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Física

1 - (FESP - SP) Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como na
Fahrenheit. Qual era essa temperatura?

2 - (Unisinos - RS - Adaptada) Uma sala de aula está trancada por um longo período. Ao abrir a sala, um estudante
percebe que a maçaneta da porta está, aparentemente mais fria que a porta. Escolha a(s) alternativa(s) que explicam estas
duas sensações térmicas distintas, corrigindo as falsas e justificando suas respostas:

I. o metal possui menos calor que a madeira.
II. o metal tem temperatura menor que a madeira, sempre que os dois estiverem no mesmo ambiente.
III. a condutividade térmica do metal é maior que a da madeira

Inglês

3 - (. (UNICAMP-SP)  The March on Washington

When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of
Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a
promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty,
and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her
citizens of color are concerned. Instead of honouring this sacred obligation, America has given the Negro people a
bad check, a check which has come back marked "insufficient funds." But we refuse to believe that the bank of
justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great depositories of opportunity of
this nation. So we have come to our nation's capital to cash this check.

 Na linguagem metafórica do texto, um trecho do discurso proferido por Martin Luther King em 1963, a que se refere a “nota
promissória” emitida pelos Estados Unidos da América?  

 

4 - (UNICAMP-SP) ) (UNICAMP-SP) Que crenças levaram os negros norte-americanos a irem a Washington “sacar o
cheque” que a América lhes deu?

 

Biologia

5 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são os dois grandes grupos vegetais e suas subdivisões? O que diferencia
cada uma dessas subdivisões?

6 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Cite as características básicas das briófitas.

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Dê o conceito de Permafrost e indique as regiões do mundo em que ele é
encontrado. Identifique também o tipo climático e a vegetação relacionada a ele.

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Cite uma característica e identifique o clima respectivo às seguintes formações
vegetais: Floresta de Coníferas; Vegetação Mediterrânea; Tundra; Pradaria; Savana; Estepe.
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