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 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 permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais
serão anulados.
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada
no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que
devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.
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Instruções

Unidade:
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER DESENVOLVIDAS E
ENTREGUES NESTA FOLHA.

TAREFA 01
I)

Pasa las partes del cuerpo al ESPAÑOL: (0,50)

a) Perna - ______________________________
b) Dedo -_______________________________
c) Olhos -______________________________
d) Joelho - _____________________________
e) Pulso - _______________________________
II)

Complete con las partes del cuerpo: (0,40)

a) Oímos con los - ...................................................................
b) Olemos con la ..................................................................
c) Sentimos el tacto con .......................................................
d) Vemos con los ..................................................................

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
TAREFA 02
Pesquise na Apostila . (0,60)
Y complete con los DEMONSTRATIVOS que están faltando en el cuadro:
SINGULAR
PLURAL
CERCA

ESTE
ESTA

MENOS CERCA

........................................
........................................

ESE
ESA

.......................................
........................................

..................................
...................................

AQUELLOS
AQUELLAS

LEJOS

TAREFA 03
Conjugue los verbos abajo em Pretérito Imperfecto de Indicativo: (0,50)
GUSTAR
Yo - ..........................................
Tú - ............................................
Él – GUSTABA
Nosotros - .................................
Vosotros – GUSTÁBAIS
Ellos - .........................................
COMER
YO - COMÍA
TÚ -..............................................
ÉL - .............................................
Nosotros - .........................................
Vosotros – COMÍAIS
Ellos - ................................................
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