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Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Simplifique ao máximo as seguintes frações:

a) 

b) 

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Efetue as operações com frações:

a) 

b) 

Língua Portuguesa

3 - (Lopes,Elaine. Fadminas,2017.)  Transforme o trecho abaixo na norma padrão. Por que o autor da letra teria usado esta
linguagem?

“Peguemo toda as nossas coisa

E fumos pro meio da rua

Observá a demolição ...

Que tristeza que nóis sentia,

Cada tauba que caía

Doía no coração

4 - (Lopes,Elaine. Fadminas,2017.)  Reescreva as frases abaixo, escritas de acordo com a norma-padrão, empregando
uma variedade popular. Você poderá usar termos e expressões regionais, populares ou gírias.

a)  Fiquei muito emocionado com sua declaração.
b) Essa moça é lindíssima.
c)  Diga aos nossos companheiros que mais tarde nos encontraremos.
d) Aquele foi um gol muito especial, feito com muita técnica.

Inglês

5 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Leia o texto e responda a questão.

My name is Arthur Teles, I live in Brasilia with my parents and I am a student. My birthday is in April and I am fourteen years
old and the quality of my life is very good. I am a short guy, I have brown hair and brown eyes. I like to play soccer, volleyball
and basketball. I enjoy going out with my friends and travelling to all the world. My favorite foods are French fries, pizza,
spaghetti, cookies, hamburger and chocolate.

What does Arthur like? ( o que Arthur gosta de jogar)

 

6 - (cursodeingles.online) In the sentence: “My birthday is in April and I am fourteen years old and the quality of my
life is very good.” The underlined word gives idea of:

a) Time.



b) Opposition.

c) Addition.

d) Conclusion.
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