
DNA Tarefa 15/05/2018 2º ano EM

Inglês

1 - (exercicios.brasilescola.uol.com.br) Passe as sentenças a seguir para o “Past Perfect” e complete os espaços com a
forma correta dos verbos em parênteses nesse tempo verbal da língua inglesa:

a) He ____________________ (live) in Germany before she went to Brazil.

b) After I____________________ (eat) the birthday cake, I began to feel sick.

c) If we ____________________ (listen) to her, we would have got the best place in the theater.

d) Ingrid didn’t arrive there until after I ____________________ (leave).

e) When I ____________________ (finish) lunch, I called him.

2 - (exercicios.brasilescola.uol.com.br) Write the participle:

a) Keep:

b) Drink:

c) Built:

d) Have:

e) Worry:

Física

3 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) O gráfico abaixo é o diagrama de fases de uma substância:

 

a. Em que estado físico se encontra a substância nos pontos A, B e C?
b. Que mudanças de fase representam as curvas 1, 2 e 3?

4 - (UFLA - Adaptada) O gráfico representa a temperatura de uma substância de massa 20g, inicialmente sólida, em função
da quantidade de calor recebido Q. Quanto valem a capacidade térmica no estado sólido, o calor latente de fusão e o calor
específico no estado líquido dessa substância?

Biologia



5 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Quais são as funções e as partes que compõem as folhas?

6 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Explique o que são estames e pistilos e como essas estruturas estão relacionadas à
polinização.  

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Como se deu o processo de povoamento do continente americano? (explique de
acordo com a hipótese mais aceita).

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Dentre os povos pré-colombianos que habitavam a América, estavam os maias,
os incas e os astecas, civilizações extremamente desenvolvidas do ponto de vista sociocultural. Identifique e escreva no
mapa os nomes dos países que correspondem às letras A, B e C, regiões em que viviam.
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