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Física

1 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Um elevador hidráulico de uma oficina está sendo usado para levantar uma
Sprinter de massa igual a 2100 kg, que está sobre uma plataforma com êmbolo de área igual a 3 m². Esse elevador pode
ser acionado ao ser pressionado um botão de área igual a 10 cm². Considerando a gravidade igual a 10 m/s², responda às
questões. Deixe todas as contas efetuadas.

a) Qual a intensidade mínima de força que deve ser aplicada ao botão para se elevar o carro?

b) A distância percorrida pelo botão deve ser maior ou menor que a distância percorrida pela plataforma? Quantas vezes?

2 - (Uncisal) Em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades
químicas. No intuito de descobrir qual a substância armazenada num frasco no qual o rótulo foi retirado, um estudante
aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados num sistema constituído por vasos comunicantes o líquido
desconhecido e álcool. Como são líquidos imiscíveis, é possível estimar a densidade do líquido medindo a altura das
colunas líquidas a partir da superfície de separação desses líquidos. Esses valores são mostrados na figura a seguir.
Consultando a tabela com os valores das densidades de alguns líquidos, disponível nesse laboratório, é provável que o
líquido desconhecido seja:

a) a nitroglicerina.

b) o hexano.

c) o mercúrio.

d) a água.

e) o benzeno.

Inglês

3 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Read the poem and answer the question:

“I Have been thinking about my future

  I have been thinking about my professional life

  I have been thinking about important things for me.”

 Write about your future.

4 - (INTERATIVA. CPB. 2016)  Read the poem and answer the question:

“I Have been thinking about my future

  I have been thinking about my professional life



  I have been thinking about important things for me.”

Write about professional life.

Língua Portuguesa

5 - (https://brainly.com.br) Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila." Os dois-pontos (:) do período
acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as orações pela conjunção:
a) portanto 
b) e
c) como 
d) pois
e) embora

Justifique.

6 - (helenaconectada.blogspot.com) Classifique as conjunções subordinativas abaixo.

Caso você saia, feche a porta. 
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