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História

1 - (Ávila 2017) Explique o Tratado de Navegação e Comércio.

2 - (Ávila) Explique a vinda das missões artistica e cientifica ao Brasil no início do século XIX.

Física

3 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Calcule a variação de energia interna de 120 mols de um gás que está
inicialmente a 500 K e é aquecido até 800 K.Considere a constante R=8,3 J/mol.K.

4 - () O diagrama representa uma transformação sofrida por uma dada massa de gás ideal. A temperatura inicial do gás é de
600K. Não se esqueça de observar o sentido. Dado que R = 8,3 J/mol . K, determine:

a. o número de mols do gás
b. a temperatura final da transformação;
c. a variação da energia interna do gás.
d. o trabalho envolvido na transformação.

Língua Portuguesa

5 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017)

Policial amamenta recém-nascido que chorava enquanto pai era abordado

 

Um gesto de uma soldado da Polícia Militar do Pará ganhou muita repercussão nas redes sociais: Ana Maria Fernandes de
Figueiredo amamentou um bebê recém-nascido que não era dela durante uma abordagem. O momento foi registrado pelos
policiais que a acompanhavam.

De acordo com a publicação da própria corporação, os policiais estavam na avenida Presidente Vargas, no centro de
Belém, quando decidiram, em ação preventiva, abordar um homem que estava com um bebê no colo. Questionado sobre
quem era a criança, o homem disse que era seu filho.

Durante a conversa, o bebê chorava muito. Ao perceber que o motivo poderia ser fome, a soldado Ana Maria, autorizada
pelos superiores e pelo pai do neném, se prontificou a amamentá-lo. Ela é mãe de uma criança de dois anos.

Os policiais e o pai, então, procuraram um local reservado para que o bebê pudesse mamar tranquilo. O homem foi liberado
depois de apresentar o documento e o registro da criança.

“Quando decidi amamentar a criança, fiz de coração. Ajudar a população é meu trabalho como policial”, disse Ana Maria em
entrevista ao UOL.

Classifique as vozes verbais das orações abaixo, JUSTIFICANDO.

“O momento foi registrado pelos policiais...”

6 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017) “... se prontificou...”
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