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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 17 a 21 de agosto). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Inglês 
Ensino Fundamental II,( 8° Ano). 
 

 
Exercise 
 

1 - Calculate. Write the results (numbers) in full (in English). (Calcule. Escreva os resultados 
(números) por extenso – em inglês) 

a. 10 + 2 =  

b. 15 –  5  =  

c. 16 + 30 =  

d. 50 + 2  = 

 

2 – Match the translations. (Associe as traduções)  

 

a) Open your books    (       ) Como eu falo …..em Inglês? 

b) How do I say … in English?  (      ) Fechem seus livros 

c) Sit down     (      ) Escreva 

d) May I go to the restroom?  (      ) Abram seus livros 

e) Close your books   (      ) Sente-se 

f) Write     (      ) Posso ir ao banheiro 

 

3 – Complete the sequence with the missing numbers: (Complete a sequência com os 
números que estão faltando) 

 

 eleven – __________________ - ________________ -  fourteen - ________________ 

 

a) Twenty …thirteen ... sixteen 

b) Twenty…thirteen…fifteen 

c) Twelve…thirteen…fifteen 

d) Twelve…fifteen…sixteen 

 



4- Considere a figura abaixo para responder a questão. Escolha a alternativa que contém o 
cumprimento adequado: 

 

a) Good Morning! 

b) Good afternoon! 

c) Good evening! 

d) Good night! 

 

 

Considere a pirâmide alimentar (food pyramid) abaixo e responda as questões 05, 06 e 07. 

 
5 -Considerando a organização dos alimentos nos grupos alimentares, escolha a alternativa 
incorreta. 

 

a) Grains: bread, cereal, rice, toast… 

b) Vegetables: broccoli, corn, carrot, potato... 

c) Fruits: strawberry, orange, apple, grapes… 

d) Meat and Beans: milk, yogurt, cheese... 

 

6- Odd one out. Escolha a alternativa em que palavras não pertencem ao mesmo grupo 
alimentar. 

 

a) tomato; potato; carrot. 

b) orange; banana; watermelon. 

c) eggs; chicken; apple. 

d) toast; bread; rice. 

 

7- Escolha a alternativa que NÃO descreva hábitos de uma alimentação saudável (HEALTHY 
FOOD). 

 

a) balanced diet 

b) vegetables and fruits. 

c) fast food and junk food. 

d) physical activity and sports. 

 



Traduza o texto e responda as questões 8, 9 e 10. 

Hello! My name is John Smith and I am twelve years old. I live in an apartment in São Paulo 
with my parents and my two brothers, Peter and Gavin. My favorite hobby is playing football 
with my friends. I go to school in the morning. I really like to play vídeo games but I like to 
study too. 

8. Qual é o nome do personagem da história? 

9. Quantos anos esse personagem tem? 

10. Quantos irmãos ele tem? 

Relembrando o que aprendemos anteriormente. 
 
https://youtu.be/4oWPuDRZ4Q4   ( números)   
https://youtu.be/1j0vLWx9bPM     ( alfabeto) 
https://youtu.be/DGvhHCn72E0   ( principais saudações) 
https://youtu.be/DU8VqMcfEWA  ( Dias da semana) 
https://youtu.be/BNYgX2ehiJI       ( estações do ano) 
https://youtu.be/2ZnO6eIwzrA      ( frutas) 
https://youtu.be/ji28-0XCRBA      ( cores) 
https://youtu.be/aM1bctVM_K8    ( animais) 
https://youtu.be/wYbdjZqIKC4      ( família ) 

 

https://youtu.be/4oWPuDRZ4Q4
https://youtu.be/1j0vLWx9bPM
https://youtu.be/DGvhHCn72E0
https://youtu.be/DU8VqMcfEWA
https://youtu.be/BNYgX2ehiJI
https://youtu.be/2ZnO6eIwzrA
https://youtu.be/ji28-0XCRBA
https://youtu.be/aM1bctVM_K8
https://youtu.be/wYbdjZqIKC4

