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Biologia

1 - (UEMA) Em uma visita a um oceanário, os alunos observaram o ecossistema artificial indicado a seguir: O grupo de
alunos aproximou-se fascinado e fez os seguintes comentários:

Vinicius: - Esses moluscos são realmente resistentes devido à presença dessa

concha secretada pelo manto!

Carlos:  -  Vejo  um  crustáceo  que  está  bem  preparado  para  se  defender  pela existência do exoesqueleto e apêndices
articulados.

Karla: - O Carlos só está enganado em dizer que esse animal é um crustáceo. Nem

Artrópode é!

Igor: - Alguém poderia me informar a qual animal vocês estão se referindo? Vejo, no aquário, um crustáceo em uma concha
de molusco.

Flávia: - Carlos está errado! A professora explicou várias vezes que nos equinodermas, como naquele animal dentro da
concha, o esqueleto é calcário revestido por epiderme.

Fonte: Disponível em: <http://www.cifonauta.cebimar.uso.br. Acesso em: 07 nov. 2014.

Analise as respectivas falas dos alunos quanto à correção das características morfológicas dos animais invertebrados.
Justifique o porquê das informações corretas. 

 

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Cite e explique duas características gerais dos anelídeos.

Física

3 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) O que é refração?

4 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Ao passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio de
luz se aproxima da normal, se afasta da normal ou não muda de direção? Faça o desenho.

Inglês

5 - (www.englishexperts.com.br) There Wasn´t Time

Time.

It seems heavy for the bored, escapes from the busy, flies by for the young and runs out for the aged. Time. We beg for it. We
curse it. We kill it. Is it a friend? Or an enemy? We know very little about it. To know it all, perhaps we should view it through
our memories.

When I was young, my mother was going to read me a story. But she had to wax the bathroom, and there wasn´t time. When I



was young, Daddy was going to come to school and watch me in a play, but he was having his car tuned and there was no
time. And still now, as an adult and a mother, I do not know when there will be time.

01. Translate the sentences below.

a) There was no time: .........................................

b) There will be time: .........................................

6 - (www.englishexperts.com.br) True or False.

a) Time seems heavy for those who are doing nothing. (         )

b) When you´re young, time passes quickly. (         )

c) Time is always a friend. (         )

d) You can learn more about time through your memories. (         )
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