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Física

1 - (UNIFOR-CE) Afundando 10 m na água, fica-se sob o efeito de uma pressão, devida ao líquido, de 1 atm.  Em um líquido
com 80% da densidade da água, para ficar também sob o efeito de 1 atm de pressão devida a esse líquido, precisa-se
afundar, em metros,

a) 8

b) 11,5

c) 12

d) 12,5

e) 15

2 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Um caminhão de 4 toneladas está em um elevador hidráulico sobre uma
plataforma que possui um êmbolo de 2 m². Sabendo que o elevador é ativado por um botão de êmbolo com área igual a 30
cm², qual a força máxima que o mecânico deve exercer sobre o botão para não elevar o caminhão? Se o caminhão se eleva
5 metros, qual a distância percorrida pelo êmbolo do botão?

Inglês

3 - (ENEM QUIS) ) Leia o texto a seguir.

Mary is a nice woman. She is a nurse and works in a big hospital. She works at night on weekends. Mary has two young
children and they are very intelligent. Their names are "Jack" and "Julie". Jack is nine years old and Julie is eleven years
old. Jack likes soccer and Julie loves movies. Jack wants to be a soccer player and Julie wants to be a movie star.

Mary likes to be with her children when she isn't working - they play board games together. Mary's family is very happy,
especially when Jake, Mary's husband, is at home with them. Jake usually travels a lot and visits different places - he is a
truck driver.

Answer the question: 

a) What does Mary do?

b) Where does she work?

 

4 - (www.todamateria.com) Read again and  answer the questions

a) Is Mary married or single?
b) How many children does she have?
 

Biologia

5 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são as características principais do Reino Protista?

6 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são as subdivisões do Reino Protista e seus integrantes?

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Quais países são drenados pela Bacia Hidrográfica Amazônica? Cite quatro das
principais características dessa bacia.



 

8 - (Sistema Interativo) O principal problema referente à proteção das bacias hidrográficas é a delimitação de suas áreas,
pois elas costumam abranger múltiplos territórios com práticas de exploração diferenciadas. Cite quatro exemplos de bacias
compartilhadas e seus respectivos territórios nacionais no continente americano.
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