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Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) A seguir, estão representados os gráficos das equações de um sistema. Em cada
ítem, determine se o sistema tem uma única, infinitas ou nenhuma solução.

a) 

b) 

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Marcos recebeu uma sacola contendo moedas de R$ 0,25 e de R$ 0,50. Nessa
sacola, havia uma etiqueta marcando o valor de R$ 7,00. Contando, ele descobriu que havia 18 moedas. Será que é
possível saber quantas moedas de R$ 0,25 e quantas de R$ 0,50 havia na sacola. Se sim quantas?

Língua Portuguesa

3 - (Lopes, Elaine. Fadminas, 2017) Transforme os períodos simples em períodos compostos com orações subordinadas
adjetivas.

     a) O homem trabalhador vence na vida.

     b) O aluno preocupado sente-se inseguro.

     c) O homem sorridente revela despreocupação.

     d) O aluno interessado aprende.  

4 - (Lopes, Elaine. Fadminas, 2017) Classifique as orações  em adjetivas restritivas ou explicativas, atentando-se ainda
para a pontuação:
    a) Rui Barbosa, que foi grande escritor, deixou-nos um livro sobre questões de língua portuguesa: a Réplica.
   b) A primavera, que é a estação das flores, promete ser radiosa.



   c) Desconhecia todas as razões que ele me lembrou.
   d) Nem tudo o que reluz é ouro.
   e) Pedro II, que foi imperador do Brasil, gostaria de ser professor.
   f) As alegrias, que a vida nos proporciona, devem ser bem aproveitadas.
   g) Soube das novidades na casa do José, que é o meu melhor amigo.
   h) Falava sempre do sítio do avô, onde passava todas as férias.
   i) Sempre chegava atrasado, o que descontentava o patrão.
   j) O relógio que ganhei foi presente do meu padrinho.

Ciências

5 - (Ferreira, Marco) Dê a fórmula molecular do N-N.

6 - (Ferreira, Marco) Determine a fórmula estrutural vdo SO4H2
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