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Matemática

1 - (Brasil Escola) Aplique o Teorema de Tales no intuito de determinar o valor de x, sabendo que as retas a, b e c são
paralelas.

2 - (Saresp–SP) No desenho abaixo estão representados os terrenos I, II e III.

Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno II construirá para fechar o lado que faz
frente com a Rua das Rosas?

Inglês

3 - (www.englishexperts.com.br)  Read the text below  and answer the questions below.

Last year

I visited my mother and studied French. I didn’t have many problems and I made a lot offriends. I went to the USA and
learned English a lot too. I saw different places and had time to take pictures. I didn’t drink beer, I drank only soda.
I ate barbecue and slept late on weekends. I started a business and worked a lot. My business helped me learn and
understand things. I didn’t want to live in the USA because I love Brazil. My life changed and I had many things to do every
day. I also finished what I started in 2003: an English course. I didn’t lose anything, I only won. This was the best
year of my life. Everythingwent fine.

- By Paolo Johnson

Who did Paolo Johnson visit last year?

4 - (www.englishexperts.com.br) b)  What languages did he learn?

Língua Portuguesa

5 - (Site Mundo Educação)
Identifique os morfemas gramaticais destacados das seguintes palavras:
a) Ferradura 
 
b) Habilidade
 
c) Cantam
 



d) Cantei
6 - (Site Mundo Educação)
 Identifique os morfemas gramaticais destacados das seguintes palavras:
Gata
 
Gatas  
 
Gatos
 
Leite 

Ciências

7 - (mundo educação - modificada) Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea à qual se fixou
um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 = 0, a posição do móvel é x0 = 500m e, no instante t = 20s, a posição é
x = 200m. Determine a velocidade do móvel.

8 - (mundo educação) A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte
expressão: x = 100 + 8.t. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260m.
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