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Conferido e Autorizado por: ____________________________________________________ Data: _____/ _____/ ______ Folha nº: _________ 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

9º A 

CIÊNCIAS 

 

1. EXPLIQUE OS MODELOS ATÔMICOS DÊ: 

A. DALTON: 

B. THOMSON: 

C. RUTHERFORD: 

D. BOHR: 

2. DEFINA: 

A. NÚCLEO: 

B. PRÓTONS: 

C. NÊUTRONS: 

D. ELÉTRONS: 

3. EXPLIQUE: 

A. NÚMERO ATÔMICO: 

B. ELEMENTO QUÍMICO: 

C. NÚMERO DE MASSA: 

D. ISÓTOPOS: 

E. ISÓBAROS: 

F. ISÓTONOS: 

4. POR MEIO DE UMA TABELA REPRESENTE OS NIVEIS DE ENERGIA E A 

QUANTIDADE DE ELÉTRONS PRESENTES NA CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA. 

(PÁGINA 270) 
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ATIVIDADE AVALIATIVA  

Para responder as questões consultar a apostila de Educação Física e pesquisar em livros e 

internet. 

1) Você deverá criar um aplicativo com 4 exercícios físicos. O tema dos exercícios devem 

estar ligado aos alongamentos ou esportes: a seguir os itens para orientação dos alunos 

na criação do aplicativo.  

• Nome do aplicativo 

• Tema 

• Descrição de cada exercício 

• Duração de cada exercício 

•  Materiais utilizados 

 

2) O que são Habilidades motoras? 

 

3) Cite exemplos de Habilidades Motoras? 

 

4) De exemplos de como a tecnologia pode melhorar nossa qualidade de vida? 

 

5) Defina Capacidades Físicas? 
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Exercícios para fixação do conteúdo de Geografia 

 

1) Quais as características gerais da industrialização? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2) Além dos modelos apresentados, existem empresas que podem ser classificadas 

em indústrias de transformação. Essas empresas transforma a matéria-prima em: 

Defina: 

 

A) Bens de 

produção_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

B) Bens intermediários ou de 

capitais_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

C) Bens de 

consumo______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Qual a diferença entre artesanato e manufatura. 

 

 

4) Quais são as três formas ou modelos diferentes denominados da fase da 

revolução industrial? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5) Onde ocorreu a primeira revolução industrial? 

 

 

6) Como está relacionado o processo de industrialização dos Estados Unidos da 

América 
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7) Defina: 

8) a) A era 

meji_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

B) Plano 

colombo______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

C) Plano 

marshall______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9) Como fica as questões ambientais em relação a industrialização? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10) O que significa industrialização tardia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11) Cite as principais características da industrialização tardia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12) Como foi feita a industrialização na América Latina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13) Quem são os Tigres Asiático? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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14) Que países fazem parte do novos Tigres Asiáticos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15) Cite as características gerais da Índia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16) Como fica a questão socioambiental da industrialização tardia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

 
 

ATIVIDADE DE REVISÃO 9° ANO - HISTÓRIA 

1) A Revolta da Chibata manifestou a insatisfação dos marinheiros durante a Primeira 
República, período que foi caracterizado por uma série de outras revoltas. Marque a 
alternativa que traz um movimento que NÃO ACONTECEU durante a Primeira República: 

a) Revolta da Vacina 

b) Guerra do Contestado 

c) Intentona Comunista 

d) Revolta do Forte de Copacabana 

e) Greve de 1917 

2) A Revolta da Chibata foi resultado da insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos 
físicos e sofreu intensa repressão do governo. O presidente responsável por ordenar a 
repressão contra os marujos foi: 

a) Nilo Peçanha 

b) Afonso Pena 

c) Rodrigues Alves 

d) Artur Bernardes 

e) Hermes da Fonseca  

3) Qual foi o estopim para o início da Revolta da Chibata em 1910? 

a) punição dada ao marujo Marcelino Rodrigues Menezes, que foi condenado a receber 250 
chibatadas. 

b) prisão do marujo João Cândido após ato de insubordinação praticado em viagem nas 
proximidades da costa chilena. 

c) decreto presidencial ordenando a redução em 15% do soldo dos marujos. 

d) decreto presidencial realizado em outubro de 1910 que reinstituía a chibata como forma 
de punição. 

e) insatisfação dos marujos pela repressão que a população estava sofrendo durante a 
Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. 

4) A respeito da Revolta da Chibata ocorrida em 1910, selecione a alternativa FALSA: 

a) Um dos líderes do movimento, João Cândido, era conhecido como Almirante Negro. 

b) A Revolta da Chibata teve aprovação do alto escalão da Marinha, que viu a oportunidade 
para iniciar a tomada de poder no Brasil para restauração da monarquia. 



 

 
 

c) A revolta aconteceu quando os marujos tomaram quatro embarcações que estavam 
estacionadas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. 

d) A resposta do governo foi repressiva, e os envolvidos na revolta foram presos, sendo 
alguns torturados e expulsos da corporação. 

e) Além da insatisfação com as chibatadas, a revolta manifestou a insatisfação com o racismo 
presente na Marinha e as desigualdades da sociedade. 
5) (Cesgranrio) O governo Rodrigues Alves (1902-1906) foi responsável pelos processos de 
modernização e urbanização da Capital Federal - Rio de Janeiro. Coube ao prefeito Pereira 
Passos a urbanização da cidade e ao Dr. Oswaldo Cruz o saneamento, visando a combater 
principalmente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Essa política de urbanização e 
saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto 
à população pobre da cidade e à opinião pública porque: 

a) mudava o perfil da cidade e acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a 
população pobre. 

b) transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e 
acabava com os infectos quiosques. 

c) desabrigava milhares de famílias, em virtude da desapropriação de suas residências, e 
obrigava a vacinação antivariólica. 

d) provocava o surgimento de novos bairros que receberiam, desde o início, energia elétrica 
e saneamento básico. 

e) implantava uma política habitacional e de saúde para as novas áreas de expansão 
urbana, em harmonia com o programa de ampliação dos transportes coletivos. 

6) Oswaldo Cruz, médico sanitarista e especialista em micro-organismos, foi um dos 
principais defensores e articuladores da campanha pela vacinação obrigatória no governo 
Rodrigues Alves. Quais ideias científicas guiavam o pensamento do Cruz? 

a) positivismo, cujo criador foi August Comte. 

b) higienismo, cujo principal difundidor foi Louis Pasteur. 

c) sociologismo, defendido por Émile Durkheim. 

d) fascismo, criado por Benito Mussolini. 

e) pragmatismo, desenvolvido nos Estados Unidos por William James 



 

 
 

7) Uma das medidas aplicadas à cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1903, que auxiliou as 
práticas de higienismo que culminariam na Revolta da Vacina, em 1904, foi: 

a) a criação do aterro do Flamengo. 

b) a construção da ponte Rio-Niterói. 

c) a deportação de imigrantes. 

d) a reforma urbana de Pereira Passos. 

e) a criação de campos de concentração para doentes de varíola. 

8) (Unitau) No governo Rodrigues Alves (1902-1906), ocorreu a revolta da vacina, que 
estava contextualizada: 

a) na modernização e no saneamento do Rio de Janeiro. 

b) na modernização e no saneamento do Brasil como um todo. 

c) no combate às doenças epidêmicas promovido pela ONU. 

d) na recepção aos imigrantes. 

e) na oposição entre os setores rural e urbano. 
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          Complete com Present Perfect ou Simple Past. 

1) Last night I _______ (lose) my keys. I had to call my flatmate to let me in.  

2) I ________ (lose) my keys. Can you help me look for them?  

3) I _______ (visit) Paris three times. 

 

 

4) Last year I ________ (visit) Paris. 

 

 

5) I _______ (know) my great grandmother for a few years - she died when I was eight. 

 

 

6) I ______ (know) Julie for three years. We still meet once a month. 

 

7) I ______ (play) Hockey since I was a child - I'm pretty good! 

 

8) She ______ (play) hockey at school but she didn't like it. 

 

 

9) Sorry, I ______ (miss) the bus. I'm going to be late. 

 

 

10) I _______ (miss) the bus and then I ______ (miss) the aeroplane as well!  
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 Coloque nomes de filmes que você gosta, de acordo com cada gênero. 
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‘Marque (1) para Present Perfect e (2) para Simple Past. 

 

(     ) You have seen many different things since 2014.  

(      ) Did you watch the movie last night? 

(    ) You've won one million dollars! 

(     ) He has been married for two and a half years. 

(     ) I didn't expect that to happen. 

(     ) He's known Anna for a long time. 

(     ) I went to expect Spain last year. 

(     ) She has been sick since January. 

(     ) She's lost a lot of weight recently. 

(     ) I lived here when I was a child. 
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ATIVIDADES AVALIATIVAS 

1) Faça a leitura do poema de Heitor Ferraz e responda: 

Asas de guarda–chuva 

Quando começa a chover, 

os morcegos se assanham. 

Abrem as asas pretas, 

e na chuva se banham. 

 

Passam em voos rasantes 

raspando por nossas cabeças. 

Alguns se agitam e dançam, 

outros voam com pressa. 

 

Mas quando a chuva para 

-zapt, zupt-, a asa se fecha, 

e eles dormem recolhidos 

atrás da porta, numa brecha. 

 

Alguns pobres coitados 

acabam esquecidos. 

Ficam tristes e pendurados 

entre achados e perdidos. 

Bichos da cidade São Paulo 

 a) Quantos versos tem o poema “Asas de guarda-chuva”? 

R:____________________________________________________________________________________ 



  

b) Quantas estrofes há no poema? 

R:____________________________________________________________________________________ 

  

c) Reescreva dois pares de rima do poema. 

R:____________________________________________________________________________________ 

  

2) Identifique as figuras de linguagem nas frases abaixo: 

a) Ele cantou uma linda canção. 

(     ) hipérbole       

(     ) pleonasmo       

(     ) metáfora  

 

b) Ela viu com seus próprios olhos. 

 (     ) hipérbole       

 (     ) pleonasmo      

 (     ) metáfora     

 

c) Aquela mulher é uma leoa. 

 (     ) metáfora         

 (    ) comparação    

 (     ) hipérbole      

 

3) Leia o texto: Canibalismo entre insetos 

    Seres que nascem na cabeça de outros e que consomem progressivamente o corpo destes até aniquilá-los, 

ao atingir o estágio adulto. … Esse é um enredo que mais parece de ficção científica. No entanto, acontece 

desde a pré-história, tendo como protagonistas as vespas de certas espécies, e é um exemplo da curiosa relação 

dos ‘inimigos naturais’, aproveitada pelo homem no controle biológico de pragas, para substituir com muitas 

vantagens os inseticidas químicos.  

(Revista Ciência Hoje, nº 104, outubro de 1994, Rio, SBPC) 

  

a) O texto apresenta linguagem denotativa ou conotativa? Explique. 

R:____________________________________________________________________________________ 



  

4) Coloque ( D ) para denotativo e ( C ) para conotativo: 

 

(    ) Hoje irei ao cinema. 

(    ) João quebrou  o espelho do banheiro. 

(    ) Esse menino tem um coração de ouro. 

(    ) A Praça do peixe  fica no coração de Bataguassu. 

(    ) Fiz um transplante de coração. 

(    ) Karina é mesmo má tem um coração de pedra. 

(    ) Para vencer a luta era preciso alcançar o coração do país. 

(    ) Kelly completou vinte primaveras. 

(    ) Na primavera as flores abrem suas pétalas. 

(    ) Correu muito, porém não pegou o trem para São Paulo. 

(    ) A tempestade foi terrível no Rio de Janeiro. 

(    ) Minha mãe  é meu espelho. 

(    )Carla superou seus problemas conjugais. 

(    )”O amor é fogo que arde sem se ver…” 

(    )Pedro mora no coração de São Paulo. 

5) Leia o trecho da música Águas de março, de Tom Jobim, e marque a alternativa que corresponde à 

figura de linguagem que se destaca no trecho. 

 

“É pau, é pedra, é o fim do caminho”. 

a) Aliteração 

b) Pleonasmo 

c) Onomatopeia 

d) Assonância 

e) Sinestesia 

 

6) Marque a alternativa que contenha APENAS figuras de linguagem sonoras: 

a) Aliteração – Onomatopeia 

b) Assonância – Sinestesia; 

c) Onomatopeia – Eufemismo; 

d) Zeugma – Onomatopeia; 

e) Zeugma – Anacoluto. 



 

7) Leia o trecho da música “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, e indique a alternativa na qual esteja 

escrita a figura de linguagem presente no trecho. 

 

“É bonita, é bonita e é bonita!”. 

a) Onomatopeia 

b) Metáfora 

c) Metonímia 

d) Pleonasmo 

e) Assonância 

 

8) Indique a expressão em que não ocorre pleonasmo. 

a) entrar para dentro 

b) adiar para depois 

c) liberdade escrava 

d) fatos reais 

e) encarar de frente 

f) certeza absoluta 

9) Qual das seguintes figuras de linguagem não pertence ao grupo das figuras de palavra? 

a) metáfora 

b) comparação 

c) metonímia 

d) sinestesia 

e) assonância 

f) perífrase 

g) catacrese 

10) Assinale com v (verdadeiro) ou f (falso) as figuras de linguagem identificadas nas frases seguintes. 

a) Meus netos respeitam meus cabelos brancos. Metonímia 

b) Quem foi o inteligente que cometeu esses erros todos? Ironia 

c) Eu vi o sol. Eu vi a lua. Eu vi você. Silepse 

d) Fiquei sentada, ouvindo a doce música. Sinestesia 

e) Meu filho é teimoso como uma mula. Metáfora 

 

 

 

11) Identifique a figura de linguagem usada nas alternativas abaixo: 

Ouvimos um enorme bum! 

Já não aquento mais esse tique-taque! 

Quando eu menos esperava, plim, ele apareceu. 



a) onomatopeia 

b) aliteração 

c) assonância 

12) Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações: 

a) Parabéns por tudo. 

b) Que comportamento agressivo! 

c) Será que ele vem hoje? 

d) Eu quero! 

e) Agora, por favor! 

f) Nem pense nisso. 

13) Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos: 

a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. 

b) Na semana passada fomos ver o filme do Batman. 

c) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 

d) A minha vizinha me emprestou esse livro. 

e) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. 

14) De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos acima em simples ou 

compostos. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

15) Atribua o conceito de frase, oração ou período às lacunas a seguir, levando em consideração o 

discurso por elas apresentados: 

a –Nossa! Que dia belo! ______________________ 

b –Preciso revelar-lhe um grande segredo. ___________________ 

c –Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. ___________ 

d –“E agora, José? _______________ 

e –Durante a viagem, visitamos lindos lugares. ___________________ 

f - Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. ________________ 

 

 

 

O senhor é minha força meu escudo; nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. 

Salmos 28:7 

https://www.pensador.com/autor/salmos_28_7/


 

 
 

Exercícios de Revisão 9 ano Lista 1 

1. Aplicando as propriedades da potenciação e da radiciação, resolva o que se pede.  
 

a) Transforme, em uma só potência, os números 4 74 4−  e
22

4

x

x−

 
 
 

. 

b) Calcule os valores de x e y, sendo 3x 8 64=  e 
1

32y 9 27=  . 

 

2. Se você pensa que, por morar a alguns quilômetros da sua escola, está a uma enorme distância dela, está 
equivocado. Um exemplo disso é a distância do Sol até Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Essa distância 
é aproximadamente igual a 778 500 000 km. Em compensação, existem distâncias microscópicas, como o raio 
do átomo de hidrogênio, que é aproximadamente igual a 0,000000005 cm. Esses números podem ser 
representados, em notação científica, respectivamente, por 
a) 7,785 x 108 e 5 x 109 
b) 7,785 x 108 e 5 x 10-8 
c) 7,785 x 108e 5 x 10-9 
d) 7,785 x 105 e 5 x 10-8 
e) 7,785 x 105 e 5 x 10-9 

 

3. No século III, o matemático grego Diofante idealizou as seguintes notações das potências:  
x - para expressar a primeira potência;  
xx - para expressar a segunda potência;  
xxx - para expressar a terceira potência.  
 
No século XVII, o pensador e matemático francês René Descartes (1596-1650) introduziu as notações x, x2, x3 
para potências, notações essas que usamos até hoje.  
 

(Fonte: GIOVANNI; CASTRUCCI; GIOVANNI JR. A conquista da matemática. 8. ed. São Paulo: FTD, 2002.) 

 
Analise as igualdades abaixo: 
I. ( )

43 4 12 16x y x y=  

II. ( )
00 05 3 4 1− + − − =  

III. 
0

0

1
2

2 2
1

3
4

+

= −

−

 

IV. ( ) ( )0 1 0 1 5
4 4 4 4

3
− −+  − =  

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas as igualdades I e II são verdadeiras.  
b) Apenas as igualdades I, III e IV são verdadeiras.  
c) Apenas as igualdades II e IV são verdadeiras.  
d) Apenas a igualdade IV é verdadeira.  
e) Todas as igualdades são verdadeiras. 

 

4. Considere as seguintes expressões: 

I. 
3 12

3 2
2

=  



 

 
 

II. ( )
1 3

2 3
6

−

=  

III. ( )
1

4 22 2 2=  

 
É (são) verdadeira(s)somente: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) I e III 

 

5.  

 As parasitoses intestinais representam inúmeros e grandes problemas médico-sanitário da sociedade 
em geral, pela frequência com que ocorre e, especialmente, pela possibilidade, às vezes, de incapacitarem 
os indivíduos atingidos, ou mesmo leva-los a óbito. [...]  

 Segundo o Comitê de Sistemática da Sociedade Internacional de Protozoologia, as amebas intestinais 
são: Sub-reino Protozoa, Philum Sarcomastigophora, Subphilum Sarcodina, Superclasse Rhizopoda, Classe 
Lobozia, Ordem Aemoebida, Família Entamoebida e Gêneros Entamoeba, Iodamoeba, Endolimax. [...] 

(Disponível em: <www.portaleducacao.com.br/farmacia/artigos/2893/amebiase>. Acesso em: 28 de nov. 2016.) 

 
Dentre as amebas citadas, destacamos a menor das amebas que vivem no homem, a Endolimax nana, medindo 
0,00001 m.  

a) Qual é o comprimento de 1 milhão de amebas enfileiradas?  

(Dica: antes de iniciar os cálculos transforme em notação científica) 

         
 

b) Se cada ameba possui 0,000005 g de massa, qual a massa de 1 milhão de amebas?  

 



 

 
 

Exercícios de Revisão 9 ano Lista 2 

1. Aplicando as propriedades da potenciação e da radiciação, calcule:  

a) 
3

8

5

4
4

4
  

b) 
8 7 5

2 2 2

3 3 3

−

 
     
     
     

 

c) 
3 4

5 3

x y

x (x y)



 
 

d) 
1

39 27   

 
2. Calcule o valor do Delta das as equações abaixo  

a) x2 – 5x + 6 = 0 

b) x2 – 16x = 0 

c) 4x4 – 9x2 + 2 = 0  

3. A distância que a luz percorre em um ano, chamada ano-luz é de aproximadamente           38 · 45 · 512 quilômetros. 
A notação científica desse número é: 

a) 9,5 ∙ 1010 

b) 0,95 ∙ 1012 

c) 9,5 ∙ 1012 

d) 95 ∙ 1012 

e) 9,5 ∙ 1014 

4. Os lados de um retângulo medem 4 3 cm e  2 3 cm. Com essas informações, calcule: 

a) A área do retângulo. 

b) O perímetro do retângulo. 

 

5. Calcule. 

a) 4 45 2 20+   

b) 62 . 6-4 : 6-2 

 

 

 



 

 
 

Exercícios de Revisão 9 ano Lista 3 

1. Determine as raízes das equações sendo U = R. 

a) x2 – 36 = 0 

b) x2 – 4x = 0 

2. O discriminante de uma equação é igual a 324. Essa equação 

a) possui uma raiz real. 

b) possui duas raízes reais iguais. 

c) possui duas raízes inteiras. 

d) possui duas raízes reais distintas. 

e) não possui raízes reais. 

 

3. Leia com atenção a notícia:  

Qual a distância da Terra ao Sol?  

 “Ao longo da história, os astrônomos tentaram encontrar a distância exata entre os dois corpos celestes e 
estabelecer uma unidade de medida para isso. Foi em 2012, quando a União Astronômica Internacional decidiu 
adotar uma medida exata e, assim, criou a unidade astronômica que mede com precisão a distância entre o Sol 
e o planeta Terra e equivale exatamente a 149.597.870.700 metros. Desta forma, os cientistas podem 
quantificar as distâncias no espaço fazendo uso desta unidade.” 

(fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/02/analfabetismo-ainda-atinge-27-dos-brasileiros-e-desafios-sao-grandes.html. 
Acesso em 12 out. 2018.) 

Alguns cientistas aproximaram a distância entre a Terra e o Sol, usando o número 149.600.000. Assinale a 
alternativa correta sobre a representação em notação científica da distância aproximada entre a Terra e o Sol? 

a) 14,96 x 108 
b) 1,496 x 105 
c) 149,6 x 108 
d) 1,496 x 109 
e) 1,496 x 108 

 

4. Considere as expressões A = a2 + ab e B = b2.   
a. Se a = 1 e b = 2, qual o valor de A + B? 

b. Se a = -1 e b = -3, qual o valor de A.B? 

5. Seu João precisa cercar um terreno retangular com as seguintes dimensões:  

 

                                                          
( 3 1)cm+  

 

                                                                             
( 8 1)cm+  

Assinale a alternativa que representa, em cm, a quantidade de arame que Seu João irá precisar: 



 

 
 

a. )283( ++  

b. )283(2 ++  

c. )183(2 ++  

d. )83(2 +  

e. )483(2 ++  

 

6. Considere a equação a seguir:  

 

x2 - 3x – 10 = 0 

Responda: 

a) Como é chamada essa equação? _______________________________________________________ 
b) Quais os coeficientes dessa equação? ___________________________________________________ 
c) Quantas raízes tem essa equação? _____________________________________________________ 

 

7. Em uma competição, uma equipe ficou responsável por resolver a seguinte expressão: 

7 . 4
1
2 + 6 . 125

1
3 − (−5 + 8)0 + 22 

Cada um da equipe chegou em um resultado diferente e eles tiveram que escolher um resultado porque já não 
tinha mais tempo. Os resultados encontrados pelos membros da equipe foram: 

Mari: 82;    Lucas: 64;    Giovana: 65;   Douglas: 42;   Miguel: 81. 

Qual membro da equipe resolveu corretamente a expressão? 

a. Mari. 
b. Lucas. 
c. Giovana. 
d. Douglas. 
e. Miguel. 

 



 

 
 

Exercícios de Revisão 9 ano Lista 4 

1. Leia o texto a seguir: 

A mais nova estimativa da população brasileira feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). De acordo com os dados divulgados, o país já conta com 210,1 milhões de habitantes – em 2018, eram 

208 milhões. 

Três estados do Sudeste estão no topo da lista dos mais populosos. São Paulo lidera com 45.919.049 de 

habitantes — a capital paulista tem hoje 12.252.023 pessoas. Em seguida, vêm Minas Gerais, com 21.168.791, 

e Rio de Janeiro, com 17.264.943. 

 FONTE: HTTPS://VEJA.ABRIL.COM.BR/BRASIL/BRASIL-TEM-MAIS-DE-210-MILHOES-DE-HABITANTES-APONTA-IBGE/. ACESSO EM: NOV. 2019 

Represente os números destacados no texto na forma de notação científica. 

  

  

  

  

  

  

 

2. Observe a expressão a seguir: 

 

√
2100 + 2103 + 2104

2102
 

 

Sobre a expressão apresentada, leia as afirmações a seguir: 

I – Para resolver basta somar todas as bases e somar os expoentes 

II – O resultado desta expressão é √3,5. 
III – Não é possível resolver esta expressão. 
A(s) afirmação(ões) verdadeira(s) é(são): 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II.  
c) Apenas a III.  
d) Apenas I e III 
e) Nenhuma das afirmativas. 

 

 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/populacao/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/ibge/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/sao-paulo/
https://veja.abril.com.br/brasil/brasil-tem-mais-de-210-milhoes-de-habitantes-aponta-ibge/


 

 
 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO - FÍSICA 

1. Imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma trajetória retilínea, 

horizontal e para a direita. Ao saltar e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do 

paraquedista até chegar ao chão? 

a) A trajetória do paraquedista será retilínea, vertical e para baixo. 

b) A trajetória do paraquedista será uma reta, na diagonal, para baixo e para a esquerda. 

c) A trajetória do paraquedista será uma reta, na diagonal, para baixo e para a direita. 

d) A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a esquerda. 

e) A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a direita. 

 

2. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta: 

a) O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre 

considerado o referencial para quaisquer fenômenos. 

b) Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. 

c) Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisam os movimentos. 

d) Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. 

e) O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. 

 

3. Um professor de Física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: “Por que podemos dizer que 

estamos todos em movimento mesmo que sentados em nossas carteiras?” 

Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: 

a) Porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do sistema solar; então, 

estamos executando o movimento de translação com a Terra. 

b) Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos 

movimentamos com o planeta. 

c) Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor de seu próprio eixo. 

d) Porque nada pode permanecer totalmente parado. 

 

4. Baseando-se na primeira Lei de Newton, assinale a alternativa correta: 

a) Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em 

relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. 

b) Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma 

frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em 

movimento. 

c) Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. 

d) O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. 

 

5. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais 

graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com 

a: 

a) Primeira Lei de Newton; 

b) Lei de Snell; 

c) Lei de Ampére; 

d) Lei de Ohm; 

e) Primeira Lei de Kepler. 

 



 

 
 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO - FÍSICA 

1 . Uma motocicleta com velocidade constante de 20 m/s ultrapassa um trem de comprimento 100 m e 

velocidade 15 m/s. A duração da ultrapassagem é: 

a) 5 s.                       b) 15 s.                       c) 20 s.                       d) 25 s.                    e) 30 s.    

2. De acordo com a Primeira Lei de Newton: 

a) um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das 

forças que atuam sobre ele é nula. 

b) um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. 

c) quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em 

repouso. 

d) A inércia de um objeto independe de sua massa. 

e) uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. 

 

3. Um veículo trafega a 108 km/h em uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é 110 km/h. Ao 

tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente ele desvia sua atenção para o aparelho ao longo de 4s. 

A distância percorrida pelo veículo durante os 4 s em que se movimentou sem a atenção do condutor, em m, 

foi igual a: 

a) 132.                             b) 146.                              c) 168.                            d) 120. 

   

4. Qual é a velocidade escalar média, em km/h, de uma pessoa que percorre a pé, 1200 m em 20 min? 

a) 4,8                      b) 3,6                     c) 2,7                     d) 2,1                           e) 1,2 

 

5. Uma pessoa, correndo, percorre 4,0 km com velocidade escalar média de 12 km/h. O tempo do percurso é 

de: 

a) 3,0 min                                                                               b) 8,0 min 

c) 20 min                                                                                d) 30 min 

e) 33 min 

 

6. Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 72,0 km/h. Em uma hora e dez minutos ele 

percorre, em quilômetros, a distância de: 

a) 79,2                           b) 80,0                          c) 82,4                          d) 84,0                      e) 90,0 

 

7. Numa corrida de fórmula 1 a volta mais rápida foi feita em 1 min e 20 s a uma velocidade média de 180 

km/h. Pode-se afirmar que o comprimento da pista, em metros, é de? 

a) 180 

b) 4000 

c) 1800 

d) 14400 

e) 2160 

 



 

 

Nome: ________________________________________________ 

Professor(a):  Priscylla Lima              Data: ____/ ___/ ____ 

 
 

QUÍMICA 

 

1. DEFINA: 

A. FENÔMENO FÍSICO: 

B. FENÔMENO QUÍMICO: 

2. COMO PODEMOS DEFINIR MATÉRIA? 

3. QUAIS SÃO AS EVIDENCIAS QUE OCORREM NA 

TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA? 

4. COMO PODEMOS DEFINIR ENERGIA? 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

1. COM DETALHES DESCREVA QUAIS SÃO AS ETAPAS DO 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

2. QUAIS SÃO AS DUAS CLASSIFICAÇÕES PRESENTES NA 

ORGANIZAÇÃO CELULAR? DÊ EXEMPLOS. 

3. EXPLIQUE: 

A. REPRODUÇÃO ASSEXUADA: 

B. REPRODUÇÃO SEXUADA: 

4. POR MEIO DE ESQUEMA, DEMONSTRE O PROCESSO DE 

FOTOSSÍNTESE. 

5. DEFINA E DÊ EXEMPLOS: 

A. SERES AUTOTRÓFICOS: 

B. SERES HETEROTRÓFICOS:  

 

 


