
DNA Tarefa 17/04/2018 7º ano EF

Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Prove por conta que o ano de 2046 é ou não é um ano bissexto

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Não há número inteiro que, multiplicado por 7, dê 493. Por isso, 493 não é
múltiplo de 7. Para testar se um número é múltiplo de 7, sua divisão por 7 deve ser exata, isto é, o resultado da divisão é um
número inteiro e não sobra nada de resto. Com base no que você leu no texto, responda sim ou não:

148 é múltiplo de 8?

Inglês

3 - (www.acessaber.com.br) Read the text.

Disney World is a very famous park around the world. Located in Orlando, Disney has more than four different theme parks,
Magic  Kingdom;  Sea world; Buschgarden; Animal kingdom and much more. Going to Disney World is a good suggestion for
your vacations; there you can enjoy yourself a lot.

There are many famous cartoons like Donald duck, The Lion King, Mickey Mouse, and any more that is produced by Disney.
There are a lot of children around the world that love Disney cartoons.

a) How about going to Walt Disney world in your next vacation?

b) Where is located the Walt Disney world?

 

 

4 - (www.acessaber.com.br) Fill in the blanks with ( T )True or ( F ) False

(          ) Disney World is a very famous theme park.

(          ) King Lion is an amazing Disney production.

(          ) Vacation at the Disney park is so boring.

(          ) Children don’t like Disney cartoon.

 

 

Língua Portuguesa

5 - (http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br) Relacione o conjunto de palavras à regra de acentuação
adequada.

a) fácil, bíceps

b) após, ninguém

c) já, sóis

d) música, prática

I. ( ) acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o e ditongos abertos, seguidos ou não de s, e em em, ens.

II. ( ) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em r, x, n, l, ps, um, uns.

III. ( ) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.



IV. ( ) Acentuam-se os monossílabos terminados em a, e, o e em ditongos abertos, seguidos ou não de s.

6 - (http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br) O conjunto de palavras a seguir recebe o acento agudo pelo
mesmo motivo. Justifique esse uso citando a regra ortográfica adequada.
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