 42+y2 

82 - 42 = y2 

64 - 16 = y2 

y2 = 48 
y = √48 
Logo, o cateto adjacente desse triângulo retângulo mede √48 cm. 
 

Assim, podemos concluir que os lados desse triângulo medem 8 cm, 4 cm e √48 cm. Já seus ângulos 
internos são de 30° (acutângulo), 90° (reto) e 60° (acutângulo), visto que a soma dos ângulos internos dos 
triângulos sempre será 180°. 

Exercícios  

1. (Vunesp) O cosseno do menor ângulo interno de um triângulo retângulo é √3/2. Se a medida da hipotenusa 
desse triângulo é 4 unidades, então é verdade que um dos catetos desse triângulo mede, na mesma 
unidade, 
a) 1 
b) √3 
c) 2 
d) 3 
e) √3/3 
 
2. (FGV) Na figura a seguir, o segmento BD é perpendicular ao segmento AC. 

 

Se AB = 100m, um valor aproximado para o segmento DC é: 

a) 76m. 
b) b) 62m. 
c) c) 68m. 
d) d) 82m. 
e) e) 90m. 
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3. (FGV) A plateia de um teatro, vista de cima para baixo, ocupa o retângulo ABCD da figura a seguir, 
e o palco é adjacente ao lado BC. As medidas do retângulo são AB = 15m e BC = 20m. 

 
Um fotógrafo que ficará no canto A da plateia deseja fotografar o palco inteiro e, para isso, deve conhecer o 
ângulo da figura para escolher a lente de abertura adequada. 

▪ O cosseno do ângulo da figura acima é: 
a) 0,5 
b) 0,6 
c) 0,75 
d) 0,8 
e) 1,33 
 
4. (Unoesc) Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 m de distância de uma árvore, conforme ilustração a 
seguir. Sabendo-se que o ângulo α é de 42°, determine a altura dessa árvore. 

 

Use: 
Seno 42° = 0,669 
Cosseno 42° = 0,743 
Tangente de 42° = 0,90 
 
a) 2,50 m. 
b) 3,47 m. 
c) 3,65 m. 
d) 4,05 m. 

 
5. (Enem-2013) As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa 
avenida de Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas têm, cada uma, uma 
altura de 114 m (a altura é indicada na figura como o segmento AB). Estas torres são um bom exemplo de 
um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. 

 

Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15° e duas casas decimais nas operações, 
descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço: 
a) menor que 100m2. 
b) entre 100 m2 e 300 m2. entre 300 m2 e 500 m2. 
c) entre 500 m2 e 700 m2. 
d) maior que 700 m2. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 
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APOSTILA Nº 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A):________________________________________________________ 
 

CIÊNCIAS 

Conteúdo: Ondas 

Ao chutar uma bola, o pé transfere energia para ela, que se movimenta, pois adquiriu energia 

cinética. Se essa bola atingir um objeto, essa energia será transferida para ele, movimentando-o ou 

danificando-o. Nesse exemplo, a energia e a matéria (a bola) foram transportadas juntas de um ponto 

a outro. 

Será que é possível transportar apenas energia sem que a matéria seja deslocada? Sim, e isso 

ocorre por meio das ondas. De maneira geral, as ondas são perturbações periódicas que se propagam 

sem o transporte de matéria. 

O elemento que provoca uma onda é denominado fonte, por exemplo, uma gota que cai em uma 

bacia de água gera ondas circulares. As ondas de duas formas podem ser classificadas quanto à sua 

natureza e formas de propagação e oscilação. 

 

NATUREZA DAS ONDAS 

- Ondas Mecânicas: São ondas que se propagam em meio material, por exemplo, as ondas sonoras e 

as ondas em uma corda. 

- Ondas Eletromagnéticas: São ondas que, para se propagar, não necessitam de um meio material, 

podendo se propagar no vácuo, por exemplo, ondas de rádio e micro-ondas. 

 

PROPAGAÇÃO E OSCILAÇÃO DAS ONDAS  

- Ondas Longitudinais: São ondas que possuem a direção de vibração coincidente com a direção de 

propagação. Exemplos ondas sonoras e ondas sísmicas 

- Ondas Transversais: são ondas que possuem a direção de vibração perpendicular à propagação da 

onda. Exemplo: onda em uma corda. 

- A onda periódica é caracterizada por alguns elementos, que são eles: Cristas (os pontos mais altos 

de uma onda são as cristas) e Vale (os pontos mais baixos de uma onda formam os vales). 

 

CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS 

Para conhecer melhor as ondas, é necessário analisar suas principais características: amplitude, 

comprimento, período e frequência.  

Vamos imaginar a seguinte situação: caso queira fazer em casa, fique à vontade. Pegue uma 

corda e prenda uma de suas extremidades a um poste, pilastra ou coluna e segure a outra extremidade. 

Agora oscile sua mão para cima e para baixo, repetidas vezes e em movimentos regulares. Pronto! 

Temos a formação de uma onda.  

Podemos, nessa situação, ter base para conhecer as principais características de uma onda 

periódica: 
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- Amplitude: é a medida da altura da onda em relação a sua posição de equilíbrio. A amplitude da 

onda é definida pelo movimento da fonte que o produz. 

- Comprimento de onda: é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos e é representado 

pela letra grega lambda (λ). 

- Frequência: corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. É 

representada pela letra (f), no sistema internacional a frequência é medida em hertz (Hz). 

- Período: corresponde ao tempo de um comprimento de onda. É representado pela letra (T), e no 

sistema internacional, a unidade de medida do período é segundos (s). 

- Velocidade: a velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, 

quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. É representado pela 

letra (v). 

Existe uma relação entre o comprimento de onda (λ) e a frequência (f) das ondas que se 

propagam em um mesmo meio, isto é, com a mesma velocidade (v). 

V= λ x f 

O comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa 

que, quanto maior o comprimento de uma onda, menor será sua frequência. 

 

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 

As ondas eletromagnéticas se formam quando um elétron, ou qualquer outra partícula carregada 

eletricamente, realiza um movimento oscilatório, produzindo, assim, uma onda periódica. Elas se 

propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo. O conjunto formado pelos tipos de ondas 

eletromagnéticas é chamado de espectro eletromagnético. 

 

LUZ, UMA ONDA ELETROMAGNÉTICA 

A luz é a energia radiante capaz de sensibilizar os olhos, ou seja, qualquer radiação 

eletromagnética cuja frequência se situa entre o infravermelho e o ultravioleta. A velocidade da luz no 

vácuo é a maior velocidade possível de ser atingida: aproximadamente 300 000 Km/s. Os meios ópticos 

são classificados em três categorias: 

- Meios transparentes — permitem propagação da luz. Ex: ar e água limpa. 

- Meios translúcidos — permitem propagação parcial da luz. Ex: Nevoeiro, vidro fosco. 

- Meios opacos — não permite propagação da luz. Ex: Uma parede. 

A luz, durante sua propagação, obedece a uma série de princípios descobertos por meio da 

observação: 

- Princípio da propagação retilínea: Em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em 

linha reta. 

- Princípio da independência dos raios luminosos: A trajetória de um feixe de luz não é afetada pela 

trajetória de outro ponto de luz. 

- Princípio da reversibilidade dos raios luminosos: Quando o sentido de propagação se inverte, sua 

trajetória não se altera. 

 

Fenômenos relacionados a propagação da luz: 

➢ Sombras: é uma consequência da propagação retilínea da luz. A sombra projetada ou umbra é 

a região de escuridão total. Já a região de escuridão parcial se chama penumbra 

➢ Eclipses: Na região de penumbra, ocorre o eclipse solar parcial. 

 

Exercícios 

1 - O que são ondas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2 - Indique quais as diferenças entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3 - Sobre as formas de propagação das ondas, explique com as suas próprias palavras: Ondas 

transversais e Ondas longitudinais. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4 - O que são corpos transparentes, translúcidos e opacos? Dê exemplos destes corpos presentes na 

região onde você mora. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5 - Descreva, com as suas próprias palavras, o princípio da propagação retilínea. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6 - Que característica da luz torna possível a formação de sombras? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7 - Diferencie sombra projetada de penumbra. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8 - Explique: 

a) Eclipse lunar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Eclipse solar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

✓ Você poderá aprofundar seus conhecimentos buscando outras fontes de informações:

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

https://www.youtube.com/watch?v=vOgZzJUZ4XE 

https://www.youtube.com/watch?v=nQEx0tZyDNc 

https://www.youtube.com/watch?v=k69j7dFT9mE 

https://www.youtube.com/watch?v=9-Aa4SBHzy4 

https://www.youtube.com/watch?v=tPcrnKtbV8Q

https://www.youtube.com/watch?v=CJGsvZVMhgk
https://www.youtube.com/watch?v=vOgZzJUZ4XE
https://www.youtube.com/watch?v=nQEx0tZyDNc
https://www.youtube.com/watch?v=k69j7dFT9mE
https://www.youtube.com/watch?v=9-Aa4SBHzy4
https://www.youtube.com/watch?v=tPcrnKtbV8Q
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GEOGRAFIA 

Conteúdos: Ásia 

A Ásia é o continente dos contrastes, apresentando uma elevada variação climática, geomorfológica, 

demográfica, cultural e territorial. 

A Ásia é o maior dos continentes terrestres, localizada totalmente no hemisfério oriental, em maior parte 

no hemisfério setentrional e com uma pequena porção de terras no hemisfério austral. Existem, ao todo, 50 países 

asiáticos. Além de possuir a maior área territorial (com 44.579.000 km²), abriga também a maior parte da 

população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas densidades demográficas já 

registradas. Se o continente asiático corresponde a um terço das terras emersas do planeta, seus habitantes 

correspondem a 61% da população mundial, com cerca de 4,299 bilhões de pessoas. O país mais populoso do 

mundo atualmente se encontra na Ásia: a China, com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 

No entanto, em alguns anos, ela deverá perder esse posto para a Índia (atual segunda colocada com 1 bilhão e 

250 milhões de pessoas), que também se encontra no continente asiático. 

A Ásia é, sem dúvidas, o continente dos extremos. Além da maior área e população, o continente também 

apresenta o maior país do mundo (a Rússia, com 17 milhões de km²), o ponto mais alto do mundo (o Everest, 

com 8.848 metros acima do nível do mar) e a depressão absoluta mais profunda (o Mar Morto, com 427 metros 

abaixo do nível do mar). 

O relevo da Ásia abriga todas as formas existentes. As cadeias de montanhas que se destacam são a 

Cordilheira do Himalaia, ao sul da China; os Montes Urais, que se estendem no sentido norte-sul e separam a 

Ásia da Europa no território da Rússia; e as montanhas localizadas na região do Cáucaso. Os planaltos asiáticos, 

próximos às cadeias montanhosas, formam as regiões com as maiores altitudes médias do planeta, tornando a 

ocupação humana praticamente impossível nesses espaços em função das baixas temperaturas. Há também 

algumas zonas de planícies, com ótimos solos para agricultura, e que, por isso, contam com grandes contingentes 

populacionais. 

Há também no continente asiático uma grande diversidade atmosférica, com dez tipos climáticos 

diferenciados: Equatorial, Mediterrâneo, Tropical Úmido, Tropical, Subtropical, Semiárido, Desértico, Frio, Frio de 

Montanha e Polar. Uma expressão climática característica também de uma parte do continente é a zona das 

Monções, com duas grandes estações – uma muito seca e outra muito chuvosa – que se manifestam em função 

das diferenças de pressão atmosférica ao longo do ano. 

Os dois principais blocos econômicos da Ásia são a CEI (Comunidade dos Estados Independentes) e a 

APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico), sendo que esse último também conta com países das 

Américas. A CEI, na verdade, é composta por quase todos os países que faziam parte da extinta União Soviética, 

que, em face da constituição do socialismo, estão extremamente interligados estrutural e economicamente. É na 

Ásia também que se encontram três dos cinco países que compõem os BRICS, como Rússia, China e Índia. 

Esses países são considerados como os de economia emergente, com grandes potenciais de crescimento. 

Outros países asiáticos que se encaixam nesse perfil são a Indonésia e a Coreia do Sul. A maior potência 

econômica da Ásia é a China, e o país que apresenta os melhores índices de desenvolvimento é o Japão. 

 

A regionalização do continente asiático 
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O continente asiático é o maior do mundo e abriga uma grande variedade de culturas, etnias, 

paisagens naturais e climas. Atualmente, são cerca de 4 bilhões de habitantes, Isso é explicado pelo fato de que 

dentre os dez países mais populosos do mundo, sete são asiáticos, são eles: China, com cerca de 1,3 bilhões de 

habitantes; Índia, com 1,1 bilhão; Indonésia, com 237 milhões; Paquistão, com 162 milhões; Rússia, com 141 

milhões; Bangladesh, com 154 milhões e Japão com 127 milhões de habitantes. 

Foi no continente asiático que surgiram as primeiras grandes civilizações do mundo, das quais podemos 

citar: a suméria, a semita, a chinesa e a indiana. Essas civilizações estabeleceram as atividades agrícolas e 

também a criação de animais. Mesmo havendo mistura entre as civilizações citadas, ainda se conserva no 

continente uma imensa variedade étnica e cultural. 

O continente asiático é regionalizado de acordo com as características físicas da natureza e a diversidade 

étnica. De acordo com características semelhantes entre os países, o continente é regionalizado em: Oriente 

Médio, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia, Extremo Oriente e países da ex-União Soviética. 

Fazem parte do Oriente Médio: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Egito, Emirados Árabes, 

Iêmen, Israel, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Palestina, Omã, Qatar, Síria, Turquia. 

Os países que constituem o Sul da Ásia são: Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri 

Lanka.  

O Sudeste da Ásia é composto por: Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, 

Cingapura, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã. 

O Extremo Oriente abrange os seguintes países: Parte da China, Japão, Coreia do Norte, Mongólia, 

Coreia do Sul e Taiwan. Além dos países que compunham a ex-União Soviética: Tadjiquistão, Turcomenistão, 

Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão e Rússia asiática. 

  

Exercícios:  

Questão 1. Sobre o continente asiático e seus países constituintes, assinale a alternativa falsa. 

a) O continente asiático é o maior entre os continentes, ocupando uma área de mais de 43 milhões de km2. 

b) No continente asiático, encontra-se o país mais populoso do mundo, a China. Mas, apesar disso, a Ásia não é 

o continente com maior número de habitantes, mas sim a África. 

c) O continente asiático é dividido em seis grandes regiões: Ásia Meridional, Ásia Central, Ásia Oriental, Sudeste 

asiático, Ásia Ocidental e Região da Comunidade dos Estados Independentes. 

d) Japão e Cingapura são os países os melhores índices de desenvolvimento humano. 

 

Questão 2. Relacione as regiões geográficas da Ásia com suas principais características e, então, assinale a 

alternativa correta. 

(1) Ásia Meridional                (3) Ásia Oriental          (5) Sudeste asiático 

(2) Ásia Central                    (4) Ásia Ocidental        (6) Região da Comunidade dos Estados Independentes 

 

(  ) Conhecida como Extremo Oriente, considerada uma das regiões mais populosas, abrangendo território de 

países, como a China e o Japão. 

(  ) Região localizada entre o Mar Cáspio, norte do Irã, sul da Sibéria e centro-oeste da China. Abrange os 

territórios de países, como Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão. 

(   ) Região situada ao sul do continente asiático, considerada uma das menos desenvolvidas, compreende os 

territórios de países, como Índia, Maldivas e Paquistão. 

(  ) Nessa região, mais de 70% da população vive na zona rural. Países, como Malásia, Brunei e Cingapura, 

fazem parte dessa região. 

(  ) Região conhecida também como Oriente Médio, é uma das mais conflituosas do mundo e abrange os territórios 

de países, como Iraque, Irã, Afeganistão e Israel. 

(  ) Região que abrange as áreas das nações que pertenciam à antiga União Soviética, como Rússia e Moldávia. 
 

a) 2,3,1,5,4,6                               b) 2,3,5,1,4,6                          c) 3,2,1,5,4,6                      d) 3,1,2,5,4,6 

 

Questão 3. Assinale a única opção que indica um país da Ásia. 

a) Malawi                                    b) Madagascar                         c) Benim                            d) Laos. 
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HISTÓRIA 

Conteúdos: Guerra Fria  

A Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois 

blocos: um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito 

político-ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo os seus 

interesses e a sua ideologia. 

A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos (EUA) e União 

Soviética (URSS), mas o conflito de interesses entre os dois países resultou em conflitos armados 

ao redor do mundo e em uma disputa que ocorreu em diversos níveis como a economia, a 

diplomacia, a tecnologia etc. 

 

O que causou o início da Guerra Fria? 

 

A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, conflito que aconteceu entre 

1939 e 1945. Ao final desse conflito, EUA e URSS saíram como as duas grandes potências 

mundiais e essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. O início da 

rivalidade entre americanos e soviéticos no pós-guerra é debatido pelos historiadores. 

Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Harry 

Truman, no Congresso americano, em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava 

verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era papel do governo 

americano combater o avanço da influência soviética. 

Com isso, iniciou-se a Doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo 

governo americano para conter o avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa 

doutrina foi o Plano Marshall, o plano de recuperação da Europa destruída pela guerra. O objetivo 

desse plano era aumentar a influência americana na Europa, e os soviéticos percebendo isso 

proibiram os países de seu bloco a aderirem ao Plano Marshall. 

O discurso praticado pela Doutrina Truman utilizava de um discurso alarmista que colocava 

o governo soviético como um governo expansionista. O governo americano, no entanto, sabia que 

a postura dos soviéticos era uma postura defensiva, porque o país estava destruído pela guerra e 

buscava garantir seus interesses apenas na sua zona de influência. 

Além disso, outro ponto importante é que as dificuldades econômicas que os países 

europeus enfrentariam no pós-guerra poderiam abrir espaço para o avanço do comunismo e isso 

preocupava os americanos. Assim, os americanos desenvolveram um discurso maniqueísta, que 

foi responsável por polarizar a relação entre as duas nações. 
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Os soviéticos, que, a princípio, interessavam-se apenas em garantir o controle sobre 

sua zona de influência, acabaram incorporando o discurso maniqueísta, o que concretizou a 

polarização que marcou a Guerra Fria. 

 

Características 

Dentre as características da Guerra Fria (1947-1991), destacam-se: 

▪ Polarização: por meio de dois blocos, um sob influência americana e outro sob influência 

soviética, foi a grande marca da Guerra Fria. Com isso, americanos e soviéticos possuíam 

uma retórica agressiva contra seu adversário e tinham aliados estratégicos. Houve uma 

tentativa de alguns países de realizarem uma política externa independente, sem que fosse 

necessário aliarem-se a algum dos dois países. 

 

▪ Corrida armamentista: a disputa entre as duas nações e a procura por mostrar-se como força 

hegemônica motivaram ambos a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas de 

destruição em massa, as bombas nucleares e termonucleares. 

 

▪ Corrida espacial: a disputa entre as duas nações manifestou-se também na área tecnológica 

e, entre 1957 e 1975, concentrou-se na exploração do espaço. 

 

▪ Interferência estrangeira: os dois países realizaram, ao longo dos anos de Guerra Fria, uma 

série de interferências em nações estrangeiras como forma de garantir seus interesses. O 

Brasil, por exemplo, foi alvo disso quando os americanos apoiaram o golpe militar de 1964. 

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/guerra-fria.htm 

 

Exercícios 

  

1) Em que período ocorreu a Guerra Fria? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Quais eram as principais potencias da época? 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Segundo alguns historiadores o que foi o estopim para a Guerra Fria? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) O que foi o Plano Marshall? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) Cite uma das características da Guerra Fria. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/guerra-fria.htm
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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 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A):__________________________________________________________ 
 

LÍNGUA INGLESA 

Conteúdo: Reading and interpretation of texts / Infographics 

Vamos, agora, ler e interpretar um texto em inglês. Para isso, reveja seu caderno e, também, as 

apostilas anteriores. 

Exercícios: 
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ATIVIDADE 3 - A partir da união dos elementos verbais e não verbais da imagem abaixo, interprete-
a e em seguida crie três frases que se relacionam com o texto. 
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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 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A):__________________________________________________________ 
 

ARTE 

COMO          AS ATIVIDADES DE COLORIR AJUDAM A MENTE A FUNCIONAR MELHOR 

 

 ALIVIA O ESTRESSE 

O hábito de colorir ajuda a reestabelecer a calma, libertar o estresse e 

reordenar os pensamentos através das cores utilizadas para pintar e 

através dos padrões geométricos presentes nos desenhos. 

 

 ATIVA OS DOIS HEMISFÉRIOS DO CÉREBRO 
O nosso cérebro é dividido em duas partes, uma comanda as nossas 

atividades lógicas racionais e a outra comanda a área da criatividade, 

imaginação e intuição. Segundo a psicóloga Gloria Martinez Ayala, a ação 

de pintar ativa essas duas áreas. A pessoa precisa decidir uma cor particular para determinadas 

formas e padrões, ativando a parte analítica do cérebro. Por outro lado, exercita o lado criativo ao 

combinar as cores e tons para equilibrar a pintura. Ter os dois hemisférios do cérebro trabalhando 

ao mesmo tempo é algo excelente, pois melhora as áreas da visão e da coordenação motora. 

 

 ATRAI BENEFÍCIOS SEMELHANTES AOS DA MEDITAÇÃO 

A meditação é uma prática extremamente saudável que ajuda a desconcentrar e aliviar a pressão 

sofrida pelo nosso cérebro, libertando a sensação de cansaço emocional e mental. Entretanto, 

muitas pessoas consideram difícil conseguir meditar, desligar completamente a mente. Atividades 

de pintar atraem benefícios semelhantes e não apresentam tanta dificuldade em conseguir chegar 

ao estado meditativo. Muitos estudos publicados nos Estados Unidos, Reino Unido e França 

apontam os benefícios de relaxamento, descompressão e aumento do foco em pessoas que pintam 

com frequência. Não consegue meditar? Pinte! 

 

 REDUZ ANSIEDADE 

Você é uma pessoa ansiosa? Quando tem algo previsto para um futuro próximo você fica uma pilha 

de nervos e não consegue pensar em outra coisa? Colorir pode te ajudar a reduzir essa ansiedade. 

O foco de atenção em uma atividade relaxante e intuitiva como a de pintar e colorir exercita a 

expressão artística das pessoas, as conecta com uma parte de si que elas  deixaram  adormecidas 

desde a infância e isso traz muitos benefícios para o cérebro: alivia as dores de cabeça, a insônia 

e a preocupação excessiva das síndromes de ansiedade. Está muito ansioso? Vá colorir. 
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ATIVIDADE 

*Selecionamos algumas imagens para você colorir com lápis de cor, giz de cera ou canetinha. 

*Escolha um local e um momento para você realizar esta atividade. 

*Escolha uma música que goste para ouvir enquanto colore. 

*Registre, antes de começar, que estado de ânimo você está. 

*Comece a sua atividade. 

*Ao final, quando terminar, faça um registro de como foi este momento escrevendo as suas emoções 

ao longo da atividade! E qual a tradução das palavras que estão nas imagens? 

Enquanto se colore, nossa mente gradualmente torna-se livre e se sente mais leve. 

 

❖ Esta arte te ajudou de alguma forma a se sentir melhor? 
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APOSTILA Nº 04/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A):______________________________________________________ 
 

ENSINO RELIGIOSO 

PAZ ENTRE AS RELIGIÕES: UMA UTOPIA POSSÍVEL E, CADA VEZ MAIS, NECESSÁRIA 

Não é difícil perceber, pela via da memória, que, no nível humano, ao contemplarmos os diversos 
acontecimentos da história, todos perdem quando não há paz entre vizinhos, familiares, amigos, grupos, povos, 
nações, etnias e religiões. Perdem inclusive aqueles que saem vitoriosos de conflitos, quando os inimigos são 
derrotados ou massacrados e os mais fracos subjugados. Todos perdem porque a violência nos desumaniza, nos 
embrutece e nos empobrece. Ela cria muros, impede o desenvolvimento do senso do coletivo e o cultivo da 
sensibilidade para com os excluídos. Não por falta de bom senso, todo ser humano carrega potencial de 
agressividade para a violência. 

Mas o contrário também é verdadeiro, convincente e contagiante. Todos saem ganhando quando a cultura 
da paz é celebrada e concretizada entre vizinhos, familiares, amigos, povos, nações, etnias e religiões. E, por 
mais paradoxal que seja, todo ser humano abriga profundo potencial para o compromisso ético com a paz. 

Neste caso, temos que afirmar que não compreendemos a paz como a mera ausência de conflitos 
violentos, de guerras entre os seres humanos. É muito mais do que essa ausência. Ela implica a materialização 
da justiça, a delimitação clara de limites e a afirmação compartilhada consensualmente de um mínimo de 
princípios éticos universais. Mas, antes de pensarmos sobre a paz na convivência entre as religiões, deixemo-
nos guiar por dois pressupostos. 

O primeiro é deduzido de um postulado atribuído ao grande líder da África do Sul, Nelson Mandela, e que 
lhe fazia teimosamente acreditar no caminho trilhado por ele para a construção da paz: 

 
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por 
sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, 
elas podem ser ensinadas a amar. 

 
Confesso que nunca procurei as fontes dessa afirmação de Mandela, mas para quem conhece a sua 

trajetória não é difícil atribuir-lhe credibilidade. Não haverá paz entre nós se não nos comprometermos com o 
testemunho e a educação para a paz. 

O segundo explicita-se de uma afirmação categórica do grande teólogo suíço Hans Küng, um homem 
profundamente comprometido com a cultura da paz, logo no início de seu livro “Religiões do Mundo. Em busca 
de pontos comuns”: 

 
Não haverá paz entre as nações, se não existir paz entre as religiões. Não haverá paz 
entre as religiões, se não existir diálogo entre as religiões. Não haverá diálogo entre as 
religiões, se não existirem padrões éticos globais. Nosso planeta não irá sobreviver, se 
não houver um ethos global, uma ética para o mundo inteiro. 

 
De fato, não haverá paz entre nós se não criarmos as condições básicas para que ela seja possível e que 

tenhamos horizonte esperançado de futuro. 
  
A paz entre as religiões como utopia possível e necessária 

Quando lançamos mão, aqui, do termo “utopia” não estamos olhando no retrovisor da história, pois, assim, 
constataríamos que a paz seria, simplesmente, reduzida a uma espécie de sonho nunca realizado entre os seres 
humanos. Ao contrário, estamos mirando esperançadamente para o futuro. Com rigor etimológico, a concebemos 
na dialética do tempo passado-presente-futuro, como aquilo que ainda não encontrou lugar pleno ou definitivo 
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entre nós. Por se tratar de realidade dinâmica e processual, a paz pode vir a ser concretizada entre nós de 
forma crescente. Tudo dependerá de nossas posturas e atitudes. 

Três razões que me levam a crer firmemente que a construção da cultura da paz entre as religiões é uma 
utopia possível. 

Primeiro, porque, por experiência própria, quando a religião conserva-se exclusivamente como mediação 
para a experiência luminosa do amor de Deus, sem qualquer pretensão de absolutizar-se, ela favorece a 
experiência da universalidade da dignidade humana na singularidade de cada pessoa. Ela conserva como único 
centro, em torno do qual tudo gravita, o mistério luminoso e inesgotável do amor divino. Desse modo, a 
experiência religiosa transforma e expande o coração do fiel até que este se torne a casa de todos. Passa, então, 
a acolher cada ser humano, independente de quem ele seja, como hóspede da humanidade. Supera-se, assim, 
toda forma de preconceito. Os muros, que antes impediam a aproximação, se transformam em pontes de diálogo 
e partilha fraterna. 

Segundo, porque a humanidade já nos ofereceu inúmeros exemplos de homens e mulheres, líderes 
religiosos ou não, que reconheceram a beleza da pluralidade religiosa. Tais pessoas se tornaram buscadores de 
diálogo fraterno e forjaram sedutores e belos itinerários inter-religiosos. Reconheceram a presença do mistério 
do amor de Deus em cada pessoa e em cada religião. Constataram que nenhuma religião conseguiria e nem 
poderia, sem apequenar-se ou deturpar-se, pretender abarcar a totalidade da beleza divina. Além disso, 
mostraram que todas as religiões são históricas e por isso necessitam continuamente cultivar o processo de 
aperfeiçoamento.   

Terceiro, porque quando concretizam entre elas oportunidades de proximidade, respeito mútuo e diálogo 
fraterno, as religiões tendem a superar as próprias ignorâncias e preconceitos. Passam, então, a perceberem o 
gigantesco patrimônio comum e as muitas possibilidades de trabalhos que podem fazer juntas no campo do 
cuidado e da defesa da vida, realidade muito mais valiosa e coerente com seus princípios estruturantes do que a 
de apegar-se apologeticamente às suas legítimas diferenças e singularidades. 

Na história da humanidade, muitas guerras e práticas violentas, infelizmente, foram promovidas e 
justificadas por meio de interpretações fundadas pretensamente em determinada tradição religiosa. Muitos líderes 
religiosos, em nome da defesa ou da propagação de suas tradições, também promoveram e justificaram violentas 
ações apologéticas ou sangrentas perseguições aos fiéis de outras denominações ou a pessoas que se assumem 
sem vínculos religiosos ou sem-crença em alguma divindade. Sim, a vivência da religião, como a do amor, pode 
infantilizar, cegar e semear intolerâncias e violências. Nem por isso pede o seu valor. 

Por mais que saibamos que tais práticas ainda permaneçam presentes no contexto atual da humanidade, 
reconhecemos que temos incontáveis reflexões críticas, inclusive de líderes religiosos, que descontroem a 
legitimidade ética e religiosa de tais lógicas, quase sempre facilmente caracterizadas como fundamentalistas, 
fanáticas e doentias. 

Mas o que nos leva a afirmar a paz entre as religiões como utopia necessária funda-se na dimensão 
antropológica da religião. Não obstante sua ambivalência intrínseca, a religião alimenta as fontes de esperança 
e sustenta os horizontes de sentido das pessoas. Por isso elas são chamadas a assumir, com 
corresponsabilidade, a tarefa coletiva de educar para a justiça e a paz. As religiões precisam ajudar seus fiéis a 
se tornarem pessoas mais humanas, conscientes e corresponsáveis pela coletividade, pela inclusão de todos na 
mesa da dignidade, pela concretização da sociedade pautada na justiça e na paz. 

As religiões, geralmente, consolidam autênticas tradições de sabedoria, trabalham pedagogicamente a 
interioridade humana, promovem a internalização de princípios éticos e impulsionam seus fiéis para a 
configuração de uma vida coerente com valores humanos: coragem nas travessias, fé e esperança no 
enfrentamento das dificuldades, amor ao próximo, prática da justiça, solidariedade fraterna, partilha com os mais 
pobres, hospitalidade, desapego, cuidado com os idosos e com a casa comum, dentre outros. 

O desafio maior está na superação da prática da autorreferencialidade e do proselitismo, aprendendo a 
dar as mãos na defesa da justiça, da dignidade da vida e da paz. Nesse contexto mundializado, o futuro da 
humanidade passa pela construção da paz entre as religiões e da consolidação do compromisso destas com a 
prática da justiça, da igual dignidade de cada ser humano e da cultura da paz entre as pessoas, grupos, povos e 
nações. 

 
Fonte: https://domtotal.com/noticia/1111894/2016/10/paz-entre-as-religioes-uma-utopia-possivel-e-cada-vez-mais-necessaria/ 

 
AGORA RESPONDA:  

 Qual a paz que queremos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

https://domtotal.com/noticia/1111894/2016/10/paz-entre-as-religioes-uma-utopia-possivel-e-cada-vez-mais-necessaria/
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: Basquete Americano (NBA 2020): Como funciona a bolha para os jogadores na Disney 

No lugar do público nas arquibancadas, um grande telão mostra imagens ao vivo de torcedores em 

suas casas. Os árbitros usam máscaras, assim como a comissão técnica. O banco de reservas foi 

desmembrado em várias cadeiras devidamente separadas a fim de respeitar o isolamento social. Estas são 

só algumas das novidades que o telespectador pôde notar nos jogos da NBA 2020. Mas as mudanças vão 

muito além. 

Para viabilizar o retorno dos jogos e a finalização da temporada após a paralisação por conta da 

pandemia, a NBA isolou os jogadores dentro de uma “bolha” no Walt Disney World Resort, nos arredores 

de Orlando, na Flórida. É como aqueles jogos escolares em que os atletas viajam de excursão e ficam dias 

concentrados no mesmo local onde acontecem as disputas. Os astros do basquete, no entanto, terão direito 

a algumas comodidades a mais durante o longo período de confinamento. 

O formato da competição também sofreu algumas alterações, especialmente na definição dos 

classificados para os playoffs. Na fase de mata-mata, no entanto, haverá poucas mudanças. A principal 

delas, sem dúvida, será a ausência de público e de mando de quadra. 

Por dentro da “bolha” da NBA 2020: Cerca de 370 jogadores da NBA estão distribuídos em três 

hotéis do complexo de resorts da Disney. 

Quadras e atrações: Os jogos do restante da temporada 2019-2020 da NBA serão realizados em 

apenas três ginásios: The Arena, Visa Athletic Center e HP Field House. Os dois primeiros contam com 

estruturas de treino anexas à quadra de jogo. Além disso, há outros sete ginásios disponíveis para os treinos 

das equipes. 

Cada time pode levar até 17 atletas para a bolha, que conta com inúmeras opções de entretenimento 

para distrair os jogadores entre um treino e outro. Eles podem, por exemplo, jogar golfe, videogame, sinuca, 

assistir a sessões de cinema com filmes em pré-lançamento ou até mesmo pegar um barco e sair para 

pescar – desde que respeitem o distanciamento mínimo e as medidas de prevenção contra o coronavírus. 

Protocolo de segurança: Um dos grandes contratempos para os jogadores na bolha da Disney é a 

proibição de visitas de familiares. A partir dos playoffs, no entanto, cada jogador poderá reservar um quarto 

extra só para receber seus convidados, que deverão passar por testes de covid-19 ao longo de três dias de 

confinamento. Aliás, quem sai da bolha por algum motivo precisa ficar isolado por 10 dias no próprio quarto 

antes de se juntar aos outros jogadores. A convivência entre eles no complexo também é controlada, e 

existe até a opção de usar um alarme que toca toda vez que alguém fica a menos de dois metros de distância 

de outra pessoa. Além de testes praticamente diários de covid-19, os atletas também podem usar um anel 

inteligente que mede a temperatura e a frequência cardíaca em tempo real, a fim de ajudar na detecção 

precoce da doença. Nem é preciso dizer que só é permitido circular de máscara, exceto durante a 

alimentação, treinos, atividades ao ar livre ou dentro do quarto. 

Fonte: https://www.dci.com.br/esporte/nba-2020-bolha-disney/4291/ 

Exercício: Com base na leitura na leitura do texto sobre a NBA 2020, faça uma pequena pesquisa sobre a 

retomada do futebol brasileiro (Brasileirão 2020) e as medidas adotadas para a prevenção do COVID-19. 

https://www.dci.com.br/esporte/nba-2020-bolha-disney/4291/

