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Física

1 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Desenhe o esquema das mudanças de fase e responda à seguinte questão:
Vaporização e evaporação são sinônimos? Explique.

2 - (Site Brasil Escola) O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma
determinada substância:

Relacione as colunas com informações a respeito do gráfico em questão:

Coluna 1:
I.    Faixa de temperatura em que a substância permanece sólida;
II.    Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida;
III.    Temperatura de ebulição;
IV.    Temperatura de fusão;
V.    Tempo que a fusão demora;
VI.    Tempo em que a substância permanece líquida.

Coluna 2:
( ) 10 minutos.
( ) 20 °C.
( ) Entre 10 a 20 °C.
( ) 20 minutos.
( ) Entre 20 a 40 °C.
( ) 40°C.

Inglês

3 - (www.perfect-english-grammar.com.br) Quando é usado o Past Perfect?

4 - (exercicios.brasilescola.uol.com.br) Passe as sentenças a seguir para o “Past Perfect” e complete os espaços com a
forma correta dos verbos em parênteses nesse tempo verbal da língua inglesa:

a) He ____________________ (live) in Germany before she went to Brazil.

b) After I____________________ (eat) the birthday cake, I began to feel sick.

c) If we ____________________ (listen) to her, we would have got the best place in the theater.

d) Ingrid didn’t arrive there until after I ____________________ (leave).

e) When I ____________________ (finish) lunch, I called him.

Biologia

5 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) O que são órgãos vegetativos? Quais são eles e qual sua função geral?



6 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Cite dois tipos de raízes e dois subgrupos de cada um desses tipos.

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Faça um breve comparativo da distribuição populacional na Europa, Ásia e
Oceania. Para isso, mencione as regiões de maiores concentrações populacionais.

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Cite os cinco maiores países em população e os respectivos continentes em que
estão localizados.
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