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Língua Portuguesa

1 - (www.revista.vestibular.uerj.br)

A pergunta da
personagem Mafalda, no segundo quadrinho, inicia-se com a palavra "então", que estabelece uma relação de sentido com a
situação anterior. Identifique a relação de sentido estabelecida e reescreva a pergunta, substituindo o vocábulo "então" por
outro conectivo.

2 - (walkermoreira.blogspot.com)

O que o povo quer do próximo presidente

Um bom candidato presidencial precisa estar atento às preocupações que mais afligem os cidadãos. Essa postura é
necessária, primeiramente, pela razão óbvia de que ninguém ganha as eleições sem tocar nos temas mais importantes para
a maioria da população. Mas há outro motivo para levar em conta a voz do povo: em grande medida, as sondagens de
opinião expressam os erros e os avanços das políticas públicas, de modo que podem ser usadas como uma bússola para
que o eleito priorize as questões mais relevantes.

Revista Época.Edição Nº 630. 13//06/2010

 

O texto NÃO permite afirmar que

a) os candidatos à presidência sempre levam em consideração as preocupações do povo.

b) as sondagens de opinião podem servir como referência para as questões prioritárias do candidato eleito.

c) as sondagens de opinião, geralmente, revelam o que o povo considera certo ou errado nas políticas públicas.

d) um bom candidato deve estar atento aos problemas que mais preocupam o cidadão.

e) dois motivos são apontados para que um bom candidato esteja atento às preocupações do cidadão: a) ninguém ganha as
eleições sem tocar nos temas mais importantes para o povo; b) conhecer os erros e acertos nas políticas públicas indicados
pelas pesquisas de opinião.

JUSTIFIQUE.

Geografia

3 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2017.) Como os blocos econômicos podem apresentar diferenças entre si?

4 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2017.) Como são classificadas as etapas de integração econômica nos blocos
comerciais?

 



Química

5 - (conversandosobrequimica.blogspot.com.br) Em um óxido de enxofre, foram encontradas massa iguais de enxofre e
oxigênio. Qual a fórmula molecular do composto?

Dados: S = 32; O = 16

6 - (COLA WEB) O composto a seguir chama-se:
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