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Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Calcule:

a) 0,34 + 7,003 =

b) 0,205 – 0,037 =

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Na Olimpíada de 1932, o corredor Isso-Hollo se enganou e deu uma volta a mais
na corrida de 3000 metros. Seu tempo na corrida foi de 10 minutos e 33,4 segundos. N a Olimpíada de 1936, ele fez a
mesma corrida em 9 minutos e 3,8 segundos. Sabendo que o desempenho do atleta nas duas Olimpíadas foi bastante
semelhante, quanto tempo, aproximadamente, Isso-Hollo gatou para dar aquela volta extra?

Língua Portuguesa

3 - (http://portaldoprofessor.mec.gov.br) Numa casinha branca, lá no Sítio do Pica-pau Amarelo, mora uma velha de mais
de sessenta anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e
óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando:

___ Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto.

Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas — Lúcia,
a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho como todos dizem.

Narizinho tem sete anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem
gostosos. [...]

Fonte: Sítio: “Pausa pra leitura” Disponível em: <http://pausapraleitura.blogspot.com.br/2011/10/o-sitio-de-picapau-
amarelo.html>. Acesso em: 08 de nov. 2014.

Encontre no texto e anote:

a- Uma palavra usada para caracterizar, isto é, dizer como é a casinha de Dona Benta. ___________. 

b- Uma palavra usada para caracterizar os bolinhos que Narizinho sabe fazer. ____________. 

c- Uma palavra usada para dar características ou qualidades a Dona Benta. __________ .

d- As palavras usadas para dar características a Narizinho. __________________ . 

4 - (http://portaldoprofessor.mec.gov.br) O nome “Narizinho” vem de uma característica do nariz da menina. Qual é esta
característica? _______________________
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