
9º ano C           

     

Língua Portuguesa: pesquisar e colar uma notícia de jornal ou 

revista que apresente HÁ (denotando tempo passado) e uma notícia 

que apresente A (denotando preposição de tempo futuro). 

Pesquise tirinhas que tenham 5 tipos de Figuras de Linguagem 

diferentes. 

 Recorte e cole a tirinha. 

 Grife a figura. 

Nomeie e explique a figura presente na tira. 

 

Matemática: pesquisar (apresentando a definição) sobre: 

 - Equação modular e realizar 05 exercícios de aplicação. 

- Problemas com inequações e realizar 05 exercícios de aplicação.  

- Círculo e subconjuntos do círculo e realizar e 05 exercícios de 

aplicação. 

O trabalho deverá ser manuscrito com capa digitada conforme as 

normas da ABNT.  

 

História: pesquisar sobre as revoltas do Período Regencial           

(motivos, locais e resultados). 



O trabalho deverá ser manuscrito, com letra legível, capa e 

conclusão. 

           

Geografia:  pesquisar sobre o Egito (localização, extensão territorial, 

população, língua, sua importância para a história do mundo e 

algumas curiosidades). 

O trabalho deverá ter no máximo três páginas, ser digitado, 

apresentar capa, conter imagens e referências bibliográficas. 

 

Biologia: Apostila 3 – Aulas 11 e 12 

Construa um mapa mental para cada aula, em papel sulfite. 

Utilize pouco texto, coloque imagens e destaque as palavras chaves 

de cada hormônio e das características do sistema reprodutor 

masculino descritas. 

         

Química: Tópicos de pesquisa: 1. Uso da massa molar como fator 

de conversão. 2. Uso da constante de Avogadro como fator de 

conversão. 3. Interpretação molar de equações químicas e seu uso 

como fator de conversão. 

OBS: Ater-se ao conteúdo estudado. 

O trabalho deve ser composto por: 



Capa contendo: nome da escola, disciplina e identificação do aluno 

(nome, número e série). 

Índice: identificando os conteúdos abordados e os seus exercícios. 

Conteúdo teórico sobre cada tópico de pesquisa e 4 exercícios 

(enunciado e resolução) para cada tópico de pesquisa. 

             

Física: pesquisar sobre resistores, associação de resistores e 

medidores elétricos. Realizar 10 exercícios (os três temas devem ser 

abordados).   

Observação: O trabalho deverá conter capa. 

 

Inglês: Parte 1 - Elabore em um folha de sulfite um mapa mental 

sobre CONDITIONAL SENTENCES (If clauses) . O mapa deve trazer 

algumas frases para exemplificar. 

 Parte 2 - Procure uma notícia em sites como CNN, BBC, The 

New York Times, que contenha um exemplo de uma Conditional 

Sentence, imprima a notícia, destacando a frase e aponte qual dos 

condicionais foi utilizado.   

Observação: O trabalho deverá conter capa. 

           

Arte:  realizar um mapa conceitual contendo os seguintes tópicos: 



Tópicos para orientação do mapa conceitual. Conteúdo: Texto: Arts 

and Crafts e Art Nouveau. 

1 – Surgimento do movimento Arts and Crafts apresentando os 
objetivos do movimento; 

2 – Teóricos ingleses responsáveis; 

3 – Diferença entre Belas Artes e Artes Aplicadas; 

4 – Características do movimento Art Nouveau; 

5 – Segmentos de Arte do Art Nouveau e 

6 – Características, vida e obra de Antoni Gaudí. 

O trabalho final deverá estar composto de: 

 Mapa conceitual; 

 Capa com título do trabalho, nome, número, série.  

Critérios de avaliação: 

Organização das ideias de cada mapa conceitual; 

Acabamento/Dedicação do trabalho; 

Criatividade em expor o tema; 

Abordagem dos conteúdos solicitados em cada questão. 

 


