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Química

1 - (UFMG) Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante
elaborou o seguinte resumo:

Modelo Atômico: Dalton
Características: Átomos maciços e indivisíveis.
Modelo Atômico: Thomson
Características: elétron, de carga negativa, incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída,
homogeneamente, por toda a esfera.
Modelo Atômico: Rutherford
Características: elétron, de carga negativa, em órbita em torno de um núcleo central, de carga positiva. Não há restrição
quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron.
Modelo Atômico: Bohr
Características: elétron, de carga negativa, em órbita em torno de um núcleo central, de carga positiva. Apenas certos
valores dos raios das órbitas e das energias do elétron são possíveis.

O número de erros cometidos pelo estudante é:

2 - (Mundo Educação) Em relação ao modelo atômico de Rutherford, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos:

a) Esse modelo baseia-se em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro.

b) Ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons.

c) O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada com partículas α.

d) Segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de
energia múltiplos inteiros de um fóton.

e) Esse modelo é semelhante a um sistema planetário, em que os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, assim como os
planetas em torno do Sol.

História

3 - (Avila, Reniê. FADMINAS 2017) Explique a colonização portuguesa da América através das Capitanias Hereditárias.

4 - (Avila, Reniê. FADMINAS 2017) Explique o principio defendido pelos portugueses conhecido como Guerra Justa.

Matemática

5 - (Enem - Mec - modificada) Em um mapa cartográfico, cuja escala é 1 : 30 000, as cidades A e B distam entre si, em
linha reta, 5 cm. Um novo mapa, dessa mesma região, será construído na escala 1 : 20 000.

Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B, em centímetro, será igual a quantos
centímetros?

6 - (Enem - Mec - adaptada) Um banco de sangue recebe 450 mL de sangue de cada doador. Após separar o plasma
sanguíneo das hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 mL de capacidade. O banco de sangue aluga
refrigeradores de uma empresa para estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. Cada refrigerador tem
uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco.

      Admita que, de cada 60 mL de sangue, extraem-se 40 mL de plasma.

Qual o número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar, para estocar todas as bolsas de plasma dessa
semana?

Geografia



7 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Relacione os grandes biomas da Terra, escolha três deles e apresente suas
principais características.

8 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Cite as formações vegetais encontradas nas regiões de altas, médias e baixas
latitudes. Em qual delas a Tundra é encontrada? 
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