
DNA Tarefa 29/05/2018 2º ano EM

Física

1 - (EN – RJ) Uma barra de gelo de massa 100g a -20°C é colocada num recipiente com 15g de água líquida a 10°C.
Sabe-se que o calor específico sensível do gelo vale 0,55 cal/g°C, o calor específico latente de fusão do gelo, 80 cal/g e o
calor específico sensível da água líquida, 1,0 cal/g°C. Qual será a temperatura de equilíbrio (em °C)?

2 - () Dentro de um recipiente termicamente isolado (adiabático), são misturados 200 g de alumínio cujo calor específico é
0,2 cal/g.°C, à temperatura inicial de 100 °C, com 100 g de água, cujo calor específico é 1 cal/g.°C, à temperatura inicial de
30 °C. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico.

a) 40°C

b) 50ºC

c) 60ºC

d) 70ºC

e) 80ºC

Biologia

3 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Diferencie meristemas primários e meristemas secundários, mencionando que tipos
de crescimento eles promovem nos vegetais.

4 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Descreva a epiderme e classifique-a, dizendo que tipo de tecido ela é.

Inglês

5 - (cursodeingles.online) )  Read the question and mark the correct answer.

Although I had little cooking experience when I married my husband Michael never voiced a complaint. During the early days
of our marriage, he asked for two pieces of toast with his dinner. He repeated this request at the next meal and at every meal
from that point on – sometimes including as many as four slices. One evening, months later, I fixed an especially nice dinner
with roast beef, mashed potatoes, a vegetable and his customary toast. He ate everything, commenting on how good it was.
However, I noticed that he hadn’t eaten his toast. When I called it to his attention, he said, “I didn’t need it tonight. Everything
tasted good!”

MARQUE a alternativa CORRETA de acordo com o texto.

a) A esposa do Michael cozinhava muito bem quando eles se casaram.

b) Tudo o que ela cozinhava estava sempre delicioso.

c) Michael amava torradas.

d) A esposa do Michael tinha pouca experiência na cozinha quando eles se casaram

6 - (cursodeingles.online) Que tempo verbal foi usado nesse texto?

 

Geografia

7 - (Sistema Interativo) Na Austrália e na Nova Zelândia predominam as etnias europeias, enquanto nas demais ilhas da
Oceania a população predominante é de nativos. Explique as origens da composição étnica da Oceania.

8 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Quanto ao IDH, caracterize a estrutura da população da Oceania.
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