
DNA Tarefa 22/02/2018 2º ano EM

Biologia

1 - (Prado, Filipe. FADMINAS 2017) Descreva o ramo da Biologia conhecido como “cladística”. 

2 - (Prado, Filipe. FADMINAS 2017) Quais são os três propósitos pelos quais os biólogos usam cladogramas? 

Química

3 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) No século XVIII, houve um grande avanço do estabelecimento da Química como
uma ciência bem fundamentada e os cientistas passaram a adotar o “método científico” em seus estudos. Por meio de
estudos meticulosos e experiências cuidadosas, foram introduzidas leis importantes que conseguiram explicar como as
reações químicas ocorrem e como as substâncias se comportam com uma regularidade de modo geral. Entre essas leis
estavam as leis ponderais, que eram aquelas que relacionavam as massas dos participantes de uma reação química. As
leis ponderais mais importantes foram duas. Quais são elas?

4 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) 14g de gás de nitrogênio reage completamente com 3g de gás de hidrogênio
produzindo amônia. Ao se misturarem 142g de gás de nitrogênio com 71g de gás de hidrogênio.

a) Escreva a reação da equação.

b) Existirá reagente em excesso?

c) Em caso afirmativo, qual é o reagente?

d) Em caso afirmativo, que massa sobrará ao término da reação?

(DADOS: Massa atômica H = 1g, N = 14g)

Língua Portuguesa

5 - (Cabral, Geanne (2018)

Ponte cai no Pará e prejudica ao menos cinco comunidades no sudeste do estado

Cerca de cinco comunidades estão sem poder atravessar o rio Poti-ritá, no sudeste do estado, depois que uma ponte foi
destruída pela força da correnteza.

Na região também há fazendas de gado e de plantio de soja que podem ter a produção comprometida. Para chegar ao outro
lado, só de barco.

O local fica a cerca de 60 quilômetros de Paragominas. A prefeitura informou que vai viabilizar um outra rota de acesso às
comunidades enquanto recupera a ponte que cedeu.

A expressão “...pela força da correnteza”, indica circunstância de_______.  Justifique.

6 - (Cabral, Geanne (2018) Retire do texto uma locução adverbial de lugar.
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