
DNA Tarefa 22/02/2018 1º ano EM

Biologia

1 - () Quais são as principais características de um ser vivo? Explique o que é “metabolismo”. 

2 - () Explique a característica dos seres vivos que envolve a capacidade de adaptação. 

Inglês

3 - () Complete the sentences  in the simple presente tenses.

a) Mariana___________(to watch) TV on Sundays.

b) _________Pedro ___________soccer on Saturdays? (to play)

c) _________your brothers _________Spanish? (to speak)

d) We__________(to do) our exercises in the morning.

e) Isabella____________(to go) to school in the afternoon.

f) Good kids _______ (to brush) their teeth and _____ (to wash) their hands.

g) Sally ___________ (to play) cards every day.

4 - () Complete the sentences  in the simple presente tenses.

a) Mariana___________(to watch) TV on Sundays.

b) _________Pedro ___________soccer on Saturdays? (to play)

c) _________your brothers _________Spanish? (to speak)

d) We__________(to do) our exercises in the morning.

e) Isabella____________(to go) to school in the afternoon.

f) Good kids _______ (to brush) their teeth and _____ (to wash) their hands.

g) Sally ___________ (to play) cards every day.

Matemática

5 - (Brasil Escola) Dados os conjuntos A = {números ímpares entre 1 e 10}, B = {múltiplos de 3 entre 1 e 12}, C =
{números pares entre 3 e 11} e D = {múltiplos de 2 entre 1 e 9}, estabeleça as relações existentes entre os conjuntos
através do Diagrama de Venn.

6 - (Unicruz - RS) Dados: A = {1, 3, 4, 5, 7, 8}, B = {1, 3, 5, 6, 9}, C = {5, 6, 7, 8, 9}. O que seria a interceção entre os três
conjuntos?

Língua Portuguesa

7 - (http://prontopassei.com.br/interpretacao-de-charges-e-tirinhas)



Na charge sobre o desemprego qual a incoerência que dá o toque
de humor à situação apresentada?

8 - (http://prontopassei.com.br/interpretacao-de-charges-e-tirinhas) Nos quadrinhos sobre a questão do menor, qual a
contradição da história?
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