
DNA Tarefa 20/06/2018 2º ano EM

Inglês

1 - (Interativa. CPB, 2016) 01. Read the proverb and answer. “Better alone than in bad company.” What is the meaning?

 

 

2 - (Interativa. CPB, 2016) 02. Write sentence with when and while.

 

Língua Portuguesa

3 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017) “O mesmo procedimento foi feito com Cristiano Jr, o primeiro filho de CR7,...”

4 - (CABRAL, Geanne (Fadminas 2017)

Cristiano Ronaldo pagou R$ 750 mil a barriga de aluguel para ter gêmeos

 Yahoo Esportes

Cristiano Ronaldo virou pai do casal de gêmeos Eva e Mateo no último dia 8, frutos de uma barriga de aluguel americana
contratada pelo craque. Segundo o jornal português ‘Correio da Manhã’, o jogador deu R$ 750 mil à mãe biológica, que
perde qualquer direito sobre as crianças.

O mesmo procedimento foi feito com Cristiano Jr, o primeiro filho de CR7, hoje com sete anos. Dessa forma, o jogador do
Real Madrid realiza o sonho de ser pai sem colocar em risco a sua fortuna.

No entanto, Cristiano Ronaldo será pai de mais uma criança nos próximos meses, já que sua namorada, a modelo Georgina
Rodríguez, está grávida. Segundo os jornais portugueses, Georgina deve assumir o papel de mãe dos bebês, apesar de
manter silêncio sobre a situação.

Atualmente, o jogador mais bem pago do mundo mora em uma mansão em Madri, na Espanha, com a mãe Dolores e a irmã
Katia, além dos filhos.

A partir da leitura do texto, o que depreende-se da expressão “barriga de aluguel”?

Geografia

5 - (geografiadoprofessorhelio) A China continua um país com dois sistemas. Uma parte do território é capitalista, onde o
governo implantou Zonas Econômicas. O que são as ZEE da China?

6 - (DOMINGOS, Marta. Fadminas2018.) Para atrair empresas multinacionais, foram criadas a partir da década de 80 na
China, as "ZEE"(Zonas Econômicas Especiais). Que fatores (características) colaboraram para a implantação desse
sistema e crescimento da economia de mercado no país?
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