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Química

1 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Existem milhões de compostos orgânicos, porém esses compostos são formados
por poucos elementos. Os elementos Organógenos, o que sã organógenos?

2 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Exemplos de Alotropia:

01- O gás oxigênio (O2) e ozônio (O3) diferem um do outro na atomicidade, isto é, no número de átomos que forma a
molécula.

Dizemos então que o gás oxigênio e o ozônio são as formas alotrópicas do elemento químico oxigênio. O oxigênio existe no
ar atmosférico, sendo um gás indispensável à nossa respiração. O ozônio é um gás que envolve a atmosfera terrestre,
protegendo-nos dos raios ultravioleta do sol.

02 - O fósforo vermelho e o fósforo branco são alótropos do elemento químico fósforo, que diferem entre si pela atomicidade.

Mas o que é forma alotrópica?

 

Inglês

3 - () Complete the sentences in the simple present tenses.

a) Mariana___________(to watch) TV on Sundays.

b) _________Pedro ___________soccer on Saturdays? (to play)

c) _________your brothers _________Spanish? (to speak)

d) We__________(to do) our exercises in the morning.

e) Isabella____________(to go) to school in the afternoon.

f) Good kids _______ (to brush) their teeth and _____ (to wash) their hands.

g) Sally ___________ (to play) cards every day.

4 - () Use Do or DOES.

a) ___________Paula and you play soccer on Sundays?

b) What ___________ that cat eat?

c) Where ___________ Marianne usually go on Saturday nights?

d) Josephine ___________ not study on the weekends.

e) What time ___________ you usually go to sleep?

f) How many books ___________ Cristine and you have?

Matemática

5 - (FERREIRA, Marco) Descubra a equação da reta  que passa pelos pontos A(0, 0) e b(2, 4) e determine a equação da
reta perpendicular a essa reta mas passando pela origem.

6 - (FERREIRA, Marco) Descubra a equação que passa por C(1, 2) e D(4, 3) e determina a equação da reta paralela a reta
que passa pelos pontos CD mas que passe pela origem (0, 0).



Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Cite as fases da transição demográfica no Brasil, caracterize cada uma delas e
identifique em qual delas o Brasil se encontra atualmente.

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Estabeleça a relação entre a inserção da mulher no mercado de trabalho e a
redução das taxas de natalidade no Brasil de acordo com os últimos censos realizados.
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