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Língua Portuguesa

1 - (Lopes, Elaine.FADMINAS, 2017 ) De acordo com o modelo, transforme  em um substantivo as orações subordinadas
substantivas em destaque:
A família estava certa de que Carlos chegaria para a comemoração.

A  família estava certa da chegada de Carlos para a comemoração.

1.  Foi confirmado que você participou na entrevista aos candidatos.

2. A solução mais viável é que os funcionários desistam em permanecer com a greve.

2 - (Lopes, Elaine. FADMINAS, 2017) Sobre as orações subordinadas substantivas, relacione a segunda coluna de acordo
com a primeira:

(A) oração subordinada objetiva direta
(B) oração subordinada completiva nominal
(C) oração subordinada objetiva indireta
(D) oração subordinada subjetiva
(E) oração subordinada predicativa

(   ) Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas.
(   ) Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá.
(   ) O problema é que não confio em você.
(   ) O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos.
(   ) Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor.

História

3 - (Ávila) Relacione o período da Belle Époque europeu com a modernidade do Brasil no início do século XX.  51 e 52

4 - (Ávila) Apresente as mudanças econômicas, sociais e científicas do Brasil na República Velha. 52 e 53

Geografia

5 - (Sistema Interativo - adaptada) A energia renovável pode ser produzida por hidrelétricas, pela radiação solar, pela força
do vento, pelo calor do interior da Terra ou pela dinâmica das águas oceânicas. Escolha duas dessas fontes de energia e
cite uma vantagem e uma desvantagem na produção delas.

6 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Quais são as fontes de energia consideradas Não Renováveis? Mencione dentre
elas, as que são mais utilizadas no mundo atual.
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