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Sobre o conceito de charge é correto o que se afirma em:

Charge não pode ser considerado gênero textual por não se encaixar na definição do que é texto.
A charge é considerada um gênero textual jornalístico
A intenção da charge é sempre o humor e não a crítica
Para ser considerado charge é necessário que tenha balões ou quadrinhos com falas

Mafalda é uma menina de 6 anos que está insatisfeita com os problemas sociais
De acordo com Filipe e Mafalda a televisão é, de fato, considerada um veículo de cultura.
A fala do último quadrinho é responsável pelo humor do texto, uma das características do gênero
charge.
Violência não pode ser vista como sinônimo de cultura segundo Mafalda
Feedback individual
QUESTÃO ANULADA!

O poema possui 8 estrofes e 2 versos.
O poema é formado por duas estrofes, mas não possui versos.
As partes grifadas no poema são rimas perfeitas.
O texto está escrito em prosa

Com base no conceito de sílabas poéticas que estudamos, julgue os itens abaixo e assinale
a opção INCORRETA:

Cada uma das sílabas que constituem os versos de um poema.
As sílabas dos versos nem sempre coincidem com as sílabas gramaticais.
Devemos contar como sílaba poética somente até a sílaba tônica da última palavra do verso.
Verso decassílabo é todo aquele que possui mais de 7 sílabas poéticas.

9 sílabas gramaticais e 7 sílabas poéticas
9 sílabas gramaticais e 8 sílabas poéticas
9 sílabas gramaticais e 9 sílabas poéticas
Opção 410 sílabas gramaticais e 9 sílabas poéticas

A palavra ESSA, presente no segundo quadrinho, é um pronome possessivo e indica que a comida
pertence ao dono do restaurente.
A palavra ESSA (2º quadrinho) trata-se de um pronome demonstrativo, pois o cliente tinha o
intuito de mostrar a comida ao dono do restaurante.
A palavra PARECE (3º quadrinho) está como pronome definido e não se refere a nenhum aspecto
na imagem.
A palavra ESSA (2º quadrinho) é um pronome demonstrativo, mas foi utilizado de maneira
inadequada, pois se o prato de comida está ruim, o homem não deveria nem tê-lo experimentado.

Sobre o conceito e abrangência da poesia, é correto o que se afirma em: Escolha a
resposta correta

É a maneira de expressar a arte.
Poesia e Poema possuem o mesmo significado.
Poesia somente pode aparecer de maneira manuscrita.
Pintura não pode ser considerado um exemplo de poesia, já que não está escrita.

Tendo a charge como referência assinale a alternativa correta em relação ao seu sentido.

A tecnologia sempre une as pessoas
Esta charge não apresenta crítica, apenas tem o intuito de proporcionar humor
Há uma crítica aos novos tempos, pois cenas como essas são comuns na modernidade
Podemos afirmar que há uma interação, pois a família está reunida

Leia a charge abaixo:

GIGANTES, no quarto quadrinho, caracteriza a ilha.
A expressão DAS FLORES, no segundo quadrinho, é uma locução adjetiva que caracteriza a ilha.
A palavra CUIDADO, presente no primeiro quadrinho, é justificada pela palavra carnívoras, que
caracteriza as flores.
Os passarinhos sentem medo apenas quando veem o adjetivo CARNÍVORAS, mas antes já
estavam apreensivos.

Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no modo subjuntivo:

COMPRE meu presente.
Se eu FOSSE maior, compraria um carro.
GANHEI dois vestidos.
Eu SONHEI com minha amiga.

Em determinada loja, um celular custava R$ 660,00. Porém, no final do ano, o dono da loja
resolveu vender o celular com 10% de desconto. Portanto, após o desconto, o celular
passou a custar:

604 reais.
594 reais.
726 reais.
600 reais.
650 reais.

Camila fará uma viagem de férias para a Europa. Para isso, ela pretende comprar 850,40
euros. Se cada euro custa 4,65 reais, a quantia, em reais, que ela deve gastar com essa
compra é:

R$ 855,05
R$ 3.742,86
R$ 3.954,36
R$ 3.988,36
R$ 3.401,60

O preço da gasolina e do etanol em um determinado posto de combustível é R$ 4,75 e R$
2,80 respectivamente.Uma pessoa que possui um automóvel flex, ou seja, um veículo que
pode ser abastecido com qualquer um dos combustíveis citados, optou por completar o
tanque com 20 litros de gasolina e 7,4 litros de etanol, efetuando o pagamento desse
abastecimento com 3 notas de R$ 50,00.Sendo assim, o valor do troco, em reais, foi de:

34,28
36,18
38,24
32,64

R$ 289,70
R$ 313,50
R$ 329,30
R$ 225,80

Uma operadora de telefonia celular cobra R$ 0,19 por minuto de uma ligação para um
número de outra operadora e R$ 0,05 por minuto de ligação para um número da mesma
operadora. Para cada mensagem de texto enviada, o usuário paga R$ 0,15 (independente
da operadora de quem recebe a mensagem), além de R$ 59,90 de plano de internet sem
limite de conexão por mês.Qual será o valor da conta de Matheus, se ele realizou 68
minutos para telefones de outra operadora e 220 minutos de ligações para números de
telefone da mesma operadora que a sua, além de mandar 105 mensagens de texto?

R$ 99,57
R$ 39,67
R$ 41,80
R$ 59,90

31,95
13,59
41,66
51,37

Embalagem A
Embalagem B
Embalagem C
Embalagem D

Leia as afirmações abaixo e marque a alternativa correta.

O número 221 é múltiplo de 3.
O número 225 é divisor de 15.
O número 154 é múltiplo de 14.
O número 9 é primo.

Um engarrafamento de 1.200 metros de extensão formou-se na EPTG (estrada parque
Taguatinga Guará), em Brasília. Para estimar a quantidade de veículos que havia no
engarrafamento um engenheiro utilizou a seguinte informação: um carro popular tem
aproximadamente 5 metros de comprimento. Então, o engenheiro conseguiu estimar que
naquele engarrafamento havia, aproximadamente:

240 carros
400 carros
600 carros
195 carros

Uma criança está observando um pisca-pisca na árvore de natal. Ela observou que a luz
vermelha pisca a cada 12 segundos e a luz vermelha a cada 18 segundos. De quanto em
quanto tempo as duas luzes piscam ao mesmo tempo?

A cada 12 segundos.
A cada 15 segundos.
A cada 24 segundos.
A cada 36 segundos.

As coordenadas geográficas são pontos imaginários na superfície do globo terrestre,
definidos pela intersecção de linhas de paralelos e meridianos. Considerando informações
corretas sobre LONGITUDE, podemos marcar que:

Possui variação vertical
Temos variação de 0° até 180°
Serve para definir zonas climáticas
Linha do Equador é um exemplo

Devido a um fenômeno específico, temos o aumento no tempo com a luz do dia durante
um determinado período do ano em uma estação específica do ano, podendo ocasionar
cenas como a que temos a seguir. A foto é de uma cidade da Rússia às 23:47 e ainda temos
luz do sol. O fenômeno em destaque é:

Solstício de verão
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Equinócio de outono

A imagem é referente ao processo de afastamento das placas tectônicas entre os
continentes da África e América, a este movimento damos o nome de:

Divergente
Convergente
Transformante
Insurgente

O clima

é marcado por duas estações bem definidas, mas ATENÇÃO,

neste caso o inverno é chuvoso e o verão é seco.As características citadas é referente ao
clima:

Tropical
Mediterrâneo
Subtropical
Frio de montanha

O Gráfico abaixo apresenta as concentrações de água no planeta, onde pudemos observar
os dados e compreendendo eles, podemos afirmar que:

75% da água do planeta está em geleiras e icebergs
25% da água do planeta está em aquíferos, rios e lagos
A menor parcela de água do planeta é disponível para consumo
Todas as alternativas estão corretas

"A sociedade romana não se manteve estática ao longo do tempo, pelo contrário, podem
ser observadas alterações na sua configuração, como o aparecimento de novos grupos
sociais e mudanças nos já existentes, bem como a dinâmica das relações entre esses
grupos apresentaram alterações no decorrer da história romana. Os embates entre alguns
desses grupos sociais ou no interior de um mesmo grupo foram responsáveis por
importantes mudanças. Embora limitadas, a civilização romana apresentou possibilidades de
mobilidade social. Sua diferenciação ocorre tanto entre homens livre e não livres como no
interior dessas camadas. "Fonte: http://www.cchla.ufpb.br/laborhis/wpcontent/uploads/2018/08/Trabalho-Sociedade-na-Roma-Antiga.pdf Após a leitura do
trecho acima, junto aos estudos feitos durante as aulas, marque a alternativa correta acerca
da estrutura social romana.

No topo da pirâmide social em Roma estavam os patrícios, donos das melhores terras e
consequentemente, detentores de maior renda; por esse motivo, foram os únicos com direitos
políticos em todo decorrer da história Romana.
O trecho do texto que diz "Os embates entre alguns desses grupos sociais(...)foram responsáveis
por importantes mudanças" diz respeito, entre outros conflitos, a luta dos plebeus por benefícios e
maior participação política que marcou o início da República romana.
O escravismo em Roma era similar ao de Esparta; os escravos pertenciam ao governo e eram
emprestados ao cidadão quando houvesse necessidade.
Os clientes eram estrangeiros estabelecidos em Roma que lá poderiam viver em troca de pagar
impostos e participar da vida política.

Roma passou por uma evolução política no decorrer de sua história. Nas alternativas
abaixo, marque aquela que representa, na ordem correta, as fases da história política
romana:

Monarquia - República - Democracia
República - Diarquia - Império
República - Império - Democracia
Monarquia - República - Império

Na transição da República para o Império, durante uma grave crise social em Roma, os
Irmãos Graco foram Tribunos da Plebe (plebeus que tinham direito à participação no
senado) defendendo benefícios à classe. Foram práticas defendidas pelos Plebeus:

Reforma agrária, apenas.
Diminuição de impostos.
Reforma agrária e Lei Frumentária (redução do preço do trigo vendido aos plebeus)
Reforma Agrária e Lei Canuleia (permitia o casamento entre patrícios e plebeus)

Leia o texto abaixo e logo após responda ao que se pede:"Afinal, (Júlio) César tomou
medidas que desagradaram a antiga aristocracia, como a distribuição de terras para
veteranos de guerra e a concessão de cidadania romana a povos das províncias do Império.
Ele ainda aumentou o número de membros do Senado de 600 para 900, incluindo até
alguns moradores da Gália na conta, o que certamente ameaçava a supremacia dos nobres
romanos. "Fonte: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/assassinatojulio-cesar-572266.phtml Lido o trecho acima e usando de seus conhecimentos sobre o fim
da República Romana, responda: qual motivo abaixo explica o assassinato de Julio César,
vencedor do conflito ocorrido no Primeiro Triunvirato?
Júlio César buscou apoiar apenas os patrícios, aumentando o poder de decisões do Senado e
indo contra os interesses dos plebeus.
César, ao vencer os outros dois generais que compunham o Primeiro Triunvirato conseguiu a
oposição das tropas dos generais derrotados e por isso foi assassinado.
O general Júlio César buscou apoio entre os clientes para fortalecer seu governo conseguindo
assim a oposição dos patrícios.
Júlio César buscou se aproximar dos plebeus concedendo terras e direito a participação política
aos militares (em sua maioria plebeus) além de ter reduzido o poder político do Senado,
desagradando os patrícios.

Construir estradas para o transporte de produtos para o comércio usando mão de obra escrava
nessas construções.
Transportar os impostos cobrados em Roma, utilizando escravos como força de trabalho para a
construção de estradas e também de produtos.
Desenvolver apenas o comércio sem maior preocupação com o transporte de pessoas (que
usavam a navegação marítima como meio principal de transporte).
Desenvolver uma ligação entre Roma e as colônias dominadas para desenvolvimento de
comércio, transporte de pessoas, tropas e produtos; nesse processo, gerou empregos na
construção das estradas, reduzindo a crise de desemprego em Roma.

Este formulário foi criado em IESB.
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