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1.Português	
O Texto narrativo 

O Texto narrativo apresenta subgéneros, dos quais podemos destacar a fábula, o conto 
e o romance. 

A fábula 

A fábula é uma história breve em que as personagens são animais ou objectos que 

falam e agem como pessoas. Este tipo de narrativa apresenta sempre uma moral da 
história que, de certa forma, resume o texto. 

O Leão e o Rato 

       Um leão estava a dormir no seu covil em certa tarde de verão, quando um rato lhe 

passou por cima do focinho e o acordou. O leão rosnou furioso, e já ia esmagar o rato 
com a pata enorme quando:  

      - Oh, poupai-me, senhor - guinchou o rato. – Na verdade eu não mereço ser morto. 
Não vos fiz mal… e também não presto para comer. 

      O leão tornou a rugir ensonado. 

      - Além disso - continuou o rato - se me poupardes agora, talvez um dia possa fazer 
qualquer coisa por vós.  

      O leão rugiu uma enorme gargalhada, mas levantou a pata e o rato escapou-se a 
correr. 

      Passado algum tempo, o leão andava a caçar na floresta quando caiu numa 

ratoeira. Os caçadores tinham estendido uma grossa corda ligada a uma rede, no 

caminho onde o leão costumava passar, de maneira que, quando o leão tropeçou na 

corda, a rede caiu-lhe em cima e fechou-se, deixando-o preso até o dia seguinte. O leão 

deu voltas e sacudiu-se, e arranhou e mordeu a rede, mas quanto mais lutava mais 

preso ficava nela. Por fim não podia nem se mexer. Sem qualquer esperança de fuga, 
começou a rugir, e a sua voz ecoou em todos os recantos da floresta. 
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      Mas aconteceu que o rato também saíra par caçar nesta noite. É claro que depressa 

reconheceu a voz do leão e correu logo para o sítio onde ele estava. E vendo o que se 
passava disse: 

      - Não vos preocupeis, senhor, eu tiro-vos daí num instante. – Começou a roer e 

mordiscar as grossas malhas da rede. Passado pouco tempo, o leão já tinha as patas 
da frente de fora; depois, a cabeça; a seguir; as patas traseiras; por fim, a cauda. 

      O rato tinha feito qualquer coisa pelo grande leão, conforme prometera. De facto, 
salvou-lhe a vida.  

Fábulas de Esopo, Versão de Ricardo Alberty. 

 

 

Exercícios 

1. O texto que acabaste de ler é uma fábula. Justifica a tua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Quais são as personagens do texto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
3. Localiza a história no tempo e no espaço. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4. “O leão rosnou furioso, e já ia esmagar o rato com a pata…” 

a) Por que motivo o leão ficou enfurecido? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) O que disse o rato na tentativa de impedir o leão de fazer-lhe mal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Como é que conseguiu escapar o rato? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. “Passado algum tempo, o leão andava a caçar na floresta quando caiu numa 

ratoeira.” 

a) Quem havia montado a armadilha? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Como é que o leão ficou preso na ratoeira? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. “Sem qualquer esperança de fuga, começou a rugir, e a sua voz ecoou em todos 

os recantos da floresta.” 
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a) Explica por palavras tuas o sentido da passagem acima. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. “… se me poupardes agora, talvez um dia possa fazer qualquer coisa por vós.” 

a) Será que o rato conseguiu cumprir com a promessa que fez ao rei da selva? 

Justifica a tua resposta com uma passagem textual. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Identifica no texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Classifica o narrador quanto à presença. Fundamenta a tua resposta com uma 

passagem do texto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Apresenta a moral da história. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2.	Matemática	
Potência de base 10 
A potência de base dez é utilizada para abreviar múltiplos (ou submúltiplos) de dez. 

As potências de 10 são muito utilizadas na Física e na Engenharia para exprimir 

números muito grandes ou pequenos. A indicação é feita por um número multiplicado 

pela potência de dez.  

 

Expoente positivo 
As potências de base 10 são formadas pelo algarismo que multiplica a potência seguido 

de zeros da quantidade do número do expoente. 

Assim:  

100=10x10 (100 tem 2 zeros, por isso é igual a 10x10) 

1000=10x10x10 (1000 tem 3 zeros, por isso é igual a 10x10x10) 

100000 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 (100000 tem 5 zeros, por isso é igual a 

10x10x10x10x10) 

Para escrevermos estes números de uma maneira abreviada, basta indicar o número 

de dezenas envolvidas na multiplicação com um pequeno número (expoente) no alto 

da potência de 10. 

Logo, se 100 = 10 x 10, podemos dizer que:  

100 = 102 

1000 = 103 

100000 = 105. 

Nestes exemplos o expoente da base 10 é igual ao número de zeros. 

Expoente negativo 
Para expoentes negativos, também utilizamos o sistema exponencial. Assim: 

10-1= 0,1                (o expoente é -1, logo, 0,1 tem uma casa decimal) 

10-2= 0,01                                  (o expoente é -2, logo, 0,01 tem duas casas decimal) 

10-3= 0,001                                (o expoente é -3, logo, 0,001 tem três casas decimal) 

10-5= 0,00001                            (o expoente é -5, logo, 0,00001 tem cinco casas decimal) 
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Neste caso, para abreviar esses números indicamos o número de casas decimais com 

expoente negativo da potência de 10. 

 

Notação científica 

Notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números 
reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base dez. 

A população mundial é actualmente de cerca de 6,6 mil milhões de indivíduos. Como 

sabes, este número pode ser escrito da forma 6 600 000 000 ou, de uma forma ainda 

mais simples, recorrendo às potências. Desta forma a população mundial pode ser 
representada da seguinte forma:  

6 600 000 000 = 66 x108  

No entanto, a notação mais habitual para estes números não é esta, mas sim a de um 

produto de um número compreendido entre 1 e 10 (incluindo o 1 e excluindo o 10) por 

uma potência de base 10, em outras palavras: deve ser um número menor que 10. O 
número assim escrito diz-se escrito em notação científica.6 600 000 000 = 6,6 x109. 

Um número escrito na forma a x 10n, sendo a um número maior ou igual a 1 e menor 

do que 10 e n um número inteiro, diz-se escrito em notação científica. Nessa 

disposição, a é chamado de mantissa, ou coeficiente, e n é chamado de expoente, 
ou ordem de grandeza. 

A mantissa, ou coeficiente, é obtida ao posicionar a vírgula à direita do primeiro 
algarismo significativo do número.  

Na forma de notação científica, a mantissa do número 0,00045 é 4,5. Isso acontece 

porque o primeiro algarismo significativo é quatro. A mantissa do número 3256565 é 

3,256565, pois o primeiro algarismo significativo é três, embora todos sejam 
significativos.  
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Exemplos: 

Escreva 0,23 na forma de notação científica. 

A mantissa é 2,3 porque dois (2) é o primeiro algarismo significativo. Para isso, a vírgula 

deve ser deslocada onze (11) casas para a direita. Nesse caso, a ordem de grandeza é 
– 11.  

Assim: 

0,000000000023 = 2,3·10– 11 

Escreva 428000000 na forma de notação científica. 

A mantissa é 4,28. Para isso, a vírgula deve ser deslocada por oito casas decimais para 
a esquerda. Assim, a ordem de grandeza é + 8. Portanto: 

428000000 = 4,28·108 

Exercícios  

1.Escreve os números abaixo como potências de base 10: 
 
a) 1       f ) 100000 

 

b) 10      g) 1000000  

 

c) 100     h) 0,01 

 

d) 1000      i) 0,0001 

 

e) 10000     j) 0,0000001 
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2. Escreve os números abaixo na forma decimal: 

 

a) 1,2 *106      b) 2,34 * 107  

 

c) 5 * 10-7               d) 4,25 * 10-5 

    

e) 1,58 *10-8     f) 7,80 * 105  

 

g) 8,3 * 10-3     h) 2 * 103   

   

b) 3,0034 * 105 

 

 

3.Escreve em notação científica: 
 
a) 0,0000012    b) 0,234234   c) 0,0000000223 

d) 0,0204   e) 23.000.000    f) 1.325.000    

g) 8.532.000.000  h) 12.000.000.000.000 
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3.	Biologia. 	

Sistema ósseo muscular  

Esqueleto apendicular  

O esqueleto apendicular compreende os ossos dos 

membros superiores e inferiores. Ele é responsável pela 
movimentação e sustentação do corpo. 

  

Esqueleto apendicular dos membros superiores   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ossos da face  

O membro superior é caracterizado pela sua mobilidade, principalmente da mão. Em 

virtude de o dedo polegar ser oponível aos restantes dedos, o membro superior está 
adaptado a pressão.  

 

 

O membro superior é formado pelo 
braço, antebraço, pulso e mão.  Os ossos 
dos membros superiores são: 

• Clavícula: osso longo em formato de "s". 
• Escápula ou omoplata: osso plano de 

forma triangular. 
• Úmero: articula o cotovelo com os ossos 

do antebraço. É o maior osso do membro 
superior. 

• Rádio: osso longo que constitui a porção 
lateral do antebraço. 

• Ulna: osso longo que constitui a porção 
medial do antebraço. 

• Ossos da mão e punho: constituídos 

	

Figura2: ossos dos membros 
superiores 

	

Figure	1 observe as partes 
que fazem parte do 
esqueleto apendicular. 
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Esqueleto apendicular inferior 
 

O membro inferior é formado pela coxa, perna, 

tornozelo e pé. Eles são responsáveis pela 

sustentação e locomoção do corpo. Os ossos dos 
membros inferiores são: 

• Ossos do quadril: representa a fusão de 

três ossos - ílio, ísquio e púbis. 

• Fêmur: osso mais longo do corpo, presente 

entre a extremidade do quadril até o joelho. 

• Patela: osso triangular chato, responsável 

pela proteção da articulação do joelho. 

• Tíbia: osso longo localizado entre os pés e 

joelhos, responsável pela sustentação do peso do 

corpo. É o segundo maior osso do corpo. 

• Fíbula: osso longo que faz parte da articulação do joelho e não possui função 

relacionada à sustentação do corpo. 

• Ossos do pé e tornozelo: os ossos do pé são divididos em tarsos, metatarsos e 

falanges, somando 26 ossos. O tornozelo é a articulação entre o pé e a perna, sendo 

formado pela tíbia, fíbula, e por um osso do pé, o tálus. 

Existe ainda a cintura pélvica, formada pelo osso ilíaco. Ela é responsável pela ligação 

entre os membros inferiores ao tronco, que corresponde a uma porção do esqueleto 
axial. 

 

 

 

 

 

 

Figure	3	Ossos	do	membro	inferior	do	corpo 
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  Exercícios  

1. O esqueleto é dividido em esqueleto axial e apendicular. Analisa cada uma das 
alternativas abaixo e marque a única que não representa um osso do esqueleto 
apendicular 
A. Rádio 
B. Carpo 
C. Escapula  
D. Esterno  
E. Patela   

 

2. Preenche o quadro abaixo conforme no exemplo. 
 

   

 

3. Desenha no seu caderno o esqueleto humano e faça a legenda  
 
 
 

 

 

Nome do osso Localização  Tipo de osso 

Úmero Braço Longo  

Carpo    

Tíbia    

Frontal   

Vértebras    



	
13	

4.	Geografia	
Variação da temperatura 

Variação diurna  

A temperatura mínima do dia regista-se um pouco depois de nascer o sol, e atinge o 

seu máximo às 14 horas, passando depois a diminuir até um pouco antes do nascer do 
sol no dia seguinte. 

Razões da variação diurna da temperatura num lugar. 

No início de manhã, as temperatura baixas porque os raios solares incidem no lugar 

com grande obliquidade e por isso: a espessura da atmosfera atravessado pelos raios 

solares é muito grande, pelo que permite a quantidade de energia solar que chega as 

baixas camadas da atmosfera e a superfície do lugar é muito pequena, pois parte da 

mesma energia vai sendo absorvida ao longo do seu trajecto, no seio da atmosfera, a 

superfície aquecida ou iluminada de uma determinada faixa de raios é muito grande, 

pelo que a quantidade de energia recebida por cada unidade da superfície é muito 
pequena o que tem como resultado o fraco aquecimento. 

Meio-dia desde o início de manhã até o meio-dia, o sol vai-se elevando a obliquidade 

dos raios vai diminuindo, a espessura dos raios solares vai reduzindo assim como a 

superfície aquecida pelos raios solares a quantidade de energia vai aumentado, o que 
tem como resultado a elevação de temperatura. 

Pôr-do-sol, partir do meio-dia dá-se o inverso, o sol vai baixando e por isso, a 

obliquidade dos raios solares vai aumentando, a superfície iluminado aumenta e tem 
como resultado a diminuição da energia recebida e da temperatura. 

Noite: o sol encontra-se baixo do horizonte, a superfície terrestre não recebe energia 

solar. Daí que o baixo aquecimento camadas é devido exclusivamente ao calor libertado 
pela terra. 
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Variação anual da temperatura  

A variação anual da temperatura é consequência do movimento de translação da terra. 

A duração dos dias e das noites vária ao longo do ano, excepto no equador onde os 

dias são sempre iguais as noites. O sol no seu movimento aparente descreve a sua 

trajectória entre o trópico do Câncer e o trópico de Capricórnio. Quanto maior o dia 

solar, maior vai ser a quantidade de calor recebida pela terra, logo mais elevadas vão 
ser as temperaturas. 

Os raios solares não incidem da mesma forma em todos lugares da superfície terrestre, 

em consequência da inclinação do eixo da terra em relação ao sol. Nas regiões 

equatoriais, a quantidade de energia solar recebido varia pouco ao longo do ano. 

Quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de Capricórnio, o 

hemisfério sul recebe mais calor do que hemisfério norte e beneficia mais horas de luz. 

Quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de câncer, o 

ângulo de incidência dos raios é menor do hemisfério sul. Assim, neste período este é 
menos aquecido, o que corresponde ao inverno.   

Exercícios  

Variação diurna  
 
1. Considera um dia á tua escolha. Descreve a variação da temperatura desde o 

momento em acordas até ao momento em que deitas. Representa a curva dessa 
variação. 

Escreve a data do dia da observação  

a). Identifica as razões dessa variação  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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b). A que horas se registou a temperatura máxima. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c). Identifica o movimento da terra a que associada a variação da temperatura que 
descreveste. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
___________________________ 

d). Qual foi o comportamento da temperatura de noite. Justifica a tua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
___________________________________ 

2. Variação anual da temperatura. 

a). Os raios solares não incidem da mesma forma em todos lugares da superfície 
terrestre. Concordas? Justifica a tua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b). Localiza o seu país tendo como referencia o equador. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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c). Como se comporta a temperatura no seu país nos meses de Maio á Julho. Justifica 
afirmação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________ 

Continua estudando e ti protegendo do inimigo comum (coronavírus), acompanha todas medidas de 

prevenção divulgadas pelo ministério de saúde. 

Cuida de ti e dos outros 

Professor: Ramalho Machado.  Contacto: 844778163.  Email: ramalhofranciscomachado@gmail.Com 
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5.	História	
As principais transformações físicas dos Hominídeos 

• Conquista da posição vertical e da bipedia, que libertou as mãos da marcha e 
possibilitou a utilização no fabrico de instrumentos. 
 
• Aumento da caixa craniana e da massa cerebral. 

• Desenvolvimento da linguagem, facilitando a comunicação dentro da comunidade. 

Este conjunto de transformação física diferenciou o ser humano dos primatas, ao 

fabricar instrumentos e utiliza-los. A pedra, a madeira, os ossos dos animais eram os 

materiais usados para produzir instrumentos no paleolítico que eram ( bifaces, pontas 

de seta, arpões rapadores). O Homo Sapiens que viveu um pouco por todos 

continentes, o Homo Sapiens vestia-se com peles de animais e já tinha suas crenças 

mágico-religiosas, enterravam os seus queridos, com alimentos, flores e instrumentos, 

manifestando a crença na vida para além de morte. O homo Sapiens Sapiens 

apresentava características semelhantes ao ser humano actual, vivia em grutas e 
caravanas. 

A hominização esteve relacionada com as mudanças climáticas, a flora, a fauna que 

obrigaram os hominídeos a adaptar-se as novas situações para conseguirem 
sobreviverem. 

Descoberta de fogo e sua importância. 

Durante o fabrico de instrumento, o Homo erectus percebeu que, batendo duas pedras 
ou friccionando dois pedaços de madeira, era possível produzi fogo. 

O fogo permitiu afugentar os animais selvagens, cozinhar os alimentos, aperfeiçoar o 

fabrico de instrumento de madeira, aquecer e iluminar as grutas e as cavernas, 
desenvolver a linguagem pelo convívio em volta da fogueira. 
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Exercícios  

1. Transformações físicas dos hominídeos. 

a). Qual é a diferença que existe entre os primatas e os primeiros homens? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b). Caracteriza a veste, religião dos Homo Sapiense. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c). A hominização esteve relacionada com as mudanças climáticas. Comenta a 
afirmação. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Descoberta de fogo 

a). Qual foi a importância do fogo para os primeiros homens. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2.1. Classifica as afirmações em verdade (v) ou falsas (f). 

a). O fogo era retirado na natureza pelos hominídeos ___________ 

b). Os animais ferozes fogem do fogo. _______ 

c). O fogo era usado para cozinhar os alimentos________. 

d). A madeira aquecida pelo fogo pode ser pode ser moldada __________ 

e). Corrige as afirmações falsas, tornando-as verdadeiras. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Continua estudando e ti protegendo do inimigo comum (coronavírus), acompanha todas medidas de 

prevenção divulgadas pelo ministério de saúde. 

Cuida de ti e dos outros 

Professor: Ramalho Machado.  Contacto: 844778163.  Email: ramalhofranciscomachado@gmail.Com 
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6.	Física	

Noções fundamentais de movimento 
 

Espaço (s) 

Espaço é a posição (localização) de um objecto em certo instante (momento) em 
relação a um determinado referencial. O seu símbolo é (s), e a sua unidade no S.I. é o 
metro (m). 

Exemplos: 
a) A placa numa estrada informa nossa posição (espaço), ou seja, onde estamos. 
b) O numero de sua casa indica a localização (espaço) dela na sua rua para o 
referencial no início de rua. 
c) A latitude e longitude de um barco indicam a sua posição (espaço) no planeta Terra. 

 

Variação de Espaço (Deslocamento) 

A posição de um corpo (móvel) pode variar à medida que ele se afasta ou se aproxima 
do referencial, e a essa variação de posição chamamos deslocamento. 

O deslocamento de um móvel é representado por ΔS (lê- se: "delta s") e corresponde à 
localização que o móvel ocupa no final do movimento (posição final s) menos sua 
posição no início do movimento (posição inicial S0). 

 
 

Distância Percorrida (D) 

É o comprimento da trajectória percorrida pela partícula, informando quanto a partícula 
realmente percorreu entre dois instantes. Para obtermos a distância percorrida, 
devemos considerar os valores absolutos de todos os deslocamentos escalares 
efetuados durante o movimento do corpo. 

 
Intervalo de Tempo (∆𝒕) 

Corresponde ao tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial do 
movimento, de forma geral, é a duração de um evento. 
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Exemplo: 

Um automóvel, sobre uma estrada, parte da cidade A (km 10) no instante 3 horas, 
passa pela cidade B (km 410) no instante 7 horas e chega à cidade C (km 310) às 8 
horas. 

 

Podemos então determinar: 

I. Entre as cidades A e B 

O espaço inicial (S0): S0 = 10 km 

O espaço final (S): S = 410 km 

O instante inicial (t0): t0 = 3 h 
O instante final (t): t = 7 h 

O intervalo de tempo (∆𝒕): ∆𝒕 = t - t0  ∆𝒕 AB = 7 - 3 = 4  ∆𝒕 AB = 4h 

Deslocamento (∆𝒔 ): ∆𝒔 = S - S0  ∆𝒔 AB = 410 - 10 = 400 ∆𝒔 = 400 km 

II. Entre as cidades B e C 

O espaço inicial (S0): S0 = 410 km 

O espaço final (S): S = 310 km 

O instante inicial (t0): t0 = 7h 

O instante final (t): t = 8 h 

O intervalo de tempo (∆𝒕): ∆𝒕 = t - t0  ∆𝒕 BC = 8 - 7 = 4  ∆𝒕 BC = 1h 

Deslocamento (∆𝒔): ∆𝒔 = S - S0  ∆𝒔BC = 310 - 410 = -100  ∆𝒔 BC = -100km 

III. Entre as cidades A e C 

O espaço inicial (S0): S0 = 10 km 

O espaço final (S): S = 310 km 

O instante inicial (t0): t0 = 3 h 

O instante final (t): t = 8 h 

Deslocamento (∆𝒔): ∆𝒔 = S - S0  ∆𝒔 AC = 310 - 10 = 300  ∆𝒔 AC = 300km 
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Observação: 

• Se a partícula mover-se no sentido da trajectória ∆𝒔 será positivo. 

• Se a partícula mover-se em sentido contrário ao da trajectória ∆𝒔 será negativo. 

• Se a posição inicial coincide com a posição final, ∆𝒔 = 0. 

• Se o móvel voltar ao ponto de partida através de uma trajectória fechada, sem 
inverter o sentido de seu movimento, então ∆𝒔 não será nulo e sim igual à distância 
percorrida. 

 

Exercícios  
1. Um automóvel deslocou-se do km20 até o km65 de uma rodovia, sempre no 
mesmo sentido. Determine o deslocamento. 

 

2. Um caminhão fez uma viagem a partir do km 120 de uma rodovia até o km30 da 
mesma. Qual foi o deslocamento do caminhão? 

 

3. Um carro vai do km 40 ao km 70. Determine:  

a) A posição inicial e a posição final. 

b) O deslocamento entre as duas posições. 

 

4. Um carro retorna do km 100 ao km 85. Determine:  

a) A posição inicial e a posição final.  

b) O deslocamento entre as duas posições. 

 

5. Um carro percorre uma rodovia passando pelo km 20 às 9 horas e pelo km 45 às 
10 horas. Determina:  

a) As posições nos instantes dados.  

b) O deslocamento entre os instantes dados. 
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7.	Francês	
Thème : Comment présenter quelqu’un 

Le verbe : présenter  

Exercices 

D’abord, lis les textes ‘‘dialogues’’. (1ro leia os diálogos) Pag 20 du Livre de la 9eme 

classe. 

 

Ensuite, conjugue le verbe présenter au présent de l’indicatif : 
Je présente                           Nous présentons 

Tu présentes                         Vous présentez 

Il / elle présente                    Ils / elles présentent 

 

Comment se présenter 

Forme familière : la forme familière c’est le modèle utilisé entre les gens qui ont une 

intimité, se représente par l’utilisation de : Tu / te 
Ex : Je te présente Mariana, elle est ma collègue.    

 

Forme de politise : la forme de politise c’est le modèle utilisé entre les gens qui n’ont 

pas aucune intimité, se représente par l’utilisation de : Vous / vous. 

Ex : Je vous présente Madame Emilia, elle est la directrice de mon école.  

 

Pour présenter quelqu’un, on dit :  

Je te / vous présente … 

Voici Roll … 

Voilà Claudio … (C’est + nom) 

Il est étudiant.    (Il est + adjectif) 

Elle est célibataire. (Elle est + adjectif)  

J’ai l’honneur de te / vous présenter … 

J’ai le plaisir de vous présenter … 
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1. Complete le dialogue avec : C’est ; Il est, elle est…  

 

Ah, tiens voici Franz, __________________ le nouveau 

collègue. ____________________ Brésilien. 

__________________ un beau garçon. ____________________ sympa aussi ? 

Oui, ___________________ sympa. __________________ un garçon charmant.  

Je vois, tu es amoureuse, non ? 

N’invente pas d’histoire, toi ! 

 

2. Imagine un personnage et présente-le pour quelqu’un. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
T.A.M 

 

1. Parle de membres de la famille. 

2. Lis le texte de la pag 24 et réponds aux questions 1 de l’interprétation du texte et 2 

de l’arbre généalogique. 

  

NB : Organisez bien le contenu dans le cahier, faites les exercices dans la feuille et dans 

le cahier. (Organize devidamente o conteúdo no caderno, faça os exercícios na folha e 

caderno). 
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8.	E.	Visual			
	

Trabalho	prático	
	
1. Realiza numa TELA branca de formato A4 ou A3 uma composição formal. 
 
2. Usa o desenho de frutas que aparece nos pacotes de sumo santal, ceres, 
compal e outros (mistura de frutas). 

 

3. Pinta usando tinta guache. 
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9.	Agro-pecuária			
Propagação das plantas 

A propagação das plantas é uma actividade que se realiza depois da preparação do solo e consiste 

em disseminar ou colocar a semente no solo. A propagação pode ser generativa (aquela em que 

a multiplicação das plantas é feita por meio de uma semente botânica) ou vegetativa (parte do 

caule da planta).   

Semente botânica é um órgão resultante da reprodução sexuada, isto é, resulta da fecundação e 

maturação natural do óvulo.   

 Constituição da semente  

As sementes botânicas são constituídas pelo tegumento e pela amêndoa.   

• Tegumento (casca) - é a parte externa que envolve e protege a semente.  

• Amêndoa – é a parte interna da semente e é constituída pelo embrião e pelos cotilédones.   

• O embrião é formado pelas seguintes partes:  

Radícula – parte que origina a raiz;  

Caulículo – parte que origina o caule;  

• Gémula/folhas primárias – origina a parte aérea da planta (folhas e ramos);  e  

• Cotilédones – são pequenas folhas ricas em substâncias nutritivas que alimentam o 

embrião durante a germinação.      

			

EXERCÍCIOS 

1. Quais são os tipos de propagação das plantas?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. O que é propagação generativa?  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Quais são as partes que constituem a semente?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Faz corresponder os constituintes da semente (Coluna A) e a função de cada um deles (Coluna 

B).  

Coluna A                                         Coluna B  

1. Radicula                                      A. parte que origina as folha  

2. Gémula                                         B. parte que origina o caule  

3. Caulículo                                        C. parte que origina a raiz           	

	


