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DESCRITOR 

 

➢ D10 – Reconhecer, dentre as equações do 2º grau 

com duas incógnitas, as que representam 

circunferências.  

 

Para essa aula é importante: 

 
- assistir às videoaulas. 

Disponível em: 

https://portal.educacao.go.gov.br/. 

Acesso em: 15 jun. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Com o auxílio das pesquisas, procurem 

responder às atividades propostas. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 01   
 

Observe as equações a seguir. 
 

𝐼: 𝑅² = (𝑥 –  𝑎)² +  (𝑦 –  𝑏)² 
 

𝐼𝐼: 𝑎𝑥 +  𝑏𝑦 +  𝑐 =  0 
 

𝐼𝐼𝐼: 
𝑥²

𝑎²
+

𝑦²

𝑏²
= 1 

 

𝐼𝑉: 𝑦² =  2𝑝𝑥 
 

𝑉: 𝑥² +  𝑦² –  2𝑎𝑥 –  2𝑏𝑦 +  𝑎² +  𝑏² –  𝑅² =  0 
 

A equação da circunferência na sua forma geral é 

 

(A)    I. 

(B)    II. 

(C)    III. 

(D)    IV. 

(E)    V. 
 

 

ATIVIDADE 02   
 

Qual das equações, a seguir, representa a equação da 

circunferência na sua forma geral? 
 

(A)    x² + y² – 2ax – 2by + a² + b² – R² = 0 

(B)    ax + by + c = 0 
 

(C)    
𝑥²

𝑎²
+

𝑦²

𝑏²
= 1 

 

(D)    y² = 2px 

(E)    R² = (x – a)² + (y – b)² 
 

 

ATIVIDADE 03   
 

Observe as equações a seguir. 
 

Equação 1:  𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0 

Equação 2:  −5𝑥 + 6 = 0 

Equação 3:  (𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 3)2 = 4  

Equação 4:  
𝑥2

8
−

𝑦2

4
= 1  

Equação 5:  
𝑥2

25
+

𝑦2

16
= 1  

 

Assinale a opção que apresenta a equação 

correspondente a uma equação de circunferência. 
 

(A)     Equação 1 

(B)     Equação 2 

(C)     equação 3 

(D)     Equação 4 

(E)     Equação 5 

 

MATEMÁTICA 

https://portal.educacao.go.gov.br/
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ATIVIDADE 04   

 

Considere uma circunferência de raio igual a 6 cm e 

que possui centro no ponto (-8, 5). 

A equação geral da circunferência que possui essas 

informações é a 

 

(A)     (𝑥 + 8)2 + (𝑦 − 5)2 = 62. 
(B)     𝑥2 + 16𝑥 + 64 + (𝑦 − 5)2 = 36 

(C)     (𝑥 + 8)2 + 𝑦2 − 10𝑦 + 25 = 36. 
(D)     𝑥2 + 𝑦2 + 16𝑥 − 10𝑦 + 53 = 0. 

(E)     𝑥2 + 𝑦2 + 16𝑥 − 10𝑦 = 62. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRITOR 

 

➢ D7 – Identificar a tese de um texto. 

 

 

Para essa aula é importante: 

 
- assistir à videoaula. 

Disponível em: 

https://portal.educacao.go.gov.br/. 

Acesso em: 24 jun. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Com o auxílio das pesquisas, procurem 

responder às atividades propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Olá, turma! 

Vamos identificar a tese de um 

texto. 

Bom trabalho! 

https://portal.educacao.go.gov.br/
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ATIVIDADE 01   
 

Leia o texto a seguir. 
 

Dilemas morais: o que você faria? 

                                                                                                   

Fabio Marton 
 

No livro A Escolha de Sofia, de William Styron, 

que virou filme estrelado por Meryl Streep, uma 

prisioneira polonesa em Auschwitz recebe um 

“presente” dos nazistas: ela pode escolher, entre o filho 

e a filha, qual será executado e qual deverá ser 

poupado. Escolhe salvar o menino, que é mais forte e 

tem mais chances na vida, mas nunca mais tem notícias 

dele. Atormentada com a decisão, Sofia acaba se 

matando anos depois. 

Dilemas morais, como a escolha de Sofia, são 

situações nas quais nenhuma solução é satisfatória. São 

encruzilhadas que desafiam todos que tentam criar 

regras para decidir o que é certo e o que é errado, de 

juristas a filósofos que estudam a moral. 

Cada vez que um filósofo monta um sistema de 

conduta, procura algo que responda a todas as situações 

possíveis. O filósofo inglês John Locke (1632-1704), 

por exemplo, definiu o bem pela não-agressão, aquela 

ideia de que “minha liberdade começa onde termina a 

sua”. Já Rousseau (1712-1778) considerava o certo a 

vontade geral, a decisão da maioria. 

Agora os dilemas morais estão virando objeto de 

estudo de cientistas. E, para alguns deles, talvez os 

filósofos tenham trabalhado em vão ao se esforçar tanto 

para montar teorias morais. É que, segundo novas 

pesquisas, raramente usamos a razão para decidir se 

devemos tomar uma atitude ou não. Analisando o 

cérebro de pessoas enquanto elas pensavam sobre 

dilemas, os pesquisadores perceberam que muitas 

vezes decidimos por facilidade, empatia ou mesmo 

nojo de alguma atitude. 
 

Disponível em: http://gg.gg/v3xxk. Acesso em: 15 ago. 2016. 

 

Qual a tese defendida pelo autor do texto?  

 

(A) Os esforços dos cientistas em definir o que são 

dilemas morais. 

(B) O dilema vivido por Sofia que teve que escolher 

entre um dos filhos para permanecer vivo. 

(C) A decisão de Sofia de ter salvado o filho por ele 

ser mais forte. 

(D) A discordância dos filósofos John Lock e 

Rousseau sobre o que é certo e o que é errado 

moralmente. 

(E) Os dilemas morais serem encruzilhadas que 

desafiam todos que tentam criar regras para decidir o 

que é certo e o que é errado. 

 

ATIVIDADE 02   

 

Leia o texto a seguir. 

 

São Paulo, 14 de agosto de 2017. 

 

Olá, equipe do Esporte Interativo! 

 

Quero, em primeiro lugar, agradecer à 

Revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos 

leitores, pois aqui nossas opiniões são ouvidas e 

atendidas. 

Venho aqui para parabenizar a equipe do 

Esporte Interativo pela cobertura da transferência do 

atacante Neymar, do Barcelona, para o Paris Saint-

Germain, porque foi o único canal que esteve a par 

de tudo, enviando correspondentes para a França e 

Barcelona. Vi que o atacante Neymar se manteve em 

silêncio durante todo o período de especulações, mas 

a eficiente equipe do Esporte Interativo obteve 

informações privilegiadas para seus telespectadores. 

Apesar de a matéria sobre a transferência de 

Neymar ter sido um sucesso e da competente 

cobertura de campeonatos internacionais, sugiro a 

participação mais frequente de toda a equipe do canal 

na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, 

pois, ultimamente, vejo a necessidade de uma 

emissora mais informativa sobre o assunto, acredito 

que com isso vai duplicar sua audiência. 

Obrigado pela melhor cobertura do futebol 

mundial! 

 

Francisco Airton Lopes Borges, São Gonçalo do 

Amarante-CE. 
 

Disponível em: http://gg.gg/v3zl5. Acesso em: 05 maio 2018. 

 

O autor da carta, além de agradecer e parabenizar a 

equipe do Esporte Interativo pela cobertura da 

transferência do jogador Neymar do Barcelona para 

o Paris Saint-Germain, defende a necessidade de  

 

(A) a emissora informar mais sobre o assunto para 

aumentar a audiência. 

(B) as opiniões dos telespectadores serem ouvidas 

e atendidas. 

(C) a Revista Bom Esporte ter um espaço reservado 

aos leitores. 

(D) Neymar continuar em silêncio para evitar 

especulações. 

(E) o canal se inteirar de tudo ao enviar 

correspondentes para a França e Barcelona.  

 
 

http://gg.gg/v3xxk
http://gg.gg/v3zl5
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ATIVIDADE 03   

 

Leia o texto a seguir. 

 

Meninas fora da escola 

                                              

Ana Paula Padrão 

 

Não posso dizer que seja surpreendente. Ou 

inesperado. Mas certamente o dado é revoltante. É 

desanimador para quem, como eu, acredita que só a 

educação, especialmente de meninas, pode mudar o 

curso da história. 

São as mulheres, na maioria das famílias, que 

criam as crianças. É um fato que mães bem educadas 

transformam crianças em adultos seguros, com 

autoestima firme e capacidade de realizar boas 

escolhas. Mas a quem isso interessa, me pergunto 

depois de ler os números a seguir. 

Relatório da Unesco recém-divulgado diz que a 

paridade de gênero nas matrículas da educação 

primária, meta mundial que deveria ter sido 

alcançada em 2005, está muito longe de se tornar 

realidade. O atraso é tão abismal que apenas 69% dos 

países vão chegar a ter meninos e meninas em igual 

número nas escolas primárias em 2015! 

Quem puxa o índice para baixo são, é claro, os 

países mais pobres. Neles, meninas que nunca foram 

à escola (cerca de 43% do total no terceiro mundo!) 

jamais terão chance de ir – é o que conclui a Unesco. 

Por preconceito, ignorância e questões econômicas 

e/ou culturais as famílias preferem manter as 

meninas em casa se tiverem que escolher entre 

educá-las ou aos meninos. 

Outro fator que limita a educação de mulheres 

é o casamento precoce. Dados do período 2000-2011 

mostram que, em 41 países, 30% ou mais das 

mulheres de 20 a 24 anos estavam casadas ou 

comprometidas desde os 18 anos. É o caso da 

Indonésia, onde uma lei que proíbe os matrimônios 

de menores de idade está em vigor desde 1974, mas 

isso não mudou em nada o índice de casamentos de 

meninas ou de escolaridade delas. O governo tende a 

não interferir no comportamento secular das 

famílias. 

Um dado bastante relevante é que, quando vão 

à escola, as meninas progridem tanto quanto os 

meninos – ou mais. Em 58 países citados no relatório 

por terem apresentado dados confiáveis a taxa de  

permanência delas na quinta série é igual ou maior 

que a deles. Isso apesar de as meninas nem sempre 

encontrarem o ambiente ideal para o aprendizado. 

Material didático que estimula a discriminação, o 

viés machista dos currículos e até mesmo a violência 

sexual contra meninas exigem delas uma 

determinação extra para continuar os estudos. Não 

por acaso a paquistanesa Malala, atingida por um tiro 

na cabeça por ter enfrentado a perseguição talibã e 

insistido em estudar, ganhou o Nobel da Paz. 

Professoras que fossem exemplos para as 

meninas também ajudariam a mudar essa tendência, 

mas ainda segundo o relatório da Unesco, a 

porcentagem de mulheres no corpo docente da 

educação primária aumentou, desde 1999, de 58% 

para 63% na média global. É menos que pouco. É 

quase nada. 

Mulheres arrastam atrás de si uma sina nefasta. 

São, regra geral no mundo, seres invisíveis cujo 

único papel é referendar o protagonismo masculino. 

Mas apesar de atávica essa sentença não precisa ser 

definitiva e cabe a cada um de nós, mulheres e 

homens, sentir o incômodo da indignação. Torço 

para que seja doloroso para você, leitor, como foi 

para mim, enfrentar os dados desse relatório. A dor 

nos lança a mudanças que o conforto jamais 

permitiria. 
 

Disponível em: http://gg.gg/v3z9i. Acesso em: 05 abr. 2017. 

 

Em qual trecho está expressa a tese do texto? 

 

(A)    “É desanimador para quem, como eu, acredita 

que só a educação, especialmente de meninas, pode 

mudar o curso da história”. 

(B)     “O atraso é tão abismal que apenas 69% dos 

países vão chegar a ter meninos e meninas em igual 

número nas escolas primárias em 2015!”. 

(C)     “Por preconceito, ignorância e questões 

econômicas e/ou culturais as famílias preferem 

manter as meninas em casa se tiverem que escolher 

entre educá-las ou aos meninos”. 

(D)    “Outro fator que limita a educação de mulheres 

é o casamento precoce. Dados do período 2000-2011 

mostram que, em 41 países, 30% ou mais das 

mulheres de 20 a 24 anos estavam casadas ou 

comprometidas desde os 18 anos”. 

(E)     “Professoras que fossem exemplos para as 

meninas também ajudariam a mudar essa tendência  

mas, ainda segundo o relatório da Unesco, a 

porcentagem de mulheres no corpo docente da 

educação primária aumentou [...]”. 

 

 

 

 
 

http://gg.gg/v3z9i


7 

   

ATIVIDADE 04   
 

Leia o texto a seguir.  
 

O protagonista da destruição 
 

 

Josivaldo José Lima da Silva 
 

A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

nº- 12.305, sancionada em 2010, chegou ao prazo final 

no dia 2 de agosto de 2014 para que as prefeituras se 

adequassem, criando aterros sanitários em substituição 

aos lixões a céu aberto. Porém, ela não foi cumprida 

por pelo menos 65% dos municípios brasileiros, e 

também Surubim. O não cumprimento da lei levou 

deputados e senadores a aprovarem um artigo da 

Medida Provisória (MP) 651/14, que prorroga o prazo 

até 2018. Entretanto, tal prorrogação corre o risco de 

ser vetada pela presidente do Brasil. Governo federal e 

catadores de lixo defendem a aplicação da lei o mais 

rápido possível; municípios pedem tempo, além de 

apoio técnico e financeiro. É preciso que a população 

tome conhecimento desse debate e não deixe a 

responsabilidade apenas nas mãos do governo, mas 

busque fazer parte dessa luta que envolve a todos. 

Criado há catorze anos em Surubim, a poucos 

quilômetros da cidade, no Sítio Casés, a situação do 

lixão é precária: aves aproveitam os restos que 

rejeitamos e, em meio a isso, pessoas em busca de 

sustento, exercendo a reciclagem, pois acreditam em 

uma mudança vindoura em que a relação homem-

natureza se tornará saudável. Além disso, temos os 

altos prejuízos ambientais no solo por conta do 

chorume e as altas queimadas liberando a fumaça 

tóxica, prejudicando ainda mais o planeta, sem falar do 

lixo hospitalar descartado indevidamente, pondo em 

risco a saúde dos catadores e pessoas próximas. 

“Deveriam implantar um grande depósito em meio ao 

lixão com máquinas que trabalhem para selecionar o 

tipo de resíduo; isso facilitaria a coleta seletiva”, nas 

palavras de uma catadora do lixão. Mas, nesse cenário 

degradante, entre os amontoados, surge um sinal de 

vida: os girassóis. A grande flor amarela mostra que a 

vida pode renascer onde parece impossível. 

A responsabilidade de exercer a mudança deve 

ser conjunta. Às vezes, chego a me questionar se isso 

será possível em um mundo dominado pelo 

capitalismo. Grande parte da população surubinense e 

das demais regiões que ali faz o depósito dos resíduos 

ainda ignora a realidade.  

Tal ignorância em relação à coleta seletiva vem 

construindo um dos piores quadros já vistos. Nós 

colhemos o que plantamos. É uma pena que o principal 

grão que está sendo cultivado seja o lixo. Sei que não 

sou um especialista no caso, mas para ver como o lixo 

se torna uma arma destruidora não precisa de formação, 

basta observar a resposta dada pela natureza.  

Muitos não fazem caso de saber o destino do lixo, 

o que é feito dele, o que ele está causando etc. Não 

adianta a população mundial focar nos bens de 

produção e consumo sem ter um lugar adequado para 

realizar a reciclagem e logo após o aterro sanitário. Nós 

que produzimos o lixo temos por obrigação eliminá-lo 

corretamente – pelo menos é o que está na lei. Segundo 

algumas pesquisas, anualmente, no mundo, é 

produzido 30 bilhões de toneladas de lixo. Onde se 

depositar tamanha quantidade? Segundo o professor 

paulista Maurício Waldman, que possui pós-doutorado 

em geografia, não temos mundo para tanto lixo e, se 

nossos hábitos consumistas não forem mudados, 

ocorrerá um grande colapso mundial. O professor 

afirma ainda que cerca de um milhão de catadores 

recicla 13% do lixo produzido no Brasil e mesmo assim 

existem pessoas que os descriminam. Observamos no 

dia a dia que a produção de bens está demasiadamente 

absurda. “Possuir” se tornou a meta de toda massa 

mundial. Em vez de serem providenciados aterros 

sanitários para que o lixo tenha o seu devido fim, vejo 

a cada dia o quadro sendo revertido, fazendo com que 

a natureza tenha os seus dias contados. Até quando o 

meio ambiente suportará a irresponsabilidade dos que 

convivem e agem de qualquer maneira sobre ele? 

É preciso pôr em prática o que já é lei, saindo da 

posição de acomodamento e parar de culpar uns aos 

outros. Não apenas Surubim precisa da consciência 

populacional como também os demais municípios 

afetados com tal problemática. É dever de cada um 

exercer a cidadania e estar ciente dos deveres no meio 

social. A vida nunca deixará de lutar pela 

sobrevivência. E você, o que está fazendo para que a 

vida vença tal luta e recupere o lugar que lhe foi 

tomado? 
 

Professora: Maria Celenilda da Silva Escola: E. R. E. M. Severino Farias – 

Surubim (PE). Disponível em: http://gg.gg/v3zed. Acesso em: 15 jun. 2020. 

 

Em qual trecho está a tese defendida pelo autor do 

texto?  

 

(A) “É preciso que a população tome conhecimento 

desse debate e não deixe a responsabilidade apenas nas 

mãos do governo, mas busque fazer parte dessa luta que 

envolve a todos.” 

(B) “Mas, nesse cenário degradante, entre os 

amontoados, surge um sinal de vida: os girassóis. A 

grande flor amarela mostra que a vida pode renascer 

onde parece impossível.” 

(C) “Tal ignorância em relação à coleta seletiva vem 

construindo um dos piores quadros já vistos.”  

(D) “Grande parte da população surubinense e das 

demais regiões que ali faz o depósito dos resíduos ainda 

ignora a realidade.” 

http://gg.gg/v3zed
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(E) “Não adianta a população mundial focar nos 

bens de produção e consumo sem ter um lugar 

adequado para realizar a reciclagem e logo após o 

aterro sanitário.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


