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Turmas: 801 

 
Inglês - Professora: Cristiane Mendes 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Inglês 

Quantidade de Questões 10 

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

2º bimestre 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

teacherbettareis@yahoo.com ou 
roberttareis1984@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:teacherbettareis@yahoo.com
mailto:roberttareis1984@gmail.com
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1- Match the following games to the corresponding pictures:  
a) Crosswords 
b) Hopscoth 
c) Tag 
d) Marbles 
 

                   
 

    _______________             ___________          _________________               _________________ 

 
2- Complete the sentences with used to in affirmative (+), negative (-) or interrogative (?). Use verbs from the 
box: 

Play – ride – do – jump 
 

a) Claudia _____________ hide-and-seek. (-) 

b) ________ Eduardo ___________ a bike with his neighbors? 

c) Jennifer ___________ ballet when was a child. (+) 

d) Charles ____________ rope. (+) 

 

3- Choose the best option to complete the sentences with many or much: 
 

a) There is not ________ watter in the bottle.        (      ) many         (      ) much 
 
b) ________ girls were at the dance yesterday.     (      ) many      (      ) much 
 
c) She speaks ________ languages.        (      ) many        (      ) much 
 
d) I don’t drink ________ coffee.        (      ) many          (      ) much 

 

 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo - Inglês - Professor(a): Cristiane Mendes 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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4- Complete the sentences with the word in parentheses plus a prefix or a suffix: 
 
a) Sheila is very ________ (happy) when lost the music contest. 
 
b) My uncle is a ________ (fame) artist. 
 
c) I ________ (like) this photo. 
 
d) Did you ________ (final) watch the movie? 
 

5- Look at the following pictures and choose the best option to label each musical instrumental: 
 

a)                                  b)  
(      ) eletric guitar                                      (      ) drums 
(      ) guitar                                                (      ) tambourine 
 

      c)                         d)  
            (      ) tambourine                                        (      ) flute 
            (     ) harmônica                                          (      ) accordion 
 
6- Complete with the correct relative pronoun: 
 
a) Computers ________ I hate, may help us a lot.     (      ) who            (      ) which 
 
b) Mr. Adams, ________ is in the other room, wants to talk to you.  (      ) who            (      ) which 
 
c) That man ________ newspaper I was reading is my father.   (      ) who            (      ) whose 
 
d) The place ________ people walk and by clothes is called shopping mal. (      ) where         (      ) which 
 
e) This is the first time ________ I have come here.    (      ) that            (      ) who 
 
 
7- Choose the correct option to complete each sentence about misunderstand: 
 

a) What do you mean / say by that? 
 
b) Sorry, I’m not sure / mean if I got that. Are you saying...? 

 
c) Is that clear / easy now? 

 
d) Teach / Correct me if I’m wrong, but do you mean...? 
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8- Use the prefixes and suffixxes to make new words: 
 

Un – less – er – ful – ness – im 
 
a) ____possible 

b) ____usual 

c) Happi____ 

d) Home____ 

e) Paint____ 

f) Beauti____ 

 

9- Complete with a, some, any, no, much or many: 
 

a) We have ________ minutes to resolve this. 
 
b) How ________ Money do you have? 
 
c) Josh didn’t know to play ________ card games. 
 
d) There is ________ book here. 
 
e) ________ people like music. 
 
f) I’m sorry, but there are ________ games. 

 

10- Match the following images with their music genres: 
 

a) Eletronic 
b) Jazz 
c) Rock 

d) Rap 
 
e) Classical 

 

                
 

    _______________              __________________               ________________ 

 

                   
 

            _________________                        ________________ 


