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

6º ao 9º ano 
 

APOSTILA Nº 05/2020 – 9º ANO 
 

NOME DO ALUNO(A): __________________________________________________________ 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdos: Regência verbal e nominal 

1. Leia esta tira. 

 

a) Por que Garfield recomenda a Jon, com jeito doce, que ouça a doutora? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) É só no terceiro quadrinho que se introduz o elemento causador do efeito cômico. O que nos 

faz rir nesse quadrinho? Explique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) O verbo gozar tem seu sentido complementado por um objeto indireto. Copie o objeto indireto 

e circule a preposição que o rege. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Na fala da veterinária, no segundo quadrinho, também há uma preposição. Identifique-a e diga 

quais termos ela liga. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco – Apostila Nº 05/2020 

2 

 

      Os termos de uma oração se relacionam entre si: alguns precisam ser complementados, 

outros servem de complemento a eles. Trata-se de uma relação de dependência em que uns 

termos se subordinam a outros: o termo que exige complemento é chamado de regente, e 

aquele que o complementa é o regido. Veja o exemplo. 

 

     Ele precisa de uma boa ideia.                                        Fique atento ao peso deste gato. 
   

             TERMO             TERMO                                                                      TERMO             TERMO 

           REGENTE          REGIDO                                                                    REGENTE          REGIDO 

 

Regência verbal é a relação entre um verbo e os termos que ele rege. 

Regência nominal é a relação entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e os termos 

que ele rege. 

Regência verbal 

      Nem todos os verbos precisam de complemento; há aqueles que os dispensam. São os 

verbos intransitivos. Ex.: Garfield, a veterinária chegou. 

      Entre os verbos que exigem complemento, alguns se ligam a ele diretamente (ex.: Adoro 

gatos!); outros, por meio de preposição (ex.: Seu gato goza de boa saúde.). São, 

respectivamente, os verbos transitivos diretos e indiretos.  

 

      Estudar a regência de um verbo é verificar se o verbo exige complemento ou não; 

- Caso exija complemento, verifica-se se o termo regido se liga ao verbo direta ou indiretamente 

(ou seja, se é transitivo direto ou indireto). 

- Caso seja transitivo indireto, observa-se por meio de qual ou de quais preposições o verbo se 

liga a seu complemento (o objeto indireto). 

 

      Veja alguns casos de regência verbal. 

Agradecer Verbo transitivo direto e indireto Eu queria agradecer a gentileza à moça. 

Chegar e ir Verbo intransitivo (chegar) 
Verbo intransitivo e pronominal (ir) 

A veterinária chegou. / Ele se foi 

Esquecer Verbo transitivo direto 
 

Dono e gato chegaram ao consultório. / 
Eles iam à cidade de carro. 

Verbo transitivo indireto, quando 
pronominal. 

Ele esquecia de tudo quando a veterinária 
aparecia. 

Gostar Verbo transitivo indireto Gosto de poder falar com você.  

Lembrar Verbo transitivo direto A veterinária lembrou os pontos mais 
importantes. 

Verbo transitivo indireto, quando 
pronominal. 

A veterinária lembrou-se dos pontos mais 
importantes. 

Namorar Verbo intransitivo Ela namora em segredo.  

Verbo transitivo direto 

Obedecer Verbo transitivo indireto Ela nunca namoraria um rapaz como ele. 

responder Verbo transitivo indireto Bia respondeu ás perguntas de Jon. 
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 Alguns verbos têm diferentes sentidos conforme a regência. 

 

 Transitivo direto Transitivo indireto 

Agradar Acariciar, fazer carinho: 
A mãe agradou o bebê. 

Satisfazer: O palestrante agradou ao 
público 

Aspirar Inalar, sorver: O paciente aspirou o 
medicamento receitado. 

Desejar, pretender: Os escritores aspiram 
ao prêmio. 

Assistir Ajudar, prestar assistência: O pedestre 
assistiu o motorista após a colisão. 

Ver, presenciar: Os críticos de arte 
assistiram aos filmes. 

implicar Ter como consequência: A falta de 
pagamento implica o corte de luz. 

Chatear, provocar: A garota implicava com 
o irmão. 

 

Regência nominal 

      As preposições também estabelecem a relação de regência entre alguns nomes e seus 

complementos. Veja estes casos de regência nominal. 

Acessível a A informatização deve ser acessível a todos 

Acostumado a, com A jovem estava acostumada a acordar cedo. / A jovem estava 
acostumada com o animal. 

Admiração por A mãe passou a ter admiração pela filha. 

Capacidade de, para Eles não tiveram a capacidade de/para dialogar. 

Compatível com Aquela atitude não era compatível com o amor. 

Habituado a A mãe estava habituada a resolver os assuntos da filha. 

Idêntico a Os alunos fizeram desenhos idênticos aos originais. 

Impróprio para A água do lago já estava imprópria para nadar. 

Intolerante para com, a O pai foi intolerante para com a menina / Sua pele é intolerante ao sol. 

Próximo a, de O endereço procurado fica próximo à/da lanchonete. 

Responsável por A mãe sentia-se responsável pelos problemas da menina. 

Generoso com O pai foi generoso com a filha? 

 

1. Leia esta tira, em que Otto e Pedro conversam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o objetivo dos rapazes, ao tocar violão? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Qual é, então, a contradição entre esse objetivo e a música que escolheram? 
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__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Volte ao quadro de casos de regência verbal e verifique as regências de esquecer, de acordo 

com a norma padrão. Qual é a regência desse verbo na tira? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Que relação se pode ver entre a regência do verbo esquecer, a idade das personagens e o 

grau de intimidade entre elas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) Dê um exemplo de situação em que não seria adequado usar o verbo esquecer com a mesma 

regência usada na tira. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

f) Reescreva essa fala empregando o verbo esquecer como transitivo indireto pronominal. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Leia o trecho a seguir, retirado de um artigo de opinião e responda ao que se pede. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) O que quer dizer a expressão “bater na mesma tecla”? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Qual é a relação entre o uso dessa expressão e o assunto tratado no artigo de opinião? 
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__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

c) Na expressão “bater na mesma tecla” há um termo regente e um termo regido. Identifique a 

preposição presente na frase e diga quais são esses termos. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

d) A que classe de palavra pertence o termo regente nessa expressão? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Dê o significado do verbo bater nestas frases. Atente para a preposição, se houver. 
 

a) Estão batendo à porta. Veja quem é. 

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Por favor, não bata a porta ao sair: não suporto barulho. 

_______________________________________________________________________________________________ 

c) A escola bateu mais um recorde em atletismo. 

_______________________________________________________________________________________________ 

d) O raio de sol batia na água e brilhava. 

_______________________________________________________________________________________________ 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Escolha uma das 4 propostas a seguir. 

 

1) A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da 
língua portuguesa sobre o tema: 

 
Desafios na reforma do ensino para o combate à evasão escolar 

 
 Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
Muitos de nós conhecemos pessoas que, por diferentes motivos, tiveram que deixar os estudos. 
Visto essa realidade tão presente no contexto brasileiro, produza: 
 
2) Um Artigo de opinião sobre As influências da evasão escolar na vida dos indivíduos.  
 
3) Uma narrativa, em primeira pessoa, para relatar os conflitos vividos por um jovem durante sua 
vida escolar por ter se afastado da escola durante um período, mas essa situação foi superada 
com a vitória desse jovem.  
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4) Uma carta ao Ministério da Educação propondo mudanças no ensino, tendo em vista 
combater a evasão escolar. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO 1 

No Brasil, a evasão escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema 

educacional. Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira), de 100 

alunos que ingressam na escola na 1ª série, 5 não concluem o ensino fundamental. (IBGE, 2007).  

Em 2007, 4,8% dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (1ª ao 9º ano) abandonaram a 

escola. Embora o índice pareça pequeno, corresponde a quase um milhão e meio de alunos. No mesmo 

ano, 13,2% dos alunos que cursavam o Ensino Médio abandonaram a escola, o que corresponde a pouco 

mais de um milhão de alunos. Muitos desses alunos retornarão à escola, mas em uma incômoda condição 

de defasagem idade/série, o que pode causar conflitos e possivelmente nova evasão. 

 As causas da evasão escolar são variadas. Condições socioeconômicas, culturais, geográficas ou 

mesmo questões referentes aos encaminhamentos didáticos – pedagógicos e a baixa qualidade do ensino 

das escolas podem ser apontadas como causas possíveis para a evasão escolar no Brasil. 

 Dentre os motivos alegados pelos pais ou responsáveis para a evasão dos alunos, são mais 

frequentes nos anos iniciais do ensino fundamental, os seguintes: 

Escola distante de casa, falta de transporte escolar, não ter adulto que leve até a escola, falta de 

interesse e ainda doenças/dificuldades dos alunos.  

Ajudar os pais em casa ou no trabalho, necessidade de trabalhar, falta de interesse e proibição dos 

pais de ir à escola são motivos mais frequentes alegados pelos pais a partir dos anos finais do ensino 

fundamental e pelos próprios alunos no Ensino Médio. Cabe lembrar que, segundo a legislação brasileira, 

o ensino fundamental é obrigatório para as crianças e adolescentes, sendo responsabilidade das famílias 

e do Estado garantir a eles uma educação integral. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB9394/96) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), um número elevado de faltas sem justificativa e a evasão escolar ferem os direitos das 

crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, cabe a instituição escolar valer-se de todos os recursos dos 

quais disponha para garantir a permanência dos alunos na escola. Prevê ainda a legislação que esgotados 

os recursos da escola, a mesma deve informar o Conselho Tutelar do Município sobre os casos de faltas 

excessivas não justificadas e de evasão escolar, para que o Conselho tome as medidas cabíveis. 

 

 

 

 

TEXTO II 
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Proposta escolhida:        1          2             3            4   

 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

Conteúdo: Média, Moda e Mediana 

Média, Moda e Mediana são medidas de tendência central utilizadas em estatística. 

MÉDIA 

A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se 

pelo número de elementos deste conjunto. 

Como a média é uma medida sensível aos valores da amostra, é mais adequada para situações 

em que os dados são distribuídos mais ou menos de forma uniforme, ou seja, valores sem grandes 

discrepâncias. 

 

Fórmula 

 

Sendo, 

Me: média 

x1, x2, x3,..., xn: valores dos dados 

n: número de elementos do conjunto de dados 

 

Exemplo 

Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual 

a média de idade desta equipe? 

. 

MODA 

A Moda (Mo) representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, sendo assim, para defini-

la basta observar a frequência com que os valores aparecem. 

Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores 

são mais frequentes. 

 

Exemplo 

Em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 

36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda desta amostra? 

Solução 

Observando os números vendidos notamos que o número 36 foi o que apresentou maior frequência (3 

pares), portanto, a moda é igual a: 

Mo = 36 
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MEDIANA 

A Mediana (Md) representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da 

mediana é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. 

Quando o número elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois 

valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por dois. 

 

Exemplos 

1) Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando 

que os valores medidos foram: 1,54 m; 1,67 m, 1,50 m; 1,65 m; 1,75 m; 1,69 m; 1,60 m; 1,55 m e 1,78 m, 

qual o valor da mediana das alturas dos alunos? 

Solução 
Primeiro devemos colocar os valores em ordem. Neste caso, colocaremos em ordem crescente. Assim, o 
conjunto de dados ficará: 
1,50; 1,54; 1,55; 1,60; 1,65; 1,67; 1,69; 1,75; 1,78 

Como o conjunto é formado por 9 elementos, que é um número ímpar, então a mediana será igual ao 5º 

elemento, ou seja: 

Md = 1,65 m 

2) Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: (32, 27, 15, 44, 15, 32). 

Solução 

Primeiro precisamos colocar os dados em ordem, assim temos: 

15, 15, 27, 32, 32, 44 

Como essa amostra é formada por 6 elementos, que é um número par, a mediana será igual a média dos 

elementos centrais, ou seja, 

 

Conteúdo: Tipos de gráficos 

Os tipos de gráficos incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, 

sendo que os mais importantes são: coluna, linha, pizza e área. 

Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso 

cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet, etc. 

Além disso, os concursos, vestibulares e o Enem, contêm diversas questões em que os gráficos 

estão presentes. Assim, nada mais importante do que conhecer seus tipos e saber interpretá-los. 

 

O que são Gráficos? 

Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles, sobre determinada 

informação, ou valores numéricos. 

Geralmente, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda, comparar informações 

qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. 

São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo (matemática, estatística, geografia, 

economia, história, etc.) para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados 

mais claros e informativos. 

Dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação e/ou análise mais rápida e objetiva. 
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Elementos dos Gráficos 

 

Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são: 

• Título: geralmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. 

• Fonte: muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as 

informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. 

• Números: estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte 

deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo (mês, ano, trimestre). 

• Legendas: grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações 

apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos, são utilizadas. 

 

Classificação dos Gráficos 

Vejamos agora as diversas maneiras de exibir os dados num gráfico, de acordo com o objetivo pretendido: 

Gráfico de Colunas 

Também conhecido como “Gráfico de Barra”, eles são usados para comparar quantidades ou 

mesmo demostrar valores pontuais de determinado período. As colunas podem surgir de duas maneiras: 

Horizontal: 

 
 

Vertical: 
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Gráficos de Linha 

Também chamado de “Gráfico de Segmento”, ele é usado para apresentar valores (sequência 

numérica) em determinado espaço de tempo. Ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum 

fenômeno. 

 

Gráfico Pizza 

Também chamado de “Gráfico de Setores”, esse modelo recebe esse nome pois tem a forma de 

uma pizza, ou seja, é circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o 

conceito de proporcionalidade. 
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Gráfico de Área 

Esse tipo de gráfico é utilizado para demostrar as alterações ou comparar valores ao longo de um 

tempo. Ele é formado por um conjunto de linhas e pontos, onde a área é preenchida. 

 

Histograma 

O Histograma é uma ferramenta de análise de dados que apresenta diversos retângulos 

justapostos (barras verticais). 

Por esse motivo, ele se assemelha ao gráfico de colunas, entretanto, o histograma não apresenta 

espaço entre as barras. 

 

Ele é muito utilizado na área da estatística, sendo um importante indicador para a distribuição de 

dados. 

Segundo sua representação gráfica, eles são classificados em: 

• Histogramas Simétricos: composto de uma frequência mais alta (no centro) e que aos poucos vai 
diminuindo conforme se aproxima das bordas. 

• Histogramas Assimétricos: apresenta somente um ponto mais alto, sendo que o resto dos retângulos 
são assimétricos. 

• Histograma Despenhadeiro: nesse tipo, a representação parece incompleta, pois é usado quando 
alguns dados são eliminados. 

• Histograma com Dois Picos: nesse caso, temos duas análises de dados distintas que apresentam 
dois picos (pontos maiores). 

• Histograma Platô: no centro da figura nota-se a aproximação das frequências, o que forma uma 
figura menos desigual. 

• Histograma Retângulos Isolados: também chamado de “ilha isolada”, esse caso de histograma 
apresenta lacunas, que por sua vez, indicam uma anormalidade ou erros no processo. 

 

https://www.todamateria.com.br/estatistica-conceito-fases-metodo/
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Infográficos 

Os infográficos representam a união de uma imagem com um texto informativo. As imagens podem 

conter alguns tipos de gráficos. 

 
Infográfico sobre o Consumo de Água 

 

Da mesma maneira que os gráficos, eles facilitam a compreensão sobre um tema. Esse tipo de 

ferramenta é muito utilizado no meio jornalístico e ainda, nos livros didáticos. 

Diagramas 

 
Exemplo de Diagrama 

Os diagramas são tipos de representações gráficas, que demostram, por exemplo, um esquema ou 

uma maquete. 

Também são usados para simplificar uma ideia ou conceito, e, portanto, facilitam na interpretação 

do tema. 

Geralmente incluem linhas, setas, desenhos, etc. São muito utilizados na área das estatísticas e 

administração. 

 

Tabelas 

As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Da mesma forma que os 

gráficos, elas facilitam o entendimento, por meio de linhas e colunas que separam os dados. 
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Sendo assim, são usadas para melhor visualização de informações em diversas áreas do 

conhecimento. Também são muito frequentes em concursos e vestibulares. 

Exercícios 

1. (Enem-2012) O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, 

que apresenta a evolução do total de vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011. 

 

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda 

absoluta em 2011 foram: 

a) março e abril. 

b) março e agosto. 

c) agosto e setembro. 

d) junho e setembro. 

e) junho e agosto. 

 

2. (Enem-2012) A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias 

recebidas e resolvidas pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa, em uma dada 

semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, o de linha 

contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo 

dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. 

 

O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode 

ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o 

número de reclamações recebidas. 

O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e 

nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na: 

a) segunda e na terça-feira. 

b) terça e na quarta-feira. 
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c) terça e na quinta-feira. 

d) quinta-feira, no sábado e no domingo. 

e) segunda, na quinta e na sexta-feira. 

 

3. (Enem-2005) Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em 

quase todos os continentes. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 

2000 e também as projeções para 2050. 

 

• Com base nas informações acima, é correto afirmar que, no período de 2000 a 2050: 

a) a taxa de crescimento populacional da China será negativa. 

b) a população do Brasil duplicara. 

c) a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos EUA. 

d) a população do Paquistão crescerá mais de 100%. 

e) a China será o país com a maior taxa de crescimento populacional do mundo. 

 

• Com base nas informações dos gráficos mostrados, suponha que, no período 2050-2100, a taxa de 

crescimento populacional da Índia seja a mesma projetada para o período 2000-2050. Sendo assim, no 

início do século XXII, a população da Índia, em bilhões de habitantes, será: 

a) inferior a 2,0 

b) superior a 2,0 e inferior a 2,1 

c) superior a 2,1 e inferior a 2,2 

d) superior a 2,2 e inferior a 2,3 

e) superior a 2,3 

 

4. (BB 2013 – Fundação Carlos Chagas). Nos quatro primeiros dias úteis de uma semana o gerente de 

uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No quinto dia útil dessa semana esse gerente 

atendeu n clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos cinco dias 

úteis dessa semana foi 19, a mediana foi 

a) 21. 

b) 19. 

c) 18. 

d) 20. 

e) 23.  

 

5. Determinar a média, mediana, moda dos seguintes conjuntos de valores: 
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a) 2,3  2,1 1,5 1,9  

 3,0 1,7 1,2 2,1  

 2,5 1,3 2,0 2,7  

 0,8 2,3 2,1 1,7 

GEOMETRIA 

Conteúdos: Círculo e circunferência 

A circunferência e o círculo são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na 

natureza. Assim como as outras formas geométricas possuem seus elementos, a circunferência e o círculo 

também possuem algumas características especiais. O que é circunferência? 

Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto 

fixo chamado de centro da circunferência, ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância 

do centro. 

 
O ponto no meio da circunferência é o centro. Note que a distância entre todos os pontos em azul 

até o centro é a mesma. 

 

Elementos da circunferência 

Em toda circunferência, temos raio, diâmetro e corda. Vejamos agora cada um desses elementos: 

 
O raio (r) da circunferência é o segmento de reta que une o centro (C) da circunferência à sua 

extremidade (em azul). O segmento de reta que une as duas extremidades da circunferência e passa pelo 
centro C é chamado de diâmetro da circunferência e é denotado pela letra d.  

Observe que o diâmetro é a soma do raio da circunferência, logo: 

d = r + r 

d = 2·r 

Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que una dois 

extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. 

 

Exemplo 

Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 cm. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/geometria-plana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/circunferencia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/segmentos-retas.htm
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Como o diâmetro é duas vezes o raio, temos: 

 
 
Em outras palavras, o raio é a metade do diâmetro. 
A circunferência e o círculo possuem uma relação estrita. 
Perímetro da circunferência 

O perímetro da circunferência, também chamado de comprimento da circunferência, será 

representado por C. Imagine realizar um corte em um ponto qualquer da circunferência e “esticá-la” até 

que seja encontrado um segmento de reta. O que vamos realizar agora é determinar o tamanho desse 

segmento de reta. 

O matemático e filósofo grego Arquimedes, em um de seus estudos, percebeu que a razão entre o 

comprimento da circunferência (C) e o diâmetro (d) sempre resultava em um mesmo número. Essa 

constante foi chamada de pi, que é denotado pelo símbolo π. 

Dessa razão entre o comprimento de circunferência e o diâmetro, podemos encontrar uma 

expressão que possibilita determinar o comprimento da circunferência ou perímetro em função do raio. 

Veja: 

 
 

Sabemos que o diâmetro da circunferência é o dobro do raio, ou seja, d = 2r. Substituindo esse 

valor na expressão acima, teremos que o comprimento da circunferência em função da medida do raio é: 

C = π · 2r 

C = 2πr 

 
Usualmente, utilizamos o valor de pi como sendo 3,14. 

Exemplo 

Determine o comprimento de uma circunferência de raio 25 cm. 

 
Substituindo o valor do raio na fórmula, temos: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/razao.htm
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C = 2πr 

C = 2(3,14)(25) 

C = 157 cm 

 

O que é o círculo? 

A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região 

interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade, e o 

círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja a figura: 

 

     Toda a região pintada em azul é denominada círculo.  

 
 

 
A área do círculo é dada por: 
Exemplo 
Um círculo possui raio igual a 5 cm. Determine sua área. 
 
Resolução: 
Substituindo o valor do raio na fórmula, temos: 

A = π r2 
A = (3,14) 52 
A = 3,14 · 25 
A = 78,5 cm2 

Exercícios 

1) Calcule o comprimento de uma circunferência:  
a) cujo raio mede 10 cm.  
b) cujo diâmetro mede 12 cm.  
c) cujo raio mede 2 cm.  
d) cujo diâmetro mede 5 cm.  
 
2) Com um foi de arame deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 cm. Qual deve ser o 
comprimento do fio?  

3) Uma praça circular tem raio de 40 m. Quantas metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na praça? 

4) Um marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa redonda que deve acomodar 8 pessoas com 
um espaço de 60 cm para cada pessoa. Calcule o diâmetro que a mesa deve ter. 

5) Ao percorrer uma distância de 6280 m, uma roda dá 2000 voltas completas. Qual é o raio dessa 
circunferência?  

6) As rodas de um automóvel têm 32 cm de raio. Que distância percorreu o automóvel depois de cada 
roda deu 8000 voltas? 

7) Donato, patrulheiro militar, utiliza uma bicicleta no exercício da sua função, que é patrulhar uma região 
turística de Vitória-ES. Sabe-se que o pneu dessa bicicleta possui formato circular de diâmetro medindo 70 
cm. Considerando que na última quinta-feira Donato percorreu 21,4 km com essa bicicleta em serviço de 
patrulhamento, é correto afirmar que o pneu dessa bicicleta deu: 
(Dado π= 3) 
a) 10000 voltas        b) 10190 voltas        c) 10199 voltas        d) 10210 voltas         e) 10220 voltas 
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GEOGRAFIA 

Conteúdos: População da Ásia 
 

A Ásia abriga mais da metade da população total do planeta, concentrando-se principalmente nas 

grandes planícies da China, no vale do Ganges, nas costas do Deccan, no Japão, no delta do Mekong e 

em Java, enquanto as zonas montanhosas e as regiões frias e desérticas são quase despovoadas. A Índia 

e a China são os países mais populosos do continente — e do mundo —, somando mais de 2,5 bilhões de 

habitantes. A distribuição da população pelo continente é irregular. Há áreas onde a densidade 

demográfica ultrapassa 1 000 habitantes por quilômetro quadrado, como Bangladesh, e outras que 

registram menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado, como desertos e altas montanhas. 

A distribuição desigual da população se repercute nos índices de densidade demográfica, que no 

final do século XX se aproximavam dos 800 hab/km2 nos vales da Ásia monçônica e, em contrapartida, 

chegavam a apenas quatro por quilômetro quadrado na Sibéria e nos desertos da Ásia central apesar dos 

programas de controle de natalidade adotados por diversos governos (Japão, China, Coreia do Sul, Índia), 

a taxa de natalidade anual é elevada (em média 3%), enquanto a taxa de mortalidade tende a diminuir, 

pela melhoria das condições sociais. 

A maior parte da população asiática vive no campo, mas a migração para as grandes cidades se 

manifesta de modo crescente. As maiores áreas urbanas situam-se no Oriente Médio, na Índia, na China e 

no Japão. Ao longo de sua história, a Ásia conheceu numerosos movimentos migratórios, protagonizados 

por diversos povos, vindos em geral das zonas centrais do continente e dirigidos para o sul e o oeste. 

Ao longo do século XX, a superpopulação e as guerras provocaram grandes migrações da Ásia 

das monções para os demais continentes. Por outro lado, a constituição do Estado de Israel, em 1948, 

determinou a afluência, para o novo país, de aproximadamente 1.500.000 judeus procedentes da Europa e 

da América. 

A China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1.357.000.000 habitantes, e apresenta 

uma intensa concentração populacional no litoral. Possui uma população aproximada de um bilhão e 

quatrocentos milhões de habitantes – com 92% pertencente à etnia Han. A região oeste contém áreas 

desérticas e montanhosas, enquanto o leste chinês possui forte industrialização, o que atrai a população. 

Em 2012, tendo 49% da população agrária, a China vem realizando uma transição populacional do campo 

para as cidades. 

Devido ao intenso crescimento populacional, o governo chinês instituiu programas de controle de 

natalidade. Os programas foram efetivos, mas trouxeram dois grandes problemas. O envelhecimento da 

população cria uma pressão previdenciária, na medida em que os trabalhadores se aposentam e restam 

menos pessoas em idade ativa. A preferência por filhos do sexo masculino também desequilibrou a 

demografia no país. 

A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e apresenta uma distribuição desigual da 

população, concentrada principalmente nos litorais sul e nordeste. Com uma população aproximada de 

1.300.000.000 de habitantes, o país deve ultrapassar a China nos próximos anos. Com 68% de sua 

população vivendo em áreas rurais, a população indiana cresceu principalmente a partir da década de 

1960, com o avanço da medicina. As taxas de natalidade têm se mantido estáveis desde então. A Índia 

ainda sofre com graves problemas de desnutrição e falta de saneamento básico, principalmente nas áreas 

rurais. A preferência por filhos homens acarretou, assim como na China, uma balança demográfica 

desigual. O governo indiano tem feito campanhas de controle familiar, de forma a diminuir a pressão 

populacional. 

https://www.infoescola.com/demografia/populacao-da-china/
https://www.infoescola.com/historia/industrializacao/
https://www.infoescola.com/geografia/controle-de-natalidade/
https://www.infoescola.com/geografia/controle-de-natalidade/
https://www.infoescola.com/demografia/populacao-da-india/
https://www.infoescola.com/doencas/desnutricao/
https://www.infoescola.com/saude/saneamento-basico/
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Em contrapartida, há no continente países com populações numericamente menores, como 

Jordânia (seis milhões de habitantes) e Líbano (4 milhões). A distribuição populacional também é um fator 

de grande contraste, com algumas regiões extremamente povoadas e outras que constituem imensos 

vazios populacionais. Enquanto Bangladesh, por exemplo, possui o impressionante índice de cerca de 

1.154,74hab./km², a Mongólia, por sua vez, apresenta uma densidade demográfica de 2hab./km² e o 

Cazaquistão, 6hab./km². 

Existe também uma grande disparidade nas condições de vida das populações asiáticas, por 

consequência das desigualdades socioeconômicas entre os países. Enquanto o Japão e a Coreia do Sul 

têm baixíssimas taxas de mortalidade infantil e ótimos índices de expectativa de vida e renda per capita, 

países como o Afeganistão e Bangladesh estão entre os mais pobres do mundo. 

 
Grupos étnicos 

Na Ásia habitam três grandes grupos étnicos - o caucasiano (raça branca), o mongoloide (raça 

amarela) e o negroide ou melanoide -, os quais se dividem em numerosos subgrupos, resultantes de 

miscigenações e contatos ao longo da história. A raça branca está representada principalmente no Oriente 

Médio (semitas), no Irã e na Índia (indo-europeus). Os povos de raça amarela ocupam a Ásia setentrional 

e oriental, enquanto a população negroide se mistura com outras raças no sul da Índia e no Sudeste 

Asiático. 

 
Língua 

Os mais importantes grupos linguísticos do continente asiático são o eslavo (o russo, em expansão 

pela Sibéria), o japonês, o coreano, as línguas semíticas (árabe na península arábica e no Oriente Médio, 

hebraico em Israel), o iraniano (Irã, Afeganistão, Turquia, Tadjiquistão), as línguas indo-arianas do 

Hindustão (hindi, urdu, bengali, nepalês etc.), as dravídicas do sul da Índia, as altaicas (turco, manchu, 

mongol), as sino-tibetanas (tibeto-birmanês, chinês), as malaio-polinésias (malaio, polinésio, japonês, tagal 

ou tagalo etc.), as caucasianas (georgiano), as tai ou thai (tai, siamês e laociano) e as austro-asiáticas 

(khmer, vietnamita, etc). 

 

Exercícios: 

Questão 1- A população asiática está em constante crescimento, apesar da existência de políticas oficiais 

de controle de natalidade em muitos países como a China, que adotou a norma de um filho por casal no 

meio urbano e dois no meio rural, caso o primeiro tenha sido menina, e a Índia, que promoveu políticas de 

conscientização e de planejamento familiar. O efeito dessas políticas é 

a) a redução do crescimento demográfico nesses países. 

b) o crescimento da população masculina para o trabalho nas indústrias. 

c) o aumento do consumo de alimentos nade China, visto que o crescimento demográfico aumentará. 

d) o incentivo para que os casais tenham mais filhos, visto que necessita-se aumentar a oferta de mão de 

obra. 

 

Questão 2- Quais são os países mais populosos da Ásia, e a cerca de quantos habitantes ocupam esse 

espaço? 

a) Rússia e Índia / 2 milhões 

b) Rússia e China / 2 bilhões 

c) China e Índia / 2,5 bilhões 

d) Japão e China / 2 bilhões 

e) Japão e Índia / 2,5 bilhões 

 

Questão 3- Sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos, 

mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica o 

continente mais populoso em termos absolutos: 
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a) Continente europeu 

b) Continente asiático 

c) Oceania 

d) Continente americano 

e) Continente africano 

 

Questão 4- Situado num arquipélago, este país asiático populoso e de tradição urbana é hoje uma das 

maiores economias do mundo. 

a) China  

b) Israel  

c) Japão  

d) Coréia  

e) Índia. 

 

Questão 5- A maior parte da sua população vive no meio rural e, embora existam grandes cidades, a 

urbanização é lenta. É um imenso mosaico étnico com estruturas sociais arcaicas. Possui o maior rebanho 

bovino do mundo, mas muito mal aproveitado. Entre as suas paisagens geográficas destaca-se o planalto 

do Decã. O país a que se refere o texto é: 

a) a Índia. 

b) o Paquistão. 

c) a China. 

d) a Tailândia. 

e) o Irã. 

HISTÓRIA 

Conteúdos: Atividade em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais 

Inconfidência Mineira 

A decadência da mineração trouxe dificuldades para a maioria da população mineira. E o governo 

português insistia em cobrar os impostos atrasados por meio da derrama. Isso fez com que várias 

pessoas, endividadas ou descontentes, começassem a se reunir para discutir a possibilidade de uma 

revolta contra Portugal. 

Nesse grupo, havia padres, fazendeiros, proprietários de escravos, militares, poetas. Alguns eram 

portugueses, outros haviam nascido na colônia. Essas pessoas passaram a ser conhecidas como 

inconfidentes. Como em qualquer movimento, muitos tinham somente interesses pessoais. Entretanto, 

havia pessoas que, pensando no bem de todos, realmente desejavam a independência. Discutiu-se, 

principalmente, a ideia de independência, de transformar Minas em uma república separada de Portugal. 

O plano de inconfidente previa a morte do governador das Minas e a instalação de uma Junta 

Provisória para governar a Capitania, sendo pulicada de pronto uma declaração de independência de 

Minas Gerais. Entre as medidas que seriam adotadas após a independência, constavam a transferência 

da capital para São João del Rei, a implantação de manufaturas, a instalação de uma universidade em Vila 

Rica. 

Os inconfidentes chegaram até mesmo a idealizar a bandeira do futuro país. Um retângulo branco, 

com um triângulo e a frase em latim “Libertas Quae Sera Tamen”, que significa “Liberdade, ainda que 

tardia”. Ela é a atual bandeira do Estado de Minas Gerais.  

Dentre os inconfidentes, nem todos eram discretos. Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de 

“Tiradentes”, divulgava as ideias para todas as pessoas que encontrava. Tiradentes era um militar que 

ocupava o posto de alferes, equivalente hoje ao de segundo-tenente. 

O governador recebeu algumas denúncias, e os inconfidentes foram presos antes que pudessem 

colocar seus planos em prática. Foram julgados num longo processo que durou quase três anos. 
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Enquanto alguns dos inconfidentes se acusavam uns aos outros ou negavam sua participação. Foi 

o único a sofrer a pena máxima: enforcamento e esquartejamento, o que aconteceu em 21 de abril de 

1792, no Rio de Janeiro. 

Terminava, dessa maneira, o movimento denominado Inconfidência Mineira, também conhecido 

como Conjuração Mineira, que, em 1789, ousou desafiar a dominação portuguesa. 

 

Exercícios: 

I. Complete as frases com as palavras que se seguem: 

1. A Inconfidência Mineira foi o principal movimento _________________ à presença portuguesa na 

Colônia. (Contrário / A favor) 

 

2. Das serras de Minas brotou um movimento de caráter separatista influenciado por ideias de 

___________________. (Escravidão / Liberdade) 

 

3. Foi desse sonho de liberdade que nasceu o projeto de Inconfidência Mineira idealizado por 

___________________ e seus companheiros. (Dom Pedro I / Tiradentes) 

 

4. ___________________ era a cobrança forçada dos impostos atrasados dos colonos. Para recuperar 

esses impostos, os portugueses não perdoavam ninguém. (A derrama/O quinto) 

 

5. Uma das pessoas mais envolvidas foi o Alferes Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes -, que se 

tornou ______________________do movimento. (Mais um participante / O principal líder) 

 

6. O apelido de Tiradentes veio de sua habilidade com manejo do boticão, uma espécie de alicate utilizado 

para arrancar ____________________. (Dentaduras / Dentes) 

 

7. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em __________________________ e, em Minas Gerais, foram 

realizadas mais de 20 prisões. (10 de maio de 1789 / 21 de abril de 1792) 

 

8. Na bandeira atual de Minas Gerais, possui a expressão latina: “Libertas quae sera tamen”, que significa 

“____________________________”, lema da Inconfidência Mineira. (Liberte-se que serei também / 

Liberdade ainda que tardia) 

 

II. No ano de 1789, dois acontecimentos importantes marcaram a História mundial e a História do Brasil: a 

Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Estabelecendo uma relação entre estes dois 

acontecimentos, podemos dizer que tiveram a mesma fonte de inspiração, fato que justifica a 

necessidade de conhecer a nossa história no contexto global. Sobre a Inconfidência Mineira, assinale 

o item correto: 

a) Ela foi inspirada nas camadas mais pobres da colônia, exploradas pela metrópole. 

b) Inspirou-se nos princípios do socialismo utópico de Sant-Simon, bem como nos ideais absolutistas 

defendidos pelos pensadores iluministas. 

c) Ela inspirou-se no pensamento iluminista forte-mente difundido pela Europa, que pregava idéias de 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

d) Ela aconteceu devido à forte pressão exercida pela metrópole exigindo a emancipação política do 

Brasil. 

e) A vitória dos inconfidentes transformou a região das Minas Gerais numa República, ainda que 

temporariamente. 

 

III.Ao mesmo tempo em que se desenvolvia, em Portugal, uma política de reforma do absolutismo, 

surgiram conspirações na colônia. Elas estavam ligadas à novas ideias e a acontecimentos ocorridos na 

Europa e nos Estados Unidos, mas também à realidade local. A ideia de uma nação brasileira foi se 
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definindo à medida em que setores da sociedade da colônia passaram a ter interesses distintos da 

metrópole ou a identificar nela a fonte de seus problemas. Uma dessas conspirações foi a Inconfidência 

Mineira. Sobre o grupo que organizou esse movimento, é correto dizer: 

a) Era heterogêneo, de origem social variada, com idéias diferentes sobre as transformações sociais que o 

movimento deveria provocar. 

b) Era um pequeno grupo de mineradores, preocupados unicamente em não pagar mais impostos à 

metrópole, pois a extração do ouro tinha diminuído, e a Coroa continuava a cobrar o quinto. 

c) Era um grupo homogêneo de intelectuais, inspira-dos no Iluminismo e no liberalismo da Revolução 

Americana. 

d) Eram todos jovens, filhos da elite colonial, que tinham ido estudar na Europa. 

CIÊNCIAS 

Conteúdos: Misturas e suas propriedades 

 
Para sabermos se uma substância é pura devemos fazer uma análise química de sua 

composição. A olho nu não podemos afirmar com certeza esta classificação, por isso a importância de 

conhecer as unidades estruturais.  

São exemplos de substâncias puras: a água destilada (muito usada em laboratório e na produção 

de medicamentos), o oxigênio puro e o diamante. Uma substância pura possui composição química e 

propriedades químicas e físicas constantes, tais como densidade, temperatura de ebulição e fusão.  

No dia a dia, podemos observar vários tipos de misturas: o café, o leite, o refrigerante, o suco de 

laranja, o shampoo, o petróleo, a areia, dentre diversas outras. Muitas misturas possuem apenas uma 

fase, isto é, uma porção uniforme, sendo denominadas de misturas homogêneas. 

Toda mistura homogênea é denominada solução. Um exemplo bem comum é a solução alcoólica, 

muito utilizada no combate ao coronavírus. O álcool etílico 70% é um exemplo de mistura homogênea ou 

simplesmente solução.  

 

Há diversos outros exemplos em nossa casa, dentre eles, podemos citar a água sanitária e o 

vinagre. Mas, outras possuem duas ou mais fases, são as misturas heterogêneas (Figura acima).  

 
Métodos de separação de mistura 

A maioria dos materiais existentes na natureza encontra-se sob a forma de mistura homogênea ou 

heterogênea. Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar métodos para separar diversas 
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substâncias, tais como: o sal de cozinha da água do mar, os componentes do petróleo, as impurezas da 

água contaminada, etc.  

Para separar as substâncias presentes em uma mistura é preciso conhecer as características 

físicas e químicas das mesmas, como composição, densidade, tamanho e solubilidade dos componentes 

sólidos (capacidade de ser dissolvido pela água), temperatura de fusão e ebulição, quantidade de fases 

presentes na mistura, dentre outras. 

 
Métodos de separação de misturas homogêneas 

Em uma mistura homogênea temos dois componentes: o soluto (substâncias que podem se dissolver) e o 

solvente (substância que dissolve o soluto). A água é considerada o solvente universal, pois dissolve a 

maioria das substâncias. Como exemplo de mistura homogênea temos a água com açúcar. Neste sistema, 

os cristais de açúcar representam o soluto e a água, o solvente. 

 
Vaporização ou evaporação: Consiste em deixar a água da mistura (o solvente) evaporar pelo calor do 

sol, separando-a do soluto. Esse processo é utilizado nas salinas para separar o sal da água do mar. No 

processo de evaporação, o líquido se perde para a atmosfera, mas se quisermos obter o líquido 

novamente precisamos de utilizar um outro processo mais sofisticado: a destilação.  

Destilação simples: A destilação simples é usada para separar componentes de uma mistura de um 

líquido e um sólido dissolvido, como a mistura de água e sal. No processo de destilação simples usa-se 

um aparelho chamado destilador. A substância que entrar em ebulição primeiro produzirá vapor que 

passará por um tubo (condensador) resfriado externamente por uma corrente de água fria. O vapor se 

condensa, volta ao estado líquido e escorre até ser recolhido em um frasco. A outra substância fica no 

recipiente da fervura 

 
Destilação fracionada: Método utilizado para separar mistura homogênea de líquidos com temperaturas 

de ebulição próximas. A solução é aquecida e separa-se, inicialmente, o líquido com menor temperatura 

de ebulição e assim, sucessivamente, até a separação do líquido com maior temperatura de ebulição. 

O petróleo, extraído do subsolo, é um líquido formado por uma mistura de várias substâncias que são 

separadas nas refinarias pela destilação fracionada. O petróleo é uma fonte de substâncias conhecidas 

como hidrocarbonetos, ou seja, substâncias que apresentam carbono e hidrogênio em sua composição. 

Para a sua separação, o petróleo é aquecido, vaporiza-se e sobe por uma torre. Em cada nível da torre, 

condensa-se uma fração do petróleo de acordo com a sua temperatura de ebulição e o líquido é recolhido 

resultando em vários produtos (gasolina, querosene, óleo diesel e gás de cozinha). 

 

Métodos de separação de misturas heterogêneas 

Decantação: Método utilizado para separar uma mistura através da diferença de densidade. A mistura de 

água e areia em um frasco pode ser separada dessa forma, pois se deixarmos o material descansar, a 

fração mais densa (areia) fica no fundo do recipiente, isto é, decanta, e a mais leve (água) fica acima. Em 

seguida pode-se usar um sifão para transferir a água para outro frasco. A decantação é um dos métodos 

utilizados nas estações de tratamento de água. 

 
Catação: É um método simples de separação de mistura heterogênea de componentes sólidos utilizando 

as mãos ou pinça. Na triagem de resíduos sólidos, a catação é essencial para a separação de papéis, 

plásticos, metais, etc. Esse método também é utilizado na cozinha para a catação de pedras e impurezas 

no feijão. 

Peneiração: Método muito utilizado por pedreiros nas construções. Usa-se a peneira para separar a areia 

fina da areia grossa, das pedras e de outros componentes de tamanhos diferentes.  
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Dissolução fracionada é um método utilizado quando apenas um dos componentes da mistura 

heterogênea é solúvel em água. Podemos exemplificar com a mistura de areia e sal, pois apenas o sal 

dissolve na água.  

Após a dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração ou a 

destilação. 

 
Filtração: é um processo utilizado para separar mistura sólido-líquido. Um exemplo de filtração é o filtro de 

barro utilizado nas residências para filtrar a água da torneira antes de bebê-la. A vela do filtro retém as 

partículas maiores (como partículas de solo ou certos microrganismos) e deixa passar a água com sais 

minerais e outras partículas muito pequenas. No laboratório de pesquisa, esse método é muito utilizado 

para filtrar impurezas. 

 

Exercícios: 

1- Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizado na limpeza doméstica, é a: 

a) filtração.                   b) decantação.                   c) sedimentação.                d) centrifugação. 

2- Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao 

reduzir-se à pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o 

petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação antes do refino: separá-

lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de 

purificação são, respectivamente: 

a) decantação e filtração 

b) decantação e destilação fracionada 

c) filtração e destilação fracionada 

d) filtração e decantação 

 

3- Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal 

realizando, sucessivamente, as operações de: 

a) dissolução, filtração, evaporação. 

b) fusão, decantação, sublimação. 

c) liquefação, filtração, vaporização. 

d) diluição, sedimentação, vaporização. 

 

4- Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As 

operações envolvidas nessa separação são, respectivamente: 

a) destilação e decantação.                                 

b) filtração e destilação. 

c) destilação e coação.                                        

d) extração e filtração. 

 

5- Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo 

tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação 

denominamos: 

a) filtração.                      b) sedimentação.                   c) sifonação.                  d) centrifugação. 

 

6- Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por 

meio de uma: 

a) sifonação.                   b) decantação.                       c) filtração.                     d) destilação. 

 

7- Julgue os itens a seguir, marcando C para os corretos e E para os errados. 

a)(     ) A evaporação permite a separação de dois líquidos bastante voláteis. 

b)(   )É possível a separação de um material homogêneo líquido-líquido por destilação fracionada. 

c)(   )A separação de componentes do petróleo é feita com base na diferença entre as respectivas 

temperaturas de ebulição. 
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d)(    )O princípio da destilação fracionada fundamenta-se na diferença de solubilidade dos sólidos de um 

material. 

ENSINO RELIGIOSO 

Conteúdo: Conceitos de imortalidade nas tradições religiosas: ancestralidade, reencarnação e 

ressurreição 

(EF09ER05X) Conceituar, examinar e analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas 

tradições religiosas (ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressurreição). 

O desafio de enfrentar a finitude humana: a crença na reencarnação, ancestralidade e na 

ressurreição 

A caminhada de todos os seres vivos tem como objetivo principal garantir e preservar a vida e a 

sobrevivência.  

Mas a existência impõe limites, pois todo o processo vital se dá pela dinâmica de nascimento, 

desenvolvimento e morte.  

Uma questão presente nas religiões trata das perguntas quanto ao futuro. Para onde vamos? O 

que vem depois? As respostas são variadas e o ser humano segue, criando explicações para encontrar os 

sentidos para a vida, tanto aqueles que são religiosos quanto os que não têm fé religiosa. No fundo, o que 

se quer é enfrentar o grande desafio da morte. O ser humano, por mais que tenha fé, pensa que não é 

possível que todo o desejo de viver tenha um ponto final.  

Nas tradições religiosas encontram-se ensinamentos sobre a crença na reencarnação, na 

ressurreição e na ancestralidade. A reencarnação é a crença de que a alma ou o espírito da pessoa, após 

a morte, possa renascer em outro corpo. Esse processo se dá como evolução, dependendo de como o 

indivíduo desenvolveu sua vida anterior. O Espiritismo é um exemplo de tradição religiosa que tem essa 

doutrina e preconiza a prática da caridade para esse processo evolutivo.  

A ancestralidade tem como característica a crença da sobrevivência dos espíritos e que eles, os 

antepassados que já morreram, influenciam o destino dos vivos. Tal visão está presente em tradições 

religiosas de povos originários da África e Polinésia, mas há traços dessa crença entre povos originários 

brasileiros, com seus rituais para a valorização da vitalidade e dos antepassados, que continuam 

protegendo a tribo.  

A ressurreição é entendida como a volta à vida, do mesmo indivíduo na sua totalidade, após a 

morte. Está presente nas tradições religiosas do judaísmo, cristianismo e islamismo. No judaísmo, 

acredita-se que Deus ressuscitará os mortos para que o corpo e a alma sejam julgados. Entendem que 

não há divisão entre corpo e alma e que juntas praticam boas e más ações. No cristianismo, a 

ressurreição é como um dom gratuito de Deus. Entendem que não será uma continuação da vida terrena, 

mas uma transformação, uma realidade diferente, uma revolução na evolução. Já no islamismo, entende-

se que Deus é o responsável pela ressurreição. No dia do juízo, o corpo e alma serão ressuscitados para 

serem julgados pelas suas ações, pois cada indivíduo tem sua responsabilidade perante Deus.  

Essas e outras concepções oferecem respostas aos enigmas sobre a morte e a finitude humana. E 

elas acabam influenciando como as pessoas vivem. As pessoas que não têm fé religiosa podem ou não 

valorizar a vida e o tempo que lhes resta. Muitas pessoas religiosas agem ou não de determinada forma 

em função da crença que têm sobre o “pós-morte”: algumas, até de religiões diferentes, acham que devem 

fazer caridade para não sofrerem em outra vida na terra, ou irem para um lugar de sofrimento; outras 

vivem temerosas pensando se haverá algum tipo de punição ou castigo, de condenação e sofrimento; se 

poderão sofrer mais ou menos em outra vida e lugar; se devem ou não fazer rituais para garantir 

proteção... Mas apesar das diferenças entre essas visões, os seres humanos, religiosos ou não, não 
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podem esquecer das responsabilidades que têm no mundo, na sociedade, e como devem cuidar da 

qualidade de vida para os viventes e para as futuras gerações. É agora, no presente que se constrói o 

futuro, e as nossas escolhas e atitudes garantem a sobrevivência, a dignidade de todos os seres, sejam os 

humanos, os animais e toda a biodiversidade. 
Fonte: Texto adaptado de: LONGEN, Mario Renato. Redescobrindo o Universo Religioso. Ensino Fundamental, v. 9. ano. 

Petrópolis: Vozes, 2010. p. 15-24. 

 

Exercício: 

Um dos trechos destacado do texto acima afirma: “No fundo, o que se quer é enfrentar o grande 

desafio da morte. O ser humano, por mais que tenha fé, pensa que não é possível que todo o 

desejo de viver tenha um ponto final”. 

✓ O que você pensa sobre essa frase? Há mesmo essa dificuldade do ser humano em 

aceitar que é mortal? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

LÍNGUA INGLESA 

Conteúdo: Reading and interpretation of texts / Infographics / Cardinal numbers/ Ordinal numbers/ 

Present simple/ Verb to be/ Personal Pronouns. 

Olá, querido(a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. Antes de 

estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando necessário, evitar lugares com 

aglomeração de pessoas. Fique em casa! Abraços e bons estudos! 

 

Vamos, agora, fazer uma série de exercícios para reforçar o que aprendemos durante este ano. 

Para isso, reveja seu caderno e também reveja as apostilas anteriores. Conte sempre com o apoio de seu 

professor. 

 

Exercícios 
1. Observe o Infográfico a seguir e marque as proposições colocando (T) para TRUE - verdadeiro - e F 
para FALSE. 
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(    ) Trump conta com maior apoio de americanos brancos do que de pessoas negras. 
(   ) Os mais velhos apoiam Donald Trump, porém entre os mais jovens ele tem aproximadamente um 
terço do eleitorado. 
(    ) As pessoas que mais estudaram apoiam Biden. 
(    ) A maioria dos imigrantes apoiam Joe Biden. 
(    ) A maioria das americanas apoiam Donald Trump. 
(    ) A pesquisa é totalmente confiável e não pode apresentar nenhuma variação nos números. 
(    ) Foram entrevistados mais de 500.000 americanos. 
 
2. Observe atentamente o texto visual-verbal a seguir e faça o que se pede. 
 

 
▪ Transcreva as informações apresentadas no texto por extenso em língua inglesa: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

3. Leia o texto e responda as perguntas a seguir. 
 

Department Store 

The first department store was created in Paris, in 1850. It was conceived as a big place with a lot of 

options in products and brands. They wouldn’t sell just a specific product: there you could find clothes, 

shoes, jewels, make up and many others things. That concept remained until today. So, if you want to buy 

many things with good prices, you can choose from one of the thousands in the world. 

Every year, on the day after Thanksgiving, most of this stores have a big sale called Black Friday. On this 

day, it is possible to buy products with big discounts and you also have the option to buy things online. In 

2016, more than 154 million people spent USD 3,3 billion dollars shopping only on the internet. 

 

A) According to the text, what happened in 1850? ___________________________________ 

B) What happens the day after Thanksgiving?  _____________________________________ 

C) The department stores are worldwide or only in the USA?  __________________________ 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aumento da obesidade na pandemia: é preciso cuidado 
por: André Messias, em: 29/10/2020 

 

“Peguei o resultado do exame de sangue do Rafael e os resultados não estão nada bons.” Esse foi o 
conteúdo da ligação que recebi de Fernanda, mãe de meu aluno Rafael, de 14 anos, enquanto estava 
fazendo minha agenda semanal de aulas. Percebi, pelo tom de sua voz, muita preocupação e nervosismo. 

Fernanda me disse que, ao retirar o exame de sangue de seu filho, verificou que os resultados não 
estavam nada legais e bem diferentes do que fora realizado no começo do ano: colesterol alterado, glicose 
alta e, de acordo com o médico, Rafael era pré-diabético e estava com sobrepeso. 

Ela me perguntou se era possível aumentar a frequência de aulas, uma vez que, em virtude da 
suspensão das aulas por causa da pandemia, Rafael ficava horas por dia no vídeo-game e quando não 
estava jogando, estava no celular e seus exames representavam uma consequência desse estilo de vida. 

Além disso, havia também uma preocupação com a alimentação do filho, que era pobre em frutas, 
verduras e legumes e havia em excesso biscoitos, refrigerante, doces e outras guloseimas que são 
prejudiciais. 

Até o momento, Rafael fazia aula duas vezes na semana comigo e, por mais que os treinos fossem 
cansativos para ele e gerassem benefícios para sua saúde, não estavam sendo suficientes para ele estar 
saudável. Foi necessário, então, aumentarmos a quantidade de treinos semanais. 

Mudamos para 4 treinos por semana e, conforme o tempo foi passando, pude perceber que Rafael 
estava emagrecendo. Durante as aulas, conversávamos sobre a alimentação e a necessidade dele ser 
mais ativo e não passar muitas horas diante de telas. Após dois meses, sugeri que os exames fossem 
refeitos e, assim, pude verificar que os resultados melhoraram de uma forma significante. 

 
Atividade física é fundamental 
 
O caso de Rafael é apenas um exemplo do que está acontecendo com muitos jovens. Há pesquisas 

indicando aumento da prevalência de obesidade na população, principalmente com a pandemia. Isso é 
muito preocupante, pois a obesidade está associada a inúmeras outras doenças como diabetes, 
hipertensão, alguns tipos de câncer, asma, trombose, depressão e doenças cardiovasculares. 
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Muitas pessoas deixaram de fazer atividade física por causa da pandemia e, no caso de crianças e 
adolescentes, pesquisas mostram que, para muitos deles, o único momento do dia que são ativos é na 
escola. Com a suspensão das aulas, muitos problemas de saúde surgiram e é extremamente necessário 
que as crianças e adolescentes sejam estimulados a realizar atividades físicas e ficar menos tempo diante 
de telas. 

Vale lembrar que a juventude apresenta alto índice de depressão e ansiedade, doenças 
tradicionalmente associadas à inatividade física. Portanto, é essencial manter a prática de atividades 
físicas e se, a alimentação piorou, é preciso treinar em maior quantidade para que não surjam problemas 
de saúde. E vale lembrar: jovem ativo = adulto saudável. 

 
 
Exercício: Com base no relato acima, faça um texto relatando como está sendo sua prática de 

atividade física durante a pandemia. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

SUGESTÃO: Faça os alongamentos abaixo (20 segundos cada postura), logo após, uma caminhada 
30 minutos no mínimo. Ao termino, faça somente os alongamentos 7, 10 e 11 (20 segundos). Pronto! Será 
uma ótima maneira de sair do sedentarismo! 

 
Dicas: Música é uma excelente companhia para a caminhada. Use máscara e evite aglomerações. 
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Figura 1 - Bonecas de 
barro. 

ARTE 

Conteúdo: 300 anos de Minas 

As artes de Minas Gerais 

  A diversidade artística e cultural presente no estado de Minas Gerais vai além das belas igrejas e 

das obras dos talentosos escultores barrocos, como Aleijadinho e Mestre Ataíde. 

  Uma das maiores e mais conceituadas companhias de dança do Brasil, o Grupo Corpo formou-se em 

Minas Gerais; também são artistas mineiros e escultores Amilcar de Castro, a pintora e escultora Lygia Clark 

e os escritores João Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. 

  Em terras mineiras, no município de Brumadinho, está localizado o maior centro de arte 

contemporânea do Brasil, conhecido como Instituto de Inhotim. Nele, é possível encontramos obras de arte 

de renomados artistas brasileiros estrangeiros e uma coleção botânica que conta com espécies do mundo 

inteiro. 

 

A riqueza do artesanato 

  O artesanato mineiro é reconhecido pela diversidade e riqueza de materiais. O trabalho em cerâmica, 

encontrado principalmente nos vales dos rios Jequitinhonha e São Francisco, como as bonecas de barro, é 

um retrato da originalidade da cultura presente no estado. 

  O aproveitamento dos minerais da região, levaram os artistas a produzir 

peças de pedra-sabão, prata, estanho e outros minerais. Em Ouro Preto, 

Congonhas, Mariana e Serro, o trabalho com pedra- sabão é o mesmo 

desenvolvido prevalecendo a produção de objetos utilitários ou figurativos.  

  O artesanato em madeira, que engloba peças de santos ou personagens 

históricos, é praticado em diversas cidades mineiras. Assim como trabalho com 

as madeiras, as técnicas artesanais de bordados, crochês e tricôs estão 

presentes em todo o estado. 

 

Poesia e literatura   

        No século XVIII, a literatura mineira se desenvolveu e deu início a uma extensa e rica produção 

literária brasileira. Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), mineiro nascido no município de Itabira, é 

um dos principais poetas brasileiros. 

       Outro grande escritor mineiro foi João Guimarães Rosa (1908- 1967), 

nascido em Cordisburgo. Sua principal obra, Grande sertão: veredas é 

reconhecida por sua linguagem inovadora, que valoriza expressões regionais 

próprias das falar das pessoas dos sertões mineiros. 

  

 

 

Exercícios 

Neste período que estamos em casa estudando, temos que beber muito líquido. Porém, quando não 

usamos um descanso de copo, o resultado são marcas na mobília. Hoje vamos fazer um descanso de copo, 

para evitar as manchas. Para isso, vocês irão precisar de: Papelão, Cola branca, Tecido (iguais ou 

diferentes), Tesoura. 

Figura 2 - Referência ao Livro: 

Grande Sertão: veredas, de 

João Guimarães Rosa. 
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Passo a passo: 

1º - Corte o molde presente no final da folha; 

2º - Usando o molde, corte 2 pedaços de tecido;  

3º - Usando o molde, corte 1 pedaço de papelão; 

4º - Passe a cola branca em um lado do papelão e cole 1 pedaço de tecido, coloque um peso por cima e 

deixe secar; 

5º - Passe a cola branca no outro lado do papelão e cole 1 pedaço de tecido, formando tipo um sanduiche, 

coloque um peso por cima e deixe secar; 

6º - Se quiser, incremente usando outros materiais que tiverem, com o que vier à mente. Use a criatividade.  

7º - Agora, se você tiver como, mostre seu trabalho, fotografe seu trabalho ou faça uma selfie, e poste em 

suas redes sociais.  

 

 
 
 


