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Física

1 - (UFRGS - Adaptada) Um balão meteorológico fechado tem volume de 10,0 m3 ao nível do mar, onde a pressão
atmosférica é de 1,0x105 Pa e a temperatura é de 310K. Quando o balão atinge a altitude de 10 km na atmosfera terrestre, a
pressão e a temperatura assumem, respectivamente, os valores de 6,0 x 103 Pa e 252K. 
Considerando-se que o gás contido no balão se comporta como um gás ideal, qual o volume do balão nessa altitude?

2 - (PUC-RJ - Adaptada) 2 mols de gás ocupam um volume de de 0,8m³, quando a uma temperatura de 200K. Qual a
pressão do gás nessa temperatura? Considere R=8,3 J/mol.K.

Inglês

3 - (cursodeingles.online) Complete the sentences with USE(D) TO + a suitable verb(um verbo apropriado).

A- Jack doesn’t travel much now. He _________________ a lot 10 years ago.

B- I ______________ the bus to school. Now I drive.

C- When you lived in NY city, ________________ to the Time Square very often?

D- We moved to Paris a few years ago. We ____________ in Rome.

E- I rarely eat junk food now, but I _____________ it when I was child.

 

4 - (cursodeingles.online) Write affirmative sentences about yourself using the verbs given:

a) travel:

b) eat:

c) sleep:

d) do:

 

Biologia

5 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Cite pelo menos dois tipos de parênquima de reserva com suas respectivas funções.

6 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Diferencie os vasos do xilema e os vasos do floema.

Geografia

7 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Que proposta é levada em conta ao se atribuir aos países a classificação de
Estados do Norte Desenvolvido?

8 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Quais são os países integrados ao Norte Desenvolvido?
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