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Física

1 - (PUC - SP) Por que um corpo opaco tem, por exemplo, cor verde? Se esse corpo estiver num ambiente iluminado
somente por luz monocromática vermelha, com que aparência será observado por nós?

2 - (UFGO) Suponha que a bandeira do Brasil seja colocada em um quarto escuro e iluminada com luz monocromática
amarela. Diga, justificando suas respostas, com que cor se apresentarão as seguintes partes da bandeira:

a. o círculo central;
b. o losango;
c. a faixa do círculo central e as estrelas;
d. o restante da bandeira.

Inglês

3 - (cursodeingles.online) Leia o texto e responda em português.

My name is Mary and I am not writing from Washington, I am writing from London]

 now, it is a beautiful morning and the sun is shining, it is not raining now.

It is half past eleven and I am standing in front of Buckinghan palace, the queen's home in London.

There are a lot of tourists here, from all over the world. We are watching the great show. They guard. The band is playing
and the soldiers are marching. I am taking a picture.

a) De acordo com o texto onde está Mary ?

b) Qual é o grande show que ela está assistindo?

4 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Escreva frases com os seguintes verbos modais: should, can, must. (Duas sentenças para
cada verbo.)

Língua Portuguesa

5 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017) Justifique a concordância verbal dos períodos abaixo.

A maioria das crianças gritou desesperada.

6 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017) A maioria das crianças gritaram desesperadas.

Geografia

7 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Sobre o processo de transição da economia planificada para a economia de
mercado na URSS durante a Guerra Fria, cite: As causas do descontentamento da população com o sistema socialista
soviético; As principais mudanças econômicas implementadas nesse período; os graves problemas sociais desencadeados
nos países.

8 - (Sistema Interativo) Escreva sobre a Cortina de Ferro e quais os acontecimentos que levaram ao término do mundo
socialista na Europa.
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