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A maneira como somos, agimos e reagimos no cotidiano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afinal, qual dos dois lobos você quer que prevaleça? 

A Fábula dos Dois Lobos (dos índios Cherokee) 

Algumas pessoas dizem que há dois lobos dentro de cada um de nós. Há uma batalha constante entre esses dois lobos. E 

você decide o vencedor. 

Tsali, um antigo chefe dos cherokees (uma tribo de índios norte-americanos que vivem no sudoeste dos Estados Unidos), 

costuma caminhar ao longo do riacho perto da vila com seu neto. Eles fazem isso quase todos os dias. O velho conhece muitas 

histórias cheias de aventura ou sabedoria e o menino adora ouvi-las. 

Hoje de manhã, Tsali decide contar ao garoto sobre uma batalha que às vezes acontece dentro de si. O velho diz: “Essa 

batalha é entre dois lobos”. Uma é má: crueldade, ódio, raiva, inveja, desespero, ganância, arrogância, culpa, mentira, 

ressentimento, inferioridade, superioridade e ego. 

O velho índio para por um momento e depois diz: "O outro é bom: alegria, paz, amor, esperança, empatia, amizade, 

serenidade, humildade, bondade, generosidade, verdade, compaixão e fé ..." 

O garoto está cheio de curiosidade. Ele olha para esse avô e pergunta: “O que acontece então”? Qual lobo vence? 

Tsali apenas sorri e responde: "Aquele que eu alimento". 

 

1)De acordo com o texto, quem é Tsali?  

a.( )um velho cacique dos Cherokees.   b.( ) o neto de um velho cacique dos Cherokees. 

c.( ) a neta de um velho cacique dos Cherokees. 

 

2)O que Tsali fazia frequentemente?  

a.( )caminhava com o neto pelo rio perto da aldeia. 

b.( ) aconselhava a tribo para tomar cuidado com os lobos que viviam perto da aldeia. 

 

3)Qual é a batalha que acontece dentro de nós mesmos, de acordo com o texto? Você concorda com essa ideia? 

 

4)De acordo com o texto, qual dos dois lobos vence a batalha?  

 

5)Você acredita que podemos tirar uma lição desse texto? Qual?  

 

6)É comum encontrarmos muitas palavras sinônimas na língua  portuguesa,  isso facilita a compreensão dos textos, 

tornando assim mais coeso e menos redundante. Então encontre 6 palavras sinônimas no texto acima:  

 

 



7.Relacione as palavras de sentidos antônima:

a)amigo 

b)vencedora 

c)mentiras 

d)ganância 

e)raiva 

f)desespero 

g)ódio 

h)crueldade 

i)interior 

j)mau 

( ) esperança    

( ) amor    

( ) inimigo    

( )serenidade     

( ) exterior     

( )fracassado  

( ) verdade    

( ) bondade    

( )generosidade 

 

 

8)A batalha a que Tsali se refere acontece no plano: 

a) Militar. b) Material.  c) Mental. d) Monetário. e) Científico. 

 

9) Os lobos da história do velho índio simbolizam: 

a) Nossas virtudes e nossos defeitos.     b) Nossas certezas e dúvidas. 

c) Nossos sucessos e fracassos.      d) Nossas esperanças e frustrações. 

e) Nossos avanços sociais e tecnológicos. 

 

10)O garoto está curioso para saber: 

a) Qual dos lobos vence a batalha.     b) Qual dos lobos é mais perigoso. 

c) Qual dos lobos perde a batalha.     d) Qual é o prêmio do vencedor. 

e) Qual dos lobos tem mais fome. 

 

11)Pela resposta de Tsali, o garoto: 

a) Sabe que o vencedor é o lobo bom.     b) Sabe que o vencedor é o lobo mau. 

c) Não sabe qual dos dois lobos é o vencedor.    d) Fica sabendo que não há vencedor. 

e) Sabe que os dois lobos estão famintos. 

 

12)Visando passar ao neto uma boa lição de vida, Tsali lhe demonstra que: 

a) Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes negativas. 

b) Não devemos deixar de alimentar os nossos “lobos”, sejam bons ou maus. 

c) Não devemos alimentar os animais selvagens, principalmente animais perigosos como os lobos. 

d) Devemos seguir nossos impulsos, para o bem ou para o mal. 

e) Devemos soltar o lobo que há dentro de nós. 

 

ATIVIDADE PARA ENVIAR: PRODUÇÃO TEXTUAL 

NOME:_________________________________________________________________________  
 
Refletimos 
aquilo que 
alimentamos em 
nosso interior. 
Desse modo o 
exterior 
transparece 
quem somos. 
Por isso cada 
pessoa enxerga 
o outro de uma 
determinada 
forma. 
 
 
 
 
 
Diante da situação que estamos vivenciando, o que tens refletido aos demais?  
Analisando o texto lido, quais os sentimentos tens alimentado? Como tem sido sua imagem diante das pessoas? 



Língua Inglesa
 

 

- What is climate change? 

 

'Climate change' means the increase in the Earth’s average temperature 

since the beginning of the 20th century and its impacts now and in the future. Since about 

1900, the average near-surface temperature of the planet has increased by 0.75 degrees Celsius 

and the UK's sea level has risen by about 10 centimetres. Further global rises are expected, as 

well as more extreme weather events like flooding and drought. 

 

- The causes of climate change 

 

There is very strong evidence that recent global warming can't be explained by natural causes 

alone. Humans are changing the climate by their actions, especially through 

emissions of greenhouse gases, like carbon dioxide, which artificially warm the Earth's 

atmosphere. 

 

- The effects of climate change 

 

The effects of climate change include rising temperatures, higher sea levels and more frequent 

extreme weather events like storms and heatwaves. These are expected to become more severe 

in coming decades. What people do now and in coming decades to reduce greenhouse gas 

emissions will determine the level of future impacts. 

 

 

2. Answer the questions below (In English): 

 

a. Has the temperature of the planet increased? Why? 

............................................................................ 

 

b. What are the causes of climate change? 

............................................................................ 

 

3. Mark True or False.  

 

a. Since about 1900, the average near-surface temperature of the planet has increased by 0.75 

degrees Celsius and the UK's sea level has risen by about 10 centimetres. (.....) 

b. The effects of climate change include rising temperatures, higher sea levels and more frequent 

extreme weather events like storms and heatwaves. (.....) 

c. What people do now and in coming decades to reduce greenhouse gas emissions will 

determine the level of future impacts. (.....) 

d. The climate in Brazil will never change. (.....) 

 

 

 

Translate: 

“ I don’t want to protect the 

environment. I want to create a 

world where the environment 

doesn’t need protecting.” 



Ciências

Leis ponderais 

 

 

 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto com o título “Leis ponderais” da 

paginas 72 até a 75 do livro didático; 

2º) Fazer a atividade com o título “De olho no tema” da página 74 do livro 

didático; 

3º) Responda as seguintes questões: 

1- O que propõem a Lei de Lavoisier? 

2- O que propõem a Lei de Proust? 

3- Qual é o nome químico do elemento NH3, e qual a sua importância na 

produção mundial de alimentos? 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Lei da conservação das massas – o resultado das reações” do canal O Incrível 

Pontinho Azul. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mRcLvME9kvs  

“Química – Lei de Lavoisier: Conservação das massas” do canal Aula de. Link de 

acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UFjXiK_KPCg 

“Química – Lei de Proust: Proporções constantes” do canal Aula de. Link de 

acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WakUnGFmV30 

 

 

9º ANO 

Ciências 



Geografia
 

Aula Programada 

Disciplina de geografia- Profª Andréia               -   9º ano 

 

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

caderno: 

                        A organização do espaço geográfico europeu 
 

O continente europeu é constituído por paisagens extremamente humanizadas, dessa 

forma os recursos naturais e paisagens já foram intensamente modificadas, resultado do 

expressivo desenvolvimento econômico e industrial. As transformações ocorridas na 

Europa tiveram início na Revolução Industrial. 

 

           Posteriormente o desenvolvimento atingiu a produção agrícola que avançou em 

produtividade ampliando as áreas cultivadas. 

 

                O espaço europeu possui uma complexa rede de transportes interligando todos 

os espaços dentro do continente com grande eficiência. A rede de transportes 

corresponde a toda infraestrutura para dinamizar o fluxo de mercadorias e pessoas, a 

rede, para um bom funcionamento, precisa ter rodovias em boas condições, hidrovias, 

portos, aeroportos e ferrovias. 

 

                      A indústria na Europa desenvolvida 

 

        A condição atual de alto desenvolvimento industrial no continente europeu, 

especialmente no lado ocidental, é decorrente de um processo histórico, pois a 

Revolução Industrial teve início na Europa, mais precisamente na Inglaterra no final do 

século XVIII início de século XIX. O nível econômico e industrial não é homogêneo no 

continente, pois se difere entre a Europa Ocidental (desenvolvida) e Europa Oriental 

(subdesenvolvida), a segunda é composta por países da ex-URSS (União Repúblicas 

Socialistas Soviéticas). 

 

            A Europa desenvolvida possui um setor industrial diversificado que vai da 

indústria de base até tecnologia de ponta, além de um setor secundário bastante variado. 

O nível de industrialização e tecnologia proporcionou o surgimento de dezenas de 

empresas multinacionais, pois grandes incorporações empresariais têm origem europeia.  



Porém, na Europa Oriental os países não acompanharam essas evoluções e tiveram 

uma industrialização tardia, ou seja, o processo de industrialização aconteceu cerca de 

cem anos após o início da Primeira Revolução. 

 

        A indústria está ligada diretamente com os recursos energéticos e também minerais, 

pois são esses que suprem de matéria-prima e fonte de energia para processá-las. Na 

Primeira Revolução Industrial o principal recurso energético foi o carvão que era utilizado 

para abastecer as máquinas a vapor nas indústrias têxteis. 

 

        As indústrias se instalaram próximas às áreas de extração de minérios. Mais tarde, 

no final de século XIX, houve o descobrimento do petróleo e suas utilizações no 

processo produtivo e de transportes e investimentos em usinas hidrelétricas e nucleares 

que acelerou todo desenvolvimento econômico e industrial. 

 

      Mas o consumo de recursos minerais energéticos ou não, recursos renováveis e não-

renovais provoca uma série de impactos ambientais que comprometem as paisagens 

naturais, o ar, a atmosfera, as águas, o solo e etc., isso sem falar nos resíduos 

industriais. 

        As alterações ocorridas na Europa Ocidental fez emergir uma consciência ecológica 

em favor da preservação da natureza com uma forte aprovação da sociedade em geral. 

 

       A Europa é um continente extremamente urbano e industrializado, isso quer dizer 

que a grande maioria das pessoas vive em cidades, até por que são nelas que se 

encontram as oportunidades de trabalho (setor secundário e terciário), essa urbanização 

massificada foi devido à mecanização do campo a partir da década de 50 que 

desencadeou o fenômeno do êxodo rural. No século XIX, houve um grande fluxo de 

migração de Europeus para todos os continentes em busca de uma nova vida, pois na 

Europa as condições de trabalho nas indústrias estavam precárias. 

 

          Por ser um continente urbano, esse se configura como uma densa e complexa 

rede urbana composta por um grande número de cidades em espaço articulado com 

importância comercial e industrial. Nessas cidades europeias estão presentes algumas 

das sedes de organismos internacionais. 

 



O espaço agrário na Europa desenvolvida possui um elevado nível tecnológico no 

campo, esse nível produziu uma redução de trabalhadores rurais que compõe o PEA 

(População Economicamente Ativa) como, por exemplo, Reino Unido 1,8%, Bélgica 

2,3%, Alemanha 1,4%, França 2,9%. Em suma, o espaço agrário europeu é 

caracterizado por um elevado índice de produtividade. 
 

 

Questões (copiar no caderno, responder e enviar a foto para a profª) 

 

1- Por que países da Europa desenvolvida apresentam níveis de industrialização distintos? 

 

2- Com relação às caraterísticas do espaço agrário dos países da Europa desenvolvida, 

responda: 

a)  Por que é baixa a proporção da população economicamente ativa empregada no 

setor primário? 

 

b) Que relação existe entre a modernização, produtividade e política agrícola? 

 

c) Caracteriza a relação entre o crescimento industrial e o aumento da população urbana 

nos países da Europa desenvolvida. Esse processo ocorre ainda hoje? De que forma? 



Ensino Religioso

ENSINO RELIGIOSO - 9º ANO  

Prof.ª Célia  

Porque somos diferentes? 

Era uma vez um homem que foi morar num povoado da Africa e passou a sentir 

melhor do que os outros só porque tinha o nariz alongado e estreito e os cabelos finos e 

claros. 

Todas as vezes que andava pelo povoado, empinava o nariz e sentia-se orgulhoso 

do seu cabelo que balançava a cada passo que dava. 

Um dia ele saiu de casa para ir a uma expedição em busca de diamantes. 

Contratou muitos homens da terra para acompanhá-lo na busca desse tesouro. A 

expedição duraria vinte dias e vinte noites. 

No quinto dia o homem de nariz alongado e cabelos finos começou a demonstrar 

um cansaço fora do normal e os homens da terra nenhum cansaço demonstravam. A 

expedição continuou e, no décimo dia, exausto e já quase sem forças para falar encontrou 

um Diéli* que por ali passava e pôs-se com ele a falar. 

- Diga-me, você que conhece tantas histórias, por que eu um homem forte e 

superior, não estou resistindo a esta expedição e os outros homens sim? 

O Diéli olhou para o homem e disse: 

- A história que eu vou te contar não é inventada, é a história de todos os homens, 

sejam brancos ou negros, têm a mesma origem. As diferenças que temos hoje se devem à 

nossa adaptação às condições ambientais. O formato do seu nariz, a cor da sua pele, o 

seu cabelo liso e fino são características comuns que quem vive em regiões frias. Meus 

cabelos crespos, meu nariz mais largo e minha pele escura servem para me proteger dos 

raios solares e do calor intenso da África. 

- O que é melhor, cabelos crespos ou lisos, nariz largo ou fino? Quem vence e 

quem perde? Somos todos vencedores.  A natureza sábia nos transformou para que nos 

adaptássemos melhor ao ambiente em que vivemos. 

Quando terminou de falar, o Diéli se levantou e partiu, deixando o homem de 

estreito parado e pensativo. 

Dizem o pessoal da terra que, depois desse dia, nunca mais o homem empinou o 

nariz e nem se orgulhou do seu cabelo fino, agora constantemente grudado na cabeça, 

vítima do calor africano. 

 (Texto de Pilar Espi, Vivendo a diversidade cultura afro brasileira). 

 



* Diéli: contador de histórias que fala muitas línguas. 

 

Atividades: 

1- Imagine que você é o homem de nariz empinado, como diz o texto. Você se encontra 

numa situação semelhante à da história. Como você agiria após receber ensinamentos de 

alguém como o Diéli? 

 

2- Na nossa realidade, onde vivemos, também há pessoas que sentem superiores a outras. 

Em que situações  percebemos tais atitudes? Se você já presenciou ou viveu situação 

parecida, como você reagiu? 

 

3-  Numere as sentenças corretamente:  

1- Respeito às diferenças 

2- Humildade 

3- Empatia 

4- Orgulho  

5- Intolerância  

6- Esnobe 

7- Justiça 

 

(   ) Alguém que se sente superior a outra por algum motivo. 

(   ) Não aceitar ou julgar a opinião, atitudes ou crenças de outras pessoas.  

(   ) Aceitar as pessoas como elas são, não importa a cor da pele, a origem, o gênero ou a 

crença religiosa. 

(   ) Sentimento egoísta de  admiração por si mesmo, excesso de amor-próprio. 

(   ) Simplicidade, aceitar limitações ou ainda aceitar correção. 

(   ) Capacidade de se colocar no lugar do outro. 

(   )  Reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. 



Arte














