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A Cura Tá No Coração (part. Cynthia Luz) Gabriel O Pensador 

A cura 'tá no coração, é 
Todos dormem, cada um sonhando em sua cela 
'Tô fugindo da loucura olhando pra janela 
Não dormi a pandemia já deixou sequela 
Poesia me procura e eu nunca fujo dela 
Isolado mas nem tanto, 'tô conectado 
Mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta 
Com saudade do calor de um abraço apertado 
Meu pulmão 'tá funcionando mas meu peito aperta 
Quando eu penso nesse vírus e em vários assuntos 
No passado mais recente e em tudo que passamos juntos 
Pensando bem, juntos não, mais ou menos, 
Mais pra menos que mais, juntos jamais estivemos 
Cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio 
Cada um por si, e vale tudo pra chegar no pódio 
Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo 
Cada um fazendo escolhas olhando pro próprio umbigo 
O mendigo ali dormindo 'tá com um sorriso na cara 
Será que ele 'tá sonhando rindo da cara dos caras que passam fechando a 
cara? 
Que felicidade rara 
Será que ele sempre dorme assim e a gente não repara? 
Tem gente que se máscara com um sorriso de mentira 
E só quando tira a máscara a gente vê que é traíra 
Tipo Judas com Jesus, essa história é antigona 
Aconteceu 2020 anos antes do Corona 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado. 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado. 

Janelas sem grade, sem ansiedade, viver de verdade, não dá pra fingir 
Churrasco na esquina, Capela Sistina, Muralha da China, lugares pra ir 
A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que as do Dali 
Derreto os relógios que o tempo é fumaça e a tempestade passa pro sol 
ressurgir 

Sem pressa, a história recomeça com o morador de rua sem ninguém na praça 

Quando chega uma gari que varre o lixo e dá o papo sobre um bicho 



Que se pega até no ar pela boca e pelo nariz 
Trazendo o medo e a desgraça deixando o mundo infeliz 
Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz 
"Princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil 
Pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil 
E nessa noite eu tive um sonho e agora tenho certeza 
A natureza 'tá fazendo uma limpeza como você faz 
Levando muita gente boa pra outra dimensão 
Pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais 
Pra ver se a gente agora escuta a voz que berra 
Na floresta, na geleira e em todos os cantos da Terra 
E enxerga que é capaz até de interromper a guerra 
Pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra 
Quem erra empurra os outros pro buraco 
E todos estão no mesmo barco mas não é Arca de Noé 
Só o ser humano afunda com seu ego e até o ouro perde o brilho 
Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho 
É, o vírus nos roubou os abraços 
Pra gente se lembrar da importância desses laços: 
Amizade, gentileza, perdão e misericórdia 
E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia 
Luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero 
Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro 
E que os guerreiros de todos os serviços são essenciais 
E que lembremos disso nos dias normais 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado 

Janelas sem grade, sem ansiedade, viver de verdade, não dá pra fingir 

Churrasco na esquina, Capela Sistina, Muralha da China, lugares pra ir 

A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que as do Dali 

Derreto os relógios que o tempo é fumaça e a tempestade passa pro sol  
ressurgir



 

 

1. Apesar de soar como um desabafo a música não tem um clima pesado, na 

verdade ela nos traz uma reflexão. Que reflexão é essa? 

 

Veio como um desabafo, uma reflexão sobre a humanidade. Sobre os 

hábitos que a gente tem. Sobre o individualismo, que é um mal de séculos, 

mas parece que vai aumentando. A intolerância, o ódio. Mas a música 

não tem um clima pesado, negativo. Ela questiona tudo isso e acaba 

passando uma mensagem de união e amor... 

 

2. O individualismo tornou-se um mal que vem crescendo há séculos. Retire 

um trecho da música que comprove tal afirmação: 

 

3. "Viver de verdade não dá para fingir". Existe muito esse "fingir" hoje em 

dia? 

 

4. Vivemos em uma sociedade egocêntrica, que às vezes vive uma 

realidade não tão real. Onde nos deparamos com essa felicidade 

individualista e surreal? 

 

5. “Uma briga de ego e de poder traz sofrimento e consequências de um 

caminho que não é bom para ninguém. O principal [a ser feito] seria as 

lideranças se entenderem.” Comprove a afirmação acima com um trecho 

da música: 

 

6. Explique com suas palavras o título da música de Gabriel, O pensador: 

 

7. Que outro título você daria a música "A cura tá no coração" de Gabriel o 

pensador: 

 

8. Como seria o mundo pós pandemia, conforme a música. Retira o trecho 

que fala das possíveis mudanças que poderiam haver 

 

9. Vamos ser pessoas melhores depois da pandemia? Justifica: 

 



1.  “Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho 

   É, o vírus nos roubou os abraços 

   Pra gente se lembrar da importância desses laços:” 

 

 
A partir do trecho e da imagem acima, faça uma reflexão sobre a 

importância do afeto e de como a situação em que estamos vivendo tem 

impactado as relações familiares: 

_____________________________________________________________________________

__________________ 

ATIVIDADE PARA ENVIAR 

Nome: ____________ 
 

Escreva com as palavras abaixo, versos rimados refletindo sobre o que 

o seu coração deseja para o “Novo Normal” que enfrentaremos: 



Matemática





Língua Inglesa



MODAL VERBS 

“Modal verbs” (verbo modal) que, na língua Inglesa, tem o papel de auxiliar o verbo 
principal em uma frase.                                                                                                                         

O modal  SHOULD é usado para expressar conselho, exprimir uma expectativa ou 

uma obrigação mais fraca. Pode ser traduzido como “teria que”, “deveria”, “deve”. 

Exemplos: 

• My sister should listen our mother. She is so rude. (Minha irmã deveria escutar 
nossa mãe. Ela é tão grosseira) – expressa um conselho. 

• You should learn to drive. (Você deveria aprender a dirigir) – expressa um 

conselho. 

Veja algumas características ao utilizar o modal verb should: 

Não é necessário utilizar o verbo should com a partícula “to” e o verbo principal será 
utilizado no infinitivo e sem a partícula “to”. O correto é dizer “I should learn” (Eu 

deveria aprender) e não “I should to learn”. 

Ao utilizar o should nas frases interrogativas ele mudará de posição, aparecendo 

antes do sujeito. 

Exemplos: 

• Should we study in the library? (Nós deveríamos estudar na biblioteca?) 

• Should I speak English with you? (Eu deveria falar em inglês com você?) 

Ao utilizar o should em frases negativas é necessário acrescentar o “not” (forma 

contraída: shouldn’t) 

Exemplos: 

• He should not (shouldn’t) be worried because I am going to help him. (Ele não 
deveria estar preocupado porque eu estou indo ajudá-lo) 

• She should not (shouldn’t) tell us the truth. (Ela não deveria ter nos contado a 

verdade) 

Sendo assim, o verbo modal should é utilizado para expressar conselho, uma fraca 

obrigação, uma expectativa ou uma recomendação e equivale a “teria que”, “deveria”, 

“deve”. 

 

 

 

 

 

 

 





Ciências

Ácidos e Base 

 

 

 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto com o título “Ácidos e Base” da 

página 86 até 88 do livro didático; 

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

1- O que são substâncias orgânicas? 

2- O que são substâncias inorgânicas? 

3- O que são substâncias ácidas? 

4- Cite 3 ácidos fundamentais para produção de fertilizantes utilizados na 

agricultura: 

5- O que são substâncias básicas? 

6- Qual é a fórmula química da soda cáustica? 

7- O que é uma reação de neutralização? 

8- Cite um elemento comumente usado como tempero de nossa alimentação 

que é resultado de uma reação de neutralização? 

3º) Fazer a atividade com o título “De olho no tema” da página 88 do livro 

didático; 

4º) Os registros fotográficos da 13º semana de atividades remotas deverão ser 

encaminhados para o Professor Rafael até o dia 30/06/2020. O envio deverá ser feito para 

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

disponível nos grupos da escola.  

 

9º ANO 

Ciências 

 



Geografia
 

Aula Programada 

Disciplina de geografia- Profª Andréia               -   9º ano 

 

 

     A explicação da aula de hoje está disponível no link abaixo, a vídeo aula irá ajudar 

na compreensão do conteúdo abaixo. 

 

    Link: https://youtu.be/Yk_2m4og6bo 

    Título do link: Transição demográfica 

 

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

seu caderno: 

                                TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA NA EUROPA 

  Com a Revolução Industrial, no século XVIII, a população europeia aumentou, em 

função da melhoria das condições de higiene, dos avanços na área da medicina etc. 

  A diminuição das taxas de mortalidade e de natalidade deu início à chamada transição 

demográfica, ou seja, à diminuição do crescimento populacional, que hoje causa outro 

problema para a população europeia, o envelhecimento da população. 

 Com o passar dos anos, houve um aumento dos fluxos migratórios de vários países 

do mundo para o continente, principalmente de países que, no passado, foram colonizados 

pelos europeus.  

      No século XX, o acesso à informação, a “universalização” dos métodos 

anticoncepcionais, a crescente participação da mulher no mercado de trabalho e a educação 

fizeram com que as taxas de natalidade baixassem ainda mais. 

 Questões 

1-  De acordo com o texto, alguns fatores foram responsáveis pelo crescimento 

demográfico na Europa pós Revolução Industrial. Quais são esses fatores?  

2- Que problema mencionado no texto é provocado pela Transição Demográfica?  

3- O que os governos locais podem fazer para atenuar esse problema? 

Bom trabalho!!! 



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 



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 

Todos temos direitos! 

Você já parou para pensar em como é bom ter liberdade de andar na rua, ir à 

escola, conversar com amigos, alimentar-se, descansar e tantas outras coisas que fazemos 

diariamente? 

Pois bem, mesmo que estejamos passando por um período em que precisamos nos 

resguardar um pouco mais, ainda temos liberdade de escolher o que é melhor para nós.  

Em contrapartida, muitos ainda pensam que a liberdade de escolha não pertence a 

todos e isso gera problemas muito sérios para a sociedade. 

 Em função de muitas atrocidades que aconteceram no passado, o mundo inteiro 

se uniu para garantir o direito de viver dignamente e ter suas escolhas respeitadas. Para 

garantir esses direitos foi elaborada a Declaração dos Direitos Humanos, um documento 

que se aplica ao mundo inteiro e trata de direitos fundamentais do ser humano. O artigo 

II do documento declara: 

 “Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”. 

 O que são e quais os direitos que temos? Reflita. 

 Direito pode ser tudo aquilo que nos é garantido por uma lei; tudo o que podemos 

fazer sem o medo de sofrermos punição ou discriminação. Para tanto, em contrapartida 

ao direito, há outra palavra que deve ser entendida, o dever. Para que eu tenha meus 

direitos garantidos, alguém tem o dever de respeitá-los, certo? 

No Brasil, há outro documento importante que fala sobre os nossos direitos, a 

Constituição Federal de 1988. Nele consta que somos todos iguais e temos do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nele também se baseiam 

muitas de nossas leis, as que nos protegem e as que nos impõe obrigações.  

 A seguir, alguns dos direitos garantidos na Constituição Federal:  

 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 



 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei; 

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 

e a suas liturgias; 

 VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 

 

Para conhecer mais sobre a Constituição Federal, confira o documento completo em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

Para conhecer mais sobre os direitos humanos, confira o documento completo em:  

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. 

 

Atividades: 

1- Observe as imagens abaixo. A primeira sugere que todos nós somos iguais perante a 

lei. O que isso significa? 

 

2- Sabemos que não somos todos iguais na aparência, classe social, origem. Somos 

diferentes com direitos iguais, por isso observe a segunda imagem a seguir e descreva a 

seu sentimento em relação a ela. 

 

3- Diante da frase popular “o meu direito termina onde começa o direito do outro”, o que 

podemos aprender? 

 

4- Escolha um dos artigos dos documentos citados no texto e escreva sobre ele. 

 

  



 

 

 

 



Arte

Ed. Física

Aula 9º ano – história da arte movimentos artísticos 

Dando sequencia ao que vimos na aula anterior, movimento dadaísta, 

expressionista, a land art, agora abra o livro didático na página 162, vamos 

começar com a natureza na arte, leia o texto sobre as correntes artísticas da 

história da arte. Preste atenção nas figuras e vamos respondendo os 

questionamentos do livro. 

Imagem - Pôr do sol, de Giorgione – como descreverias essa obra ? que 

sensação ela te transmite? 

Imagem - Flint Castle, de William Turner – que sensação a obra te causa? 

Quais os tons de cores o artista utilizou nesta obra? 

Seguimos lendo a página 163, romantismo, iluminismo e realismo. 

Imagem - A liberdade guiando o povo, Eugène Delacroix – sobre o que trata a 

obra? 

Agora vamos para a página 164, leia o texto sobre impressionismo 

Quais os tons de cores o artista Claude Monet utilizou nas pinturas que estão 

representadas nas imagens dessa página? 

Cite uma nova ideia que os artistas impressionistas trouxeram para a arte? 

 

Esporte Futsal 

 Objetivo: treinar a habilidade específica de cabeceio. 

Aquecimento: Dez voltas correndo na volta da sua casa. 

Desenvolvimento da Atividade: 1º atividade para treinar o cabeceio de forma divertida, divida 

seus amigos em pegadores e fugitivos. Para que um aluno pegue o outro, ele deverá cabecear 

a bola no colega. Opte por bolas leves para não machucar os amigos (pode ser bolas de 

meia).2º atividade para aperfeiçoar o fundamento cabeceio jogue a bola em uma parede e 

cabeceia ela de volta. 

Volta à calma: alongamento geral 


