
DNA Tarefa 15/05/2018 3º ano EM

Inglês

1 - (exercicios.brasilescola.uol.com.br) Preencha os espaços em branco com o tempo verbal correto:

Exemplo: “I saw her” → He said the he had seen him.

a) “There is a butterfly in my garden.” → I said ___________a butterfly in my garden.

b) “I’ll see you later.” → She said she _________________me later.

c) “We are very sad.” → They told me they ___________________very sad.

d) “Can I go out with you?” → He asked me if he _________________out with me.

e) “I'll dance next Saturday.” → She said she ________________next Saturday.

2 - (exercicios.brasilescola.uol.com.br) Responda às perguntas usando o Reported Speech.

a) Is Lisa at work? She asked me if ______________

b) Is she late? He asked me if __________________

c) Is it hot outside? She asked me if _____________

d) Are they in Brazil? He asked me if _____________

e) Is the station near here? She asked me if ______

Biologia

3 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) Por que as mutações gênicas não podem produzir órgãos complexos gradualmente?
Leve em conta a seleção natural para responder.

4 - (PRADO, Filipe. Fadminas, 2017) O que as recombinações gênicas podem e o que não podem fazer?

Física

5 - (CARVALHO, Igor. Fadminas, 2018) Monte um circuito que contenha um chuveiro em paralelo com duas lâmpadas,
colocando dois fusíveis: um para o chuveiro e um para as lâmpadas. Cada uma das lâmpadas deve ter um interruptor
individual e todo circuito deve estar conectado a uma fonte.

6 - () Considere a ponte de Wheatstone, esquematizada abaixo, em equilíbrio. Qual é o valor da resistência elétrica R?

Matemática

7 - (Ferreira, Marco) Daado z = 2 + i determine o seu módulo



8 - () Dado Z = 1 + i determine o módulo de Z e o valor de sen e cosseno do ângulo
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