
DNA Tarefa 17/04/2018 2º ano EM

Biologia

1 - (UFES) A Estação Biológica  de  Santa  Lúcia,  localizada  no  município  de  Santa  Teresa-ES, apresenta  uma  enorme
diversidade de espécies. Estudos com aves, mamíferos, lepidópteros e flora indicam a presença de alta riqueza biológica
nessa região, em comparação com outras áreas de Mata Atlântica1. A tabela abaixo contém algumas características de
plantas pertencentes às divisões Pteridophyta e Bryophyta e às classes Gymnospermae e Eudicotiledonia.

 

PLANTAPRESENÇA DE RIZOIDESPRESENÇA DE SEMENTESVASCULARIZAÇÃOPRESENÇA DE FRUTOS

I SIM NÃO NÃO NÃO

II SIM SIM SIM NÃO

III NÃO SIM SIM SIM

IV NÃO NÃO SIM NÃO

1 Fonte: MENDES, Sérgio L.; PADOVAN, Maria da Penha. A Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa, Espírito
Santo. Boletim do Museu Mello Leitão,Santa Tereza-ES, v. 11/12, p. 7-34,2000.

A) Ordene as plantas I, II, III e IV segundo um critério evolutivo de seu aparecimento no meio terrestre.

B) Identifique a divisão ou classe a que pertencem as plantas I, II, III e IV.

C) Explique a principal diferença entre as plantas I e II, em relação ao grau de dependência de umidade no ambiente no
qual ocorrerá reprodução sexuada.

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) O que significam os termos “espermatófitas” e “sifonógamas”?

Física

3 - (Site Brasil Escola - adaptada) Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20°C fica exposta ao
sol, sendo sua temperatura elevada para 40°C. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é αAl = 22.10 -6 °C-1,
calcule a dilatação sofrida pela barra e seu comprimento final.

4 - (VUNESP - Adaptada) Uma régua de aço de coeficiente de dilatação linear igual a 1,1 .10-5 °C -1 , foi calibrada em certa
temperatura, de tal modo que o erro máximo, em cada divisão de milímetro, é de 4 . 10-5 mm. Qual o intervalo máximo de
temperatura em que essa régua pode ser usada, em torno da temperatura de calibração, se se pretende conservar essa
precisão? (Dica: considere o comprimento inicial como 1mm e o erro máximo como a variação do comprimento).

Inglês

5 - (. (UNICAMP-SP)  The March on Washington

When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of
Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a
promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty,
and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her
citizens of color are concerned. Instead of honouring this sacred obligation, America has given the Negro people a
bad check, a check which has come back marked "insufficient funds." But we refuse to believe that the bank of
justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great depositories of opportunity of
this nation. So we have come to our nation's capital to cash this check.



 Na linguagem metafórica do texto, um trecho do discurso proferido por Martin Luther King em 1963, a que se refere a “nota
promissória” emitida pelos Estados Unidos da América?  

 

6 - (UNICAMP-SP) ) (UNICAMP-SP) Que crenças levaram os negros norte-americanos a irem a Washington “sacar o
cheque” que a América lhes deu?

 

Geografia

7 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Identifique os biomas retratados nas imagens abaixo e cite o tipo climático
relacionado à cada um deles.

 

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) As florestas equatoriais encontradas nas Américas do Sul e Central, na África e
na Ásia têm sido alvo de intensa devastação. Mencione duas causas e duas consequências desse problema ambiental.
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