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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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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO.

TAREFA 01
Usa los ADJETIVOS POSESIVOS adecuadamente: 0,50
a)
b)
c)
d)
e)

Deja, …………………… bolígrafos encima de la mesa. ( yo)
¿Esta es ………………. Bufanda? ( Tú)
El mercado de la esquina es de …………………………. Abuelo. ( Nosotros)
…………………. Pantalones están sucios. ( Ellos)
¿…………………. Ordenador está roto? ( él)

TAREFA 02
Usa los PRONOMBRES POSESIVOS:0,50
a)
b)
c)
d)
e)

Estos libros son ………………….. ( ellos)
Esa chaqueta no es ……………………… ( yo)
¿ Son ………………………… las chancletas? ( Tú)
Aquella carpeta es ……………………….. ( ella)
Esta casa es ……………………… ( tú)

TAREFA 03
Pasa la frase abajo a la PERIFRASIS VERBAL : IR - A – VERBO INFINITIVO:
Ejemplo: Él va a comprar una casa ( comprar)
Luis Paulo ……………………………………………. En la próxima semana. ( Trabajar)
TAREFA 04
Pasa la frase abajo a la Perífrasis verbal: Estar – verbo no gerundio.
Ejemplo: Ella está estudiando para la prueba. ( estudiar)
Juana …………………………………….……….. en la iglesia. ( Cantar)

