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Geografia

1 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2017.) A agricultura orgânica é defendida como um sistema agrícola que mantém o
equilíbrio da biodiversidade e menor impacto no solo. A respeito desse tipo de produção de alimentos, cite três
características.

2 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas 2018.) Explique o que foi a Revolução Verde.

Física

3 - () Determine o peso e a massa de B e também a força de reação do apoio (FN), sendo que A tem massa de 88kg,
considerando esse sistema em equilíbrio.

4 - () Verifique se o seguinte sistema está em equilíbrio e determine a força de reação do apoio.

Química

5 - (UESPI) Os avanços tecnológicos na eletrônica levaram à invenção do espectrômetro de massa, um aparelho que
determina a massa de um átomo. Um mineiro, procurando ouro em um riacho coleta, 10 g de peças finas de ouro
conhecidas como “pó de ouro”. Sabendo que a massa de um átomo de ouro é 3,2710−25kg, calcule quantos átomos de ouro
o mineiro coletou.

6 - (UFU) A jadeíte, também chamada de silicato de alumínio e sódio (NaAlSi2O6), é um mineral muito utilizado por artesãos
para a confecção de peças de ornamentação e decoração, como joias e estatuetas.

O número de mols de silício presente em uma estatueta, com massa igual a 1.414 gramas, composta basicamente por
jadeíte, é

Matemática

7 - (Brasil Escola) Um avião percorreu a distância de 5 000 metros na posição inclinada, e em relação ao solo, percorreu 3
000 metros. Determine a altura do avião.

8 - (Brasil Escola) Do topo de uma torre, três cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando
sustentabilidade à torre. Sabendo que a medida de cada cabo é de 30 metros e que a distância dos ganchos até à base da
torre é de 15 metros, determine a medida de sua altura. 
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