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Química

1 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) A química orgânica está presente até em nosso organismo na forma de proteínas,
lipídios e carboidratos. A composição do açúcar, da glicose e da celulose se resume em carbono, hidrogênio e
oxigênio. Além de a química orgânica estar presente em todos os seres vivos (em nosso organismo), ela também faz parte
de nossa alimentação, através dos chamados compostos orgânicos naturais. Existem centenas destes compostos nos
alimentos que ingerimos, como por exemplo, o ácido tartárico presente na uva e o ácido cítrico do limão, todos possuem em
suas fórmulas o elemento carbono. Em que século se descobriu que os compostos vindos de seres vivos têm carbono?

 

2 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) A História da Química Orgânica relata que ela teve início somente no século XVIII,
quando um cientista alemão, o químico Friedrich Wohler (1800-1882), deu início aos processos de obtenção de substâncias
a partir de produtos naturais. O que é química orgânica?

 

Matemática

3 - (FERREIRA, Marco) Pelos pontos A(1, 2) e B(-1, 3) passa a reta t. Determine a equação da reta s que é paralela a t mas
que passa pela origem dos eixos cartesianos.

4 - (FERREIRA, Marco) Calcule o coeficiente angular da reta p que passa por A(3, 4) e B(-5, 6) e desenhe os pontos e a
reta p.

Geografia

5 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Que dados demográficos uma pirâmide etária nos permitem acompanhar?

6 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Observe as pirâmides abaixo e explique as informações importantes que elas
nos revelam sobre a estrutura etária da população brasileira nos anos 1980 e em 2010. Faça um comparativo entre ambas
as pirâmides.

História

7 - (Ávila) Explique  a Doutrina Truman.

8 - (Ávila) Explique a criação do Plano Marshall e do Comecom.
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