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Física

1 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Um bloco de ferro de 1kg a 200˚C é colocado em 100L de água a 25˚C. Quem irá
receber calor? Essa quantidade de calor recebida por um corpo será maior, menor ou igual à quantidade de calor cedida
pelo outro corpo?

2 - (FEI - Adaptada) Um recipiente, cujo volume é de 2 000cm3, a 0°C, contém 1960cm3 de um líquido à
mesma temperatura. O conjunto é aquecido e, a partir de uma certa temperatura, o líquido começa a transbordar. Sabendo-
se que o coeficiente de dilatação cúbica do recipiente vale 2,0 . 10-5 °C-1 e o do líquido vale 1,0 . 10-3 °C-1, qual a
temperatura no início do transbordamento do líquido?

Inglês

3 - (www.perfect-english-grammar.com.br) Put the verbs into the correct form (past perfect).

a) The waiter brought a drink that I (not / order) ______________________________.

b) I could not remember the poem we (learn) ______________________________ the week before.

c) The children collected the chestnuts that (fall) __________________________ from the tree.

d) (he / phone)_______________________ Angie before he went to see her in London?

4 - (Interativo. CPB, 2011) Complete with "have", "has" ou "had".
a) I think he___________  good news for you.
b) I ___________an accident yesterday. 'Did you ___________an accident?'
c) We ___________three children. They live with us.
d) Globo   ______________ good reporters.
e) They _____________a party last week.
f) Mary ___________   a boyfriend in England.
g) Do you ___________a dog? No, I don't.
h) Where will you ______________dinner?

Geografia

5 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Faça um breve comparativo da distribuição populacional na América do Norte,
Central e do Sul. Para isso, mencione as regiões de maiores aglomerações e as barreiras naturais que limitam as
concentrações demográficas.

6 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Qual fator físico é apontado como causa dos principais vazios demográficos no
continente africano? E quais são os seus maiores centros urbanos? Dê sua localização geográfica. 

Língua Portuguesa

7 - (brainly.com.br) Classifique o complemento dos verbos abaixo.

Paulo comprou um carro novo.

8 - (brainly.com.br) André necessitava de aulas particulares.
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