
DNA Tarefa 21/02/2018 2º ano EM

Biologia

1 - () Dê o conceito de “diversidade” em Biologia. 

2 - () No que diz respeito ao grupo dos moluscos, comente sobre sua diversidade. 

Inglês

3 - (interativo.CPB,2016) Use "did", "was" or "were" adequadamente.
a) I ________at home last night.
b) _________John buy the cell phone?
c) Yes, you are right. I_________ in Brazil.
d) Where ________you get this idea?

 

4 - (Interativo.CPB, 2016) Use "did", "was" or "were" adequadamente.
a) When ________the party?
b) _________Mary sick last week?
c) Why ________you stop the car?
d) We ________tired yesterday.

Física

5 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Complete o quadro abaixo:

Número Notação Científica Ordem de Grandeza

80 . 102   

0,0098 . 10-4   

284 000 . 106   

29 835,1 . 10-4   

523,7 . 108   

4 580 . 103   

0,00012 . 10-3   

 
6 - (Carvalho, Igor. FADMINAS 2017) ) Efetue e deixe o resultado em notação científica:

a. (4.102) . (2.1010) 
b. (9.107) : (3.109) 
c. (2.102)3

d. (5,1 . 104) + (6.105) 
e. (8,37 . 10-3 ) - (4 . 10-5 )  



Língua Portuguesa

7 - (profsimonepaulino.wordpress.com/2011/08/16/exercicios-de-adverbios-e-locucoes-adverbiais (modificada) Leia
o texto e responda as questões propostas.

 

Homem pede amada em casamento em shopping lotado… e recebe ‘não’!

 

Praça de alimentação do shopping Sherman Oaks Galleria, em Los Angeles (Califórnia, EUA). Lotada. Um sujeito contrata
um violonista e se aproxima da namorada, exatamente no local onde eles se conheceram. O músico toca “Sweet Caroline”,
canção clássica de Neil Diamond. O romântico se declara à amada, diz o quanto a ama e, de joelhos, propõe casamento.

“Nós nos conhecemos aqui em frente a este Cinnabon”, começa. 

“Fiquei inebriado com a sua presença, Caroline. Amo tudo em você. Adoro como você se deita ao me lado no sofá e ronrona
como uma gatinha”, continua.

“Faça de mim o homem mais feliz e inebriado do mundo”, pede o romântico.

Bem, a história não acabou bem.

“O que você está fazendo?”, indaga a amada, em choque. Caroline disse “não” ao namorado. Ela disparou um “não”.
E se foi. O sujeito acabou consolado pelo “público”, que acompanhava a “novela”.

“Foi brutal (o que Caroline fizera). Está tudo bem, cara, está tudo bem”, repetem as pessoas solidárias com o Romeu
desapontado.

A história foi filmada por um cliente do shopping e postada no YouTube, segundo o “Daily Mail”

(http://oglobo.globo.com/blogs/moreira/)

Retire do texto uma locução adverbial e indique um advérbio de modo capaz de substituí-la.

8 - (profsimonepaulino.wordpress.com/2011/08/16/exercicios-de-adverbios-e-locucoes-adverbiais) Veja a seguinte
frase: “(…) se aproxima da namorada, exatamente no local onde eles se conheceram.”  O termo destacado pode ser uma
locução adverbial? Por quê?

Geografia

9 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Indique as formações geológicas mais importantes da Europa, caracterize-as e
dê a localização geográfica de cada uma delas.

10 - (Geografia Interativa) Japão, Turquia, Irã, Índia e Paquistão são os países asiáticos mais afetados por abalos sísmicos.
Explique a causa desse problema.

http://oglobo.globo.com/blogs/moreira/

	DNA Tarefa 21/02/2018 2º ano EM
	Biologia
	Inglês
	Física
	Língua Portuguesa
	Geografia

