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Biologia

1 - (UEMA) Quanto ao Reino Fungi: 

a)   comente o fato de seus representantes possuírem características de plantas e animais.

b)   destaque suas características exclusivas;

c)   justifique sua classificação como um Reino.

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Apesar de já terem feito parte do reino vegetal, os fungos possuem algumas
substâncias em comum com alguns animais. Quais são elas e quais suas funções em fungos e animais?

Física

3 - (UEM - PR) Um balão, cheio de certo gás, tem volume igual a 5,0 m³. A massa total do balão (incluindo o gás) é de 4,0
kg. Considerando a densidade do ar igual a 1,3 kg/m³ e a gravidade igual a 10 m/s², calcule o empuxo exercido sobre o
balão.

4 - (ITA - SP) Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas.
Nessa nova escala, os valores de O (zero) e 10 (dez) correspondem, respectivamente, a 37°C e 40°C. Qual a temperatura
de mesmo valor numérico, aproximadamente, em ambas as escalas?

Inglês

5 - (www.englishgrammar.org) Make sentences in the present perfect continuous tense using the verbs given in the
brackets. In the case of questions, the subject is also indicated in the brackets.

a) The workers ………………….. higher wages for a long time. (demand)

b) The girl ……………………. her lessons. (learn)

c) The children …………………….. in the garden. (play)d) ‘You look tired.’ ‘Yes, I …………………….’ (run)

 

6 - (www.englishgrammar.org) Make sentences in the present perfect continuous tense using the verbs given in the
brackets. In the case of questions, the subject is also indicated in the brackets.

a) How long ……………………. (you wait) for?

b) We …………………….. in this street for twenty years. (live)

c) He …………………… in the garden since morning. (work)

d) It ……………………. (rain) since yesterday.

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Como estão classificados os climas da Terra? Para isso, represente através de
desenho as zonas climáticas e nomeie cada uma delas.

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Explique o clima de monções. Mencione suas principais características e indique
suas áreas de ocorrência.


	DNA Tarefa 03/04/2018 2º ano EM
	Biologia
	Física
	Inglês
	Geografia

