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Biologia

1 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são os dois tipos de cromossomos que compõem um ser vivo e quais as
atribuições de cada um deles?

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são as regiões específicas dos cromossomos sexuais?

Inglês

3 - (englishexperts.com.br) Read the text below

Brazilian cuisine 

Some typical dishes are Feijoada, considered the country's national dish; and regional foods such as vatapá, moqueca,
polenta and acarajé. There's also caruru, which consists of okra, onion, dried shrimp, and toasted nuts (peanuts and/or
cashews), cooked with palm oil until a spread-like consistency is reached; moqueca capixaba, consisting of slow-cooked
fish, tomato, onion and garlic, topped with cilantro; and linguiça, a mildly spicy sausage.

The national beverage is coffee and cachaça is Brazil's native liquor. Cachaça is distilled from sugar cane and is the main
ingredient in the national cocktail, Caipirinha. 

Salgadinhos, cheese buns, pastéis and coxinha are common finger food items, while cuscuz branco, milled tapioca, is a
popular dessert. (wikipedia)

01..Answer the questions.

a) What is your favorite food?

b) What do you like to drink?

 

4 - (englishexperts.com.br) 02. Answer the questions
a) Do prefer Brazilian food or American food?

b) Do you like Coca Cola?

Física

5 - (Site Brasil Escola) No circuito abaixo temos a associação de quatro resistores em serie sujeitos a uma determinada
ddp. Determine o valor do resistor equivalente dessa associação.

6 - (Site Brasil Escola) Os pontos A e B da figura são os terminais de uma associação em série de três resistores de
resistência R1 = 1Ω, R2 = 3Ω e R3 = 5Ω. Estabelece-se entre A e B uma diferença de potencial U = 18V. Determine a
resistência equivalente entre os pontos A e B; calcule a intensidade da corrente e a ddp em cada resistor.



Matemática

7 - (Ferreira, Silva) Determine a equação da circunferência de centro (3, -2) e raio 3.

8 - (Ferreira, Silva) Dado que (-4, 3) é o centro da circunferência e seu  raio igual a , desenhe no plano cartesiano.
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