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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 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.

1 -.Explique como é formado o Past Continuous e o seu uso principal.
Complete as frases com os verbos no “Past Continuous”.
2- My brother and sister __________ (play) video games until 1 a.m. yesterday
3- They ______________________(work) in the Valentain’s day.
Passe as frases para a interrogativa no past continuous.
4-The boys were playing chess.
5- I was studying for the test.
Passe as frases para negativa no past continuous:
6-The boys were playing chess.
7- I was studying for the test.
Complete as frases com verbo to be no passado.
8- She _______________ sick yesterday.
9- They _______________ friends
Complete as frases com questions tags.
10- The boys were playing chess
11- I was studying for the test
Complete com there was ou there were.
12- …………………………………… a child here.
13- ……………………………………… 5 boxes behind the sofa.
Explique o uso do subjetc pronoun e complete as frases abaixo:
14-I told …………………. what to do. (lhe)
15- He helped …………………….. (nos)
16 e 17 –Explique quando usamos when e while e de um exemplo de cada:
18- Pesquise e explique o passado simples dos verbos em Inglês e forme uma frase com um verbo irregular

