
DNA Tarefa 21/05/2018 3º ano EM

História

1 - (ÁVILA 2017) Explique a Emenda Dante de Oliveira.

2 - (ÁVILA 2017) Explique o movimento das Diretas Já.

Química

3 - (UESPI) Os representantes dos compostos dessa função orgânica são oxigenados. Têm caráter relativamente ácido,
porém, menos ácido que os ácidos carboxílicos. Em geral, eles são pouco solúveis ou insolúveis em água, mas os seus
sais são bem mais solúveis. Alguns são utilizados como desinfetantes e na produção de resinas. As características
apontadas anteriormente estão associadas à função:

a) álcool.

b) aldeído.

c) cetona.

d) éter.

e) fenol.

4 - (INTERATIVO. CPB. 2011-adaptado) O cheiro rançoso de peixe é causado por aminas de baixa massa molar. Uma
dessas aminas responsáveis pelo odor desagradável de peixe é a trimetilamina. Escreva a sua fórmula estrutural.

Geografia

5 - (VUNESP-SP) As disparidades regionais e a concentração econômica e industrial no estado de São Paulo,
principalmente em sua região metropolitana, revelam as desigualdades geradas a partir da formação do capitalismo
nacional. A produtividade brasileira baseava-se nas economias de escala e na concentração espacial das atividades e de
seus operadores. Isso gerou, primeiramente, as economias de aglomeração que, posteriormente, transformaram-se em
“deseconomias de aglomeração”, por fatores provocados pelas forças contraditórias entre os benefícios econômicos da
aglomeração e as desvantagens da concentração, levando à desconcentração industrial. (Eliane C. Santos. “A
reestruturação produtiva – do fordismo à produção flexível no estado de São Paulo”. In: Eliseu S. Sposito (org). O novo
mapa da indústria no início do século XXI, 2015. Adaptado.)

Apresente duas características das economias de aglomeração que contribuíram para a concentração das indústrias na
região metropolitana de São Paulo e duas condições que promoveram a posterior desconcentração industrial.
 

6 - (Domingos, Marta. FADMINAS 2018.) Mencione as principais formações vegetais do Sudeste brasileiro e seus
respectivos tipos climáticos. 
 

Matemática

7 - (Ferreira, Silva) Escreva na forma trigonométrica o número complexo Z = -1 + i

8 - (Ferreira, Silva) Escreva na forma algébrica o número complexo 
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