
DNA Tarefa 13/08/2018 2º ano EM

História

1 - (Ávila 2017) Explique as práticas políticas liberais do século XIX.

2 - (Ávila 2017) Explique o nacionalismo de base cultural uniforme.

Química

3 - (PUC-RS) A velocidade de uma reação química depende:

I – do número de colisões intermoleculares por unidade de tempo.

II-  da energia cinética das moléculas que colidem entre si.

III- da orientação das moléculas na colisão, isto é ,da geometria da colisão.

Está (ão) correta(s) a (s) alternativa(s):

a) I,II e III

b) II

c) II

d) I e II

e) I

4 - (ITA-SP) Dois recipientes A e B contêm uma solução de CuSO4 nas mesmas condições de temperatura, pressão e
concentração. Adiciona-se uma barra de ferro, com massa m, no recipiente A e a mesma massa de limalha de ferro no
recipiente B. Com relação às velocidades de reação nos dois recipientes, podemos afirmar que:

a) Va  = Vb ,porque as concentrações dos reagentes são iguais.

b) Va > Vb ,porque o ferro tem forma diferente.

c) Va < Vb ,porque em B a superficie de contacto entre os reagentes é maior.

d) Va  = Vb , porque a velocidade independe da forma dos reagentes.

e) Va > Vb ,porque em A a superficie de contacto entre os reagentes é maior

Matemática

5 - (mundo educação) Qual é a soma dos desvios dos seguintes números: 10, 15, 25 e 10.

6 - (mundo educação) O treinador de um time de futebol resolveu dispensar os dois jogadores mais velhos e os dois
jogadores mais jovens de seu time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores restantes. A lista com as
idades de todos os jogadores é a seguinte:

14, 14, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 25, 16, 19, 30, 31, 32, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39, 40, 41

Qual foi a amplitude encontrada por esse treinador?
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