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Biologia

1 - (Prado, Filipe. FADMINAS 2017) Descreva resumidamente o modelo criacionista.

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2018) Diferencie os dois principais tipos de Criacionismo.

Química

3 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) A palavra Alquimia vem do árabe, Al-Khemy, que quer dizer “a química”. Sua
origem perde-se no tempo, apenas sabemos que existiram alquimistas na China milenar, bem como na Índia. Mas para nós
ocidentais, o berço da alquimia é o Egito. No começo da era Cristã, na cidade de Alexandria, foi que a alquimia tomou as
feições que até hoje conseva. Denominada entre os adeptos como arte sagrada, ela resiste até nossos dias com pouca ou
nenhuma modificação. A tão falada Pedra Filosofal, capaz de transformas chumbo em ouro, é apenas uma dasa respostas,
e incompleta. Na verdade, a principal matéria a se transmutar é o próprio alquimista. À medida que se sucedem as etapas
que conduzirão o adepto à Pedra Filosofal, o próprio é transformado em sua essência, atingindo um nível de consciência
diferente dos demais humanos. Essa auto-transformação é que seria o verdadeiro “elixir da vida eterna”, pois ao atingir tal
estágio o adepto se liberta das exigências da carne. No último milênio da história humana, os alquimistas tem gozado de
uma consideração toda especial por parte dos estudiosos do oculto. Diferencie química de alquimia.

4 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Existe outro assunto de bruxa que tem uma origem muito antiga e que se
desenvolve através da mistura de elementos químicos, físicos, astrológicos, de filosofia, medicina, geometria e religião.
Toda esta combinação tem o objetivo de obter o Elixir da Longa Vida. Explique o que seria o poder da pedra filosofal e o
elixir da longa vida.

Geografia

5 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) O que são Projeções Cartográficas e com que finalidade são usadas?

6 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Cite as principais projeções cartográficas e quais áreas da Terra são melhores
representadas por elas.
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