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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  
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Text I. Leia: 

 

 Questão 1. O objetivo deste texto é: 

(A) Descrever as características de um país. 

(B) Enumerar aspectos de um processo. 

(C) Narrar fatos da vida de uma pessoa. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



(D) Propor uma comunicação futura. 

 

 

Questão 2: Gandhi ________________ his country. 

 

A)Desprezado . 

B)Odiado. 

C)Ignorado. 

D)Amado. 

 

 Questão 3: Observe a sequência dos fatos, Mahatma se casou: 

A) na adolescência 

B) ainda quando criança 

C) na fase adulta 

D) na velhice 

 

Questão 4: A mãe de Gandhi era: 

 

A) violent. 

B) an atheist. 

C) fond meat. 

D) fond of vegetables. 

 

Questão 5. De acordo com a imagem e o texto, os shaman são: 

 

A) chamados por vários nomes: médico, vidente, artista, visionário, mestre do êxtase. 



B) chamados por vários nomes: médico, padre, artista, visionário, mestre da medicina homeopática. 

C) chamados por vários nomes: médico, padre, artista, missionário, mestre do êxtase. 

D) chamados por vários nomes: médico, padre, artista, visionário, mestre do êxtase. 

 

Questão 6- The expressão “across the planet” significa o mesmo que: 

A) Around the planet; 

B) On every planet. 

C) On the other planets. 

D) Opposite the planet. 

 

Texto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 7. Este texto é para pessoas que querem: 

(A) Criar uma organização ou evento. 



(B) Encomendar produtos em grandes quantidades. 

(C) Organizar o aluguel de produtos novos. 

(D) Vender produtos em cursos de inglês. 

 

 

Questão 8: O Texto “Peace Please” é: 

 

A) a site with products, images and messages that promote peace.  

B) a department  with products, images and messages that promote peace.  

C) a telemarketing with products, images and messages that promote peace.  

D) a blog with products, images and messages that promote peace.  

 

www.jucienebertolo.com 

 

Questão 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escrevalolaescreva.blogspot.com/2011/11/violencia-domestica-esta-chaga-da.html 

Identifique algumas informações que caracterize esse texto, como uma manchete de jornal. 

 

A) A foto com o nome da revista, a manchete e um pequeno texto, exemplificando o noticiário, com 

palavras na cor vermelha, simbolizando a voz do autor, contra a violência à mulher. 

 

B) A foto com o nome do jornal, o título do livro e um pequeno texto, exemplificando o noticiário, 

com palavras na cor vermelha, simbolizando a voz do autor, contra a violência à mulher. 

 

http://www.jucienebertolo.com/
http://escrevalolaescreva.blogspot.com/2011/11/violencia-domestica-esta-chaga-da.html


C) A foto com o nome do jornal, a manchete e um pequeno texto, exemplificando o noticiário, com 

palavras na cor vermelha, simbolizando a voz do autor, a favor da violência à mulher. 

 

E) A foto com o nome do jornal, a manchete e um pequeno texto, exemplificando o noticiário, 

com palavras na cor vermelha, simbolizando a voz do autor, contra a violência à mulher. 

 

Verb tense/Simple Tense/PresentSimple 

 

- FORMA AFIRMATIVA 

O Presente Simples se forma com o verbo no infinitvo sem TO.  

Exemplo: 

I work 

You work 

He works 

She works 

It works 

We work 

You work 

They work 

 

O PresentSimple é usado para expressar: 

1. Fatos e situações atuais: 

My sister lives in London.  

 

2. Hábitos:  

É frequente o uso de advérbios, tais como: always, often, usually, , etc. 

I usually play football on weekends.  

 

3. Verdades Universais: 

Dogs bark. 

 

4. Opiniões, sentimentos, gostos: 

Shelikes chocolate. 



 

5. Ações futuras relacionadas com horário programado. 

My flight leaves at 9:00 p.m.  

 

Formação: 

Na conjugação de alguns verbos, basta acrescentar a letra -s à 3ª pessoa do singular (He, She, It) 

para formar o Presente Simples.  

Exemplo: 

John loves her. 

 

Com os verbos terminados em -ss, -sh, -ch, -x, -z e -o, acrescenta-se -es para formar o Presente 

Simples com a 3a pessoa do singular: 

Exemplo: 

 He goes to the beach on weekends.  

 

Se os verbos terminarem em -y precedido de consoante, troca-se o -y por -i e acrescenta-se -es para 

formar o Presente Simples com a 3a pessoa do singular: 

Exemplo: 

He studiesEnglish.  

 

Para a 3ª pessoa do singular o verbo tohave possui a forma has: 

Exemplo: 

He has a lot of friends.  

 

Com pronomes indefinidos, usa-se o verbo na 3a pessoa: 

Exemplo: 

Nobodylikesyou.  

 

As formas negativas e interrogativas do Present Simple são feitas com o verbo auxiliar Do 

(do/does), acompanhado do verbo principal no infinitivo sem to. 

 

Forma Negativa 

Exemplo: 



I do not (don’t) work 

You do not (don’t) work 

He does not (doesn’t) work 

She does not (doesn’t) work 

It does not (doesn’t) work 

We do not (don’t) work 

You do not (don’t) work 

They do not (don’t) work 

 

Exemplos: 

I don't talk to her.  

She doesn't like him.  

 

Forma Interrogativa 

Exemplo: 

Do I work? 

Do you work? 

Does He work? 

Does she work? 

Does It work? 

Do we work? 

Do you work? 

Do they work? 

 

Exemplos: 

Do you like chocolate? 

Does he play football? 

 

Observação: Do e Does podem ser usados em sentenças afirmativas para dar ênfase ao que se fala. 

Porexemplo: 

Exemplos: 

I do believe in God. 



He does like you. 

 

 

 

Exercícios 

Questão 10. Assinale a alternativa correta 

Both Mary and Roger ________tennis.  

a) plays                b) play              c)to playing                  d)playing                 e) played    

 

Questão 11. Assinale a alternative correta 

I __________ to the radio every day, but I am not listening to it now.  

a) listen  

b) listened  

c) listening  

d) was listening  

e) not listen  

 

Questão 12. Assinale a alternative correta 

You must stop at a traffic-light when it _____ red.  

a) will be           b) to be             c)is                d) become                  e) will et   

 

Questão 13. Assinale a alternative correta 

He doesn't_______ anymore.  

a) smoking    

b) no smoking    

c) smokes    

d) smoked    

e) smoke    

 

Questão 14 Assinale a alternative correta 

There__________two main obstacles.  

a) is.                b) was.                C)be.               D) to be.              E) were.    



 

Questão 15. Assinale a alternativa correta 

Do you __________ football? 

a) liking                   b)do likes             c) to like                 d) likes                  e)like 

 

Questão 16.  Assinale a alternativa correta 

My sister and my nephew __________ here every weekend. 

a) came 

b) comes 

c) come 

d) coming 

e) does come 

 

Questão 17. Assinale a alternativa correta 

Why ______ go home now?  

a) aren't we    

b) didn't we    

c) haven't we    

d) don't we    

e) wouldn't we    

 

Questão 18. Assinale a alternative correta. 

Peter will go to the beach as soon as the weather _______ warmer.  

a) got    

b) gets    

c) will get    

d) get    

e) has got    

 

 

 

 



 Leia o texto abaixo. Depois traduza em seu caderno: 

 

Sandra is very beautiful, young, and successful. She is a famous actress. She is also very rich. Her 

house near the beach is big and beautiful, and her car is very expensive. Her fans love her. But is 

she happy? 

Sandra says, “yes, I am  young, rich, beautiful, and famous. People think rich people are happy. 

That is not always true!“ 

Sandra’s brother, Mike, is her manager. He says, “Sandra is only 18. She enjoys acting and 

entertaining people. But she is not happy. She doesn’t like being famous.“ 

“It is true,” Sandra says. “I am never alone. Reporters are everywhere. Wherever I go, they are 

there. They are outside my house all the time! That is so annoying!“. 

 

 

 Responda as questões sobre o texto: 

 

Questão 19. Quais destes  adjetivos podemos encontrar no texto: 

 

      (   ) rich / happy / beautiful  / famous 

      (   ) poor / young / big  / successful 

      (   ) famous / young / expensive / rich 

 

Questão 20. Na frase:   Her house near the beach is   _____________  and beautiful, and her car is 

very  ___________________ .  Que adjetivos estão faltando? 

                 (   ) small  / cheap 

                 (   ) big / expensive 

                 (   ) old / poor 

 

Questão 21. Marque a tradução correta para a frase:  I am young, rich, beautiful and famous. 

 

      (   ) Ela é pobre, idosa, feia e famosa 

      (   ) Ele é rico, idoso, bonito e famoso 

      (   ) Eu sou jovem, rica, bonita e famosa 

 

 



Questão 22. Assinale a seqüência destes adjetivos em Inglês: 

 

Expensive  /  Young  /  happy  /  famous 

 

(   ) barato / novo / feio / famoso 

(   ) caro / jovem / feliz / famoso 

(   ) bonito / jovem / fácil / famoso       

 

Leia o Texto abaixo:                                                                                                                                                                                              

It was raining very hard when the bus left the school. When 

we got home, my Aunt Carol and Uncle were waiting for us. 

They told us to run into their basement. When I looked up 

the road, I saw that a tornado was coming towards our 

house. We all ran towards the shelter. But it was too late. 

The tornado was passing over us while we were trying to 

get down the stairs. We were closing the door   when the 

wind 5 suddenly pulled it off. The noise was as loud as a 

train, and it was very dark. My   uncle was holding me 

down when suddenly the tornado lifted him and threw him 

against a wall. Everybody was screaming for help while the 

tornado was throwing things on top of us. Suddenly the 

wind stopped. It became very quiet. My uncle and sister were hurt, but we all survived.  

 

Questão 23. O tipo de texto que você acabou de ler aborda: 

 

(a) A narração de um fato 

(b) Uma fábula 

(c) Uma entrevista 

 

Questão 24. Que tipo de fenômeno foi ilustrado nesse texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Questão 25. Esse texto foi narrado em (diga pessoa e número; singular ou plural) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Questão 26. Retire do texto uma frase que confirme a resposta da questão acima. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

5 – THE NEW YORK TIMES  

      By PATRICK HEALY and JONATHAN MARTINMARCH 8, 2016  

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Donald J. Trump easily dispatched his Republican rivals in the Michigan and Mississippi 

presidential primaries, regarding the intensifying resistance to his campaign among party leaders.  

    Senator Bernie Sanders scored an upset win in the Michigan Democratic primary, threatening to 

prolong a Democratic campaign that Hillary Clinton appeared to have all but locked up last week. 

    Mrs. Clinton lost badly in Michigan among independents, showed continued weakness with 

working-class white Democrats, and was unable to count on as much of an advantage with black 

voters as she had in the South. 

    Addressing reporters in Miami while the votes in Michigan were still being counted, Mr. Sanders 

said that his powerful showing indicated that “the political revolution that we’re talking about is 

strong in every part of the country 

  

Questão 27- Marque T (true) ou F (false) de acordo com o texto. Justifique as falsas 

 

(  ) Sanders, Trump e Hillary Clinton são os candidatos estadunidenses à presidência dos EUA. 

(  ) Hillary Clinton ganha cada vez mais força e apoio dos trabalhadores americanos para se 

candidatar 



(  ) Trump com certeza será o candidato do Partido Republicano à presidência.  

(  ) Sanders e Clinton estão em um embate que pode se prolongar a fim de se candidatarem pelo 

Partido Republicano 

<https://www.unionerp.com.br/media/systems/1380070977-colegio-

darwin/uploads/documents/ING%20-%209%C2%BA%20ANO.pdf> 

 

Leia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://profjaime2.blogspot.com/2007/11/future-tense-will-1o.html 

 

Questão 28.O que o verbo no futuro representa, de acordo com a fala da viúva? 

 

A) A viúva nunca esquecerá das últimas demonstrações de carinho de seu esposo. 

B) A viúva nunca mais esquecerá dos últimos momentos vividos ao lado de seu esposo. 

C) A viúva nunca mais irá esquecer das últimas discussões com seu esposo. 

D) A viúva nunca mais irá esquecer das últimas palavras de seu esposo. 

 

Leia 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unionerp.com.br/media/systems/1380070977-colegio-darwin/uploads/documents/ING%20-%209%C2%BA%20ANO.pdf
https://www.unionerp.com.br/media/systems/1380070977-colegio-darwin/uploads/documents/ING%20-%209%C2%BA%20ANO.pdf


Questão 29. As informações verbais e não verbais do texto revelam: 

 

A) a depressão, o mundo está triste, sendo assim, uma doença estatal. 

B) a depressão, o mundo está triste, sendo assim, uma doença global. 

C) a depressão, o mundo está tenebroso, sendo assim, uma doença global. 

D) a vida nova do planeta, após seções de terapias contra a depressão. 

 

Leia o texto: 

 

TOM CRUISE, actor in Hollywood 

Birth Name: Thomas Cruise Mapother IV 

Birthday: on July 3
rd

, 1962, in Syracuse, New York. 

Nickname: Tom 

Height: 1.65 m  

Parents: Mary and Thomas. Cruise's mother was an actress and teacher, and 

his father was an electrical engineer.  

Sucess: Cruise followed the big success of Top Gun with critically and commercially successful 

films. Next, Cruise hit the big screen—the $64 million, Mission: Impossible (1996). Latter, Cruise 

earned Golden Globe for Best Actor. 

http://en.wikipedia.org/wiki/TomCruise 

 

Questtão 30.A palavra and, citada no texto, estabelece 

A) um acréscimo de ideias. 

B) uma ideia de exemplificação. 

C) uma ideia de origem. 

D) uma ideia de causa. 

 

GOOD LUCK! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


