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ATIVIDADE 01
MATEMÁTICA

(Faculdade Cesgranrio-RJ/2005) Certo molho de
tomate é vendido em embalagens com formato de
paralelepípedo reto retângulo. As medidas das
dimensões internas da embalagem são apresentadas
na imagem a seguir.

EIXO TEMÁTICO
➢ Espaço e forma.
HABILIDADE
➢ Resolver problemas envolvendo o cálculo de
área e volume de prismas e cilindro.
Para essa aula é importante:
- assistir às videoaulas.
Disponível em:
https://portal.educacao.go.gov.br/.
Acesso em: 30 mar. 2021.

O molho ocupa 90% da capacidade interna da
embalagem, e 1 cm3 de molho “pesa” 1,2 g.
Aproximadamente, quantos gramas de molho há em
cada embalagem?

Disponível em:
http://gg.gg/oy5ss.
Acesso em: 30 mar. 2021.
Disponível em:
http://gg.gg/oy5sy.
Acesso em: 30 mar. 2021.

(A) 486
(B) 538
(C) 540
(D) 583
(E) 648
ATIVIDADE 02
(Uni-FaceF-SP/2013) Um prisma reto de base
quadrada, conforme mostra a figura, tem 18 cm de
altura e 450 cm3 de volume.

- Com o auxílio das pesquisas, procurem
responder às atividades propostas.

O perímetro da base quadrada desse prisma, em cm,
é
(A) 20
(B) 23
(C) 25
(D) 28
(E) 30
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ATIVIDADE 03
LÍNGUA PORTUGUESA

(UNIRG-TO/2017) O volume da figura, a seguir,
onde o diâmetro das circunferências é de 8 cm, mede
aproximadamente?

EIXO TEMÁTICO
➢ Prática de leitura.
HABILIDADES
➢ Reconhecer informações implícitas, explícitas;
forma,
tema,
estrutura
e
linguagem
e
intencionalidades.
➢ Identificar os recursos linguísticos, como o uso
de substantivos, adjetivos, verbos, pronomes
relativos, colocação pronominal, emprego das
conjunções nos gêneros em estudo.

(A) 1 240 cm3.
(B) 1 242 cm3.
(C) 1 244 cm3.
(D) 1 246 cm3.
(E) 1 200 cm3.

Para essa aula é importante:
- assistir às videoaulas.
Disponível em:
https://portal.educacao.go.gov.br/.
Acesso em: 31 mar. 2021.

ATIVIDADE 04
(ENEM/2015) Uma fábrica brasileira de exportação
de peixes vende para o exterior atum em conserva,
em dois tipos de latas cilíndricas: uma de altura igual
a 4 cm e raio 6 cm, e outra de altura desconhecida e
raio de 3 cm, respectivamente, conforme figura.
Sabe-se que a medida do volume da lata que possui
raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da
lata que possui raio menor, V2.

Disponível em:
http://gg.gg/oy45g.
Acesso em: 31 mar. 2021.

Pesquisar sobre:
- anúncio publicitário;
- linguagem verbal e não verbal;
- modo imperativo.

- Com o auxílio das pesquisas, procurem
responder às atividades propostas.
A medida da altura desconhecida vale
(A) 8 cm.
(B) 10 cm.
(C) 16 cm.
(D) 20 cm.
(E) 40 cm.

Olá, galerinha!
Interpretar textos
multimodais é uma
exigência na
atualidade.

4

Leia o texto a seguir.

ATIVIDADE 03

TEXTO I

A mensagem do texto é sobre a promoção de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

amor.
solidariedade.
companheirismo.
responsabilidade.
carinho.

ATIVIDADE 04
As palavras “Tire” e “Doe” são verbos que indicam
ordem, pois estão no
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Disponível em: https://tinyurl.com/GEPROMLPI406. Acesso em: 31 mar.
2021 (adaptada).

ATIVIDADE 01
O gênero textual apresenta uma mensagem em que
há
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente a linguagem verbal.
somente a linguagem não verbal.
linguagem híbrida ou mista.
linguagem argumentativa.
linguagem formal.

ATIVIDADE 02
Esse gênero textual tem função de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

informar o público.
criticar uma ação.
convencer o público.
analisar as ações.
questionar o público.
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tempo presente.
modo indicativo.
modo subjuntivo.
modo imperativo.
pretérito imperfeito.

