
DNA Tarefa 20/02/2018 3º ano EM

Química

1 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) Milhares de compostos orgânicos são sintetizados todos os anos, entre eles
temos os medicamentos que muitas vezes são vendidos indiscriminadamente nas farmácias de todo o país. O julgamento
de RISCO VERSUS BENEFÍCIOS, deve ser feito por quem?

 

2 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) No ano de 1807, um químico sueco lançou a teoria da força vital, também
conhecida como Vitalismo. Segundo esse cientista, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma “força vital”. A
teoria da força vital foi logo aceita pelos químicos da época, uma vez que, nenhum composto orgânico havia sido obtido
artificialmente até então. Sendo assim, a ideia desse cientista perdurou por alguns anos, sem sofrer questionamentos. Mas
essa história ganhou uma nova configuração no ano de 1828, quando o discípulo desse cientista, conseguiu sintetizar em
laboratório um composto orgânico. Qual foi o prejuízo que a teoria da força vital causou a química?

Inglês

3 - (Inglês Interativa) Read the proverb and answer the questions. “What the heart thinks, the mind speaks.”

What is the meaning of this meaning of this proverb?

4 - (Inglês Interativo) Read the proverb and answer the questions. “What the heart thinks, the mind speaks.”

What are the subjects in the proverb and how can the simple present be identified on it? Explain.

Matemática

5 - (mundo educação) Qual é a distância entre os pontos A e B, em centímetros, sabendo que suas coordenadas são A =
(2,3) e B = (-2,-2)?

6 - (mundo educação) A área do triângulo, cujos vértices são (1, 2), (3, 4) e (4, -1), é igual a quanto?

Geografia

7 - (Sistema Interativo) Aponte os principais fatos históricos que marcaram o processo de industrialização brasileira.

8 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) O fim da década de 1980 foi marcado pela desconcentração industrial no Brasil,
fenômeno que se estende aos dias atuais. Cite pelo menos três fatores responsáveis por essa desconcentração.
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