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Miguel não caiu. Miguel foi empurrado. 
 

Se um coração bate aí dentro, não é pra você continuar bem ou indiferente depois de saber o que aconteceu com Miguel, 
menino de 5 anos que morreu ao cair do nono andar de um prédio no Recife, enquanto procurava pela sua mãe, Mirtes.  
E já nem era para estar depois das mortes de Ágatha e do João Pedro, também crianças que perderam a vida depois de serem 
atingidas por disparos de armas policiais, igualmente responsáveis por assassinarem o músico, Evaldo Souza, e o catador de 
material reciclado, Luciano Macedo, com "acidentais" 80 tiros no ano passado -- pra não dizer tantos outros casos.  
Só que Miguel não morreu pela brutalidade da força policial. E, acreditem, não foi pela negligência da patroa Sari Côrte Real, 
que não teve a paciência para cuidar do filho de sua funcionária por alguns minutos e, assim, conduzi-lo para o caminho que 
destinou à morte da criança.  
Porque não foi um caso isolado. Foi uma coisa montada, construída.  
Miguel morreu pela existência de uma estrutura no Brasil que faz uma mulher negra, quase que na obrigatoriedade de uma 
lei, passear com o cachorro da patroa, enquanto a patroa livra-se da responsabilidade de cuidar filho da mulher negra com a 
mesma indiferença que descartamos um objeto de lixo.  
Por uma estrutura que, mesmo em tempos de pandemia e isolamento social necessário, obrigou Mirtes a continuar limpando 
o chão dos patrões, mesmo depois do marido de Sari, o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker (PSB), ter afirmado que testara 
positivo para a Covid-19. 
Por uma estrutura que obrigou Mirtes a levar o filho para o trabalho porque as creches e escolas estão fechadas e ela não 
teria com quem deixá-lo. Miguel morreu porque, no Brasil, 20 mil reais é o preço que uma pessoa rica paga para responder 
em liberdade depois de tirar o futuro de uma vida negra. Miguel caiu do nono andar porque a burguesia despreza as classes 
pobres. Não as toca. É indiferente, tira sarro e é insensível às vidas que não pertencem ao mundo dela e que não circulam 
nos mesmos espaços, senão as que estão ali para servi-la.  
Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária com doações e trabalhos voluntários, mas que torce o nariz 
para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para diminuir a miséria, a pobreza e a fome.  
Não são todos assim, obviamente.  
Mas sei que existem pessoas que funcionam desse jeito, porque cresci, vivi, vivo e convivo nos biomas das classes média e 
rica. Já dei risada, joguei bola, estudei, trabalhei e sentei na mesma mesa que elas para comer, e conheci muita gente parecida 
com a Sari que minha cabeça construiu.  
Só que mesmo vivendo sempre nesse ambiente, não tenho todas as respostas para as perguntas que eu comecei a fazer de 
uns anos pra cá. E uma delas é: por que os ricos, no bálsamo de uma vida privilegiada e confortável, têm tanto ódio? 
Ódio a quê? E ódio a quem?  
Por uma criança de 5 anos  que, dentro de um repertório de linguagem ainda em construção, só tentava expressar o desejo 
de estar perto de sua mãe?  
Eu não sei.  
E um, ou vários dele, empurrou Miguel.  
Mas sei que esse ódio, racista e muito brasileiro, existe e tem muitos braços -- na polícia, na presidência, na sociedade civil.  
 
#JustiçaPorMiguel 

(Caio Possati Campos) 
https://blogdojuca.uol.com.br/2020/06/miguel-nao-caiu-miguel-foi-empurrado/ 

 
01) Justifique o título dado ao texto, posicionando-se sobre ele:  
 
02) Por que o texto é um artigo de opinião?  
 
03) No que a morte de Miguel difere das outras mortes citadas no texto?  
 
04) Justifique as aspas utilizadas no segundo parágrafo do texto:  
 
05) Posicione-se sobre a passagem destacada no texto, argumentando bem:  
 
06) Copie do texto marcas de oralidade:  
 
07) O que significa a expressão "torcer o nariz"? Ela encontra-se no sentido 
denotativo ou conotativo? Por quê?  

DENOTATIVO CONOTATIVO 



 
 
08) Transcreva do texto uma antítese, explicando-a:  
 
09) Copie do texto uma passagem que revela uma incoerência da burguesia, explicando sua escolha:  
 
10) Por que você acha que os ricos, em geral, têm ódio dos pobres?  
 
11) Como solucionar essa problemática? Explique: 
 
12) Explique a passagem destacada no final do texto, justificando sua resposta:  
 
13) A palavra BRAÇOS, também situada no final do texto, encontra-se no sentido denotativo ou conotativo? Por quê?  
 
14) Copie do texto uma passagem em que o autor dialoga diretamente com o leitor: 
 
15) Transcreva do texto uma comparação, explicando-a:  
 
16) Que mensagem o texto transmite? Comente:  
 
17) Localize no texto: 
 
a) um numeral: 
b) quatro substantivos próprios: 
c) um advérbio de intensidade:  
d) um pronome de tratamento: 

e) um pronome possessivo: 
f) dois advérbios de tempo: 
g) três substantivos comuns:  

h) um monossílabo tônico: 
i) uma palavra com dígrafo: 
j)Uma palavra com encontro consonantal: 
k)Uma palavra polissílaba, oxítona: 
l)Um substantivo com seu respectivo adjetivo: 
m)Uma palavra polissílaba, proparoxítona: 
n)Um numeral cardinal: 
o)Um numeral ordinal 

h)Uma profissão: 
q)Um pronome pessoal do caso oblíquo: 
r)Um pronome pessoal do caso reto: 
s)Sinônimo de aspereza: 
t)Uma classe social: 
u)Expressão que significa “caçoar de alguém”: 
v)Um substantivo derivado: 
 

 
 
18) Copie um trecho do artigo de opinião 
que dialoga mais diretamente com a 
charge ao lado:  

 
 

19) Que crítica social a charge faz? 
Comente:  
 
20) Pode-se afirmar que existe na charge 
um paradoxo? Justifique sua resposta:  
 

 

 

21)Analise as orações abaixo e responda: 

a) No trecho “ Não as toca”. Sobre quem o pronome oblíquo destacado está se referindo no texto?  

b) na oração  “ Não as toca.” Qual o tipo de sujeito desse verbo? 

c) “Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária com doações e trabalhos voluntários, mas que torce o nariz 
para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para diminuir a miséria, a pobreza e a fome.” 
Circule os verbos. Quantas orações há no período? 

Antítese: consiste no uso de palavras  ou ideias opostas, de sentido 

contrário. (A guerra não leva a nada, queremos paz.) 

Um paradoxo consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera. Também pode representar 

a ausência de nexo ou lógica. (Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo.) (Amor é ferida que dói e não se 

sente) 



 
Preencha as lacunas com a, as, à, às, conforme o caso: 
  

1) Encaminhei o relatório _____V. Exa. 
2) Estou aqui desde ____ sete horas, mas sairei ____ nove, sem falta. 

3) Assistirei ____ sessão da meia-noite.  
4) Vende-se ____ vista e ____ prazo.  
5) Nunca me acostumarei ____ gente desta espécie.  
6) É proibida ____ entrada ____ pessoas estranhas ao serviço.  
7) Dirijo-me ____ rua Barata Ribeiro e não ____ Pompeu Loureiro.  
8) Fomos passear ____ cavalo.  
9) Não me dirigi ____ ela em tom injurioso.  
10) A água pingava gota _______ gota. 

 
         Complete as frases com aquele, àquele, àquela, àquelas, àqueles, aquelas.  
 

1) Entregou essa carta ................ moça.  
2) Refiro-me .............. meninas e não a essas.  
3) Pegue ................. envelopes e guarde-os na gaveta.  
4) Devolva as avaliações .................... candidatos.  
5) Você vai ........................ shopping?  
6) Chame .................... pessoas que estão aguardando na fila.     

     7)Mostre ......................... senhora onde fica a loja de informática 
 
 
 

ATIVIDADE PARA ENVIAR: 
Nome: _______________________________   Turma ____________ 

 

 
FAÇA O SEU MANIFESTO: 

 
 
Faça uma frase ou parágrafo manifestando sua opinião com o tema: 

 
#TodasAsVidasSãoImportantes 

 
(destruição do meio Ambiente, extração do minério no rio Camaquã, morte de crianças “acidentais”, 
racismo, violência contra mulher, COVID_19- Ficar em casa, etc.) 

 
Escreva em uma folha de ofício, escolha um local e tire uma foto simbolizando a sua manifestação. 
 
O envio deve ser feito até às 20h30 do dia 18/6, quinta feira. 

 
 

 
 

 
 

 

 



Matemática







Língua Inglesa

- TRADUZIR TODAS AS FRASES NO CADERNO E                                                                                   

ESCREVER AO LADO BAD OU GOOD.                                                                                                

- COLORIR AS CENAS DE ACORDO COM A ORDEM DO EXERCÍCIO.





Ciências

Representação e Balanceamento de Reações Químicas 

 

 

 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto com o título “Representação e 

Balanceamento de Reações Químicas” nas páginas 76 e 77 do livro didático; 

2º) Desenhar no caderno a ilustração da página 77 com o título “Representação de 

reação química entre gás hidrogênio e gás oxigênio”. 

3º) Fazer a atividade com o título “De olho no tema” da página 77 do livro 

didático; 

4º) Fazer os exercícios do livro didático do 1 até o 4 da página 78. 

5º) Fazer a atividade do livro didático com o título “Brasil terá reator nuclear 

multipropósito: para que serve e como funciona” da página 79. 

6º) Fazer a atividade do livro didático com o título “Novos produtos e pesquisas 

clínicas” das páginas 80 e 81. 

7º) Fazer a atividade do livro didático com o título “Oceano Ártico sofre rápido 

processo de acidificação, diz estudo” das páginas 82 e 83. 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Balanceamento por tentativa” do canal Chemicolor by Vânia. Link de acesso ao 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2McscadTjs8  

“Balanceamento de Reações - Tentativas” do canal Química do ENEM. Link de 

acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1JJx7At-9Rc 

 

 

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? 



História

Primeira Guerra Mundial 
Antecedentes do Conflito 

Após as guerras Napoleônicas, do início do século XIX, a Europa viveu um período de relativa paz, perturbada 
apenas por conflitos localizados e de curta duração, como a Guerra Franco-Prussiana de 1870. No continente Europeu, 
prevalecia a política do equilíbrio de poder, que visava evitar o fortalecimento de um país a ponto de conseguir 
enfrentar não apenas um, mas uma coligação de países rivais.  

Esse período que durou de 1880 a 1914 ficou conhecido como “Belle Époque” (Bela Época). Essa época foi 
marcada pelo desenvolvimento tecnológico e pelo progresso industrial, que possibilitaram a criação de novos 
produtos, como o telefone, o automóvel, o avião, e o telegrafo foram alguns dessas inovações.  Essas novidades 
causaram um grande impacto no cotidiano das pessoas que viviam nas cidades. 

A “Belle Époque” foi fruto do otimismo e da prosperidade provocados pela modernização da sociedade 
europeia. Apesar de parecer anunciar um período duradouro de progresso material, o otimismo desse período chegou 
ao fim com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. No início do séc. XX as disputas entre as potências imperialistas 
estavam cada vez mais acirradas, o que dificultava as negociações. No plano social, aumentava o antagonismo entre a 
burguesia que podia desfrutar de grande conforto material, e a massa operária e camponesa economicamente e 
socialmente oprimida, que passava a expressar seu descontentamento de forma organizada.  

 

Disputas Imperialistas 
A disputa entre as potências imperialistas pelo domínio de territórios coloniais (África e Ásia) tornou-se mais 

intensa nas últimas décadas do século XIX. As potências europeias tinham a necessidade de garantir fontes de 
matérias-primas para suas indústrias. Além disso, o crescimento industrial acarretou crises de superprodução, 
tornando necessária a busca de novos mercados consumidores.  

A Alemanha, por exemplo, após a sua unificação em 1870, passou por um grande desenvolvimento industrial, 
aumentou sua produção de armamentos e investiu nas indústrias químicas, tornou-se a maior produtora de carvão, 
ferro e aço da Europa. As indústrias e os produtos alemães começaram a fazer forte concorrência com os produtos 
ingleses no mercado europeu.  A Inglaterra que era considerada a fabrica do mundo, em 1913 foi superada pela 
Alemanha.  

O crescimento militar e econômico da Alemanha desagradava outras potências europeias. A própria Inglaterra 
se sentiu ameaçada quando a Alemanha iniciou seu projeto de formar uma marinha e de guerra capaz de desafiar a 
sua hegemonia. Mas não era interesse dos alemães entrar em guerra com os ingleses. Para o Chanceler alemão Otto 
Von Bismarck, uma guerra com a Inglaterra poderia ser prejudicial para a Alemanha. Empresários e governantes 
ingleses também não estavam dispostos a entrar em guerra. Além disso, o chanceler alemão sabia que a maior ameaça 
contra a Alemanha era a França.  

Duas outras nações não europeias, os EUA e o Japão, também avançavam no caminho imperialista em suas 
respectivas áreas de influência na América e na Ásia. A tecnologia militar acompanhando o processo de industrialização 
teve grande desenvolvimento entre os anos 1880 e o início do novo século. As fronteiras nacionais tornaram-se áreas 
militarizadas e foram criados armamentos mais mortíferos, como fuzis de repetição, metralhadoras, lança-chamas, 
artilharia pesada, projéteis com gás venenoso, submarinos e os carros de combate blindados (tanques de guerra). Os 
navios ganharam blindagem de aço e motores-turbinas, tornando-se maiores e mais velozes, aumentando seu poder 
bélico. Desse modo, configurou-se a “paz armada”, em que as potências realizaram intensa corrida armamentista.    

 

Rivalidades na Europa 
►Revanchismo Francês: a Guerra Franco-prussiana foi um conflito que ocorreu em 1871. Os alemães venceram os 
franceses na disputa pelo território da Alsácia-Lorena, uma região que era rica em carvão. A vitória da Alemanha deixou 
os franceses muito incomodados e ressentidos com a perda do território. Esse ressentimento gerou nos franceses um 
desejo de revanche, de vingança contra os alemães pela perda da Alsácia-Lorena. Esse sentimento que depois se 
transformou em um movimento político ficou conhecido como revanchismo Francês. Bismack sabendo que haveria 
reação da França adotou uma estratégia para isolá-la dos outros países europeus, essa política foi chamada de Sistema 
Bismarck.  



►Alianças Políticas: a 
Alemanha estabeleceu acordo 
militar e diplomático com o 
Império Austro-húngaro em 
1879. Essa aliança elevou as 
tensões políticas: Inglaterra, 
Rússia e principalmente a 
França mostraram-se 
descontentes com o acordo 
entre Alemanha e Império 
Austro-húngaro. As 
desconfianças aumentaram 
quando a Itália estabeleceu 
acordos diplomáticos com a 
Alemanha e o Império Austro-
húngaro em 1882. Os três 
governos assinaram um 
tratado conhecido como 
Tríplice Aliança.  No caso de um dos países ser atado, os outro dois teriam a obrigação de apoiar militarmente o aliado. 
Bismarck conseguiu esfriar os ânimos de ingleses e franceses em 1885, na Conferência de Berlim, ele comprometeu-
se com a Inglaterra e com a França a não disputar colônias na África e na Ásia com esses países. Em 1907 líderes da 
que também possuía o objetivo de ajuda mútua entre os países participantes. 
 
►Movimentos Nacionalistas (Sentimento exagerado de pertencimento a um grupo seja por proximidade, vínculo 
racial, linguístico ou histórico/exaltação do Estado nacional ao qual pertence o indivíduo em detrimento da imagem 
do que é estrangeiro considerando outros grupos inferiores): O patriotismo e o sentimento de superioridade 
provocaram fortes rivalidades.  

Na Rússia predominavam povos de etnia eslava. O governo russo defendia a união de todos os povos eslavos 
na Europa, o chamado pan-eslavismo.  Para a Rússia ter influencia sobre os países eslavos era importante, pois assim 
ela teria saída para o mar mediterrâneo. Ocorre que muitos povos eslavos viviam em regiões dominadas pelo Império 
Austro-húngaro como poloneses, tchecos, sérvios, entre outros.  

Na região dos Bálcãs, o governo sérvio queria unir outros povos eslavos, formando a Grande Sérvia. Havia 
também o pangermanismo, cujo ideal era o de unificar todos os povos de origem germânica na Europa formando a 
Grande Alemanha. A Alemanha também tinha interesse na região dos Bálcãs porque pretendia construir a ferrovia 
Berlim-Bagdá. Mas para ligar as duas cidades a ferrovia teria que passar em alguns territórios da região dos Bálcãs 
como a Sérvia e a Bulgária.  

No Território do Império Otomano estavam países que hoje como Turquia, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, 
Arábia Saudita, Kuwait, Israel e o Território palestino. O Império Russo era rival do Império Otomano. A região dos 
Bálcãs também era objeto de disputa entre os Impérios Turco-Otomano e Austro-húngaro, havia minorias nacionais 
(macedônios, croatas e ucranianos) que lutavam pela independência.  

A Europa nesse período era uma bomba relógio prestes a explodir: a França desejava revanche contra a 
Alemanha; A Inglaterra estava contrariada com o crescimento industrial da Alemanha; a Rússia era rival do Império 
Otomano e tinha intenções de se apropriar de territórios do Império Austro-húngaro em que viviam povos eslavos. 
Além disso, o governo russo passou a desconfiar da Alemanha por causa da sua aliança com a Áustria-Hungria.  O 
Revanchismo Francês também é um movimento nacionalista.  

 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

Como vimos anteriormente a Europa estava em ebulição, ou seja, havia uma grande agitação provocada pelos 
movimentos nacionalistas, pelas disputas imperialistas e pelas alianças militares entre as principais potências 
europeias. Desse modo qualquer incidente que não fosse resolvido por meio da diplomacia poderia arrastar outras 
nações para uma guerra. O estopim da primeira guerra mundial ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o herdeiro 
do trono do Império Austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia faziam uma visita a 
Sarajevo, capital da Bósnia e os dois foram assassinados por um nacionalista sérvio.  
A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que 

existiam na Sérvia e Bósnia. Como não houve saída diplomática para resolver a crise, a consequência final foram 

declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 28 de julho o Império Austro-húngaro declarou guerra à Sérvia. A 

Rússia saiu em defesa da Sérvia e mobilizou tropas para atacar o Império Austro-húngaro.  



Como a Alemanha tinha tratado de defesa com os austro-húngaros, declarou guerra à Rússia e a França. A 
Inglaterra honrou os acordos da Tríplice Entente e declarou guerra à Alemanha em apoio à França. O Império Otomano 
aproveitou o conflito e declarou guerra à Rússia. A Itália não honrou os acordos com a Tríplice Aliança e trocou de lado 
e aderiu a Tríplice Entente.  

 

Fases da guerra 
♣ Primeira Fase (1914-1915): movimentação de tropas e equilíbrio das forças. O exercito alemão teve que 

lutar em duas frentes: a ocidental contra a França e a oriental contra a Rússia. Na frente ocidental, os militares alemães 
puseram em prática o plano Schliffen, que constituía em invadir a França pelo norte, atravessando a Bélgica. A 
estratégia pegou os franceses de surpresa, permitindo que as tropas alemãs avançassem pelo território francês até as 
proximidades da capital, Paris. Os franceses só conseguiram barrar o avança alemão com ajuda dos soldados ingleses.  

♣ Segunda Fase (1915-1917): guerra de trincheiras. Sem conseguir avançar no território, mas sem recuar, 
os soldados inimigos não saíram de suas posições. Por esse motivo essa fase ficou conhecida como guerra de 
trincheiras.  

♣Terceira Fase (1917-1918): entrada dos Estados Unidos, ao lado da França e da Inglaterra. Em 1917, os 
Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Entente. Durante os três primeiros anos da guerra os EUA se 
mantiveram neutros, embora tenham lucrado muito vendendo navios, aviões, armas, remédios, uniformes, entre 
outros produtos para França e para Inglaterra. Prevendo que a vitória da Alemanha resultaria em sérios prejuízos 
financeiros ao País, e depois do ataque de submarinos alemães a navios mercantes norte-americanos, em abril de 
1917, os EUA entraram na guerra enviando tropas, armamentos, medicamentos e alimentos aos aliados europeus.  
Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas, por uma crise econômica e a Revolução Russa que 
consolidou o socialismo no país retiraram-se da guerra. E Alemanha e Rússia assinaram o Tratado de Brest-Litovsk (os 
russos sairiam da guerra, mas eram obrigados a entregar para Alemanha alguns de seus territórios).  

Com a frente oriental pacificada, os alemães passaram a deslocar grande número de tropas para frente 
ocidental. Dessa forma, configurou-se a terceira e última fase da primeira guerra mundial, caracterizada pela 
movimentação de tropas e pelas batalhas finais. 

 

Fim da Guerra 
Em 1917, a população europeia sofria com a guerra. Fome, racionamento, doenças, alta dos preços das 

mercadorias, entre outros problemas, provocaram grandes protestos nas cidades europeias exigindo o fim da guerra. 
Em julho de 1918, o exército alemão ainda tentou a última grande ofensiva, mas sem sucesso. A partir daí sofreu 
derrotas sucessivas. Além disso, enquanto a população da Alemanha passava fome, os Estados Unidos forneciam 
alimento para franceses e ingleses. No fim de 1918, revoltas populares na Alemanha obrigaram o imperador Guilherme 
II a abdicar. Em 1918 o governo alemão assinou um armistício.  

Ao final da guerra, o presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, propôs que os países europeus 
chegassem a um acordo de paz. A proposta conhecida como Quatorze pontos de Wilson tinha por objetivo uma paz 
sem vencedores ou vencidos. Entre os pontos contavam a autodeterminação dos povos que viviam nas colônias 
africanas e asiáticas; a liberdade de comércio entre as nações, a redução da capacidade armamentista dos países, um 
tratado de paz sem indenizações exageradas e a formação de um órgão mundial que evitasse futuros conflitos.  

 

Tratado de Versalhes 
Os governos da França e da Inglaterra queriam revanche contra Alemanha, e por isso rejeitaram alguns pontos 

da proposta de Wilson. Em janeiro de 1919, representantes dos países que participaram do conflito reuniram-se em 
Paris. Da reunião surgiu o Tratado de Versalhes que seria aplicado à Alemanha. As exigências eram duras, com severas 
punições e altíssimas indenizações. Os vencedores ocuparam dois terços das minas de ferro, um sexto das terras 
alemãs e também as colônias Alemãs na África. Também confiscaram a maior parte dos seus navios mercantes, 
locomotivas e gado. A Alemanha foi obrigada a devolver a região da Alsácia-Lorena para França. Parte do território 
alemão foi cedido para Polônia. Além disso, teve que desmantelar seu exército, a Alemanha não poderia possuir armas, 
navios e aviões de guerra. A Alemanha foi responsabilizada pela guerra e obrigada a pagar indenizações, debilitando 
sua economia já enfraquecida beneficiando as nações vencedoras. As condições humilhantes impostas à Alemanha 
provocaram a reação das forças políticas do país no pós-guerra. 

♣ Liga das Nações: foi criada durante o tratado de Versalhes. Era uma organização internacional voltada à 
manutenção da paz por meio da diplomacia. Mas a Liga revelou-se ser um organismo impotente para cumprir sua 
missão, pois em setembro de 1939 eclodiria a Segunda Guerra Mundial. 

 
 



O surgimento de novos Países 
Outros tratados mudaram o mapa da 

Europa. O Império Austro-húngaro deixou de 
existir e novos países surgiram, como a 
Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, 
Iugoslávia. A Polônia voltou a existir como 
país independente. O Império Otomano 
também foi desmantelado, surgindo o Iraque 
a Síria, o Líbano, a Palestina e a 
Transjordânia, territórios que passaram a ser 
controlados pela Inglaterra e pela França. O 
Império Otomano foi reduzido a atual 
Turquia.  

Consequências da Guerra 
De acordo com estudiosos, a 

Primeira Guerra Mundial causou a morte de 
cerca de 10 milhões de pessoas, 
principalmente homens jovens e deixou 20 

milhões de ferido. Além disso, muitas regiões da Europa estavam completamente destruídas e suas populações não 
tinham acesso a necessidades básicas. Para reconstruir as cidades e dar condições de sobrevivência à população, os 
países europeus precisaram pedir empréstimo ao governo e aos bancos norte-americanos. Os europeus também 
tiveram que importar grande parte dos produtos primários que necessitavam, como alimentos e remédios. Como 
consequência os EUA se tronaram uma grande potência econômica ampliando sua participação nos mercados 
industriais do mundo.  

 
 

Atividade 
1- O que eram os Movimentos Nacionalistas:  

a) Aliança econômica feita entre países que falam a mesma língua. 
b) Pacto de não agressão entre os povos eslavos e alemães. 
c) Rivalidade entre os países Europeus e os países da América do Norte 
d)  Sentimento exagerado de pertencimento a um grupo seja por proximidade, vínculo racial, linguístico ou 

histórico/exaltação do Estado nacional ao qual pertence o indivíduo em detrimento da imagem do que é 
estrangeiro considerando outros grupos inferiores.  
 

2-  O que foi a “Belle Époque”? 
a) Período marcado por uma relativa paz na Europa, pelo desenvolvimento tecnológico e pelo progresso 

industrial que possibilitou a criação de novos produtos. 
b) Período que abrange o fim de Primeira Guerra Mundial e o Início da Segunda Guerra Mundial. 
c) Período em que foi elaborada a carta com os direitos do homem e do cidadão.  
d) Período em que as potencias imperialistas realizaram a partilha da África.  

 
3- O que foi a paz armada?  

 
4- Qual desses armamentos não foi criado durante a época da paz armada? 

a) Bomba atômica        b) Submarino          c) Lança-chamas        d) Tanque de Guerra 
 

5- O que motivou o Revanchismo Francês?  
 

6- Alemanha estabeleceu acordo militar e diplomático com o Império Austro-húngaro e com a Itália formando e 
Tríplice Aliança, em contra partida França, Rússia e Inglaterra também se uniram e formaram a Tríplice 
Entente. Essas alianças possuíam qual objetivo?  

 
7- Fatores que causaram a primeira Guerra Mundial?  



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 9º Ano  

Prof.ª Célia 

 

 

Em tempos de pandemia, muitas coisas se modificaram. As relações interpessoais, 

os planos, a liberdade de ir e vir foram afetados drasticamente. 

As dificuldades nos deixam marcas, mas elas nem sempre são negativas. Podemos 

aprender coisas boas, nos tornando mais fortes, mais sábios.  

Dessa forma, a atividade sugerida para essa semana é pensar nesse tempo como 

um aprendizado para o futuro. 

Após uma reflexão, realize a atividade usando uma folha de ofício ou um pequeno 

cartaz para escrever uma frase curta, com letra legível e colorida para que apareça na foto.  

Bom trabalho! 

 

 



Arte

9º ano – da arte dadaísta à land art 

Conforme vimos no texto anterior, o movimento dadaísta reuniu artistas que 

viviam em um período de grandes transformações e incertezas no mundo, a 

guerra. Estes artistas utilizaram a arte para se manifestar e principalmente para 

protestar política, social e economicamente.  

Abra o livro didático na página 152, leia a respeito da arte conceitual, na qual o 

artista pensa antes de executar a obra no que ele quer expressar, em quais 

reações ele quer causar, interferindo na escolha do local e dos materiais a 

serem utilizados. Relembre o contexto do dadaísmo na página 153, seguindo a 

leitura na página 154 que trata do site specific, onde as obras de arte saem das 

galerias e são expostas e criadas para um local específico, a arte efêmera 

página 155 é uma arte criada para durar um tempo curto.  

Na página 156 veremos a arte produzida após a industrialização, com os 

resíduos ( lixo ), o que podemos ver também como uma forma de protesto, uma 

forma de chamar a atenção para o tema do consumismo e a produção de lixo, 

no mesmo sentido da arte ecológica página 157. E na página 158 a Land Art, 

uma arte com grandes proporções, leia até a página 159. 

Agora vamos pensar em um projeto de arte que tenha o propósito de chamar a 

atenção, fazer uma denúncia, um protesto a respeito de algo que esteja te 

preocupando ou prejudicando a todos. Traremos esses movimentos artísticos 

para os nossos dias. Pode escolher um dos movimentos artísticos que 

estudamos para criar o teu protesto ou fazer uma fusão entre eles. Caso não 

consiga executar deve entregar um projeto da obra de arte, desenhado e 

explicado. 

 

Futsal 

Regras básicas do futsal. Cada aluno deve descrever 10 regras básicas do futsal, bem como 

desenhar uma quadra de futsal com suas dimensões e marcas. 

Desenhe a quadra e escreva dentro dela as 10 regras básicas. 

Após realização da tarefa, tire uma foto e encaminhe para o professor. 

Ed. Física


