
DNA Tarefa 14/08/2018 9º ano EF

Língua Portuguesa

1 - (Site colégio Ari de Sá) Escreva as formas ao lado da forma correta:

a) Férias _________________ bem a todos. (faz-fazem)

b) As férias ________________ bem a todos. (faz - fazem)

c) Os Lusíadas _________________ do povo português. (fala-falam)

d) Minas Gerais _________________ queijos. (produz - produzem)

2 - (Colégio Ari de Sá) Preencha de forma adequada:

a) Fui eu que te _________________ isto. (falou-falei)

b) Sou eu quem _________________ algo. (falo-fala)

c) Quem _______________ aqui sou eu. (mando-manda)

d) Foste tu que_________________ a carta. (leu-leste)

e) Fomos nós quem _________________ a conta. (pagou-pagamos)

Matemática

3 - (PM ES – Exatus) No triângulo da figura calcule tg de α:

4 - (PM ES – Exatus) No triângulo da figura calcule tg de α:

Inglês

5 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Complete as frases com SINCE ou FOR:

a) This house needs cleaning. We haven’t cleaned it ___________ months.

b) I’ve studied Chinese ___________ two years and I still can’t have a sensible conversation.

c) I don’t see my family very often. I haven’t seen them ___________ Christmas.



6 - (exercicios.brasilescola.uol.com.br)

Supply the present perfect tense of the verbs given:

Example:

I have already     written     the book. (write)

a) He_______________________________here for three months. (work)

b) They ________________________________ to Australia many times. (go)

c) __________________ you ever________________ to Paris? (be)

d) My family __________________________________me recently. (visit)

e) My parents ________________________________yet. (not arrive)

Ciências

7 - (Ferreira, Marco) Um móvel desenvolve velocidade constante sobre um trajeto retilíneo, passando pela posição 30 m
aos 5 s de movimento e pela posição 80 m aos 10 s. Determine se o movimento é progressivo ou retrógrado explicando o
porquê.

8 - (Ferreira, Marco) Um corpo executa um movimento progressivo, partindo do ponto 15 m e com velocidade constante de
2,5 m/s. Determine a sua equação horária.
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