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Complete as frases 1 a 5 com o verbo no futuro simples 

1) We ___________________ you by the lake. (to meet)  
2) He ___________________ to the country in November. (to move)  

3) Cars __________________ lighter in the future. (to be)  

4) They _______________tomorrow morning. (to arrive) 
5) She ____________________(to travel) next week. 

 
Passe as frases abaixo para interrogativa no future simples 

6) We will do well the job.  

7) I will travel next week.  
8) You will go to the movies next Monday.   

9) She will read a book tomorrow.  
10) We will make new friends. 

 
Passe as frases abaixo para negativa no future simples 

11) We will do well the job.  

12) I will travel next week.  
13) You will go to the movies next Monday.   

14) She will read a book tomorrow.  
15) We will make new friends. 

 

Complete com as questions tags 
16)We will do well the job. …………………. 

17) I will travel next week.  ………………………… 
 

Complete com o presente perfeito 

18) I ........................................(break) my leg. 
19) Our dog ………………………..(die). 

20) She ………………………………..(travel) in Africa a lot! 
21)Mary………………………… (have) a baby. 

 
22- Passe a frase 21 para negativa no presente perfeito 

23- Forme 2 frases com os pronomes relativos Who e which: 

 
Complete com os pronomes reflexivos 

24- She hurts .................................. with a knife 
25 – Explique o uso dos condicionais em Inglês e faça uma frase. 

 

 
 

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 


