
DNA Tarefa 26/06/2018 8° ano EF

Matemática

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Calcule o quociente e o resto da seguinte divisão: (4x3 – 8x2 – 9x + 7) ÷ (2x – 3)

2 - (INTERATIVA. CPB. 2016 - adaptada) Efetue o produto de soma por diferença dê: (x2 + 3b3) * (x2 – 3b3)

Língua Portuguesa

3 - (http://diogoprofessor.blogspot.com.br) Leia a charge e responda às questões:

1. Você concorda com o comportamento e com o diagnóstico do terapeuta? Por quê?
2. Que título você daria à charge?
3. Das redes sociais mencionadas pelo homem deitado no divã quais você usa? Você se considera uma pessoa louca ou
sã? Por quê?
4. Quais são os prós e os contras, vantagens e desvantagens de se fazer parte das redes sociais?

4 - (http://diogoprofessor.blogspot.com.br) Leia a charge e responda às questões abaixo:

1. Qual é o tema abordado pela charge?
2. Qual é o objetivo desta charge?
3. Analisando a charge em questão, você considera eficiente o modo como o chargista abordou o tema, ou seja, ele
conseguiu chamar a atenção da sociedade para o problema da dengue?

Inglês

5 - (Hello!Stage 8) Escolha © para correct ou (I) para incorrect ao analisar as frases a seguir.

a) Dinah is better cook in town. ( )



b) Tennis is least popular sport in Brazil. ( )

c) She is the oldest teacher they have. ( )

d) Argentina is the least reliablest of them. ( )

 e) He’s the funnier comedian I’ve ever seen.( )

 

6 - (Hello!Stage 8) COMPLETE these sentences below by supplying the Comparative Form of the adjectives in
parentheses.

a) He is _____________________ (young) than I am.

b) São Paulo is _______________ (big) than Rio de Janeiro.

c) Minas Gerais________________ (large) than São Paulo.

d) This exercise is _____________(easy) than the last one.

e) Anne is _______________________ (beautiful) than Mary.
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