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Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Em cada caso, é dado o ângulo central de um polígono regular. Descubra
quantos lados ele tem.

a) 60º =

b) 40º =

c) 120º =

d) 20º =

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Um polígono regular tem área de 16,4 m2. Sabendo-se que seu apótema é de 7m e que seu
lado é 5,8m, descubra o número de lados do polígono e do seu ângulo central.

Língua Portuguesa

3 - (http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com.br) Complete as frases a seguir com locuções
prepositivas.

a) A padaria fica _______ açougue.

b) ________ esse mapa, precisamos virar à esquerda.

c) Fique _______ mim.

d) _______ caixa havia um lindo presente.

e) A aluna ausentou-se _________ uma fratura na perna.

f) Os animais estavam ____________ um perigo real.

g) A filha morava ___________ a casa da mãe.

h) O presidente chegou à cidade _____ ministro da Fazenda.

4 - (http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com.br) Relacione de acordo com a ideia que a
preposição de pode estabelecer entre as palavras.

1. lugar

2. causa

3. posse

4. assunto

5. meio

6. matéria

(   ) Marreu de pneumonia.

(   ) Falava de política.

(   ) Morava numa casa de madeira.

(   ) Veio de ônibus.

(   ) ele chegou de Lisboa.

(   ) A casa de Pedro está sendo reformada.



Geografia

5 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) O que foi a Guerra do Vietnâ? (cite os motivos da guerra e os países que se
confrontaram).

6 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Explique o que foi a Guerra das Coreias. Quais foram as razões do conflito?

Ciências

7 - (FERREIRA, Marco) Do ponto de vista físico o que vem a ser o trabalho?

8 - (FERREIRA, Marco) Se uma máquina A realiza o mesmo trabalho que outra máquina B, gastando para isso o dobro do
tempo que B gasta, então podemos dizer que a máquina mais potente é a máquina? Expique do ponto de vista físico o
porquê.
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