
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Língua Inglesa. 8º Ano - Turma: 801 Professoras Robertta e Cristiane 

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 

 
Apostila do 1º bimestre (Would like; Simple 
Present; Present Continuous; Simple Past; 
Past Continuous; Comparative and 
superlative; Leisure activities.) 
 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 18 de maio de 2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 22 de maio de 2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

teacherbettareis@yahoo.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR  
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1- Choose the correct option about Would like: 

_________________ to watch a film?  

a) (   ) He would like 

b) (   ) Would he like 

c) (   ) He wouldn’t like 

d) (   ) He’d like 

 

2- Choose the correct option about Simple Present in affirmative form:  

Mary ___________ a lot. 

a) (   ) cry 

b) (   ) cryes 

c) (   ) cries 

d) (   ) crys 

 

3- Choose the correct option about Simple Present in negative form: 

It _____________ all the food. 

a) (   ) don’t eat 

b) (   ) does eats 

c) (   ) doesn’t eats 

d) (   ) doesn’t eat 

 

4- Choose the correct option about Present Continuous: 

Paulo and Robert _______________ a horse. 

a) (   ) is riding 

b) (   ) are ride 

c) (   ) are riding 

d) (   ) are rideing 
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5- Escreva o Simple Past (passado) dos seguintes verbos abaixo: 

Kiss  -  be  -  stop  -  speak  -  ask  -  go 

___________________________________________________________________ 

 

6- Complete the sentences using the verbs in the Past Continuous: (was or were + verb 

with ing) 

a) It ______________ (rain) when Sandra left home. 

b) She ____________ (drive) to her date. 

c) We ____________ (wait) for the traffic light to turn green.  

d) You ____________ (study) at three o’clock. 

 

7- Choose the correct option to complete the sentences in Comparative: 

a) Dogs are ______________ (intelligent) than rabbits. 

(   ) most intelligent       (   ) more intelligent. 

 

b) London is ___________ (busy) than Glasgow. 

(   ) busier             (   ) busyier 

 

c) My garden is ____________ (colourfull) than this park. 

(   ) more colourfull        (   ) most colourfull 

 

d) Julie is _____________ (quiet) than her sister. 

(   ) quietier                 (   ) quieter 

 

8- Choose the correct option to complete the sentences in Superlative: 

a) My mother is the _____________ (good) cook in the world. 

(   ) best            (   ) better 

 

b) July is the ______________ (cold) month of the year in my country. 

(   ) coldiest             (   ) coldest 

 

c) What is the _____________ (dangerous) animal in the world? 

(   ) most dangerous          (   ) more dangerous 

 

d) Ethan is the _____________ (happy) boy that I know. 

(   ) happyiest                  (   ) happiest 

 

9- Choose the correct answer for each question: 

 

a) Does she have any books? 

(   ) Yes, she does.          (   ) Yes, she is. 

 

b) Is Tony sending her an e-mail? 

(   ) Yes, he is.                 (   ) Yes, he is doing that. 

 

c) Do your parents come to your home? 

(   ) No, they don’t          (   ) No, they aren’t. 

 

 

 



 

 

10-Complete with the name of Leisure Activities: 

 

a)    __________________________ 

 

b)   __________________________ 

 

 

c)   _______________________ 

 

 

Good Luck! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


