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Física

1 - (FEI - Adaptada) Um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade de módulo 3,0 . 108 m/s e com um ângulo de 30°
em relação à superfície de um líquido. Ao passar para o líquido o ângulo muda para 45° com a superfície. Qual é o índice
de refração do líquido?

2 - () Com a finalidade de determinar o índice de refração de um líquido desconhecido, monta-se a seguinte experiência:
uma gota do líquido é colocada sobre um hemisfério de vidro, de índice de refração 1,4, e um raio luminoso é direcionado de
modo a incidir na interface vidro-líquido e emergir rasante à superfície. Sabendo que sen   = 0,7  e o índice de refração do
vidro é maior que do líquido, determine o índice de refração do líquido.

Biologia

3 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são os dois processos respiratórios que existem? Explique-os.

4 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Descreva o trajeto do ar inspirado até a região das pregas vocais.

Inglês

5 - (exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br)  Put the verbs into the correct form (past perfect progressive).

a) He (drive) ______________________________ less than an hour when he ran out of petrol.

c) They were very tired in the evening because they (help) ______________________ on the farm all day.

d) I (not / work) ____________________________ all day; so I wasn't tired and went to the disco at night.

e) They (cycle) _______________________________ all day so their legs were sore in the evening.

6 - (INTERATIVA. CPB. 2016)  Translation:

a) Adoption:

b) Fuss:

c) Frightened:

d) Crowd:

e) Grow up:

Geografia

7 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2017.) Dê o conceito de Royalties.

8 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2017.) A atuação das transnacionais nos países pobres deu origem à nova DIT(Divisão
Internacional do Trabalho, que pode ser analisada a partir de duas situações. Quais são elas?
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