
DNA Tarefa 15/06/2018 2º ano EM

Matemática

1 - (UFPA) ) A área da superfície de uma esfera é 16  cm2. Qual é a medida do diâmetro da esfera?

a) 1 cm

b) 2 cm

c) 4 cm

d) 6 cm

e) 8 cm

2 - (UEPA) ) O SURDO é um instrumento de percussão, bastante usado nas rodas de samba, nas bandas de samba. Nos
padrões normais, tem um formato de cilindro circular reto com diâmetro de 30 cm e uma altura de 40 cm. O volume ocupado
por esse surdo é:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

História

3 - (ÁVILA 2017) Explique as mudanças ou as permanências sociais, econômicas e políticas no Brasil após a
independência de 1822. 37

4 - (ÁVILA 2017) Explique as dificuldades de Dom Pedro I de unificar a nação após a independência. 43

Física

5 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Um gás ideal, ao sofrer uma compressão adiabática, sofre um trabalho de 500 J.
Determine:

a. o calor retirado do gás no processo (justifique);
b. a variação da energia interna do sistema gasoso.

6 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Uma máquina térmica recebe, por ciclo, 100 J de calor de uma fonte quente
enquanto rejeita 70 J para uma fonte fria. Determine:

a. o trabalho realizado pela máquina térmica;
b. o rendimento dessa máquina.

 

Língua Portuguesa

7 - (http://portugues.camerapro.com.br) Há no texto alusão a uma particularidade climática de São Paulo, que serviu
durante muito tempo de designativo da cidade. Qual é ela?



 

8 - (http://portugues.camerapro.com.br) SAMPA

(Caetano Veloso)

Alguma coisa acontece no meu coração

Que só quando cruza a Ipiranga com a avenida São João

É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi

Da dura poesia concreta de tuas esquinas

Da deselegância discreta de tuas meninas

Ainda não havia para mim Rita Lee

A tua mais completa tradução

Alguma coisa acontece no meu coração

Que só quando cruza a Ipiranga com a avenida São João

Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto

Chamei de mau gosto o que vi de mau gosto o mau gosto

É que Narciso acha feio o que não é espelho

E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho

Nada do que era antes quando somos mutantes

E foste um difícil começo, afasto o que não conheço

E quem vem de outro sonho feliz de cidade

Aprende depressa a chamar-te de realidade

Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso

Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas

Da força da grana que ergue e destrói coisas belas

Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas

Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços

Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva

Panaméricas de Áfricas utópicas túmulo do samba mais possível novo quilombo de Zumbi

E os novos baianos passeiam na tua garoa

E os novos baianos te podem curtir numa boa.

 ____________________________________________________________

Todas as coisas sempre têm duas faces: o avesso e o direito; a capa e a contracapa; a cara e a coroa. No trecho: “… e quem
vem de outro sonho feliz de cidade / aprende depressa a chamar-te de realidade…” pode-se dizer que o poeta julga que em
São Paulo não há lugar para o sonho e para a poesia? Justifique.
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