
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de 

Inglês - 2º ano EM - Turma 2001 - Professora 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 5 (Units 09 and 10) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 24/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoramarciacostasilva@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR As questões discursivas podem ser escritas 
em português, porém os exemplos, em inglês. 
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1.   In the famous words by John Lennon: “You 
may say I’m a dreamer but I’m not the only one. 
I hope someday you’ll join us and the world will 
be as one”, the modal verb in bold indicates 
that:  
(A) He knew that he could dream about peace 

and try to help everybody.    
(B) He understood that he could be seen as a 

dreamer.    
(C) He was not able to dream about peace and 

love.    
(D) He considered himself the only dreamer.    
  
2.   Qual destas expressões corresponde a "ele 
não deveria ter feito isso":  

(A) He mustn't have made it;    
(B) He shouldn't have done that;    
(C) He could not have made it;    
(D) He might not have done that;    
 
3.   Assinale a pergunta correta para as 
respostas apresentadas. 

Take the second on the left and then ask again.  

(A) Can you give me an information?    
(B) Excuse me. Where the Town Hall is?    
(C) Excuse me. Can you tell me where the Town 

Hall is?    
(D) Could you tell me where does the Town Hall 

is?    
 

4.   Assinale a letra correspondente à alternativa 
que preenche corretamente as lacunas da frase 
apresentada. 

Janet: Look, our boat is sinking! 

Peter: Oh, dear! Can you swim? 

Janet: Yes, but we won't have to, there's a life 
boat on board. 

 

In the above dialogue, the verbs "CAN" and 
"HAVE TO" express respectively ....... and ........ 
.  

(A) ability - obligation    
(B) permission - prohibition    
(C) possibility - prohibition    
(D) ability - necessity    

5.   Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna da frase a seguir. 

"Excuse me, sir.   ...... you tell me the time?"  

"Sure, it's 5:20."  

(A) May    
(B) Do    
(C) Can    
(D) Have    
 
6.   Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 
I was trying to tell ___________ that I wasn't 
wrong about you.  
(A) herself    
(B) himself    
(C) myself    
(D) themselves    
  
7.   Choose the correct answer. 

Jess hurt _____ when she was playing in the 
garden.  

(A) herself    
(B) yourselves    
(C) themselves    
(D) himself    
 
8.   Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 
They blame __________ for their children not be 
having well at school.  
(A) ourselves    
(B) herself    
(C) yourself    
(D) themselves    
 
9. Explain the function of the modal verb. Write 
examples using each one. 
 
10. Write about the true and false cognates.  
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