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CIÊNCIAS

1- Lua nova, crescente, cheia e minguante.
2- F V V V
3- Quando no hemisfério Norte é inverno, no hemisfério Sul é verão. Do mesmo modo, quando for
primavera  em um dos hemisférios,  será  outono  no  outro.  Isso  ocorre  justamente  em razão  da
posição  que  cada hemisfério ocupa  em  relação  ao  Sol  naquele  período,  o  que  determina  a
quantidade de irradiação solar que está recebendo.
4- A grande dependência em relação aos combustíveis fósseis é considerada desvantajosa, pois a
queima deles é altamente poluente (e, em alguns casos, a extração também). Além disso, esses
recursos possuem uma perspectiva limitada de duração, estimada para algumas décadas com base
nas reservas disponíveis e no consumo atual.
5- A diferença está na posição que os astros ocupam durante o alinhamento. No eclipse lunar, a
Terra está entre a Lua e o Sol, e a sombra terrestre cobre a Lua. No eclipse solar, é a Lua que fica
entre a Terra e o Sol. A sombra da Lua cobre o Sol e impede que os raios solares alcancem a
superfície da Terra.
6- Está incorreta a alternativa IV, pois, embora tenha havido uma ampliação da produção e utilização
da energia eólica e solar no Brasil, a matriz energética do país ainda está centrada nas seguintes
fontes de energia: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis.
7-
a) In natura
b) Processado
c) Processada
d) Ultraprocessado
e) Ultraprocessado
f) In natura
8-
a) Os alimentos energéticos são aqueles que fornecem energia para as funções do organismo. São
ricos em nutrientes classificados como carboidratos e lipídios. Ex: Feijão, arroz, manteiga.
b) Os alimentos construtores são aqueles ricos em proteínas, nutrientes que participam da formação
da maior parte das estruturas do organismo. Ex: Leite, carnes, ovos.
c) Os alimentos reguladores são fornecedores essenciais de vitaminas e sais minerais, nutrientes
que regulam reações químicas do organismo. Ex: Frutas e legumes.

ED. FÍSICA

1- No esporte as regras são inflexíveis; já os jogos têm elementos que apresentam mais ludicidade;
aspectos que permitem a classificação como competitivos ou cooperativos.

2- Suas regras, a competitividade, a existência de confederações e instituições esportivas.
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3- Existência da igualdade formal entre jogadores; calendário próprio de atividades e regras fixas
que permite uma prática universal.

4- Esportes de rede e parede, campo e taco, coletivos e outras categorias como precisão e técnico-
combinatório.

5- Quantidade de jogadores, sistemas táticos, tempo de jogo e algumas regras.

6- Tênis de campo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e futevôlei.

7- Juiz – É reforçar a necessidade do cumprimento das regras.
Lutadores – Devem respeitar a integridade física de seus adversários.

8-  Atividade  física  é  qualquer  movimento  corporal  com  gasto  energético  acima  dos  níveis  de
repouso. O exercício físico é planejado, estruturado e repetitivo, tendo como propósito a manutenção
do condicionamento físico.

9- Força muscular, flexibilidade, resistência muscular localizada e aeróbica, potência e velocidade.

10- Estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de enfermidades.


