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Biologia

1 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Descreva resumidamente a experiência de Pasteur e explique por que ela é
considerada a prova de que a abiogênese não é algo que ocorre no mundo real.

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são as aplicações industriais e comerciais das experiências de Needham,
Spallanzani e Pasteur? Como são realizados esses processos na indústria?

Inglês

3 - (www.passeiweb.com)  (www.supletivounicanto.com.b) Read and translation.

 "I woke up early today, brushed my teeth, dressed, have breakfast, spoke with my parents and went to work. I worked a lot
and have a lunch at 11:45. At afternoon, I call for a friend and told him to go to my house next week.
Now, I'm eating bread and butter and drinking juice. Tonight, I will watch a football game on TV with college friends. Today I
didn't have problems but didn't have many things to do. Tomorrow, I will have a lot of things to do, but I will not make
mistakes because I will pay attention."

4 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Write the following sentences in English.

a) Onde fica a Fadminas?

b) De quem é este celular?

c) Por que você chorou?

Língua Portuguesa

5 - (www0.rio.rj.gov.br/sme) Analise o diálogo:

Cebolinha pergunta:

- Mônica, ônibus tem acento?

- Depende da hora que você apanhar.

 

A resposta da Mônica justifica-se:

a) através da sinonímia criada pela palavra acento.

b) através da polissemia da palavra acento.

c) através da paronímia das palavras acento e assento

d) através da homonímia da palavra acento.

JUSTIFIQUE.

6 - (brainly.com.br ) Compare as frases:

I. A confiança no técnico ajudou o tenista a superar os problemas.

II. A confiança do técnico ajudou o tenista a superar os problemas.

Explique a diferença de sentido entre elas.

Matemática



7 - (FERREIRA, Marco) Determine, por meio da notação da reta real, A  B, sendo A = [-5, 6] e B = ]-3, 8]

8 - (FERREIRA, Marco) Sendo A = {x  R |  -2 < x < 4} e B = [2, 8[ determine usando a notação de conjunto A U B
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