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Língua Inglesa
TRADUZIR E INTERPRETAR O SEGUINTE TEXTO:

The Minas Conspiracy for IndependenceA Inconfidência MineiraThe
Inconfidência Mineira (Minas Conspiracy) of 1789, a Brazilian independence 
movement, was a result of the confluence of external and internal causes. 
The main external cause was the repercussions in this Portuguese colony of 
the independence of the thirteen English colonies in North America, a 
development that particularly impressed the intellectual elite living in the 
captaincy of Minas Gerais. The main internal cause of the conspiracy was the 
decline of gold mining in that captaincy. As gold became less plentiful, the 
region's inhabitants faced increasing difficulties in fulfilling tax obligations to 
the crown. When the captaincy could not satisfy the royal demand for gold, it 
was burdened with an additional tax on gold, called derrama.Conspirators
seeking independence from Portugal planned to rise up in rebellion on the 
day that the derrama was instituted. However, the conspirators lacked both 
well-formed plans and an overall leader. Some of the conspirators were 
republicans; others were monarchists. Some favored the abolition of slavery; 
others judged abolition as impractical at that time. The conspirators did put 
forth a few economic and social ideas: the promotion of cotton production, 
the exploitation of iron and saltpeter reserves, a proposal to give incentives 
to mothers to have bear many children, and the creation of a citizen's 
militia.The conspiracy attracted a great number of military personnel, priests, 
and intellectuals, as well as the poets Cláudio Manoel da Costa (1729-1789) 
and Tomás Antônio Gonzaga (1744-1807?). Among the best known 
participants were José Joaquim da Silva Xavier (1746-1792), also known as 
"Tiradentes"; José Álvares Maciel (1761-1804), the philosopher and 
chemistry student; and Lieutenant Colonel Francisco de Paula Freire de 
Andrade (1756-1792) of the regiment of the dragoons. Tiradentes, who came 
from Andrade's regiment, was the independence movement's most 
enthusiastic propagandist.In the end, three participants revealed the 
conspirators' plans to the government and the rebels were arrested in 1789. 
One of the informants, Joaquim Silvério dos Reis (1756-1792), became 
known as the Brazilian traitor.
Tiradentes, who took full responsibility for the conspiracy movement and 
was imprisoned in Rio de Janeiro. Tiradentes died in the gallows on April 21, 
1792. Afterwards, his body was torn into pieces, which were sent to Vila Rica 
in the captaincy of Minas Gerais, to be displayed in the places where he had 
propagated his revolutionary ideas.



True or False (Correct the false sentences): 
1.(   ) All the conspirators were republicans.                                                                                
2.(   ) Tiradentes, who took full responsibility for the conspiracy movement and 
was imprisoned in Rio de Janeiro.                                                                                            
3.(   ) Joaquim Silvério dos Reis became known as the Brazilian traitor.                                                                              
4.(   ) Conspirators seeking independence from Portugal planned to rise up in 
rebellion on the day that the derrama was instituted.                                                                                                              
5.(   ) Tomás Antônio Gonzaga , who came from Andrade's regiment, was the 
independence movement's most enthusiastic propagandist.                                                                      
6.(   ) In the end, three participants revealed the conspirators' plans to the 
government and the rebels were arrested in 1785.                                                                             
7.(   ) Tiradentes died in the gallows on April 21, 1792.                                                                                       
8.(   ) The Inconfidência Mineira of 1789, a Brazilian independence movement, 
was a result of the confluence of external and internal causes.                                                              
9.(   ) The main internal cause of the conspiracy was the decline of silver 
mining in that captaincy                                                                                                     
10.(   ) Tiradentes’ body was torn into pieces, which were sent to Vila Rica in 
the captaincy of Minas Gerais, to be displayed in the places where he had 
propagated his revolutionary ideas.                                                                                          
11.(   ) However, the conspirators lacked both well-formed plans and an 

overall leader.                                                              12.(   ) When the captaincy 
could not satisfy the royal demand for gold, it was burdened with an 
additional tax on gold, called derrama.                                                                                                                            
13.(   ) Conspirators seeking independence from England planned to rise up in 
rebellion on the day that the derrama was instituted.                                                                                                              
14.(   ) Some of the conspirators were republicans; others were monarchists.                                                 
15.(   ) Joaquim José da Silva Xavier was the full name of Tiradentes.



Matemática







Ciências

Ligações Químicas 

As atividades dessa semana consistem na utilização do livro didático. As instruções a seguir devem 

ser realizadas. 

1º) Leitura e compreensão do texto “Ligações Químicas” nas páginas 53, 54 e 55 do livro didático. 

2º) Desenhar no caderno a tabela da página 53 com o título “Distribuição eletrônica para os gases 

nobres”. 

3º) Responder as seguintes questões: 

1- O que é a camada de valência? 

2- Qual é caraterística especial dos gases nobres? 

3- O que define a Teoria do Octeto? 

3º) Desenhar no caderno a ilustração da página 54 com o título “Ligação Iônica”. 

4º) Responder as seguintes questões: 

4- O que são Cátions? 

5- O que são ânions? 

6- O que é uma ligação iônica? 

5º) Desenhar no caderno as ilustrações da página 55 com os títulos “Ligação covalente” e “Ligação 

Metálica”. 

6º) Responder as seguintes questões: 

7- O que é uma ligação covalente? 

8- O que é uma ligação metálica? 

7º) Fazer os exercícios do livro da página 56 do 1 até o 7. 

Sugestão de vídeos de apoio didático: 

“Tudo se Transforma, Ligações Químicas, Ligações Químicas”, do Canal CCEAD PUC RIO. Link 

do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0DkyFwgs95M 

“Aula de química – aprenda de forma inovadora com a química 3D ligação iônica”, do canal Aula 

de Química com o prof. Alex Dias. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dnWxabCAGdo 

“Ligação covalente em 3D”, do canal Aula de Química com o prof. Alex Dias. Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ThoD-SAczw8 

9º ANO 

Ciências 



História



Geografia
Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Becker 

Disciplina de Geografia  Profª Andreia  - 9º Ano 

 

Leia com atenção o texto abaixo, observe a gravura, em seguida, responda as 

questões abaixo: 

As relações entre Capital e Trabalho no início da Revolução Industrial: 

1. O salário paga apenas uma parte do seu tempo de trabalho, o restante é 

apropriado pelo capitalista. 

2. Os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho. As fábricas 

geralmente eram quentes, úmidas, sujas e escuras. As jornadas de trabalho 

chegavam a 14 ou 16 horas diárias, com pequenas pausas para refeições precárias. 

3. Muitos trabalhadores adquiriram doenças respiratórias por causa do ar poluído 

que vinha das máquinas. 

4. Os movimentos repetitivos dos braços desgastavam as articulações do corpo e 

causavam intensas dores. 

5. Alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho e ficavam incapacitados 

para o resto da vida. 

6. Os patrões incentivavam o trabalho infantil, pois as crianças recebiam salários mais 

baixos e eram mais obedientes (o trabalho de crianças a partir de seis anos era 

comum nas fábricas inglesas). 

7. Mulheres e crianças recebiam um terço do salário de um homem. 

Mulheres e crianças trabalhando em uma fábrica de tecidos. Veja nesta Gravura de 1835. Fonte: BOULOS JÚNIOR, 

Alfredo. História: sociedade & cidadania ed. reformulada. São Paulo: FTD, 2012. p. 74. 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 

1- Compare os dias atuais com o texto acima e responda quais foram as mudanças 

ocorridas nas relações de trabalho e condições de vida dos trabalhadores 

brasileiros atualmente: 

2- Pensando na atualidade, você considera que as situações de trabalho e moradia 

poderiam melhorar? De que forma? Explique. 



Ensino Religioso



Arte

Aula da semana - ARTE 

Como sabemos a cidade de Cristal estará de aniversário dia 29/04/20, mas como todos os 

aniversários desse período de isolamento social, não poderemos nos reunir para festejar nesse 

momento, então vamos fazer uma homenagem de outra forma para nossa querida cidade? 

Na aula de hoje teremos uma proposta um pouco diferente, vamos refletir sobre o momento 

pelo qual estamos passando e buscar uma lembrança boa que vivemos na cidade de Cristal, 

vamos nos lembrar do local, do que aconteceu e retratar em uma obra que pode conter 

qualquer técnica que vimos até agora desenho, pintura, colagem ou outra de sua preferência, 

este trabalho deve ser fotografado e mandado no grupo da turma, para prof. Paloma ou 

postado diretamente no face da escola Otto Becker como uma homenagem nossa para o 

aniversário de 32 anos da cidade de Cristal. 

Podemos utilizar essas lembranças para nos alegrarmos hoje e em breve reviver esses 

momentos de alegria. Mãos à obra façam belos desenhos para nossa cidade!!!  

Espero os lindos desenhos dessa semana ☺ acredito na capacidade de todos vocês de 

realizarem ótimos trabalhos!! 



Educação Física

Punhobol 
 

Punhobol, como o nome já diz é um esporte jogado com os punhos.                                         

Este esporte é parecido com o voleibol, só que ao invés de 6 pessoas é jogado com cinco e o 

campo é maior com dimensões de 50 x 20 m nesse esporte é permitido o pique da bola no 

chão, tendo assim um pique para cada toque, sendo três toques é permitido três piques. Mas 

no Punhobol um mesmo jogador não pode encostar duas vezes na bola como no voleibol, os 

três toques devem ser feitos por jogadores diferentes. Ao invés de uma rede é colocada uma 

corda a 2 m de altura presa a dois postes como no vôlei no Punhobol também tem uma linha 

de três metros (a três metros do centro do campo) de onde é dado o saque. 

Fundamentos básicos do Punhobol: 

SAQUE: É dado pelo batedor, ou como em alguns times da Europa por um sacador. O saque 

deve ser dado por cima com a mão fechada, tocando a bola o mais longe possível dos 

jogadores adversários, ou às vezes apenas um saque no pé do adversário complica bastante. O 

saque pode ser longo, curto ou do jeito que o sacador achar melhor para fazer o ponto. Para 

ser um batedor é necessário ter uma boa altura, força, velocidade e principalmente uma boa 

cabeça, pois é uma posição onde o jogador é bastante cobrado pelos seus companheiros. 

Quem tem um bom sacador pode ganhar uma partida mais fácil. 

DEFESA: Há três jogadores de defesa que são: lateral direito, lateral esquerdo, fundo. 

Estes jogadores são “responsáveis” pela defesa, são eles que quase sempre dão o primeiro 

toque apoiando para que o passador sirva o batedor. O jogador de defesa deve ter 

elasticidade, para pegar as bolas que vem ao lado de seu corpo dando pontes, rolamentos e 

peixinhos e velocidade na arrancada para pegar as bolas curtas. 

PASSE: Quando a bola vem de trás, dos jogadores de defesa o passador, que joga na frente 

ao lado do batedor, deve passar a bola o melhor possível para que o batedor faça o ponto. 

Para ser um bom passador é preciso velocidade na arrancada para pegar as bolas curtas, um 

bom controle da bola podendo colocá-la onde quiser e é claro que saiba defender bem, para 

que pegue os saques e ou as batidas que forem em sua direção. 

BATIDA: Também é feita pelo batedor. Como no saque a batida deve ser dada o mais longe 

possível dos jogadores adversários, podendo ser longa curta ou do jeito em que o batedor 

achar melhor. Às vezes um saque fraco nos pés do adversário é o suficiente para fazer o ponto. 

 


