
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Inglês - 9º ano - turmas 901 e 902 - Professora Márcia 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 

 
 Apostila (volume 1)  - Unidades 1 e 2 

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

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 24/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoramarciacostasilva@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Não copie informações do livro; as questões 
discursivas podem ser escritas em português 
com os exemplos em inglês. 
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1. Read this sentence: 

“Mariah was sending the message to his boyfriend”. 

The tense of this verb is: 

(A) Simple past. 

(B) Present perfect 

(C) Past continuous 

(D) Present continuous 

 

2. The auxiliary verb of the simple past is: 

(A) Was 

(B) Did 

(C) Has 

(D) Have 

 

3. “The students _________________ the English 

review”. 

What’s the adequate verb to complete this action? 

(A) Made 

(B) Met 

(C) Went 

(D) Did 

 

4. What’s the wrong sentence in the present 

perfect tense? 

(A) My neighbor has already watered her flowers. 

(B) I haven’t washed the dishes yet. 

(C) My mother has cooked the meal since one hour. 

(D) They have never travelled to another country. 

 

5. The only sentence that isn’t in the past 

continuous is: 

(A) Jess was sleeping on the sofa. 

(B) Carla and her father were talking about the 

married. 

(C) This man didn’t pay the phone bill last month. 

(D) We were understanding at all. 

 

6. What is the irregular verb? 

(A) To watch 

(B) To play 

(C) To see 

(D) To stay 

 

7.  What’s the correct interrogative sentence in the 

simple past tense? 

(A) Did the teacher brought some books to us? 

(B) Did he painted the house last year? 

(C) Did you finish the exercise? 

(D) Did she made the bed two hours ago? 

 

8. How is formed the present perfect tense? 

(A) It is formed by the auxiliary verb was/were and 

the main verb in the gerund. 

(B) It is formed by the auxiliary verb has/have and 

the main verb in the base form. 

(C) It is formed by the auxiliary verb has/ have and 

the main verb in the past participle. 

(D) It is forms by the auxiliary verb did and the main 

verb in the bade form. 

 

9. Explain the difference between simple past and 

present perfect. Give examples. 

 

 

 

10. How can be used each expression below? 

a) Just –  

b) Already –  

c) Any – 

d) Since – 
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