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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais
serão anulados.
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada
no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que
devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER DESENVOLVIDAS E
ENTREGUES NESTA FOLHA.

TAREFA 01

Dia

Mês

Encontre um ângulo complementar ao seu dia de aniversário e um ângulo suplementar ao seu mês de
aniversário.
TAREFA 02
Quem viveu no Brasil no começo dos anos 2000 testemunhou a febre do anime Pokémon, que começou a ser
exibido na TV e criou uma legião de fãs entre jovens e crianças, que colecionava cards, bonecos, álbuns de
figurinhas e tudo que tivesse relação com a história dos monstrinhos. Agora, para comemorar os 20 anos do
anime (que começou a ser exibido em 1997), a produtora OLM e a Pikachu Project lançaram Pokémon - o
Filme: Eu Escolho Você, um longa que consegue como poucos honrar o legado de sua versão anterior e
modernizar a história.
No texto Pokémon começou a ser exibido em 1997, calcule X % desse ano, considerando x como seu mês de
nascimento.

