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Inglês

1 - (www.supletivounicanto.com.br)  Quando é usado o Past Continuous?

2 - (www.supletivounicanto.com.br) . Como é formado o modo forma afirmativo do Past Continuous em inglês?

Matemática

3 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Em um círculo de raio 9cm, o diâmetro tem:

4 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Trace dois círculos com o mesmo raio, de modo que um passe pelo centro do
outro. Em quantos pontos esses círculos se encontram?

Língua Portuguesa

5 - (http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com.br) Complete as lacunas com todas as preposições
sugeridas (seguidas ou não de artigo ou pronome).

na   da   de   em   pelo   do   a   dessas   pela   numa

          Foi _____ festa ______ família, _________ de fim de ano. Já que o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar
uma fotografia ________ toda a família reunida, talvez ________ última vez. A bisa e o biso sentados, filhos, filhas, noras,
genros e netos ________ volta, bisnetos ______ frente, esparramados ______ chão. Castelo, o dono ______ câmera,
comandou a pose, depois tirou o olho ______ visor e ofereceu a câmera ________ quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia
tirar a fotografia?

VERÍSSIMO,  Luís Fernando. In: Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p, 37, (texto adaptado para
fins didáticos)

6 - (http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com.br) Complete o trecho a seguir com combinações ou
contrações.

O carro azul saiu em rápida marcha a ré e ficou aguardando ________ esquina. Quando avistou o automóvel amassado
expelindo rolos negros de fumaça, Lucas pisou ______ acelerador.

           Ele divertiu-se um bocado enquanto conduzia os sequestradores à oficina de tratores que Pablito havia lhe mostrado.
O carro azul entrou _______ portão e ocultou-se habilmente. Lucas logo avistou Aline, que lhe fez sinal de haver
conseguido a adesão ________ empregados a troco de um punhado de dólares.
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