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Biologia

1 - (UEMA) Anexos embrionários são estruturas que não fazem parte do corpo do embrião propriamente dito, mas são
essenciais ao seu desenvolvimento. No caso dos répteis, adaptações à vida terrestre como fecundação interna com
posterior liberação de ovos para se desenvolverem no meio externo foram fundamentais para seu sucesso evolutivo.

Qual anexo embrionário está relacionado diretamente a essa adaptação?

2 - (UFES)  “O litoral está prestes a voltar a seu estado de berçário a céu aberto. Tartarugas vindas de várias partes do
mundo já estão chegando às praias onde nasceram. As equipes do Projeto Tamar estão a postos para registrar esse
acontecimento, que se repete todos os anos, principalmente para protegê-las e para reduzir os impactos à vida das cinco
espécies que existem no Brasil, todas ameaçadas de extinção. A participação e o apoio das pessoas que utilizam as praias
usadas pelas tartarugas são fundamentais para o sucesso do programa de conservação; por isso, os pesquisadores
realizam constantemente atividades de sensibilização e educação ambiental.”

(Disponível em: <http://www.tamar.org.br/>. Acesso em 20 set. 2013. Adaptado).

A) Identifique o tipo de desenvolvimento das tartarugas.

B) Sabendo que as tartarugas marinhas são da Ordem Chelonia, indique a Classe a que elas pertencem.

C) Com base nos anexos embrionários, explique por que as tartarugas pertencem ao grupo considerado como os primeiros
vertebrados verdadeiramente terrestres.

 

Química

3 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Indique os ácidos e as bases que originam os seguintes sais:

a) NaCN:

b) NaNO3:

4 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Indique os ácidos e as bases que originam os seguintes sais:

a) K2SO4: KOH + H2SO4

b) ZnCl2: Zn(OH)2 + HCl

Inglês

5 - (www.upvix.com.br) ) Read the text below.

I've lived here for almost six years. I think this is a nice place and people are friendly. I have nothing to complain about. I've
made friends and I've seen good things around here. 

Lately, people have talked more to each other and the city has received more and more tourists from other countries. Tourism
is very important here. Many people come here to spend their vacations and take a break.

I really like it here and I'm glad nothing bad has happened for a long time.
By Jane Honda.



a) How long has Jane Honda lived in the city?

6 - (www.upvix.com.br) Does Jane like the place where she lives?
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