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Passe os verbos entre parênteses das frases de 1 a 4 para o passado simples 

1- She ......................(to be) sick. 

2- Betty ..........................(study) a lot. 

3- Helen .........................(drink) a Coke yesterday. 

4- He ……………………………..(spend) two years in jail 

Passe as frases 5 até 10 para interrogativa do passado simples 
5- I read many chess books. 

6- The police broke the door to save the boy. 

7- Joe got the school at noon. 

8- We visited New York in the 80’s. 

9- Dellia cooked an egg in the kitchen. 

10- They accused several women of being witches. 

Passe as frases 11 até 14 para a negativa do passado simples. 
11- I read many chess books. 

12- The police broke the door to save the boy. 

13- Joe got the school at noon. 

14- We visited New York in the 80’s. 

Complete as frases 15 e 16 com there is ou there are 

15- There ……………………… a book on the table. 

16- There ………………………. Two girls between Bob and Carl. 

Complete as frases 17 a 18 com os verbos no presente simples. 

17 – Bob .......................(study). Math every Day. 

18-I .................................(brush) my teeth after dinner. 
19- Passe a frase abaixo para o Imperativo negative: 

Close the door 
20- Explique quando usamos o Imperativo: 

21- Pesquise e faça uma frase no Present Continuous,  

22- Explique o uso do Present Continuous: 
23- Pesquise e faça uma frase no Past Continuous,  

24- Explique o uso do Past Continuous: 
25- Pesquise e faça 2 frases com There to be no simple past 

 

 

 
 

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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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 


