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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Inglês 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unit 12 

Data que foi postado o trabalho 23/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

ATENÇÃO: E-MAIL DIFERENTE DO ANTERIOR! 

prof.marciaing+2001@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 

mailto:prof.marciaing+2001@gmail.com
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1.  Qual destas sentenças está correta:  
(A) I don't have never taken a course in Japanese;    
(B) I have never taken a course in Japanese;    
(C) I never didn't take a course in Japanese still;    
(D) I ever did not take a course in Japanese;   I took not a course in Japanese ever.    
  
2.   Indique a resposta certa para "has he heard the news?" utilizando "no".  
(A) No, I didn't;    
(B) No, I haven't heard the news;    
(C) No, he hasn't;    
(D) No, I haven't;    
(E) e) No, you haven't.  
    
  
3.   Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
Have you........... the correct alternative?  
(A) choose    
(B) chase    
(C) choosed    
(D) chose    
(E) chosen    
  
4.   Assinale a alternativa correta:  
(A) I live here since 1970.    
(B) I have lived here since 1970.    
(C) I am living here since 1970.    
(D) I will live here since 1970.    
(E) I would live here since 1970.    
  
5.   Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. 
"Life is so dull! I ...... anything interesting happen to me in ages!"  
(A) had    
(B) have not    
(C) have had    
(D) don't have    
(E) haven't had    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
"Bob,    (I)    you do me a real favor?' 
"Yes, of course." 
"   (II)    to meet my friend Tony tomorrow at one and I'm going to be late. Could you meet    (III)    for me?" 
"Yes, certainly,    (IV)    better tell me what he looks like."  
 
 
6.  Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente a lacuna (II) da frase 

apresentada.  
(A) I arrange    
(B) I'm not arranging    
(C) I don't arrange    
(D) I didn't arrange    
(E) I've arranged    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
In the summer of 1926, an English golf enthusiast named Samuel Ryder    (I)    a friendly game between some 
British professionals and the American players during that year's Open. 
When it    (II)    that these matches be held on a more regular basis, Samuel Ryder immediately agreed to 
provide the trophy that bears his name. "I am sure I have never    (III)    a    (IV)    thing than this," he declared. 
Today, the    (V)    Cup Matches bring    (VI)    the finest professionals from both sides of the Atlantic.  
 
 
7.  Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente a lacuna (III) da frase 

apresentada.  
(A) does    
(B) doing    
(C) do    
(D) did    
(E) done    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
MOVIE BREAKTHROUGH 
 
 Hard and fast cinema lovers are right when they complain that the transposition of films to video 
cassetes leaves much to be desired. Yet, a watershed in the history of motion pictures is the home theater - 
with all the trimmings, including a large screen. Those who have never watched a movie on laser disc haven't 
experienced the ineffable delight of a home theater. While a VHS recording reproduces 1poorly on a large 
screen, the image obtained from a laser disc is sharper, cleaner and more impressive than 2that of the best 
movie theaters. The same can be said about soundtracks. No matter the gender, from a 50s musical such as 
Oklahoma (Fox, US$ 70 in the US) to a recent action hit such as True Lies (Fox, US$ 50), success is absolute. 
Yes, the future 3has arrived: a movie theater at home, thanks to laser. 
 
ÍCARO - VARIG INFLIGHT MAGAZINE Nº 132 - 1995 - Ano XII  
 
 
8.  A forma verbal HAS ARRIVED em "Yes, the future has arrived: a movie theater at home, thanks to laser." 

(ref. 3) traduz-se por:  
(A) está chegando.    
(B) tem chegado.    
(C) chegará.    
(D) chegou.    
(E) chega.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 According to a survey done in the 1980s, one English person in every six believes in ghosts, and one in 
fifteen thinks he has actually ___(I)___ one. These figures are high but in the sixteenth and fourteenth 
centuries almost everyone ___(II)___ in ghosts. The most common type of ghost is the poltergeist. This is a 
ghost which ___(III)___ in fact appear. Instead it makes noises and throws objects around. Yet despite this 
violent activity, poltergeists in fact never hurt ___(IV)___ .  
 
 
9.   Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna (I) do texto  
(A) see    
(B) saw    
(C) sees    
(D) seen    
(E) seeing    
  
10.   A frase "I NEVER CAME ACROSS SUCH A SET IN ALL MY LIFE" 
foi extraída de "Three Men in a Boat" escrito por Jerome K. Jerome em I889. 
 
No seu entender:  
(A) A frase não apresenta restrição gramatical.    
(B) "I have never come across..." teria sido uma melhor opção gramatical.    
(C) "I have never came across..." teria sido uma melhor opção gramatical.    
(D) "I never come across..." teria sido uma melhor opção gramatical.    
(E) "I am never coming across..." teria sido uma melhor o opção gramatical. 
 
Leia atentamente:  
A correção será feita somente na tabela abaixo, logo deve informar a opção em letra maiúscula (A, B,C,D,E), 
levando em consideração a ordem das questões acima. Atenção, qualquer alteração será  responsabilidade 
do(a) aluno(a). 
 

Questão Opção 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 


