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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Texto para às questões 01 e  02 

 

 

 

 

 

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

01.”I´ll never forget his last words”. A palavra destacada corresponde a: 

a.I will e indica que a frase está no futuro. 

b.I will e indica que a frase está no presente. 

c.I will e indica que a frase está no passado. 

d.I will e indica que a ação ocorre no momento da fala. 

 

02.”I´ll never forget his last words” uma possível tradução para essa frase seria: 

a.Ele nunca esqueceu minhas últimas palavras. 

b.Eu nunca esqueci suas últimas palavras. 

c.Eu nunca esqueço suas últimas palavras. 

d.Eu nunca esquecerei suas últimas palavras. 

 

03.Passe as sentenças abaixo para o futuro: 

a.I study at night. 

_______________________________ 

b.She works with her mother. 

_______________________________ 

c.I go to the beach with you. 

_______________________________ 

d.We meet at school. 



www.acessaber.com.br 

_______________________________ 

e.Mary sits near me. 

_______________________________ 

f.I write letters to my friends. 

_______________________________ 

g.They study in the same class. 

_______________________________ 

h.He sends flowers to his girlfriend. 

_______________________________ 

04.Analise as imagens abaixo e complete as lacunas com as preposições:on, in, 

under, in front of, behind, far, near. 

 

05.Leia o texto abaixo e coloque a tradução na ordem correta utilizando as letras 

entre parênteses: 

-Eu estou com uma terrível dor de cabeça. 

-Espere um momento. Eu darei a você um comprimido de aspirina. 

( a )I  have                          (   ) a                                (   )moment.  

( b ) Wait   b                        (   )   you                           (   ) headache. 
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( c ) I will give c                   (   ) a terrible                      (   )an aspirin pill.  

 

06.Analise o texto abaixo: 

O advérbio never significa “nunca”, portanto a 

tradução dessa frase ao pé da letra seria: 

a.A zoeira nunca termina. 

b.A zoeira nunca acaba. 

c.A zoeira nunca começa. 

d.A zoeira nunca passa. 

 

 

07.Analise os trechos de música e os advérbios de frequência grifados nelas, após 

classifique-os de acordo com seus  significados em português. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Never          (   )às vezes              

b.Always         (   )frequentemente              

c.Sometimes   (    ) nunca 

d.Frequently    (    )  sempre        

 

F) E) 

www.google.com/imagens 

Never Give Up - Sia 

I've battled demons that won't let me sleep 

Called to the sea but she abandoned me 

But I won't never give up, no, never give up, 

no, no 

No, I won't never give up, no, never give up, 

no, no(…) 

 

Always On My Mind - Elvis Presley 

 

Maybe I didn't treat you(…) 

Little things I should have said and  done 

I just never took the time 

You were always on my mind 

You were always on my mind(…) 

 

Sometimes -Britney Spears 

You tell me you're in love with me 

Like you can't take your pretty eyes away 

from me 

It's not that I don't want to stay 

But every time you come too close, I move 

away 

 

   Frequently Baby –New years day 

Frequently baby in changing my mind 

running around with you 

searching your eyes for an answer 

or something true 

But when I turn around to get you(…) 
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Leia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alegriaeboadisposicao.com/como-se-diz-em-ingles-o-gato-caiu-na-agua-e-afogou-se/ 

 

08.Explique em que consiste o humor do texto? 

__________________________________________________________________ 

09.Transcreva da fala do João as palavras pronunciadas corretamente, após faça a 

tradução. 

__________________________________________________________________ 

10.Explique por que é importante saber falar inglês e em quais situações utilizamos o 

idioma? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 


