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Física

1 - (Site Brasil Escola - Adaptada) Um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 3000 N/m2. Determine o
trabalho realizado sobre o gás, quando o volume passa de 1,2 m3 para 1 m3. Faça o gráfico.

2 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Observando o gráfico dado, determine o trabalho realizado por esse gás perfeito
(ideal):

Inglês

3 - (.(Interativa. CPB, 2015)  Explain the reason to use conjunctions.

a) Stop smoking or die.

 

b) Both my father and my mother speak.

 

4 - (Interativa. CPB, 2016) Explain the reason to use conjunctions.

a) Though he is thin, he is strong.

 

b) Call the teacher when you finish the test.

 

Língua Portuguesa

5 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017)

Tá tudo na cabeça                   

Os hormônios não são os vilões da adolescência. Uma grande reforma cerebral é a causa do comportamento típico de
quem está crescendo. Eles batem porta, vivem paixões viscerais, pulam de carros em movimento. Estão constantemente
entediados e ansiosos. Prudência e autocontrole parecem termos estrangeiros. O mundo gira em torno de sexo,
pensamento que eles não largam nem dormindo. De quem é a culpa? Dos hormônios, diz o senso comum. Resposta
errada, afirma agora a ciência. O cérebro jovem, repentinamente atirado em uma reforma geral, é que manda nessa
brincadeira. Conhecer o estica-puxa-e-estica dessa fase é essencial para pais e filhos entenderem o que é a misteriosa
cabeça de um adolescente.

Os hormônios sexuais, na verdade, estão em abundância no corpo de bebês até o primeiro e o segundo anos de idade, nos
meninos e nas meninas, respectivamente. Isso prova que não basta inundar um cérebro infantil com hormônios para torná-lo
adolescente: é preciso que esse cérebro mude para então responder a eles. A adolescência faz exatamente isso. (...)

Não se trata apenas de um aumento de peso ou volume cerebral. Enquanto algumas estruturas de fato crescem, outras



encolhem, sofrem reorganizações químicas e estruturais, e todas acabam por amadurecer funcionalmente. Surgem as
habilidades motoras, o raciocínio abstrato, a empatia, o aprendizado social. De posse de um cérebro pronto, nasce um
adulto responsável. Mas, até lá, adolescentes têm muito, muito mesmo, o que aprender.

Qual a tese (ideia) defendida nesse texto é?

 

6 - (www.google.com.br (modificada) O texto “Tá tudo na cabeça tem a intenção de informar, instruir, entreter ou
convencer? Por quê?
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