
DNA Tarefa 17/04/2018 8° ano EF

Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Resolva a equação: 21(x – 1) + 3 = 3(6x – 6)

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Encontre uma expressão para a área da figura.

Inglês

3 - (www.todamateria.com) Bob´s Vacation

Tess – What did you do on your vacation?

Bob – I visited my cousins in the countryside.

Tess – Did you enjoy your trip?

Bob – Yes, I did. In fact I did a lot of things that I never do here.

Tess – Really?! What did you do?

Bob – In the morning I walked along a lake. In the afternoon I watched the birds and the sunset. And at night I played cards.

Tess - Did you do the same every day?

Bob – Of course not. On weekends we organized parties. My cousins played the guitar and I prepared the food.

Tess – Prepared the food on weekends?! Thank God I didn’t go with you.

Glossary: country – campo, interior along the lake – ao longo do rio. sunset – pôr do sol parties – festas food – comida.

Answer the questions in English:

a) What did Bob do on his vacation? _____________________________________________

b) Who prepared the food? ____________________________________________________

 

4 - (www.todamateria.com) Answer the question in Portuguese:

  Diga duas coisas que Bob fazia de manhã ou à noite: ____________________________
 

Língua Portuguesa

5 - (Lopes, Elaine. Fadminas, 2018) Observe as frases abaixo e corrija a opção que possui um erro de concordância
nominal:



a) Comprei caro os sapatos.

b) Fiquei bastante (muito) contente com a proposta.

c) Na minha estante há bastante livro bons.

d) Estou meio insegura.

e) Essas calças são muito caras.

6 - (Lopes, Elaine. Fadminas, 2018) Das frases abaixo, uma está errada quanto à concordância. Reescreva-a
corretamente.

a) É proibido a entrada de pessoas estranhas.

b) Pipoca é bom para a saúde.

c) É proibido entrada de estranhos.

d) É necessário cautela e paciência.

e) É proibida a entrada de estranhos.
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