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Física

1 - (Site Brasil Escola - Adaptada) Um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 3000 N/m2. Determine o
trabalho realizado sobre o gás, quando o volume passa de 1,2 m3 para 1 m3. Faça o gráfico.

2 - (ITA - SP) Num dia de calor, em que a temperatura ambiente era de 30°C, João pegou um copo com volume
de 200cm3 de refrigerante à temperatura ambiente e mergulhou nele dois cubos de gelo de massa 15g cada um. Se o gelo
estava à temperatura de -4,0°C e derreteu-se por completo e supondo que o refrigerante tem o mesmo calor específico
sensível da água, qual a temperatura final da bebida de João? Dado: densidade absoluta da água = 1,0 g/cm3.

Língua Portuguesa

3 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017)

Jovem tira selfie com sucuri gigante em rio no Amazonas

Quanto vale um like no Facebook? Tem gente que arrisca a própria vida para fazer aquela postagem legal nas redes
sociais. Como Carlos Andrade, morador de Nhamundá, 375 km distante de Manaus (AM). Uma foto dele já superou as 5800
curtidas no Facebook.

A imagem foi feita em um rio de sua cidade e tem uma presença “ilustre”: uma enorme sucuri que estava no rio. Esse tipo de
cobra é extremamente comum em diversos rios da região amazônica. O rio Nhamundá, onde foi feita a foto, é um dos
afluentes do rio Amazonas.

“Minha família tem um sítio de cabeceira do rio. Vi a cobra e fiquei assustado, porque temos muitos animais. Mas ela não
estava se mexendo… Entrei na água, peguei o celular e fiz a foto. Ela ainda foi se afastando conforme eu entrava no rio,
parecia ter algo na barriga e por isso nem se mexia”, explicou o valente Carlos ao G1.

Sucuris são cobras que podem chegar a até 8 metros de cumprimento, já tendo registros de animais que atingiram até os 10
metros. Não são venenosas, mas por conta de sua força extrema podem morder e afogar uma pessoa sem muitas
dificuldades.

Apesar de seres humanos não serem as presas de sucuris, essas cobras podem atacar ao se sentirem ameaçadas.
Pesquisadores indicam que fotos como a de Carlos não sejam reproduzidas, uma vez que acabam estressando os animais
e podem até gerar dano físico para quem faz a imagem.

 

Por que a foto de Carlos Andrade ganhou mais de cinco mil curtidas?

4 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017) Por que fotos como a de Carlos não devem ser reproduzidas?

Geografia

5 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Que perfil econômico e social os países classificados como desenvolvidos e
subdesenvolvidos apresentam? Cite pelo menos três características de cada.

6 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Quais são as principais diferenças entre os modelos econômicos capitalista
estadunidense e socialista cubano?

Inglês

7 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Translate:

a) by hand:

b) wood stoves:



c) unknown:

d) winter mornings:

 

8 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Write sentences with the words:

a) Clothes:

b) Education:

c) Technology:

d) Party:
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