
Nome: __________________________________________ N.o: ____  

Turma: ______ Professor(a): Kátia    Data: ____/____/2018 

Unidade:       Cascadura         Mananciais         Méier         Taquara 

 

Inglês 
 

Conteúdos do 7º Ano – 1º/2º Bimestre 2018 – Trabalho de Dependência 
 

 
 
 

        Valor Total 10,0 pontos 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Complete as frases de 1 a 4 com o verbo no present continuous  

1) Robert .............................(read) a book. 

2) Tedy and Shay ...............................(work) together. 

3) Barbara ……………………………..(eat) a sandwich. 

4) Peter and me …………………………… (play) tennis. 

Passe as frases de 5 a 8 para a interrogativa 
5) She is sleeping. 

6) They are dancing. 

7) We are studying. 

8) Isabela is cooking. 

 
Passe as frases 9 até 12 para negativa. 

9)She is sleeping. 
10)They are dancing. 

 
11)We are studying. 

12)Isabela is cooking. 

13- Quando usamos os verbo can? 
14- Faça uma frase com o verbo can 

15 - Quando usamos o imperativo: 
16- Faça uma frase com o verbo no imperativo: 

 

Complete as frases de 17 a 20 com os adjetivos possessivos corretos 
17- This is ....................... boyfriend(dela) 

18- That is ......................car (meu) 
19- ………………….. cat is on the table (Deles) 

20- What is ………………… name? (seu) 
21- Pesquise o uso do verbo to have e faça uma frase na afirmativa 

 

Complete as frases 22 e 23 com os verbos no presente simples 
22- We ..........................(speak) English 

23- He .............................(work) a lot. 
Complete as frases 24 e 25 com advérbios de frequência entre parênteses em inglês: 

24- They .............................. eat chocolate cake. (sempre) 

25- He ................................... goes to school by car.(nunca) 
 

 

 

 
 

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 


