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Língua Portuguesa

1 - (Lopes, Elaine. Fadminas, 2017) Qual figura de linguagem está presente nas frases "A trouxa... ia deixando pelo
caminho alguns pertences", "O ônibus deu uma freada brusca", "os pneus cantaram".

2 - (Site - Português vestibular) Identifique as figuras de linguagem marcando:
(1) Metáfora
(2) Metonímia
(3) Catacrese
(4) Comparação
(5) Prosopopeia

a. (   ) Gosto de ouvir Titãs.
b. (   )A doçura do teu olhar é minha vida.
c. (   ) O rio engasgou num barraco.
d. (   ) Usarei no tempero um dente de alho.
e. (   ) Você é venenosa como uma cobra.

Matemática

3 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Usando o que você aprendeu sobre potenciação, efetue os produtos e divisões
de monômios.

a) (– 3z4) (– 6z2) =

b) 

4 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Calcule a área da figura. Faça as devidas multiplicações, de modo que essa
área seja representada por um polinômio, nas variáveis x e y

Inglês

5 - (www.englishexperts.com.br) Complete the blanks with the comparative form of the adjectives. For example,
cheaper (cheap) and more beautiful (beautiful).

a) This comedian is so funny! He's even _______________ than the one we saw Saturday. (funny)
b) English is much _______________ to learn than Chinese. (easy)
c) This brand of sneakers trainers  is _______________ than the brand I usually buy. (good)
d) Watching a film in DVD is _______________ than going to the movie theater  cinema. (cheap)

 

6 - (www.englishexperts.com.br) Complete the blanks with the comparative form of the adjectives. For example,
cheaper (cheap) and more beautiful (beautiful).



a) The book I'm reading is much ______________________ than all the books I've read in the past. (interesting)
b) Dogs are usually _______________ than birds. (heavy)
c) Smith is _______________ than his sister. (young)
d) Ben is __________________________ than James. (attractive)
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