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Complete com o verbo to be na forma afirmativa nas questões 1 a 3 

1) Beto ___________ a child. 
2) My name ____________ Melinda. 

3) We ____________ at home.  

 
Complete com o verbo to be na forma interrogativa nas questões 4 e 5 

4) ____________ Bill and Paul from Japan? 
5) ____________ it a beautiful Day? 

 

Complete com o verbo to be na forma negativa as questões 6 e 7 
6) They ________________ dentists. 

7) She _________________ in the restaurant. 
 

Complete com os números cardinais as questões 8 a 11 
8) 15 ................................. 

9) 20- ................................ 

10) 12 - .................................. 

11)  8- ................................. 

12- Que cumprimento usamos pela manhã? 
13- Que cumprimento usamos a tarde?  

 
Complete com as nacionalidades as questões 14 até 18 

14) Brazil...................................... 
15) USA ....................................... 

16) England................................... 

17) Mexico .................................... 
18 ) Japan ....................................... 

 
Passe para o Inglês as 2 profissões: 

19 Mecânico..................................... 20- enfermeira................................. 

 
Complete as frases 21 e 22 com os artigos indefinidos: 

21- There is .............. pencil case on the desk. 
22- There is ………… orange under the refrigerator. 

 
Passe as palavras abaixo para o plural 

24 - tomatoe - .......................................... 25- child .......................................... 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 


