
DNA Tarefa 16/05/2018 2º ano EM

Inglês

1 - (cursodeingles.online) Complete as frases utilizando o artigo a ou an .

a) She has _____ white dog
b) He want _____ piece of that cake
c) I love to eat ___ apple every morning
d) She has ____ interesting idea
e) My dad got ___ new job
f) Sarah wants to be ___ dancer

2 - (cursodeingles.online) Ligue as colunas levando em conta os artigos.

a) The elephant has a     ( ) Brazilian boy
b) Our city has a              ( ) engineer
c) I met a                           ( ) long trunk
d) Her boyfriend is an     ( ) university
e) Do you like to be an    ( ) insect?
f) Is she afraid of an      ( ) animal?
g) Does he has an          ( ) actor?

Física

3 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2017) Um bloco de gelo com 200g, a 0°C, é colocado no interior de um calorímetro ideal
que contém 400g de água a 70°C. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico.

4 - () Determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a 100g de gelo, inicialmente a -30°C, para transformá-lo em
100g de água a 50°C. Dados: calor específico do gelo = 0,5 cal/g . °C; calor específico da água = 1 cal/g . °C; calor latente
de fusão do gelo=80 cal/g.

Geografia

5 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Quais aspectos socioeconômicos estão especificamente envolvidos no cálculo
do IDH de um país? Como esses índices estão classificados? No ranking mundial(dados demográficos ONU 2015), o Brasil
ocupa a 75ª posição, com um IDH de 0,755. Por quê?

6 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Sobre os países da América do Norte, pesquise e registre os seguintes dados
atuais: IDH; Nº de habitantes e Fluxo migratório entre os países.
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