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Eric’s life  

 Hi, my name is Eric. I want to talk about my family.  

I have got two sisters. Their names are Rachel and Carrie. Rachel is 18 years old and Carrie is 12.  
Rachel is tall and thin. Carrie has a long hair. They are very nice.  

My mother's name is Julia. She is 40 years old. My mother is also very nice.  
My father's name is Andre. He is smart. He is an engineer. He builds bridges.  

I have got a dog. My dog's name is Paw. He is a big brown dog.  

I live in a large house. There is a swimming pool and a beautiful garden with a lot of high trees. I am not in my 
house now. I am at school.  

I have got a friend. Her name is Jessica. We study at the same school. We are classmates.  
  

Vocabulary: want – quero/talk-falar/have got- tenho/sisters-irmãs/Their-delas/years old-idade/tall-alta/thin-
magra/has-tem/hair-cabelo/very-muito/nice-legal/mother-mãe/father-pai/ smart: inteligente/engineer-

engenheiro/ to build: construir; bridge: ponte/ now: agora  

  
Responda em Português:  

1) Descreva Rachel e Carrie.  
2) Escreva os numerais presentes no texto por extenso.  

3) Descreva a casa de Eric.  

 
Responda em Inglês:  

4) What is Eric’s father? Qual é a profissão do pai de Eric? 
5) What is the name of the dog? Qual o nome do cachorro? 

 

6 – Retire do texto 4 adjetivos 
7- Retire do texto 2 substantivos próprios e 2 substantivos comuns: 

 
8-Reescreva as frases abaixo, escrevendo os números por extenso:  

a) There are 12 months in a year.  
b) There are 24 hours in a day.  

c) There are 36 weeks in nine months.  

d) February has 28 days.  
 

9-Complete com o verbo to be na forma afirmativa  
a)Beto ___________ a child. 

b) My name ____________ Melinda. 

c) You ____________ sick. 
d) I__________________ Luciana. 

 

 
 

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 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 2 - 

 
10-Complete com o verbo to be na forma interrogativa.  

a) ____________ Bob fine? 

b)____________ it a beautiful Day? 
 

11- Complete com o verbo to be na forma negativa 
a)They ________________ dentists. 

b)She _________________ in the restaurant. 
 

12-Complete com os números cardinais: 

a)15 ................................. 
b)20- ................................ 

c) 12 - .................................. 
d)8- ................................. 

 

13- Que cumprimento usamos pela manhã? 
 

14- Que cumprimento usamos a tarde? 
 

15- Que cumprimentos usamos a noite quando nos despedimos? 
 

16)Complete com as nacionalidades : 

a) Brazil...................................... 
b) USA ....................................... 

c) England................................... 
d) Mexico .................................... 

 

17) Passe para o Inglês as 2 profissões: 
a)Mecânico..................................... b- enfermeira: .............................................  

 
18)Complete as frases com os artigos indefinidos: 

a- There is .............. pencil case on the desk. 

b-There is ………… orange under the refrigerator. 
 

19) Pesquise e transcreva os artigos indefinidos e suas funções: 
 

20) Pesquise e transcreva as regras de plural em inglês: 
 

 


