
DNA Tarefa 17/10/2018 3º ano EM

Língua Portuguesa

1 - () Leia.

TOCANDO EM FRENTE (Almir Sater / Renato Teixeira)

Ando devagar porque já tive pressa

E levo esse sorriso porque já chorei demais

Hoje me sinto mais forte, mais feliz,

Quem sabe eu só levo a certeza

De que muito pouco eu sei

Ou nada sei

Conhecer as manhas e as manhãs

O sabor das massas e das maçãs

É preciso amor para poder pulsar

É preciso paz para poder sorrir

É preciso chuva para florir

Penso que cumprir a vida seja simplesmente

Compreender a marcha e ir tocando em frente

Como um velho boiadeiro levando a boiada

Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou

Estrada eu vou Todo mundo ama um dia

Todo mundo chora um dia

A gente chega e no outro vai embora

Cada um de nós compõe a sua história

E cada ser em si

Carrega o dom de ser capaz

E ser feliz

Há várias comparações no texto que nos leva a concluir que o poeta fala:

a) da boiada

b) do boiadeiro

c) do sabor das frutas

d) dos dias vividos

e) do dom da felicidade de cada um de nós

JUSTIFIQUE.
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Como era a vida do poeta no passado? Comprove sua resposta com versos da poesia.

Química

3 - (Cola WEB) Um paciente infectado com vírus de um tipo de herpes toma, a cada 12 horas, 1 comprimido de um
medicamento que contém 125 mg do componente ativo penciclovir.

Dados: Massa molar (g.mol–1): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.

Constante de Avogadro: N = 6,02 × 1023 mol–1.

Dê a fórmula molecular e a massa molar do penciclovir e calcule o número de moléculas desse componente que o paciente
ingere por dia.



4 - (Cola WEB) Uma certa usina termoelétrica que funciona à base de resíduos da destilação do petróleo, poderá lançar na
atmosfera, cerca de 250 toneladas de SO2 gasoso diariamente. Quantos mols de SO2 serão lançados na atmosfera
diariamente? Qual o número de moléculas de SO2 estão contidas nesta massa?

Dados: S=32u; O=16u; Constante de Avogadro=6,0x1023

Geografia

5 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas 2018.) Cite os países da APEC, agrupe-os por continente e destaque os países líderes
do bloco. 

6 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas 2018.) O que se entende por países 'Emergentes' ? É o caso do Brics? Justifique.
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