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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1.Assinale  na sequência que representa  de forma correta a  história de Bob e seu 

pet . 

A) Ele é Joe, tem um cãozinho chamado Dog, que come ossos, bebe água e tem uma 

casa grande. 

B) Ele é Joe, tem um cãozinho chamado Pluto, que come carne, bebe água e tem 

uma casa pequena. 

C) Ele é Joe, tem um cãozinho chamado house, que come ossos, bebe água e tem 

uma casa grande. 

D) Ele é Joe, tem um cãozinho chamado Pluto, que come ossos, bebe água e tem 

uma casa pequena. 

 

2.Where does Pluto live?  

A) In a small house. 

B) In a big house. 

C) In a ugly house. 

D) In a beautiful house. 

 

3. My  family 

      Hi! My name is Carol. I have two families: one in Brazil, the other in the United 

States. My Brazilian family is not big, it is small: my father, my mother, she has 

beautiful eyes, my sister Karine, my little brother, Breno, has long hair, and me, of 

course. 
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Carol tem: 

A) uma família.    

B) duas famílias. 

C) quatro famílias.   

D) três famílias. 

 

5.Carol tem: 

A) Dois irmãos    

B) Apenas um irmão pequeno chamado Breno. 

C) Três irmãos.   

D) Quatro irmãos. 

 

6.Observe os objetos abaixo: 

Imagine que você foi ao Estados Unidos comprar os objetos acima. Ao ser abordado 

pelo vendedor você irá pedir: 

A) keyboard , mouse and printer. 

B) earphone, mouse and printer. 

C) keyboard, computer and scanner. 

D) zip drive , computer and printer. 

7.Leia a tirinha abaixo: 

 

 

 

 

 

4. A mãe de Carol: 

A) Tem olhos bonitos.    

B) Tem cabelos compridos. 

C) Tem mãos talentosas.   

D) Tem um bom coração. 
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A cachorrinha diz: "Eu odeio quando as pessoas leem no banheiro."  A palavra destacada na 

fala  corresponde em inglês a: 

A) when 

B) What 

C) Where 

D) How 

8.Leia a tirinha abaixo: 

 

Analise a palavra grifada no texto e assinale na única alternativa que melhor traduz a fala 

acima: 

A) Quando só ele recebe um desconto? 

B) Como só ele recebe um  desconto? 

C) Onde só ele recebe um desconto? 

D) Quem só ele recebe um desconto? 

 

9. Complete as frases com a question word correspondente. E relacione cada frase  a 

tradução adequada. 

(a) What  is your name. 

(b)Who are they?             

(c)Where are the glasses?  

(d)What do you want?   

(e)What is your favorite sport? 

(f)When will you do that? 

 

10.Escolha a wh-question que melhor completa a oração:____is your father?Quem é seu pai? 

A) What 

B) Who 

C) Where 

D) How 

(    )O que você quer? 

(    ) Qual é a seu esporte favorito? 

(    )Onde estão os óculos? 

(    ) Quando você vai fazer isso? 

(    )Quem são eles? 

(    )Qual é o seu nome? 

 


