ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________TURMA:___________
NOME:________________________________________________________________
Avaliação de Língua Estrangeira Moderna
1.Observe a imagem, em seguida, escreva o nome do esporte representado por ela em inglês.
C-CYCLING- D-TENNIS- B-SKATEBOARDING – A- BEACH VOLLEYBALL – E-BOXING –
F-MOTORBIKE SPORTS

2.Pinte a imagem abaixo com as cores correspondentes:
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A- amarelo - B verde - C vermelho - D azul- E preto - F.Rosa - G roxo - H laranja - I
Marron
3. Marlon Brando
Hello! My name is Marlon Brando. I am twenty one years old, live in an apartment with
my parents and my two brothers, Peter and Carol, wich is located in São Paulo, a city
in which I live since my birth.
My favorite hobby is playing football with my friends on the village in which I live.
Working as a firefighter, it is a great recognition save lives.
a.Qual é o nome do personagem da história?
Marlon Brando.
b.Quantos anos esse personagem tem?
Ele tem vinte e um anos.
4.Quantos irmãos ele tem?
a.(

)one

b.(

)two

c.(

)four

d.(

)five

5.Em qual cidade está localizado o apartamento em que Marlon mora?
Em São Paulo.
6.Qual é o esporte favorito do personagem do texto?
O esporte favorito dele é o futebol.
7.Responda em inglês (escreva por extenso):
b.Seu animal preferido: Resposta Pessoal.
c.Sua cor preferida: Resposta Pessoal .
d.A sua idade? Resposta Pessoal.
8.Faça os cálculos e escreva o nome dos números em inglês:
a.1+20= twenty one
b.35-10= twenty five
c.10+1= eleven
d.2 x 5= ten
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e.27+7= thirty four
f.12+4= sixteen
9.Escreva os números em inglês por extenso:
33:thirty three

27: twenty seven

45:forty five

39: thirty nine

24:twenty four

18: eighteen

7:seven

13: thirteen

35: thirty five

12: twelve

15:fifteen

50: fifty

10. Observe com atenção o caça-palavras, em seguida, localize os nomes das cores
abaixo, após pinte-as com a cor correspondente.
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