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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à 

distância, que será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta 

nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio 

de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a 

informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa 

ação dê certo, contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção 

desse processo, sua observação (críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos!             

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se 

prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É 

recomendado também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de 

prevenção da doença para que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados 

quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  

 



 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Responda as questões abaixo de acordo com a imagem.  

 

a) What is the boy doing in his free time? 

O que o garoto está fazendo no seu tempo livre? 

 

b) Is it an indoor or an outdoor activity? 

A atividade dele é dentro ou fora  de casa? 

 

2.What does the boy say when he compares computer games to real life?  

O que o garoto diz quando ele compara os jogos de computador à vida real? 

 

[         ] Computer games are not as good as real life. 

Computadores não são tão bons quanto a vida real. 

 

[        ] Computer games are almost as good as real life. 

Jogos de computadores são tão bons quanto a vida real. 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



www.englishact.com.br 

 

 

Tradução: Às vezes, acho que o sinal mais seguro de que a vida  inteligente existe em todo o 

universo, é que nenhum deles  tentou não entrar em contato conosco.  

 

3. Responda a opção correta abaixo: 

Na fala acima, fica evidenciado que Calvin: 

a) Gostaria que seres de outros planetas nos visitassem. 

b) Admira a força que povos de outra galáxias possuem. 

c) Se mostra desesperançado com os seres humanos. 

d) Considera os extraterrestres seres de inteligência mediana. 

e) Admira pessoas que sabem qual é o seu lugar neste mundo. 

www.englishact.com.br 

 

4) Leia o texto: 

My name is Mary and I am not writing 

from Washington, I am writing from 

London now, it is a beautiful morning 

and the sun is shining, it is not raining 

now. It is half past eleven and i am 

standing in front of Buckingham palace, 

the queen's home in London. There are a 

lot of tourists here, from all over the 

world. We are watching the great show. 

They guard. The band is playing and the 

soldiers are marching. I am taking a 

Picture. 

http://www.englishact.com.br/
http://www.englishact.com.br/


 

 

Responda: 

5) De acordo com o texto onde está Mary ? 

R: __________________________________________________________________________ 

6) Qual é o grande show que ela está assistindo? 

R: 

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Marque um X na resposta certa: 

a) De acordo com Mary o sol está: 

(    ) Brilhando                                                                     (    ) Entre nuvens 

(    ) Muito forte                                                                   (    ) Fraco 

 

8) A que horas ela estava em frente ao palácio de Buckinghan? 

(    ) 7:00                                                                            (    ) 11:30 

(    ) 13:30                                                                          (    ) 8:00 

 

IMPERATIVE FORM 

 

Usamos a forma imperativa para dar ORDENS, PEDIDOS e SUGESTÕES. 

Para fazermos uma Ordem na forma afirmativa, usamos somente o verbo. 

Exemplo: 

To wash the dishes    =    Wash the dishes! (Lave os pratos!)   

        

 

 Para fazermos a forma negativa usamos DON'T antes do verbo. 

Exemplo: 

To cry   =   Don’t cry! (Não chore!)   

 

 

Copie as atividades e responda em seu caderno: 

 

 

9.Leia  o texto: 

Hello Anna, I have to go now, here are the keys to the house, don’t  open the door 

to anybody, you can watch TV until late if you wish but remember to turn off all the 

lights and turn on the alarm before you go to bed. Make sure my son Todd is asleep 

before you go to bed, and lock the doors. Ahh, and I forgot, Todd's milk is inside the 

refrigerator in a small bottle, he always drinks it before falling asleep, be a good girl and 

don't bring any people in the house. I will see you at two. 



 

 

10.Relacione as colunas de acordo com o texto:  

 

(A) Don't open the door 

(B) You can watch TV 

(C) Turn off 

(D) Turn on 

(E) Make sure 

 

 

 

(     ) the alarm 

(     ) until late 

            (     ) to anybody 

            (     ) my son is asleep 

            (     ) all the lights 

 

 

 

11.Faça frases no modo Imperativo com cada verbo em destaque no texto: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Assinale a tradução correta para as frases no Imperativo: 

 

    12.Eat two sandwiches! 

 

           (   ) Coma dois sanduíches! 

           (   ) Faça dois sanduiches! 

           (   ) Compre dois sanduíches! 

 

13.Drink your Milk! 

 

(   ) Compre seu leite! 

(   ) Beba seu leite! 

(   ) Limpe seu leite! 

 

14.Read a book! 

 

(   ) Leia um livro! 

(   ) Escreva um livro! 

(   ) Compre um livro! 

 



15.Speak English at School! 

 

            (   ) Estude Inglês na Escola! 

            (   ) Escreva em Inglês na Escola! 

            (   ) Fale Inglês na Escola! 

 

 

16.Open the door now! 

(   ) Abra a porta agora! 

(   ) Feche a porta agora! 

(   ) Encoste a porta agora!  

 

 

17- Encontre as palavras listadas no caça palavras abaixo: 

 

 

 



 

 

Read: 

 

Heart disease and stroke are the world's biggest killers. Millions of people in Britain 

take cholesterol-lowering drugs to reduce their risk. Now scientists from the 

Netherlands Organization of Applied Scientific Research believe they may have found 

an alternative treatment. It's a vaccine that helps the body's immune system get rid of 

bad cholesterol from the blood. The first human trials are now under way, but 

researchers say it will take six years before they know if the jab is safe and effective 

enough to get regulatory approval. 

http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-40382569 

 

18.De acordo com o texto: 

a. Doenças do coração e derrames são os maiores assassinos do mundo. 

b. Milhões de pessoas no mundo  sofrem de doenças do coração. 

c. Apenas os derrames são os maiores assassinos do mundo. 

d. Apenas as doenças do coração são os maiores assassinos do mundo. 

 

19.” It's a vaccine that helps the body's immune system get rid of bad cholesterol from 

the blood....” uma possível  tradução para a frase  acima é: 

 

a. A vacina vai ajudar o colesterol a se livrar do sangue ruim. 

b. É uma vacina que ajuda o sistema imunológico do corpo a se livrar do mau colesterol 

no sangue. 

http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-40382569


 

 

 

c. A vacina vai tratar o sistema imunológico do colesterol ruim. 

d. A vacina vai tratar o colesterol ruim através do corpo que vai se livrar do  mau 

funcionamento do sistema imunológico. 

 

20.De acordo com o texto: 

a. Os primeiros testes em ratos de laboratórios ainda estão em andamento. 

b. Pesquisadores dizem que vai levar oito anos até saberem se a vacina é segura e 

eficiente. 

c. Cientistas holandeses acreditam ter encontrado um tratamento paliativo para auxiliar 

o sistema imunológico. 

d. Milhões de pessoas na Grã-Bretanha tomam remédios para baixar o colesterol. 

 

21. Leia o Texto abaixo 

 

 

  

World Agency Tours 

Subject:  Trip to Salvador, Bahia , Brazil 

To: Ms. Katherine Brown 

From: World Agency Tours 

Departure Date: Oct. 13 

Arrival Date: Oct. 20 

 Program:  

 On  Monday, We’re going  to eat acarajé , a typical dish 

from Bahia. 

On  Tuesday, we’re going to watch a capoeira show and 

the Olodum Band. 

On Wednesday, we’re going to see the alligators in 

Pantanal. 

On Thursday , we’re going to visit Pelurinho. 

On Friday , we’re going to Ibirapuera Park. 

On Satrurday , we’re going to go to Copacabana beach. 

On Sunday , we’re going to fly back home. 

 



21- Quem é o autor do texto?  

_____________________________________________________________________________ 

22- Para quem foi escrito? 

_____________________________________________________________________________ 

23- De que assinto se trata? 

_____________________________________________________________________________ 

24- O que eles irão comer na Bahia? 

_____________________________________________________________________________ 

25- Que dia da semana ela  irá ao parque do Ibirapuera? 

_____________________________________________________________________________ 

26-  Que dia da semana ela irá à praia de Copacabana? 

_____________________________________________________________________________ 

27- O que ela vai ver no Pantanal?  

_____________________________________________________________________________ 

28- Que shows ela irá assistir? 

 

____________________________________________________________________________ 

29- Que dia será o voo de  volta pra casa? 

____________________________________________________________________________ 

30- Ela irá conhecer o Cristo redentor também? 

____________________________________________________________________________ 

 

GOOD LUCK ! 


