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Inglês

1 - (portaldoprofessor.mec.gov.br) Use "did", "was" ou "were" adequadamente.
a. I________ at home last night.
b. _________John buy the cell phone?
c. Where________ you get this idea?
d. When________ the party?
e. _________ Mary sick last week?

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016) . Quando é usado o Presente Contínuo em inglês?

Física

3 - (FGV - SP - Adaptada) Da palavra 'aimant', que traduzido do francês significa amante, originou-se o nome ímã, devido à
capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, marque V ou F e justifique
cada resposta.

(   ) assim como há ímãs que possuem os dois tipos de polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um;

(   ) o campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído
pelo polo norte magnético do planeta;

(   ) os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos,
independentemente do tamanho dos pedaços.

4 - () Marque V ou F, justificando cada afirmação:

(   ) Todos os imãs possuem dois polos, o polo norte e o sul. O polo sul é o positivo de um imã, enquanto o norte é negativo.

(   ) Ao quebrar um imã, os seus polos são separados, passando a existir um imã negativo e outro positivo.

(   ) Ao aproximar os polos iguais de um imã, eles repelem-se. Quando polos diferentes aproximam-se, eles atraem-se.

(   ) Os materiais ferromagnéticos são os que não podem ser atraídos por imãs.

Biologia

5 - (Prado, Filipe. FADMINAS 2017) Quais são as funções da água nos seres vivos? Quais são as características das
células que permitem saber se elas requerem mais ou menos água?

6 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Cite e explique três funções dos lipídios.
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