
DNA Tarefa 14/03/2018 2º ano EM

Física

1 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) De acordo com Richard Farrell do site Discovery News, uma equipe de
pesquisadores da Universidade de Aberdeen, da Escócia, conseguiu a proeza de capturar imagens em vídeo de um peixe
nadando no coração da Trincheira Mariana. Segundo ele, os cientistas estavam realizando estudos no local quando o que
eles acreditam ser um peixe-caracol — da família Liparidae — entrou em cena a aproximadamente 8 mil metros de
profundidade. Considerando a densidade da água igual a 1000 kg/m³, a gravidade 10 m/s² e a pressão atmosférica 1.105

Pa, qual a pressão total exercida sobre esse peixe?

2 - (UFPE-PE) É impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar dentro dos
pulmões for maior do que 0,05 atm. Calcule a profundidade máxima, h, dentro d’água, em cm, na qual um mergulhador pode
respirar por meio de um tubo, cuja extremidade superior é mantida fora da água. (dÁGUA=103kg/m3 e g=10m/s2).

Inglês

3 - (INTERATIVA. CPB. 2016)  Read and translate.

I have been trying

I have been trying to be happy everyday

I have been trying to be better with my family and friends

I have been trying to be honest in my studies.

 

4 - (INTERATIVA. CPB. 2016) When do we use the Present Perfect Continuous? Explain it. 

Biologia

5 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2018) Explique a forma de reprodução bacteriana relacionada ao aumento de resistência
aos antibióticos.

6 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2018) Explique como o ser humano pode favorecer o aumento da resistência bacteriana aos
antibióticos.

Língua Portuguesa

7 - (www.colegiodomus.com.br/js/ckfinder/userfiles/files/exercicios%20conj%20coordenativas%208o%20ano(1).pdf)
Destaque e classifique as conjunções coordenativas abaixo:

Gosto muito de dançar, pois faço “jazz” desde pequenina.

8 - (www.colegiodomus.com.br/js/ckfinder/userfiles/files/exercicios%20conj%20coordenativas%208o%20ano(1).pdf)
Recebeu a bola, driblou o adversário e chutou para o gol.

Geografia

9 - (Sistema Interativo) Qual é a importância do Nilo e do Canal de Suez para o Egito? Justifique sua resposta.

10 - (UTFPR - adaptada) A porção do continente Sul-americano é denominada América Platina por conter rios formadores
de qual bacia hidrográfica? Quais países e estados brasileiros fazem parte dessa área?

http://news.discovery.com/animals/worlds-deepest-fish-filmed-in-the-mariana-trench-141219.htm
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