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Química

1 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Todas as ciências podem trazer coisas boas ou ruins para nós, pois tudo depende
da boa ou má aplicação dessas coisas. A fissão e a fusão nuclear podem produzir a bomba atômica, mas, podem produzir
energia elétrica limpa para movimentar as nossas industrias, nossos sistemas de transportes, nossas casas, as instalações
das nossas fazendas, etc. A química pode produzir produtos corrosivos, tóxicos e venenosos, que podem matar os animais
e as pessoas, gases que matam as pessoas nas guerras, e muitas coisas deletérias, mas são extremamente úteis quando
aplicada corretamente, em produtos de limpeza, medicamentos, cosméticos, fabricação de combustíveis, fabricação e
conservação de alimentos, bebidas, fabricação do aço em usinas siderúrgicas e muitas outras coisas úteis e
imprescindíveis à humanidade. Porque a química algumas vezes é mal interpretada

2 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiram várias teorias. Uma
delas foi criada por um filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. Explique a teoria dos quatro elementos.

Física

3 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Responda às questões abaixo:

a. O que se estuda em Física? Defina e cite exemplos.
b. O que são fenômenos físicos?

4 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Responda às questões abaixo:

a. O que se estuda em mecânica?
b. Quais são as partes da mecânica e o que se estuda em cada uma delas?

 

Matemática

5 - (Brasil Escola) Dados os conjuntos A = {0, 1}, B = {0, 1, 2} e C = {2, 3}, determine (A U B) ∩ (B U C).

6 - (FERREIRA, Marco) Desenhe o diagrama de Venn para os conjuntos A={2, 3, 4, 5, 9} e B={2, 3, 7, 8, 10}
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