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Química

1 - (Mack-2002) A combustão de carvão e de derivados de petróleo aumenta a concentração de um gás na atmosfera,
provocando o efeito estufa. O gás em questão é:

a) Cl2

b) O3

c) H2

d) CO2

e) O2

2 - (Mack-2004) Assinale, dentre os materiais abaixo, aquele que, se for depositado em lixões, não contaminará o solo ou o
lençol freático.

a) Bateria de celular.

b) Vidro incolor.

c) Pilha comum.

d) Lixo hospitalar.

e) Lâmpada de mercúrio.

Geografia

3 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas 2018.) Quais são as etapas da Revolução Industrial? Mencione seus respectivos
períodos e cite uma característica de cada uma delas.

4 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas 2018.) Explique através de um exemplo a relação entre a dinâmica da economia
industrial e as transformações espaciais no mundo atual.

Língua Portuguesa

5 - (CABRAL, Geanne (2018)

Galvão chama CR7 de cara de pau por ausência em premiação da Fifa e exalta "Pelé" Marta

Durante o programa Bem, Amigos!, do SporTV, na noite desta segunda-feira (25), o narrador da TV Globo Galvão Bueno
teceu duras críticas a Messi e principalmente Cristiano Ronaldo pela ausência de ambos na cerimônia da Fifa de premiação
dos melhores do mundo. Bem ao contrário da brasileira Marta, a quem chamou de “Pelé”, exaltando todas as inúmeras
indicações ao prêmio de melhor jogadora, tendo conquistado pela sexta vez.

“Que espetáculo. É a maior vencedora da história do futebol. Bem feito para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. Ela tem
seis prêmios, e eles tinham cinco. A Marta é uma lição de humildade. A Marta sempre se emociona a cada momento que
está lá. Quantas vezes nos últimos anos, porque ela está sempre indicada, ela não ganhou, mas estava lá. Não ganhou,
mas estava presente”, iniciou a sua fala, demonstrando o quão incomodado estava com o não comparecimento das estrelas
portuguesa e argentina.

“Ela é Pelé, ganhou seis vezes, 14 indicações. Oito vezes ela perdeu, mas com classe, respeitando a profissão e
respeitando as companheiras. E ela vem de duas decepções muito grandes na carreira, a eliminação nas oitavas de final do
campeonato mundial e perder a decisão do terceiro lugar, da medalha de bronze nas Olimpíadas há dois anos e tá ele de
novo no auge”, destacou.

Yahoo.com.br 



O que causou incômodo de Galvão Bueno? Por quê?

 

 

6 - (CABRAL, Geanne (2018) Cite um motivo de decepção para a jogadora Marta destacado no texto.
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