
DNA Tarefa 30/07/2018 2º ano EM

História

1 - (ÁVILA 2017) Explique o que é Socialismo Utópico.

2 - (ÁVILA 2017) Explique o que é Socialismo Científico.

Química

3 - (Brasil Escola) Um passo do processo de produção de ferro metálico, Fe(s), é a redução do óxido ferroso (FeO) com
monóxido de carbono (CO).

FeO(s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g) ΔH = x

Utilizando as equações termoquímicas abaixo e baseando-se na Lei de Hess, assinale a alternativa que indique o valor
mais próximo de “x”:

Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 2 Fe(s) + 3 CO2(g) ΔH = -25 kJ

3 FeO(s) + CO2(g) → Fe3O4(s) + CO(g) ΔH = -36 kJ

2 Fe3O4(s) + CO2(g) → 3 Fe2O3(s) + CO(g) ΔH = +47 kJ

4 - (Mundo Educação) Com respeito à lei de Hess, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos:

a) A lei de Hess permite calcular as entalpias de reações que, experimentalmente, seriam difíceis de determinar.

b) Pela lei de Hess, podemos usar quaisquer reações intermediárias cujos valores sejam conhecidos e cujo somatório
algébrico resulte na reação desejada.

c) A lei de Hess permite determinar a variação de entalpia até mesmo de reações que, na prática, nem chegariam a ocorrer
pelo caminho direto.

d) As equações usadas podem ser multiplicadas, divididas e invertidas para originar os coeficientes estequiométricos
necessários nos membros adequados.

e) Quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo.

f) No somatório das equações, se duas substâncias iguais aparecem em reações diferentes e em lados contrários, elas
podem ser somadas, mas se estão do mesmo lado, podemos cancelá-las ou simplificar seus coeficientes (caso eles sejam
diferentes).

Matemática

5 - (Ferreira, Marco) Márcio precisava determinar o tamanho médio de um parafuso e para isso selecionou dez parrafusos
do mesmo tipo e ao medir obteve os seguintes resultados: 2,5 ; 2,6 ; 2,4 ; 2,7 ; 2,5 ; 2,6 ; 2,8 ; 2,3 ; 2, 5 ; 2,6 . Determine o
valor médio qua Márcio encontrou ao realizar essas medições.

6 - (Ferreira, Marco) Um adulto faminto e um criança de 12 anos comeram juntos dois frangos. Qual a média de frangos
comido por cada um deles? Essa média nos dá segurança para dizermos que ela se aproxima de um valor verdadeiro?
Quando a média pode se aproximar de um valor verdadeiro?
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