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Leia atentamente as orientações desta folha de respostas:
01- Esta folha é um documento oficial do CMDPII.
02- As respostas estão dispostas no espaço correspondente.
03- O interessado terá 48 horas após a divulgação do resultado para entrar com recurso no site do
CMDPII.
Questão 01
(0,30 ponto)

Questão 02
(0,30 ponto)

a) c ⃝ E ⃝

a) c ⃝ E ⃝

Questão 03
(0,30 ponto)
a) A queima de um combustível faz a água entrar em ebulição e o vapor
formado impulsiona o pistão que movimenta rodas ou outras peças da
máquina.

b) c ⃝ E ⃝

b) c ⃝ E ⃝

c) c ⃝ E ⃝

c) c ⃝ E ⃝

b) Porque esses combustíveis são recursos não renováveis e, portanto,
há o risco de se esgotarem no futuro. Além disso esses combustíveis
são muito poluentes, causando impactos ambientais desde a sua
extração até seu uso.

Questão 04
(0,30 ponto)

Questão 05
(0,30 ponto)
O vidro transparente deixa passar a radiação solar e, quando as ondas

⃝

a)

eletromagnéticas entram em contato com as paredes, elas são

b)

⃝

c)

⃝

d)

⃝

absorvidas e refletidas na forma de calor. O ambiente acaba
funcionando como uma estufa. No caso dos vidros espelhados, elas
refletem grande parte da radiação que recebem e, com isso, há menor

Questão 06
(0,30 ponto)

aquecimento do ambiente interno.
Questão 07
(0,30 ponto)

Questão 08
(0,30 ponto)

Questão 09
(0,30 ponto)

Questão 10
(0,30 ponto)

a)

⃝

a)

⃝

a)

⃝

a)

⃝

a)

⃝

b)

⃝

b)

⃝

b)

⃝

b)

⃝

b)

⃝

c)

⃝

c)

⃝

c)

⃝

c)

⃝

c)

⃝

d)

⃝

d)

⃝

d)

⃝

d)

⃝

d)

⃝

“A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição.”
Aristóteles
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