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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 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, querido (a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. 

Antes de estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando 

necessário, evitem lugares com aglomeração de pessoas. Fiquem em casa!  Abraços e 

bons estudos! 
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ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

http://www.inglescriativo.com.br/


Questão 1: Agora você conhece números por extenso em inglês,  deverá colocar  o numeral 

conforme o exemplo 

eighteen  = 18             twelve………………fourteen………………. twenty……………….  

thirty-one………………. forty-six……………  fifty-eight………………. sixty-seven……………….   

 

Questão 2:.Complete a sequência: 

a.one –_____________- three 

b. _____________ – five - six 

c. seven- eight - _____________ 

d. ten- _____________ - twelve  

 

Questão 3:.Calcule e escreva em inglês os resultados: 

a.10 + 2 = ___________________ 

b.15 -  5  = ___________________ 

c.16 + 30 = ___________________ 

d.50 + 2  = ___________________ 

e.60+2+4= ___________________ 

f.5 x 8 =      ___________________ 

g.10 x 2 =   ___________________ 

h.10 – 2 =   ___________________ 

i.30 + 7 =   ___________________ 

j.42 – 7 =    ___________________ 

k.55 – 6  =  ___________________ 

l.27 + 8 + 25 = ________________ 

 

Questão 4:Assinale a opção correta: 

a.One 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 13 

 

 



b.Seventeen 

(   ) 16 

(   ) 26 

(   ) 17 

 

c.Eighty 

(   ) 80 

(   ) 70 

(   ) 82 

 

d.Ninety nine 

(   ) 90 

(   ) 99 

(   ) 93 

 

e.Eleven 

(   ) 11 

(   ) 12 

(   ) 13 

 

f.Fourteen 

(   ) 11 

(   ) 22 

(   ) 14 

(   ) 14 

 

 

 



Questão 5:Escreva os números por extenso:  

20 – Twenty 

22 – _____________________ 

23 – _____________________ 

24 – _____________________ 

25 – _____________________ 

26 – _____________________ 

30 – Thirty 

31 – _____________________ 

33 – _____________________ 

36 – _____________________ 

37 – _____________________ 

40 – Forty 

45 – _____________________ 

47 – _____________________ 

49 – _____________________ 

50 – Fifty 

55 – _____________________ 

56 – _____________________ 

57 – _____________________ 

58 – _____________________ 

59 – _____________________ 

60 - Sixty 

62 – _____________________ 

64 – _____________________ 

67 – _____________________ 

 

70 – Seventy 

73 – _____________________ 



77 – _____________________ 

79 – _____________________ 

80 - Eighty  

85 – _____________________ 

88 – _____________________ 

89 – _____________________ 

90 – Ninety 

97 – _____________________ 

99 – _____________________ 

100 – _____________________ 

 

Questão 6:Faça os cálculos e escreva em inglês. Em seguida, com o resultado obtido, 

observe a legenda, e descubra quais são as cores que deverá utilizar para pintar o 

desenho. 

a. zero + one = __________________ 

b. one + one = __________________  

c. one + two = __________________ 

d.two + two = __________________ 

e.three + two= __________________ 

f.four + two = __________________ 

g.five + two = __________________ 

h.five + three = __________________ 

i.seven + two = __________________ 

j.five + five = __________________ 

k.nine + two = __________________ 

l. nine + three = __________________ 

m- four + twenty= __________________ 

n- seventeen+ nine= ________________________ 

o- Thirteen+ twelve= ______________________ 

 



 

 

 

Questão 7: Relembre as colores e vamos colorir o desenho de acordo com os números: 

One = yellow 

Two = green 

Three =brown 

Four = silver 

Five =violet 

Six = yellow 

Seven = red 

Eight = gray 

Nine = blue 

Ten = black 

Eleven = gold 

Twelve = orange 

Thirteen= black 

Fourteen= purple 

Fifteen = navy blue 

Sixteen= brown 

Seventeen = beige 

Verde= green; bege= beige; roxo= purple; preto= black; azul claro= navy blue; azil= 

blue; vermelho= red; dourado= gold; violeta= violet; prata= silver; cinza=gray; marron= 

brown; laranja= orange; yellow= amarelo. 

 

Texto 1- Música 

Ten Little Indians - Wizard (Songs) 

One, little two, little three ,little Indians, 

Four ,little five, little six, little Indians     



Seven, little eight, little nine, little Indians, ten little Indians boys. 

Ten , little nine, little Eight ,little Indians, 

Seven ,little six, little  Five,  little Indians, 

Four , little three, little two little Indians, 

One little Indian boy. 

One, two, three little Indians, 

Four, five, six little Indians, 

Seven, eight, nine little Indians, 

Ten little Indians boys. 

https://www.letras.mus.br/wizard-songs/1681542/traducao.html 

Questão 8: Circule na letra da música todos os números mencionados, em seguida, 

pinte somente aqueles que aparecem na canção. 

       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acessaber.com.br 

Agora, veremos is números ordinais :Ordinal numbers 

São usados para indicar ordem em uma sequência (1st , 2nd, 3rd , 4th, 5th…). 

 

Questão 8: Escolha a opção em inglês que melhor traduz os números ordinais em negrito. 

 

1. (9.º) Nono 

A. Nine 

B. Ninetieth 

C. Ninth 

 

2. (1.º) Primeiro 

A. One 

B. First 

C. Firsth 

 

3. (40.º) Quadragésimo 

A. Forty 

B. Fortieth 

C. Fourth 

 

4. (3.º) Terceiro 

A. Three 

B. Thirteen 

C. Third 

http://www.acessaber.com.br/


 

5. (4.º) Quarto 

A. Fourth 

B. Four 

C. Fourteen 

 

6. (100.º) Centésimo 

A. One Hundredth 

B. One Hundred 

C. One thousand 

 

7. 1000.º (Milésimo) 

A. One million 

B. One thousand 

C. One thousandth 

 

8. (2.º) Segundo 

A. First 

B. Third 

C. Second 

 

9. (13.º) Décimo terceiro 

A. Third 

B. Thirtieth 

C. Thirteenth 

 

Questão 9-Resolva as operações e escreva por extenso em inglês o resultado: 

a)three x five=___________________________________________ 

b)twenty : two=__________________________________________ 

c)seven + ten=___________________________________________ 

d)nineteen – six=_________________________________________ 

 

Questão 10-Separe as palavras que usamos no nosso cotidiano por assunto: 

 

Milkshake , hamburger, diet, light, fashion, designer, sundown, fitness, delete, 

notebook, cheeseburger, pop star, DVD, windows, e-mail, shopping, jet ski, DJ, lan 

house, fast food, pen drive. 

 

Alimentação:____________________________________________________________ 

 

Informática:____________________________________________________________ 

 

Profissão:______________________________________________________________ 

 

Esporte/lazer:___________________________________________________________ 

 

Outros:________________________________________________________________ 



 

 

Conversação Geral - General Conversation 

Cumprimentos e apresentações - Greetings and 
introductions 

 

Hello! / Olá! 

Hi! / Oi! 

Good Morning! / Bom dia! 

Good Afternoon! / Boa tarde! 

Good Evening! / Boa noite! 

How are you? / Como vai você? 

What are you doing? / O que você está fazendo? 

How is your day? / Como está seu dia? 

How are you feeling today? / Como você está se sentindo hoje? 

I'm fine! / Eu estou bem! 

I'm wonderful! / Eu estou maravilhosa(o)! 

I'm pretty good! / Eu estou muito bem! 

I'm tired! / Eu estou cansada(o)! 

I'm hungry! / Eu estou com fome! 

I'm not so good! / Eu não estou muito bem 

 

educador.brasilescola.uol.com.br 

 

Questão 11: Passe as expressões para o português:  



a) Good night, Bety!______________________________________________  

b) Hello, Mary! How are you?______________________________________  

c) Good morning, John! See you tomorrow! __________________________  

d) I’m fine, thanks. And you? ______________________________________  

e) Good bye, teacher! Good afternoon, Peter!_________________________  

2ª) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.  

a) How are you? ( ) Como você está?  

b) My name is Mario. ( ) Qual é o seu nome?  

c) I am fine. Thank you. ( ) Meu nome é Mario.  

d) What's your name? ( ) Eu estou bem. Obrigado.  

 

Questão 12: Passe as expressões abaixo para o inglês:  

a) Como vai você? _______________________________________  

b) Eu estou bem, obrigado. E você? __________________________  

c) Bom dia, Maria. Como vai você? __________________________  

d) Adeus, Jorge! Adeus, John! ______________________________  

4ª) Responda em Inglês:  

a) Quando nos despedimos à noite, dizemos: __________________  

b) Quando nos despedimos, dizemos: ________________________  

c) Ao nos encontrarmos à noite, dizemos: _____________________  

 

Questão 13: Complete the greetings: 

 

a) Bom dia! - Good _________ 

b) Boa tarde! - Good ______________ 

c) Boa noite! (ao encontrar com alguém) - Good ____________ 

d) Boa noite! (ao despedir-se de alguém) - Good ____________ 

 

 

Questão 14: Coloque (f) formal e (i) informal 

 

a)  (    ) Hello! How are you? 

b)  (    ) What's up? 



c)  (    ) Good bye, teacher! 

d)  (    ) See you! 

e)  (    ) Good morning, class! 

f)  (    ) Very well, thank you! 

g)  (    ) How are you doing? 

h)  (    ) Pretty good! 

i)  (    ) Thank you! 

j)  (    ) Nothing much at all! 

k)  (    ) Have a nice day! 

l)  (    ) Thanks a lot! 

 

 

Questão 15- Relacione as expressões em inglês da primeira coluna de acordo com sua 

tradução na segunda coluna: 

 

a) Good night!            (   ) Bom dia! 

b) Welcome!               (   ) De nada! 

c) You are welcome!   (   ) Até amanhã! 

d) Hi!                          (   ) Adeus! 

e) Good-bye!              (   ) Boa noite! 

f) Hello!                      (   ) Oi 

g) Good morning!       (   ) Alô! 

h) See you tomorrow! (   ) Bem-vindo! 

GOOD LUCK !!!! 


