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Química

1 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Nascido em uma família rica em Paris, Antoine-Laurent Lavoisier herdou uma
grande fortuna com a idade de cinco anos pelo falecimento de sua mãe. Ele foi educado no College des Quatre-
Nations (também conhecido como Collège Mazarin) de 1754 a 1761, estudando química, botânica, astronomia e
matemática. Ele tinha em mente seguir os passos de seu pai e ainda obteve sua licença para praticar a lei em 1764 antes
de voltar a uma vida de ciência. “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Qual a principal contribuição
de Lavoisier?

2 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Francis Bacon, 1°. Visconde de Alban, foi um político, filósofo, ensaísta inglês,
barão de Verulam (ou Verulamo ou ainda Verulâmio) e visconde de Saint Alban. É considerado como o fundador da
ciência moderna. Desde cedo, sua educação orientou-o para a vida política, na qual exerceu posições elevadas. Em
1584 foi eleito para a câmara dos comuns. Francis Bacon foi um dos mais conhecidos e influentes rosacruzes e também um
alquimista, tendo ocupado o posto mais elevado da Ordem Rosacruzes, o de Imperator. Estudiosos apontam como sendo o
real autor dos famosos manifestos rosacruzes. Qual a principal contribuição de Francis Bacon para o início da Química
moderna?

Física

3 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Complete o quadro abaixo:

Número Notação Científica Ordem de Grandeza

 3,4598 . 104  

 3,24 . 10-4  

 4,5 . 105  

 5,789 . 10-3  

 6,023 . 1013  

 2,1 . 10-11  

 6,1 . 1010  

 
4 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Complete o quadro abaixo:

Número Notação Científica Ordem de Grandeza

80 . 102   

0,0098 . 10-4   

284 000 . 106   



29 835,1 . 10-4   

523,7 . 108   

4 580 . 103   

0,00012 . 10-3   
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