
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de  

Inglês - 1º Ano EM – Turmas 1001 e 1002 - Professor Marcia Cristina 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA Inglês 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
 Volume 1 (Units 01 and 02) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 21/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 25/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoramarciacostasilva@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR As questões discursivas podem ser escritas 
em português com os exemplos em inglês. 
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1. Read the sentence attentively: 

“The boy looked at me!” 

The underlined word is: 

(A) The personal pronoun. 
(B) The subject pronoun 
(C) The reflexive pronoun 
(D) The object pronoun 

 

2. What’s the wrong sentence? 

(A) His job is very interesting. (possessive adjective) 

(B)  Sandra gave her an advice yesterday. (possessive 

pronoun) 

(C) Peter is smart. He is my best student. (subject 

pronoun) 

(D) My husband cooked the past to me. (object 

pronoun) 

 

3. What’s the question word can complete the 

sentence below? 

_____________ do you prefer: stay at home or go to 

school? 

 

(A) What 

(B) When 

(C) Where 

(D) Which 

 

4. “The students read the test and they told me that 

it was very easy. It is very good! 

The underlined pronouns are classified as: 

(A) Subject/ object / object / subject. 

(B) Subject / object / subject/ subject 

(C) Possessive / subject / object / subject 

(D) Subject / possessive / object / subject 

5. What’s the wrong sentence? 

(A) Where do you live? 

(B) How are you? 

(C) When was your birthday? 

(D) How often was you born? 

 

6.“I and my fiancee aren’t going to travel to Italy this 

year.” – What’s the pronoun can substitute the 

underlined words? 

(A) He 

(B) She 

(C) We 

(D) They 

 

7. What’s the adequate verb to complete this 

question? 

- I live in Meier. And you?   

- Where do you __________    ? 

(A) Study 

(B) Live 

(C) Swim 

(D) Dance 

 

8. “Phil is a nice person.” – The negative form of this 

sentence using the contract form is: 

(A) Phil is not a nice person. 

(B) He is not a nice person. 

(C) Phil isn’t a nice person. 

(D) Phil not is a nice person. 

 

9. Explain the difference between possessive and 

object pronouns. (5 lines) 

 

10. Write   four questions words, do two examples to 

each one.  
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