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Biologia

1 - (UEMA) Várias pesquisas, em diferentes áreas da Biologia, mostram que a evolução ocorreu e continua ocorrendo em
nosso meio.

Estruturas corporais que se desenvolvem de modo semelhante em embriões de determinadas espécies podem
desempenhar funções  diferentes. Da  mesma  forma,  órgãos  ou  estruturas  que  desempenham  funções  semelhantes  em
 determinadas espécies podem ter origens embrionárias completamente diferentes. Portanto, as comparações
embriológicas anatômicas de órgãos são chamadas de homologia e de analogia. 

A partir do exposto, justifique a relação entre as asas das mariposas e as asas dos pássaros. 

2 - (UEMA) É comum indagarmos sobre nossa origem. Viemos mesmo dos macacos? Antigamente a pergunta era ouvida
com desprezo e incredulidade, mas hoje é recebida com naturalidade. A origem do ser humano – esse mamífero tão
especial – deve ser analisada, pois o comportamento tem raízes em um passado remoto, quando um ser meio macaco, meio
humano ocupava as florestas e depois as savanas da África, onde devem ter surgido os primeiros ancestrais dos seres
humanos.

Entre esse ancestral e o ser humano atual – conhecido nos meios científicos como Homo sapiens sapiens – houve uma
série de outros tipos conforme a representação esquemática da possível linha evolutiva entre o Australopithecus e o Homo
sapiens.

Fonte: MERCADANTE, Clarinda. Evolução e sexualidade, o que nos faz humanos. São Paulo: Moderna, 2004. (adaptado)

Considerando o exposto, explique como a mutação contribui para a evolução humana.

Física

3 - () Tem-se um gerador de f.e.m. E=12V e resistência interna r = 1,0 Ω. Determine a ddp em seus terminais se a corrente
que o atravessa tem intensidade i  = 2,0A.

a) 6 V

b) 10 V

c) 9 V

d) 8 V

e) 12 V

4 - () Um circuito é alimentado por um gerador de força eletromotriz (f.e.m.) igual a 12V, com resistência interna de 1Ω, está
ligado a um resistor de 3 Ω. Qual a ddp nos terminais do gerador?

a) 6 V

b) 10 V

c) 9 V



d) 8 V

e) 12 V

Inglês

5 - (cursodeingles.online) Leia o texto a seguir:

 As the 2007 X Games begin this week, you or your kids might be inspired to take your deck out to the skate park. Beyond the
competitions, skateboarding is a very popular hobby, particularly among youths; however, it can also be dangerous.
According to the US Consumer Product Safety Commission, skateboarding injuries are responsible for 104.000 emergency
room visits per year, most skateboarding injuries can be prevented by taking a few simple precautions. Here are some tips to
help keep your next skateboarding excursion fun and injury-free:

- Always wear protective gear. Helmets, along with elbow and knee pads, are essential.

- Learn the correct way to fall. Fortunately.

- Ride on smooth pavement, free of debris, and NEVER ride in the street.

- Make sure your board is in good condition, with no loose or broken parts, sharp or slippery edges.

Na segunda linha do texto a palavra however expressa que ideia? Explique.

 

6 - (cursodeingles.online)  Observando as quatro dicas que se encontram no texto, a que se refere o termo X
Games?

 

Matemática

7 - (Ferreira, Marco) Determine  na forma trigonométrica

8 - (Ferreira, Marco) Determine o argumento de 
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