
DNA Tarefa 25/09/2018 1º ano EM

Física

1 - (Mackenzie - SP) Dois satélites de um planeta tem períodos de revolução de 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o
raio de órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio de órbita do segundo terá quantas unidades?

2 - (CESGRANRIO) A força da atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da
distância entre os dois corpos. Assim, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui da metade, a força de atração
exercida pelo Sol sobre o cometa:

a) diminui da metade

b) é multiplicada por 2

c) é dividida por 4

d) é multiplicada por 4

e) permanece constante

Química

3 - (Mack-2007) A respeito da poluição atmosférica, são feitas as seguintes afirmações:

I. O efeito estufa é causado, principalmente, pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, provocado pela
queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo.

II. A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no polo Norte do que na Antártida, em razão das baixas
temperaturas.

III. A substituição dos CFCs (clorofluorcarbonos) por outros gases, como o propano e o butano, é uma medida para impedir
a destruição da camada de ozônio.

IV. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética
das plantas com a ampliação das colheitas.

Das afirmações acima, estão corretas, apenas:

4 - (PUC-RS-2003) Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, devemos

I. evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos d’água.

II. incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição de lixo.

III. exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água.

IV. estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas:

Matemática

5 - (Ferreira, marco) Determine 

6 - (Ferreira, marco) Determine 
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