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MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 01 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

Resposta pessoal. Exemplo de resposta: É uma fração de denominador 100 ou frações equivalentes a 

elas. 

9% = 9/100 = 0,09 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

Davi pagou 80% de 120:  

 

QUESTÃO 03 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

Se 45% dos alunos são homens, então 55% dos alunos são mulheres. Logo: 

55% - 110 alunos; 5% - 10 alunos; 100% - 200 alunos. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

 

 
 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 pontos) – Professora JULIANA 

a) 18,88 : 8 = 1888 : 800 = 2,36 

Operação inversa 

2,36 . 8 = 18,88 

 

b) 1050 : 84 = 12,5 

Operação inversa 

12,5 . 84 = 1050 
 

QUESTÃO 06 - (1,0 pontos) – Professora JULIANA 

   25,0:4,07,2:2,3.7,016,2   

(2,16 + 2,24) : (2,7 – 1,6) = 

= 4,4 : 1,1 = 

= 4 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 pontos) – Professora JULIANA 

2 . 3,7 = 7,4 

1 . 1,87 = 1,87 

2 . 6,85 = 13,7 

1 . 89,98 = 89,98 

3 . 13,45 = 40,35 

 

7,4 + 1,87 + 13,7 + 89,98 + 40,35 = 153,3 

200 – 153,3 = 46,7 

 

O pai de Joana verificou que seu troco seria de R$ 46,70. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 

 A planificação de um cilindro reto gera um retângulo e dois círculos iguais. 

 
 

 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 

A resposta é dada por  

 
QUESTÃO 10 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 

O volume do cilindro é   

 
 

INGLÊS 

 
 

QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

He has breakfast in the living room. 
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

He likes to drink a glass of warm milk.  
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

a) We need SOME eggs to make the cake tonight. 

b) My friends can’t buy ANY posters in this shop!  

c) Do you have ANY idea to do this math exercise?  

d) My brother likes to send me SOME postcards from Sidney in Australia.  
 
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

a) HOW MANY people live on islands?  

b) HOW MANY countries do you know with your family?  

c) HOW MUCH bread do you usually eat in the morning?  

d) HOW MUCH money do you have today? 

 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

a) IS THERE any cheese in the fridge today?  

b) THERE ARE some beautiful cars in the garage. 

c) THERE IS a notebook on my bed upstairs.  

d) THERE AREN’T any books in my backpack now.  
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FILOSOFIA 
 
     QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Trata-se de tudo aquilo que pertence ou que é relativo a natureza. Relativo aos fenômenos do mundo físico e 
também, e à vida em geral. A palavra natureza provém da palavra Latina Natura. Algo que ocorre sem 
interferência humana. 

 

QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

A verdade não existe por si só, não está presente na natureza sem interferência humana. Por esta 

razão, a ideia de “verdade” faz parte da condição humana, sendo próprio da cultura dos homens. Nesse 

sentido, a verdade não faz parte da natureza do homem, faz parte da cultura humana. 

 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

Há uma íntima relação entre linguagem, pensamento, conhecimento e cultura. Há uma só relação em 

um todo. Pensar é da cultura humana. A cultura não se faz sem linguagem, pensamento e 

conhecimento, mas a linguagem e o pensamento não se estruturam sem cultura. 

 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

A palavra cultura tem muitos significados. Essa multiplicidade de conceitos é característica da cultura 

por ser um processo, é dinâmica. Com a cultura vamos assimilando os valores, as verdades e as 

atitudes presentes na sociedade. Adaptamos e nos moldamos à maneira da comunidade. Portanto o que 

somos, como vivemos tem a ver com os elementos culturais aos quais estamos inseridos. Portanto 

nossa segunda natureza. 

 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

Sim, podemos conhecer os costumes de um povo extinto pelos vestígios, pelos restos materiais, 

quando encontrados nas mais variadas formas, podem ser analisados, estudados e produzir 

conhecimento sobre seu passado. Tais artefatos culturais, podemos construir uma ideia e visão sobre 

como que se estruturou sociedades anteriores a nossa. 
 


