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História

1 - (ÁVILA 2017) Explique a mais-valia.

2 - (ÁVILA 2017) Explique materialismo histórico.

Química

3 - (Brasil Escola) A temperatura é um fator que controla a velocidade das reações químicas que ocorrem no organismo.
Quando a temperatura corporal aproxima-se de 41,7 ºC, pode causar morte, pois acelera todas as reações do corpo,
destruindo substâncias vitais como as enzimas, que atuam como catalisadores de reações bioquímicas. A partir do que foi
exposto, analise as afirmativas a seguir e julgue os itens em verdadeiro ou falso:

I. O aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade das partículas formadoras de um sistema reacional,
consequentemente, diminui a velocidade das reações.

II. Os catalisadores, em qualquer reação química, são consumidos, aumentando a energia de ativação do processo.

III. Enzimas são catalisadores biológicos que diminuem a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação.

IV. Enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação.

4 - (Brasil Escola) O hidrogênio é um gás que pode ser obtido a partir da reação do zinco (Zn) com solução de ácido
clorídrico (HCl). Essa reação foi realizada várias vezes, modificando-se as condições do meio reacional, como temperatura,
forma do zinco e concentração da solução ácida. Observe a tabela que descreve essas condições:

Tabela com experiências com zinco

Analisando a tabela, em qual caso a velocidade da reação será maior:

Matemática

5 - (Ferreira, Marco) O consumo de proteína é um grande indicador de prosperidade. Dados preliminares indicam que cada
brasileiro vai consumir, em média, 40 quilos de carne neste ano. A explicação para isso é o crescimento do PIB. O consumo
deve aumentar também nas classes mais altas, em que os produtores informam ter havido uma onda anticarne vermelha,
que parece ter acabado.



Verdadeiro ou Falso?

a.O consumo per capita foi sempre crescente.

b.O consumo per capita foi crescente de 1987 até 1992.

c.O crescimento percentual entre 1991 e 1992 foi de aproximadamente 3,7%.

d.Entre 1996 e 1997 houve decrescimento de aproximadamente 23%.

e.O consumo foi decrescente entre 1992 e 1999.

6 - (Ferreira, Marco) Primeiro observe os gráficos, depois responda:

Quantos telefones fixos existiam no Brasil em 1994? E celulares?

b.Qual o crescimento percentual desses dois tipos de telefones no período de 97 a 98?

c.Se o crescimento anual do número de celulares seguir o ritmo esperado para o período 98/99, qual a estimativa desse
número para o final do ano de 2001?
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