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WOMAN'S DAY 

 

Since March 8, 1990, Woman's Day is being observed by SAARC (South Asian Association for Regional 

Cooperation) consisting of seven countries, namely, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and 
the Maldives. The day was marked to focus on the problems of girl children in these countries. It is a pity that girl 

children especially in underdeveloped countries are victims of extreme negligence and dishonor. The birth of a girl 
child is looked upon by the parents as a cause of pity. They are deprived of proper nutrition, education, and 

economic facilities, and social status or honor. Superstitions and social and religious prejudices give rise to such 

distressing conditions. We must root out these prejudices and ensure a bright future for the girl children by giving 
them proper education. Moreover, woman's rights must be established in social and economic fields. 

 
QUESTÃO NO.1 

Em quais países é comemorado o Woman`s Day? 
 

QUESTÃO NO.2 

Desde quando o Woman's Day é celebrado? 
 

QUESTÃO NO.3 
Do que sofrem as crianças do gênero feminino, especialmente nos países subdesenvolvidos? 

 

QUESTÃO NO.4 
Pelo o que o Woman`s Day traz consciência? 

 
QUESTÃO NO.5 

Reescreva uma frase do texto com verbo to be. 

 
QUESTÃO NO.6 

Passe a frase "She doesn`t like to travel" para a negativa. 
 

QUESTÃO NO.7 
Passe a frase "She doesn't like to travel"para a interrogativa. 

 

 
Complete com os verbos entre parênteses no simple present. 

 
QUESTÃO NO.8 

They________  hockey at school. (to play) 
 

 

 
 

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. 
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QUESTÃO NO.9 
She  e-mails. (not/to write) 
 

QUESTÃO NO.10 
_______ you  English? (to speak) 
 
QUESTÃO NO.11 

My parents _____________  fish. (not/to like) 
 

QUESTÃO NO.12 

 ______ Anne ________ any hobbies? (to have) 
 

QUESTÃO NO.13 
Andy's brother ___________ in an office. (to work) 
 
 
Complete com uma das Question Words  

 
What - When - Where - Why - Who - How 

  
 

QUESTÃO NO.14 

................ are my keys? 
    

QUESTÃO NO.15 
................ is the problem? 

    

QUESTÃO NO.16 
................ is your favourite singer?  

     
QUESTÃO NO.17 

................ is your birthday? 

    
QUESTÃO NO.18 

................ old are you?     I'm ten years old. 
    

QUESTÃO NO.19 
................ is your telephone number? 

   

QUESTÃO NO.20 
................ are you from? 

 
 

 

 


