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Turmas: 701 e 702 

 
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: 

 

Data que foi postado o trabalho  

Data limite para entrega do 
trabalho 

 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

teacherbettareis@yahoo.com ; 
roberttarj2020@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:roberttarj2020@gmail.com
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1- Match each picture to the corresponding sport:  (Total 10 pontos) 
 

a)       b)        c)       d)                                          
 

__Tennis______              ___Swimming____                __Equestrianism____           ___Volleyball____    

    

 
2- What verb do these sports go with? Complete the expressions with play, do or go:  (Total 10 pontos) 

 
a) ___Go___ skateboarding 

 
b) __Play___ soccer 

 
c) __Go____ diving 

 
d) ___Do___ gymnastics 

 
e) ___Play_ baseball 
 

 
3- Complete the chart with the verbs in the SIMPLE PAST and put them in the chart if it’s Regular verb 

or Irregular verb:  (Total 10 pontos) 
 

 
 
 
 
 
       Regular verbs: _Needed, stopped, looked, called, danced, wnated, watched, learned, learned, listened. 
 
       _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

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

3º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

Need         Stop         Look         Call         Dance         Want         Go         Come          Run  
 
Be           Speak         Take         Begin        Win          Watch       Do         Learn        Listen    
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       Irregular verbs: _Went, Came, Ran, Was \ were, spoke, took, began, won, did.,  
 
       _________________________________________________________________________________ 
 
 
 

4- Label the actions with the verbs from the box:  (Total 10 pontos) 
 
 
 
  

 
 

                            
 
____Run______                ______Serve________                ______Hit__________     

 
 

     
 
        _______Throw_________             _______Kick______________ 
 
 

 
5- Complete the sentences with Can or Could:  (Total 10 pontos) 
 
a) Penguins ___Can____ swim very well.                                                  
 
b) I __Could__ ran very fast when I was young.                                                       

 
c) It’s snowing, so we __can____ go out now.  

 
d) Yesterday we __could__ play.  

 
e) _Could___ you play the piano when you were seven?  

 
f) Why are you crying? Is there something I _can____ do for you?  

 
 
 

6- Complete with the name of the Material artists use:  (Total 10 pontos) 
 

 

Hit        Serve        Run        Throw       Kick 
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a)  ____Ashes__________ 
 

b)    _____Chalk_________ 
 

c)    _______Brushes_____ 
 

d)   _____Watercolor_____ 
 

 
7- Complete the sentences with the Simple Past in the Negative form:  (Total 10 pontos) 
 
a) At noon, she _didn’t wash_________ (not wash) her car.  

 
b) He _didn’t watch__________ (not watch) the match all the night.  

 
c) Yesterday, Megg _didn’t go_______ (not go) to school.  

 
d) I _didn’t live__________ (not live) in Paris.  
 
 
8- Complete the sentences with the Simple Past in the Interrogative form:  (Total 10 pontos) 
 
a) _Did she live___ (she \ live) in England? 

 
b) _Did you see___ (you \ see) Mary last night? 

 
c) _Did Clare finish (Clare \ finish) the housework? 

 
d) _Did Ronald visit (Ronald \ visit) the Tower of London? 
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9- Complete the sentences with the Prepositions of time, in, on or at:  (Total 10 pontos) 
 
a) Can you come ___on___ Monday? 

 
b) It rains a lot __in____ winter.  

 
c) My birthday is ___on___ 6th of May. 

 
d) We usually have lunch ___at___ one o’clock. 

 
e) My grandfather died ___in___ 1987.  

 
 

10- Match the geometric shapes and their names:  (Total 10 pontos) 
 

                                        
 
__Circle______              ____Rectangle_________              ___Triangle_______           __Square______ 

 


