
Português 2

Conjugue o verbo AMAR na 
1° pessoa do singular, no 
PRETÉRITO PERFEITO:

O uso de título para a 
redação estilo Enem é 
obrigatório. Essa afirmação 
é verdadeira ou falsa?

"Hoje, fui ao supermercado 
comprar um leite para o 
café da manhã." Qual figura 
de linguagem presente na 
frase?

Qual é o sujeito de 
"trouxeram minha 
encomenda"?

O plural de "qualquer 
cidadão" é:

“Por que” separado e sem 
acento faz uma pergunta e 
nunca vem no final de uma 
frase. Verdadeiro ou falso?

R: Eu amei. R: Falsa.

R: Elipse, pois é a figura 

de linguagem em que se 

subentende-se o sujeito.
R: Sujeito Oculto.

R: Qualquer - cidadões. R: Verdadeiro.

Professor, faça uma cópia desta página e recorte para que seja o 

complemento do Jogo de Tabuleiro Educacional.complemento do Jogo de Tabuleiro Educacional.
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Os cariocas são os que 
nascem na capital do 
estado do Rio de Janeiro. 
Verdadeiro ou falso?

Os dois gostaram do filme. 
As novelas e propagandas 
não acrescentam nada na 
vida. Come-se muito bem 
nessa cidade. O sujeito 
das orações acima são 
respectivamente:

Quantos tipos de pronomes 
existem? E quais são eles?

Qual frase a seguir tem 
sentido denotativo? a) 
“Amor é fogo que arde sem 
se ver”  b) Todos dançavam 
na sua festa comemorativa 
c) As borboletas dançam 
ao amanhecer.

R: Verdadeiro. Os 

fluminenses nascem no 

estado do Rio de Janeiro. 

Os que nascem na capital 

são cariocas.
R: Simples, Composto e 

Indeterminado.

R: Existem 6 tipos: 

pessoal (obíquo, do caso 

reto e de tratamento), 

demonstrativos, 

possessivos, indefinidos, 

interrogativos e relativos.
R: b.



Matemática 4

Se uma casa tem quatro 
lados e em cada canto tem 
um gato e cada gato vê três 
gatos, quantos gatos há na 
casa?

Quantos números 1 tem de 
1 até 191?

Em uma panificadora são 
produzidos 90 pães de 15 
gramas cada um. Caso 
queira produzir pães de 10 
gramas, quantos iremos 
obter?

Calcule: a) 50% de 150; 
b) 20% de 40; c) 10% de 50

Qual é o ponto de encontro 
das bissetrizes de um 
triângulo?

Como se chama o lado 
oposto ao ângulo reto?

R: 4. R: 132.

R: 135. Pois 1350 divididos 

por 10 o resultado será: 135.
R: 75, 8, 5.

R: Incentro. Três 

bissetrizes formam um 

ponto chamado incentro.
R: Hipotenusa.

Matemática
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O número 0,333... pode ser 
representado pela fração:

A forma reduzida da fração 
algébrica (6xy)/(2x) é:

Quantos tipos de pronomes 
existem? E quais são eles?

Encontre o primeiro termo 
de uma P.A., sabendo que 
a razão é -2 e o décimo 
terceiro termo é -15.

R: 4/12. R: 3y.

R: Existem 6 tipos: 

pessoal (obíquo, do caso 

reto e de tratamento), 

demonstrativos, 

possessivos, indefinidos, 

interrogativos e relativos.
R: 9.



Geografi a 6

Quantos movimentos o 
planeta Terra executa?

Qual é a principal 
consequência do movimento 
de rotação?

Qual a principal 
consequência do 
movimento de translação?

A capital da Alemanha é 
Munich. Verdadeiro ou 
falso?

O Brasil faz parte de 
qual ou quais bloco(s) 
econômico(s)?

Qual é a cidade norte-
americana conhecida 
mundialmente por ser sede 
da Microsoft e por ser o 
berço da Starbucks?

R: O planeta Terra executa 

14 movimentos. Destes, 

dois são mais importantes: 

rotação e translação.

R: É a formação dos dias e 

das noites, pois quando um 

lado do planeta Terra é dia, 

o outro lado é noite.

R: É a formação das 4 
estações do ano, pois as 
estações do ano ocorrem 
por causa da inclinação da 
Terra em relação ao sol, e 
essa inclinação da Terra em 
relação ao sol é chamada de 
movimento de translação.

R: Falso. A capital da 

Alemanha é Berlin.

R: O Brasil faz parte 

apenas do Mercosul.

R: Seattle. O skyline 

de Seattle é facilmente 

reconhecido graças à sua 

bela torre: Space Needle.

Geografi a
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Quais são os dois países 
da América do Sul que não 
possuem litoral?

Quais regiões do Brasil 
apresentam um elevado 
potencial eólico?

Qual é a montanha mais 
alta do mundo?

Cite as três ilhas-capitais 
do Brasil:

R: Bolívia e Paraguai.

R: Nordeste e Sul. A 
região nordeste é o polo 
da energia eólica no 
Brasil, sendo que a região 
responde por 75% da 
capacidade de produção 
nacional (o restante se 
concentra no sul do país).

R: Com cerca de 8.848 

metros de altitude, o Monte 

Everest é considerado a 

maior montanha do relevo 

terrestre.

R: Vitória/ES, Florianópolis/

SC e São Luiz/MA.



Inglês 8

Qual a diferença entre 
"good evening" e "good 
night"?

O que significa a sigla 
inglesa SOS?

Nos caixões de língua 
inglesa, vêm escrito as 
letras RIP. O que elas 
querem dizer?

Como se diz 33 em inglês?

Qual a tradução de fish, 
horse, cow, cat, dog, bird e 
bear, respectivamente?

Qual é o passado do verbo 
"see"?

R: Good evening é usado 
quando se chega à um 
local para o cumprimento, 
e good night é usado para 
se despedir, sendo os dois 
utilizados após as 6 da noite.

R: Save our souls. SOS 

significa Save Our Souls, 

que em português é Salve 

Nossas Almas.

R: Rest in peace = descanse 
em paz.

R: Thirty-three

R: Peixe, cavalo, vaca, 

gato, cachorro, pássaro e 

urso.

R: O passado do verbo 

"see" é saw e significa ver/

olhar.

Inglês
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Quais os significados das 
palavras "read" e "play"?

Qual o passado do verbo 
"be"?

Qual das alternativas não é 
uma nacionalidade?
- Chinese
- Spain
- German
- Indian

Qual destas alternativas 
não é uma parte do corpo? 
- Shoulder
- Hand
- Number

- Arm

R: Ler e Jogar. R: was/were.

R: Spain. R: Number.



Literatura 10

Qual das seguintes 
manifestações literárias 
expressou a visão e o 
interesse do homem 
mercantilista europeu em 
busca de terras e riquezas 
no Brasil? Classicismo – 
Realismo – Quinhentismo - 

Colonial Literário – Barroco?

Sobre o cultismo, presente 
ao Barroco, é possível 
afirmar que é marcado por 
um: Jogo de sons - Jogo de 
Ideias - Jogo de palavras - 
Jogo de simplicidade - Jogo 
de sinonímias?

Uma característica 
principal do Romantismo 
é: - Nacionalismo – Niilismo 
– Simplicidade – Equilíbrio – 
Altruísmo?

Uma técnica aplicada por 
Machado de Assis na obra 
Memórias Póstumas de 
Brás Cubas foi: - Emprego 
de trechos decassílabos 
- Retomar a tradição 
trovadoresca - Narrar a 
história em 3ª pessoa – 
Digressões?

Uma característica do 
Modernismo foi:  a) Crítica 
e rejeição da cultura 
brasileira nacional – b) 
A Releitura de textos e 
composições anteriores 
– c) Impedimento da 
liberdade estética.

A qual destes 
movimentos pertence 
o livro Macunaíma: 
Realismo – Naturalismo – 
Modernismo?

R: Jogo de palavras.

R: Nacionalismo.
R: Digressões.

R: b.
R: Modernismo.

Literatura

R: Quinhentismo.
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Quem escreveu o livro Dom 
Casmurro?

O romantismo está 
relacionado com o 
surgimento de um novo 
público leitor. Qual é 
esse público? Fazendeiro 
- Nobreza – Escravos – 
Burguesia?

Qual das opções abaixo 
retratavam o contexto 
histórico do romantismo? 
Iluminismo - Revolução 
Francesa - Inconfidência 
Mineira - Impeachment do 
Collor - Descobrimento do 
Brasil

Num futuro, os seres 
humanos vivem em cidades 
controladas por um 
poderoso ditador conhecido 
como Grande Irmão. Nas 
residências, enormes 
televisões transmitem a 
programação do governo. 

Qual é o livro e o autor?

R: Machado de Assis. R: Burguesia.

R: Revolução Francesa. R: 1984, George Orwell.

Fonte: Racha Cuca


