
DNA Tarefa 13/03/2018 6º ano EF

Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Kykoyza pensou em número, subtraiu 3 e depois multiplicou por 10 e obteve 20.
Em que número ele pensou?

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Kykoyza pensou em número, somou 4 e depois dividiu por 7, o resultado subtraiu
9 e obteve 1. Em que número ele pensou?

Inglês

3 - (portaldoprofessor.mec.gov.br) Leia atentamente o texto abaixo e responda em português as questões.

My Family

Hi, my name is Emily. I am ten years old. This is my family. My father is Jason, he is a doctor and my mother is Beth, she is
a nurse. I have two brothers  Anny and Joe, they are twins and very funny. Our house is very big, in front of it there is a big
swimming pool and a beautiful garden, around it there are a lot of white and yellow flowers and behind it there is a wonderful
barbecue place. Every weekend my grandparents, my uncles and my cousins come to my house. We are a very happy family
and we play a lot together.

a. Quantos anos Emily tem?
b. Como é a casa de Emily?

 

4 - (portaldoprofessor.mec.gov.br) Encontre no texto:

a) Uma frase com o verbo to be no singular.

b) Uma frase com pronome pessoal.

 

Língua Portuguesa

5 - (http://popportugues.blogspot.com.br/2015/05/atividades-com-pronomes-6-ano.html)
Use os pronomes abaixo para completar as frase abaixo.
Comigo -  me – nos – mim
a) Ela escolheu as flores para........
b) Ele pretende ir ao supermercado.......
c) Foi você quem.....contou a história certa.
d) Você preferiu advertir -..... em vez de seguir com a acusação.
6 - (Lopes, Elaine. Fadminas, 2017)
complete as frases com os seguintes pronomes demonstrativos.
Este, aquele, o, a, esta
a) ........jornal que estou recortando é tão interessante!
b) Tenho muito .... que fazer.
c) Eu sou .....que sempre te ajuda.
d) .......garoto que foi embora se parece com ..... da revista.
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