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Química

1 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) O método científico é um conjunto de etapas ou passos que um cientista segue,
em uma sequência lógica e organizada, para estudar os fenômenos. As principais etapas do método científico seguidas
pela maioria dos cientistas do mundo são:

2 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Robert Boyle nasceu em Lismore, uma cidade localizada na Irlanda, no ano de
1627. Foi um cientista importante e influente em sua época, uma de suas mais importantes descobertas foi a chamada Lei
de Boyle-Mariotte, onde ele dizia que o volume de um gás varia de acordo com a pressão de forma inversamente
proporcional, e as propriedades do ar e do vácuo, ele também acreditava que o calor era um movimento mecânico que
estava relacionado com a agitação de moléculas. Boyle teve influência para a Física, em especial no campo da Mecânica
quântica. Ele acreditava que o comportamento das substâncias poderia ser explicado pelo movimento dos átomos através
de uma espécie de mecânica. Na área das ciências médicas, Boyle sempre esteve interessado no sangue, realizou
investigações com a ajuda de outros pesquisadores de Oxford, onde estava interessado na natureza do sangue e os efeitos
de determinadas substâncias no sangue. Qual é a principal contribuição de Robert Boyle para o início da química?

 

Biologia

3 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2018) Explique a importância do grupo experimental e do grupo-controle para a
experimentação científica.

4 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2018) Explique o efeito placebo.

Língua Portuguesa

5 - (http://sugestoesdeatividades.blogspot.com.br) 

Observe a personagem do cartum e o local em que ela se encontra.

A personagem é um adulto ou uma criança?

6 - (http://sugestoesdeatividades.blogspot.com.br) Cartum é um desenho humorístico, de caráter extremamente crítico. O
que esse cartum critica?

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) De acordo com as teorias Criacionista e Evolucionista, como se deu a origem  do
Universo e do planeta Terra? Explique de forma resumida.

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Cite duas semelhanças e duas diferenças entre as teorias Criacionista e
Evolucionista.
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