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Física

1 - (UELON - PR - Adaptada) O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia
de 200°C. Qual o coeficiente de dilatação de dilatação linear médio desse metal, em °C-1 ? (Dica: 0,60% de V0  pode ser
reescrito como 0,0060.V0).

2 - (UNIRIO - Adaptada) Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200cm3 para 206cm3, quanto
sua temperatura aumenta de 20°C para 520°C. Se um fio deste mesmo metal, tendo 10cm de comprimento a 20°C, for
aquecido até a temperatura de 520°C, qual será seu comprimento em centímetros? (Dica: o coeficiente de dilatação linear
pode ser considerado constante).

Inglês

3 - (UNICAMP) Indianapolis chosen as guinea pig to test new cigarette.

A leading tobacco company claims to have developed a new cigarette with less toxins, and it is testing it on the
people of greater Indianapolis. But we all know toxins are poisons. POISONS. And a little poison won´t leave you any
less dead.

INDIANA TOBACCO PREVENTION AND CESSATION

O texto faz, ao mesmo tempo, uma denúncia e um alerta. Qual é o alerta?

 

4 - (UNICAMP) Qual é a denúncia?

 

Língua Portuguesa

5 - (Cabral, Geanne (2016) Pontue de acordo com a regra.

Marcio venha cá

 

6 - (Cabral, Geanne (2016) Não saia agora por favor

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Cite os países que estão localizados na região denominada Chifre da África.
Mencione os principais problemas sociais e ambientais sofridos pela população dessa respectiva região.

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Qual dentre os grandes biomas da Terra  é encontrado na América do Sul
(Venezuela e Brasil) e no semiárido da África, recebendo nomes diferenciados, apesar de se tratar da mesma formação
vegetal?  
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