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COMPLETE AS FRASES COM SHOULD OU SHOULDN’T DE ACORDO COM SEU SIGNIFICADO:



ANALISE AS GRAVURAS, COMPLETE AS FRASES COM SHOULD OU SHOULDN’T MAIS 

UM VERBO DO QUADRO (OBSERVE O MODELO):



Ciências

Sais e Óxidos 

 

 

 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto com o título “Sais e Óxidos” da 

página 89 até 92 do livro didático; 

2º) Responder as seguintes questões: (todas as respostas estão no livro) 

1- Defina Sais: 

2- Cite três diferentes sais, sendo com caraterística neutra, outro com caraterística 

básica, e outro com caraterística ácida: 

3- Defina Óxidos: 

4- Cite três diferentes sais, sendo com caraterística neutra, outro com caraterística 

básica, e outro com caraterística ácida: 

3º) Fazer a atividade com o título “De olho no tema” da página 91 do livro 

didático; 

4º) Os registros fotográficos da 14º semana de atividades remotas deverão ser 

encaminhados para o Professor Rafael até o dia 07/07/2020. O envio deverá ser feito para 

o e-mail rafaelporciuncula@gmail.com ou por meio do WhatsApp® do professor 

disponível nos grupos da escola.  

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Ciências 9.2 – Funções Químicas: Saís e Óxidos” do canal Videoaulas EF-9º ano. 

Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lnUu9klbJNo 

9º ANO 

Ciências 

 



Geografia
 

Aula Programada 

Disciplina de geografia- Profª Andréia               -   9º ano 

 

No link abaixo você encontra a explicação da aula de hoje!!! 

 

LInk:    https://youtu.be/OrhYIZb5mt0 

Titulo: O QUE É UNIÃO EUROPEIA? | GEOGRAFIA | DESCOMPLICA 

 

 

Ler o texto, sublinhar o que considerar importante e realizar a atividade abaixo em seu 

caderno: 

União Europeia 

       A União Europeia (UE) é o maior Bloco Econômico mundial composto atualmente por 27 

países. Ela engloba 23 línguas oficiais e cerca de 150 línguas regionais. 

     A União Europeia tem sete instituições financeiras, políticas, de controle e legislação: 

• Parlamento Europeu 

• Conselho da União Europeia 

• Comissão Europeia 

• Conselho Europeu 

• Banco Central Europeu 

• Tribunal de Justiça da União Europeia 

• Tribunal de Contas Europeu 

Países da União Europeia 

 



         Os países candidatos para adesão à UE são: Antiga República Iugoslava da Macedônia, 

Islândia, Montenegro, Sérvia e Turquia. Já os potenciais países candidatos são: Albânia, Bósnia 

e Herzegóvina e Kosovo. 

         A Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein não são membros da União Europeia, mas 

participam do mercado único, exceto da união aduaneira. 

Objetivos da União Europeia: 

• Desenvolvimento de um mercado financeiro europeu; 

• Desenvolvimento econômico e social dos países; 

• União aduaneira entre países membros; 

• Unidade Política e Econômica entre os países membros; 

• Livre circulação de pessoas, bens e mercadorias; 

• Aumentar a qualidade de vida, saúde e trabalho dos cidadãos europeus; 

• Reduzir as desigualdades sociais e econômicas. 

Resumo 

        A União Europeia, tal qual a conhecemos hoje, passou por diversas etapas e sucessivas 

uniões.  No geral, o principal objetivo desse estreitamento, era o fortalecimento dos países 

europeus a fim de criar um mercado comum, reduzir custos e fomentar a economia. 

Primeiramente ocorreu a criação do CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço) em 1952. 

Essa era composta por Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Itália, chamada de a 

"Europa dos seis". 

   Em 1957, foi criado o Mercado Comum Europeu (MCE) ou Comunidade Econômica Europeia 

(CEE). Ele integrou mais alguns países: Inglaterra (1973), Irlanda (1973), Dinamarca (1973), 

Grécia (1981), Espanha (1986), Portugal (1986) chamado de "Europa dos doze". 

Vale ressaltar que com a criação do Mercado Comum Europeu, a livre movimentação de pessoas 

entre os países-membros, passou a ser permitida. 

      Em 1991, o Tratado de Maastricht estabelece o fortalecimento econômico desses países por 

meio da criação de uma moeda única, o Euro. 

        Entretanto, somente a partir de 2002 que o Euro foi colocado em circulação. Contudo, 

alguns países, como, por exemplo, Inglaterra e Dinamarca, preferiram manter suas moedas 

nacionais. 

Responde 

1- Qual o objetivo da União Europeia? 

2- Cita alguns países da União europeia: 

3- O  que foi o Tratado de Masstricht? 



História









Questões 1ª Guerra Mundial 

1- A I Guerra Mundial (1914-1918) provocou mudanças importantes no mapa político da Europa. 
Entre essas, é correto apontar a: 
a) devolução da Alsácia-Lorena, então com a Alemanha, para a França e a concessão de uma saída para 
o mar para a Polônia, criando o chamado Corredor Polonês. 
b) perda, pela Itália, da região de Trieste para a Iugoslávia, e a cessão, pela França, da região basca para 
a Espanha. 
c) anexação do norte da Bélgica pela França e o reconhecimento da 
independência da Grécia. 
d) incorporação de Montenegro ao território grego e a fragmentação do Reino Unido, com a 
independência do País de Gales. 
2- Depois da 1ª. Guerra Mundial, houve a assinatura do Tratado de Versalhes e o desejo de que a paz 
caminhasse pelo mundo, sem disputas e competições. No entanto, o Tratado de Versalhes: 
a) provocou insatisfações no povo alemão, descontente com regras e cobranças dos vencedores. 
b) influenciou o poder dos norte-americanos interessados na fundação do Mercado Comum Europeu.  
c) apresentou ideias equilibradas para cessar as intrigas, mas não contou com o apoio dos franceses. 
d) foi o único tratado assinado pelos países participantes da guerra, devido à extensão dos seus objetivos. 
e) contou com a adesão de todas as nações europeias, deixando pequenas tensões entre ingleses e 
franceses.  
3-A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que 
envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito é 
correto afirmar que: 
a) a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim 
grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. 
b) a chamada “paz armada” foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já encontravam-
se desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos conflitos. 
c) a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi fundamental 
para a derrota da Tríplice Aliança. 
d) o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império austríaco, 
juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, 
dando início ao conflito. 
e) ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena, ricos em 
minério de ferro e carvão. 
 
4- Estima-se que na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) cerca de 10 milhões de pessoas morreram no 
campo de batalha. Um aumento significativo em comparação com as demais guerras no século anterior. 
Sobre a Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que 
a) foi um conflito restrito entre algumas nações européias e que não trouxe nenhuma inovação em armas 
e técnicas de guerra. 
b) esta guerra marcou as ações de bastidores, com batalhas e confrontos ocasionais. 
c) marcou uma nova fase bélica com a introdução das trincheiras, técnicas e táticas para avançar nas 
linhas inimigas. 
d) teve curta duração e não representou mudança em relação aos conflitos anteriores.  
 
5- Referente aos grandes conflitos mundiais ocorridos na primeira metade do século XX, marque (X) para 
os fatos ligados diretamente à Primeira Guerra Mundial: 
(  ) Teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. 



(   ) Guerra de Trincheiras nos arredores da França. 
(  ) Holocausto de judeus nos campos de concentração. 
(  ) Registrou-se, ao seu final, a assinatura do Tratado de Versalhes. 
(   ) Corrida espacial.  
(   ) Bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. 
6- No interior do sistema de alianças que caracterizava a diplomacia dos conflitos entre as potências 
imperialistas no começo do século XX, a Inglaterra consolidou, através da Tríplice Entente, de 1907, sua 
aproximação com: 
a) a Itália e a França                                               b) a Rússia e a Áustria 
c) os Estados Unidos e a Rússia                             d) a França e a Rússia 
e) a Áustria e a Itália 
7- O período de duração da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, foi marcado por várias mudanças 
sociopolíticas que redefiniram o mundo de então. Sobre esse contexto, assinale a alternativa CORRETA. 
a) A Rússia, potência diretamente envolvida no conflito, entrou num processo revolucionário interno, que 
a levou à adoção do socialismo. 
b) O Império Austro-Húngaro perdeu domínios com o fim do conflito, embora tenha mantido dois terços 
do seu território. 
c) A França acabou por perder territórios para a Alemanha após a assinatura do Tratado de Versalhes. 
d) O Império Otomano conseguiu manter sua hegemonia na região dos Bálcãs, mesmo com o fim da 
guerra. 
 e) A Inglaterra, após a eclosão da Revolução de 1917, impôs perdas territoriais à Rússia.  
 
 
8- Em 1918, encerrava-se a Primeira Guerra Mundial, que se caracterizou pelo confronto armado direto 
entre as principais potências europeias. A respeito do término dessa guerra, considere as seguintes 
afirmações. 
I. Além da adoção do regime republicano, a Alemanha foi forçada a pagar indenizações pelos danos 

causados aos países vencedores.  
II. Apesar das perdas econômicas e demográficas, a guerra não abalou a hegemonia da Europa que 

manteve seu poderio intacto.  
III. A Áustria e a Hungria surgiram como estados independentes depois colapso do Império 

Habsburgo.  
Quais estão corretas? 
 a) Apenas I.      b) Apenas II.     c) Apenas l e Il.      d) Apenas l e lll.           e) I, II e III.  
9- A Primeira Grande Guerra teve início em 1914, estendeu-se até 1918 e envolveu países de todos os 
continentes. Sobre esse conflito, é correto afirmar que:  
a) os anos que o antecederam foram marcados por intensa solidariedade e cordialidade entre os países. 
b) em seus momentos finais, a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes, levando os aliados 
a 
proporem uma outra paz chamada “Os Quatorze Pontos de Wilson”. 
c) os Estados Unidos não tiveram envolvimento, mantendo sua política isolacionista. 
d) em 1917, com a ascensão de um governo socialista na Rússia, o país entra na guerra ao lado da 
Alemanha. 
e) a segunda fase da guerra (1915-1917) foi marcada pela chamada “guerra de trincheiras”, em que cada 
lado procurava garantir suas posições.  
10- Os países envolvidos na I Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se 
enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por seis países. Qual das alternativas 
indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? 



a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, composto por França, Inglaterra e Estados 
Unidos. 
b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada pela 
França, Inglaterra e Rússia. 
c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. 
d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por França, 
Inglaterra e Estados Unidos. 
11- O Neocolonialismo relaciona-se com a eclosão da Primeira Guerra Mundial porque: 
a) a disputa por colônias entre as potências europeias acirrou as rivalidades já existentes. 
b) a partilha afro-asiática satisfez as potências surgidas com as unificações italiana e alemã. 
c) o imperialismo norte-americano foi eliminado no Pacífico, desenvolvendo o Japão. 
d) o desmembramento do Império Austro-Húngaro fez surgir novos países rivais entre si. 
e) a busca por matérias-primas e especiarias consolidou o capitalismo comercial europeu. 
12- A Liga das Nações (ou Sociedade da Nações), criada em 28 de abril de 1919, pela Conferência de Paz 
de Versalhes, foi uma espécie de tribunal supranacional cujo objetivo era: 
a) julgar e punir as nações que incentivassem a expansão imperialista com o objetivo de partilhar outras 
regiões do planeta. 
b) regular a paz mundial através da eliminação dos conflitos políticos entre os territórios anexados após 
a Guerra. 
c) defender o ideal de que os povos submetidos à dominação estrangeira tinham direito de fazer a 
independência. 
d) arbitrar e regular os conflitos que no futuro surgissem, visando eliminar para sempre o perigo de nova 
guerra. 
e) aplicar os mecanismos criados pelo Tratado de Versalhes para impor a paz negociada às potências 
europeias. 
13- Com relação a 1ª Guerra Mundial, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Uma de suas principais causas foi a revolução russa, que colocou em risco a ordem liberal europeia. 
b) O conflito principal se deu entre Inglaterra e França, países que mantinham uma rivalidade histórica. 
c) Ela envolveu exclusivamente países europeus, portanto foi mais uma Guerra Civil Europeia do que 
propriamente um conflito mundial. 
d) Os arranjos políticos estabelecidos no pós-guerra foram responsáveis pelo estabelecimento de uma 
paz duradoura. 
e) Como consequência houve uma redefinição do mapa europeu, inclusive com o estabelecimento de 
novos países. 
14- Com relação à Primeira Guerra e os seus principais desdobramentos, podemos afirmar corretamente: 
a) o início da Guerra em 1914 surpreendeu todos os observadores em função do clima de paz reinante 
entre as principais potências. 
b) a Itália era o país mais beligerante da Europa, que se preparou em segredo para combater os ideais 
expansionistas da Alemanha e França. 
c) a intervenção dos EUA foi decisiva para colocar fim a um conflito que se prolongava por mais de quatro 
anos sem perspectiva de vitória para nenhum dos lados. 
d) a Alemanha foi a grande vitoriosa do conflito na Europa assumindo a posição de principal potência do 
continente no lugar da Inglaterra. 
e) o Tratado de Versalhes tratou de anular o poderio militar da França que foi considerada a grande 
responsável pela Guerra. 



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 9º Ano  

Prof.ª Célia 

Todos temos direitos! 

Vimos na aula passada que todos os seres humanos, onde quer que estejam, têm 

direitos garantidos por leis que permitem viver de acordo com suas escolhas e crenças, 

independente da origem, ração ou cor. 

No entanto, sabe-se que há muito a ser feito para que as pessoas vivam em paz.  

Por que há movimentos de radicalismo entre grupos humanos? Não seria mais fácil se 

todos convivessem em paz, cada um sendo o que acredita ser melhor? 

Vamos conhecer uma religião que prega a união entre crenças: 

 

Fé Bahá’í: A Revelação progressiva  

 

 

 A Fé Bahá’í é uma religião nova que surgiu no Irã (Oriente Médio) em 1844, seu 

fundador foi Bahá’u’lláh. Esse não é o seu nome de nascimento, mas um título que 

significa “Glória de Deus”.  

Bahá’u’lláh ensinava que todas as religiões provêm de um mesmo Deus. Seus 

seguidores passaram a ser conhecidos como bahá’ís e acreditam que em diferentes tempos 

da história da humanidade Deus enviou mensageiros para educarem as pessoas nos 

caminhos do bem. 

Esses enviados foram conhecidos como Profetas, Manifestantes ou ainda como 

Mensageiros de Deus. Eles tinham a tarefa de ensinar as pessoas a serem mais amorosas, 

justas, e a cuidarem das outras formas de vida presentes na natureza.  

Segundo o que afirmam os bahá’ís, as religiões conhecidas como hinduísmo, judaísmo, 

zoroastrismo, budismo, cristianismo, islamismo e fé bahá’í, entre outras, são o resultado 

das mensagens que o mesmo Deus enviou para a humanidade. Em cada  



tempo, Deus falou para as pessoas o que elas estavam prontas para ouvir e as 

ensinou conforme a necessidade do momento.  

Os bahá’ís chamam esta ideia de “Revelação Progressiva”. Assim eles acreditam 

que Deus enviou, para esta missão na Terra, seres iluminados, tais como: Krishna, Buda, 

Jesus, Muhammad (Maomé), Bahá’u’lláh.  

O próprio Bahá’u’lláh dizia que o propósito da religião é promover o 

desenvolvimento contínuo da civilização, assim o tempo da humanidade é marcado pela 

presença de Deus, que visitou diferentes culturas e sempre ensinou algo de muito 

importante para as pessoas.  

Para eles a humanidade deve ser considerada como uma só e não dividida por 

religião, cor de pele, sexo ou quaisquer outras categorias. Todos devem ter os mesmos 

direitos. Acreditam que os preconceitos conduzem à violência e, portanto, devem ser 

extintos.  

Também afirmam que a religião deve caminhar junto com a ciência, assim a 

verdade virá da harmonização entre ciência e religião. Possuem o desejo de que se 

estabeleça na humanidade a paz universal, e trabalham por ela como meta suprema de 

toda a humanidade. 

 
Atividade: Decifre o enigma a seguir  

 

-CA + -CA  PRO+  -TO+VER 
 

-CAS  -TO+Z 
 

- POLHO + S  - XE    - LA +N+  - MINÓ 
 
 

 RE    - VROS + GIÕES 
 
 
 
 

 



Arte

9º ano – Movimentos artísticos na História, 30.06.2020 

Dando continuidade no nosso estudo da história da arte, vamos abrir o livro didático na 

página 165, onde vamos encontrar os textos sobre o Simbolismo movimento no qual artistas 

criavam cenas e seres fantasiosos que parecem ter saído de sonhos e muitos símbolos que 

precisa ter um olhar apurado para perceber nas obras de arte, Cubismo como já vimos em aula 

presencial, os artistas desse movimento geometrizaram as formas, agregaram a colagem de 

imagens prontas às obras, e o Suprematismo e Construtivismo seguindo o texto na página 166 do 

livro didático, nestes dois últimos movimentos citados os artistas já não buscavam representar 

nem as formas conhecidas nem a realidade, geometrizando ao máximo, rompendo com qualquer 

referência inclusive da natureza, só importando a forma da obra pronta, foram responsáveis pela 

inclusão de muitos materiais antes basicamente industriais agora nas obras de arte e o 

Expressionismo Abstrato, movimento que surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os 

artistas buscavam novas formas de expressar seus sentimentos através da arte, principalmente 

porque haviam recém vivenciado os horrores de uma guerra, utilizando a arte também para 

extravasar estes sentimentos. 

Qual dos Movimentos Artísticos vistos nessa aula mais te chamou atenção? Porquê? 

Levando em conta o Movimento Artístico Simbolismo, se tu fosses criar uma obra de arte 

quais os símbolos colocarias em seu trabalho e o que eles significam?      



Ed. Física


