
DNA Tarefa 05/09/2018 3º ano EM

Química

1 - (https://brainly.com.br) Os nomes dos compostos NaHSO3 e Fe3(PO4)2 são, respectivamente:

2 - (Brasil Escola) O líquido de Dakin, utilizado como anti-séptico, é uma solução diluída de NaCl, ou seja, qual o seu
nome?

Língua Portuguesa

3 - (SAEPE) Leia o texto abaixo e responda.

 

Muitas leituras

Publicado pela primeira vez em 1899, Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar
certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. [...]

O romance, entretanto, presta-se a muitas leituras, e é interessante ver como a recepção ao livro se modificou com o passar
do tempo. Quando foi lançado, era visto como o relato inquestionável de uma situação de adultério, do ponto de vista do
marido traído. Depois dos anos 1960, quando questões relativas aos direitos da mulher assumiram importância maior em
todo o mundo, surgiram interpretações que indicavam outra possibilidade: a de que a narrativa pudesse ser expressão de
um ciúme doentio, que cega o narrador e o faz conceber uma situação imaginária de traição. [...]

O romance é a história de um homem de posses que ama uma moça pobre e esperta e se casa com ela. Em sua velhice, ele
escreve um romance de memórias para compreender Capitu, até a metade do livro, é quem dá as cartas na relação. Trata-
se de uma garota humilde, mas avançada e independente, muito diferente da mulher vista como modelo pela sociedade
patriarcal do século XIX. [...] Percebe-se, por isso, o peso do possível adultério em suas costas.

Não se trata apenas de uma questão conjugal entre iguais, mas de uma condenação de classe. Bentinho utiliza o arbítrio da
palavra para culpar sua esposa. Mas é ele quem narra os acontecimentos e, por isso, pode manipular os fatos da maneira
que melhor lhe convém. [...]

Nesse sentido, a questão central do livro não é o adultério, e sim como Machado introduz na literatura brasileira o problema
das classes e, ainda, de forma inovadora, a questão da mulher.

Dom Casmurro coloca no centro de sua temática a menina que não se deixa comandar e, em virtude disso, perturba a
ordem vigente naquele ambiente social estreito e conservador.

Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/estude/literatura/materia_416084.shtml>. Acesso em: 24 mar. 2012.
Fragmento.

Questão 1.De acordo com esse texto, Bentinho pode manipular os acontecimentos porque

a) é o narrador da história.

b) é um homem rico.

c) pertencia a sociedade patriarcal.

d) quer acusar sua esposa de adultério.

e) tem um ciúme doentio pela esposa.

Justifique.

4 - (SAERO) Leia o texto abaixo e responda.

Feijões ou problemas?

Reza a lenda que um monge, próximo de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. Entre seus discípulos, dois já



haviam dado mostras de que eram os mais aptos, mas apenas um o poderia. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou um
desafio, para por a sabedoria dos dois à prova: ambos receberiam alguns grãos de feijão, que deveriam colocar dentro dos
sapatos, para então empreender a subida de uma grande montanha.

Dia e hora marcado, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos começou a mancar. No meio da subida,
parou e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam, causando imensa dor. Ficou para trás, observando seu
oponente sumir de vista.

Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha, para ouvir do monge o óbvio anúncio. Após o festejo, o derrotado
aproxima-se do vencedor e pergunta como é que ele havia conseguido subir e descer com os feijões nos sapatos:

– Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei.

Carregando feijões, ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida.

Problemas são inevitáveis. Já a duração do sofrimento, é você quem determina.

Disponível em: <http://www.metaforas.com.br/>. Acesso em: 13 mar. 2011.

Qual alternativa foi encontrada pelo discípulo para vencer a prova? Explique.

Geografia

5 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Quanto ao Regime de Abastecimento e Tipos de Foz, como estão classificados os
rios?

6 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) No caso do Brasil, como os rios se caracterizam nesses aspectos(regime e foz)?
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