
DNA Tarefa 17/08/2018 2º ano EM

Biologia

1 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Diferencie os insetos e os aracnídeos quanto à divisão do corpo e ao número de
patas.  

2 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Diferencie os crustáceos e os diplópodes quanto à divisão do corpo e ao número de
patas.  

História

3 - (ÁVILA 2017) Explique os fatores responsáveis pela expansão territorial dos Estados Unidos da América.

4 - (ÁVILA 2017) Explique a doutrina do Destino Manifesto.

Matemática

5 - (Ferreira, Silva)  Considere as informações contidas na tabela abaixo acerca dos salários de 20 funcionários de um
hospital. Faça uma distribuição de frequências e o gráfico histograma correspondente.

Salários (x salários mínimos)

5,25 7,39 8,74 9,80

5,73 7,44 8,95 10,53

6,26 7,59 9,13 10,76

6,66 8,12 9,35 11,06

6,86 8,46 9,77 11,59

6 - (Ferreira, Silva)  Foram contabilizados o número de pessoas que foram atendidas em um dia em diversas áreas de um
hospital. Os resultados obtidos podem ser encontrados na tabela abaixo.

Áreas Atendimentos

Pronto-Socorro 364

Pediatria 286

Psicologia 127

Neurologia 86

Ginecologia 176

Total 1039

 

Construa um gráfico de barras correspondente.

Língua Portuguesa

7 - (CABRAL, Geanne (2018) Comente dois aspectos em que Machado de Assis revolucionou a literatura.

8 - (CABRAL, Geanne (2018) Que personagem da obra Memórias Póstumas foi retomado por Machado e teve uma obra
literária com o seu nome? Que filosofia foi criada por ele e o que significava? 

Física

9 - (Site Mundo Educação - Adaptada) Corrija as proposições a seguir sobre a reflexão da luz:

http://www.portalaction.com.br/manual-action/12-distribuicao-de-frequencias
http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/16-histograma
http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/14-grafico-de-barras


I – O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e muda de meio;

II – Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida;

III – Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma perpendicular uns aos outros;

IV – Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é maior que o ângulo de incidência da luz.

10 - (PUC - SP) O ângulo de incidência, em um espelho plano, é de 30º. Qual o valor do ângulo formado entre o raio
refletido e a superfície?


	DNA Tarefa 17/08/2018 2º ano EM
	Biologia
	História
	Matemática
	Língua Portuguesa
	Física

