
AULA 9 ANO 03/07

PERÍODO: LÍNGUA PORTUGUESA
Aula 4 e 5 / dia: 03/07/2020       

Base Nacional Curricular

Competências específicas                                2

Unidade temática Análise linguística/semiótica

Objetos do conhecimento *Sem referência na BNCC

Habilidade desenvolvida *Sem referência na BNCC

Conteúdo trabalhado Uso do c, ç, ss

           Você viu, na aula passada, que o fonema /s/ pode ser representado pelas letras c, s
e ss.  Representam-no também as letras  ç, x, z, sc, sç e xc,  como por exemplo, nas
palavras caçador, texto, capaz, descida, floresça, excessivo. 

          As letras ss, além de serem empregadas nas formas verbais do pretérito imperfeito
do subjuntivo, como em “descobrisse”, são usadas também nas correlações ced= cess,
gred=gress, prim=press, tir=ssão.Veja os exemplos a seguir:

interceder – intercessão      reprimir- repressão, repressivo

agredir- agressão, agressivo    repercutir – repercussão

Agora observe o uso do ç na palavra abaixo:

Sentir- sensação

Faça o mesmo, a partir dos verbos, formando substantivos com o sufixo – ação:

a)tentar- 
b)aceitar- 
c)experimentar-
d)revelar- 

Como você pôde observar, emprega-se a letra ç no sufixo – ação. Além desse, há outros
sufixos com c ou ç, como –aça, -aço, -ecer, - iça, - iço, -ança, -uça –uço. Veja:

ricaço
caniço
empobrecer
criança
carniça
dentuço



Emprega-se c ou ç também:

- nas palavras de origem árabe, tupi ou africana:

caiçara
paçoca
miçanga

-após ditongos (sílaba com duas vogais juntas):

calabouço
foice

Exercícios:

1.Derive substantivos ou adjetivos dos verbos a seguir, como nos exemplos:

                ceder-cessão                   imprimir- impressão
                emitir-emissão                  regredir-regressão

a)progredir-
b)omitir-
c) reprimir-
d)admitir-

2. Derive substantivos dos verbos a seguir, como nos exemplos:

reduzir-redução    interromper-interrupção

a)induzir-
b)deduzir-

3. Derive substantivos dos adjetivos a seguir, como no exemplo:

         permanente-permanência

a) pertinente-
b) concordante-
c) violento-
d) ambulante-

Fonte: William Cereja e Thereza Cochar.  Português-Linguagens. São Paulo: Saraiva. 2015.



PERÍODO: CIÊNCIAS
Aula 3 / dia:  03/07/2020      

Base Nacional curricular

Competências específicas  3 e 5

Unidade temática Matéria e energia

Objetos do conhecimento Estrutura da matéria

Habilidade desenvolvida (EF09CI03) Identificar modelos que 
descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e 
reconhecer sua evolução histórica.

Conteúdo trabalhado Classificação dos elementos químicos na 
tabela periódica.

        
       Indique o elemento, número atômico e o número de massa dos elementos:

a) Cl
b) Al
c) Ti

     
PERÍODO: GEOGRAFIA

Aula 2 / dia: 03.07
Base Nacional curricular

Unidade temática Conexões e escalas
Objetos do conhecimento Intercâmbios históricos e culturais entre a 

Europa, Ásia e Oceania
Habilidade desenvolvida (EF09GE07)
Conteúdo trabalhado Características climáticas do continente 

Europeu
Para entregar:
 Bom dia! Vamos imaginar o seguinte: Você acaba de ser sorteado ganhando
uma passagem para qualquer país
da Europa! Qual você iria e o que
você gostaria de conhecer lá?!

 



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PERÍODO: MATEMÁTICA
Aula 5 / dia:   03/07/2020  

Base Nacional curricular

Competências específicas 3 e 5

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Expressões algébricas: fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º 
grau
por meio de fatorações

Habilidade desenvolvida  (EF09MA09) Compreender os processos de
fatoração de expressões algébricas, com 
base em
suas relações com os produtos notáveis, 
para resolver e elaborar problemas que pos-
sam ser
representados por equações polinomiais do 
2º grau.

Conteúdo trabalhado Equação do 2º grau
 
     Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.

       a) 3x² – 7x + 4 = 0

       b) 9y² – 12y + 4 = 0

      c) 5x² + 3x + 5 = 0


