
DNA Tarefa 02/03/2018 1º ano EM

Física

1 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Efetue e deixe o resultado em notação científica:

a. (4.102) . (2.1010) 
b. (9.107) : (3.109) 
c. (2.102)3

d. (5,1 . 104) + (6.105) 
e. (8,37 . 10-3 ) - (4 . 10-5 )  

2 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Escreva os seguintes números utilizando os prefixos estudados:

a. 0,0000082
b. 8 092 000 000
c. 0,000000000431

Biologia

3 - (Prado, Filipe. FADMINAS 2017) Explique o que são a Abiogênese e a Biogênese, diferenciando uma da outra e dando
pelo menos um exemplo de cada.

4 - (Prado, Filipe. FADMINAS 2017) Descreva resumidamente as experiências de John Needham e Lázaro Spallanzani,
destacando quais foram os resultados e as conclusões de cada uma delas no contexto da controvérsia entre abiogênese e
biogênese.

História

5 - (Avila, Reniê. FADMINAS 2017) Explique a ideia de Teocracia.

6 - (Avila, Reniê. FADMINAS 2017) Explique o princípio da Lei de Talião – Código de Hamurábi.

Língua Portuguesa

7 - (UFOP-2001) ) UM CHORINHO EM MENTE

Descompassadamente

Taquicardicamente

Descontroladamente

Eu desejei você

Apaixonadamente

Lovestoricamente

Idolatradamente

Eu adorei você

Enfeitiçadamente

Heliotropicamente

Apostolicamente

Eu segui você



Resignadamente

Cristianissimamente

Interminavelmente

Eu perdoei você

Astuciosamente

Maquiavelicamente

Silenciosamente

Você me enredou

Insaciavelmente

Aracnidicamente

Canibalescamente

Você me devorou

Indecorosamente

Despudoradamente

Pornograficamente

Você me enganou

Arrasadoramente

Desmoralizantemente

Definitivamente

Você me aniquilou

(Laerte Freire)

Explique a ambiguidade sugerida pelo título do poema.

8 - (CABRAL, Geanne) ) Inês: Sabeis vós o que eu queria?

Pero: Que quereis, minha mulher?

Inês: Que houvésseis por prazer de irmos lá em romaria.

Pedro: Seja logo, sem deter!

Inês: Este caminho é comprido: contai uma história, marido.

Pedro: Por certo que me praz, mulher.

Inês: Passemos primeiro o rio; descalçai-vos.

Pedro: E pois como?

Inês: E levar me-eis ao ombro, não me faça mal o frio.

A que gênero literário o texto acima pertence? Justifique.
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