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Biologia

1 - (UEMA) A Grande Barreira de Corais da Austrália é a maior faixa de corais do mundo com 2.300 quilômetros de
comprimento e largura variando de 20 a 240 quilômetros, podendo ser vista do espaço. É a maior estrutura do mundo feita
unicamente por milhões de organismos vivos. É situada entre as praias do nordeste da Austrália e Papua-Nova Guiné. A
Barreira de Corais da Austrália comporta uma grande biodiversidade e é considerada um dos patrimônios mundiais da
humanidade. 

Fonte: Disponível em: http://kabanamaster.com/os-10-lugares-mais-lindos-do-mundo/. Acesso em: 20 set. 2013. (adaptado)

a)  Para a formação deste magnífico ecossistema, é necessária a importante participação de que invertebrados polipoides?

b)  Explique como ocorre o processo de construção dessas barreiras. 

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2018) Cite as características gerais dos cnidários.

Inglês

3 - (www.supletivounicanto.com.br) . O que são os Modal Verbs?

4 - (www.supletivounicanto.com.br) . Quais são as características gerais dos Modal Verbs?

Química

5 - (UFMG) Um palito de fósforo não se acende, espontaneamente, enquanto está guardado, mas basta um ligeiro atrito com
uma superfície áspera para que ele, imediatamente, entre em combustão, com emissão de luz e calor.
Considerando-se essas observações, é CORRETO afirmar que a reação:

a) é endotérmica e tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito.

b) é endotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito.

c) é exotérmica e tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito.

d) é exotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito

6 - (Fafi-MG) No diagrama ao lado, o valor da energia de ativação corresponde (em kcal) a:

Língua Portuguesa

7 - (CABRAL, Geanne (2016) Justifique a concordância verbal dos períodos abaixo.

Havia muitos alunos ocupados na sala.

8 - (CABRAL, Geanne (2016) Faz 15 dias que João viajou.
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