
  

 

 

ATIVIDADE 8ª série - EJA 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo teremos de dar 

continuidade aos processos de aprendizagem.  

Disponibilizamos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil 

(Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em 

cadernos ou folhas avulsas. 

 Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades 

realizadas neste período. São lições baseadas no que trabalhamos durante as 

aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por dia, assim vocês podem 

manter, em casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Objetivos da atividade: 
 
 

• Apresentar o jornal como portador de textos jornalísticos escritos. 
• Incentivar a leitura de textos informativos. 
• Identificar os gêneros que aparecem nos jornais: notícias e reportagens. 
• Propor leitura e reflexão crítica sobre notícias e reportagens. 
• Conhecer a organização de alguns jornais. 
• Diferenciar notícias e reportagens de outros gêneros encontrados nos 

jornais. 
• Localizar as informações principais numa reportagem. 
• Perceber os outros meios de comunicação: revistas; rádio; televisão; 

internet; e-mail; face book, WhatsApp e celulares. 

Contextualização: Neste mês de maio, iremos estudar o gênero textual 
jornalístico escrito. Durante as aulas presenciais, já lemos notícias e reportagens 
sobre diversos assuntos, porém, agora, vamos conhecer melhor a estrutura 
desse texto para compreender e interpretá-los. Atualmente, temos vários 
recursos para termos notícias e informações, como também para nos 
comunicarmos com amigos e familiares.  

É mais frequente assistirmos os telejornais através da televisão ou obtermos 
informações pelos aplicativos como WhatsApp e face book. Entretanto, é 
importante conhecermos as características dos textos jornalísticos escritos. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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Quando voltarmos, faremos atividades de análise dos cadernos que compõem 
alguns jornais, como do Diário do Grande ABC e da Folha de São Paulo. 

Se houver dúvidas no entendimento do assunto, iremos esclarecê-las no grupo 
de WhatsApp da turma. 
 
 
Leia o texto com muita atenção. Depois, se puder, converse com alguém de sua 
família sobre o assunto estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornal 

O jornal é um portador de diferentes gêneros: textos opinativos como editorial, 
cartas dos leitores, críticas; notícias; reportagens; dicas culturais; classificados, 
dentre outros. Organizados em diferentes cadernos. 

Os cadernos podem ser de Política; Economia; Esportes; Cultura e Lazer; 
Classificados de Empregos e de Imóveis, dentre outros. 
 



 

 
 
A função do jornal é basicamente a comunicação. É um dos meios  para 
ficarmos informados a respeito do que acontece no mundo. Dentro do jornal há 
várias sessões, que por sua vez abrigam vários tipos de texto. Há algumas 
características que são comuns a todos esses textos, enquanto há outras que 
servem para individualizá-los. 

O primeiro parágrafo do texto é chamado de “lide” ou “lead” (inglês) e carrega o 
conteúdo mais denso da matéria, as principais informações. Esse recurso é 
usado para que as pessoas possam ter acesso fácil e rápido à informação e 
tenham a oportunidade de selecionar as matérias que realmente lhes interessam 
para prosseguir com a leitura. Geralmente o título da matéria é baseado na “lide”. 

Vamos estudar dois tipos de textos jornalísticos e suas principais 
características: 



 
 

Notícia: Caracteriza-se pela linguagem direta e formal. Tem caráter informativo 
e é escrito de forma impessoal, frequentemente fazendo uso da terceira pessoa. 
Inicia-se com a “ lide” e segue com o corpo da notícia. Enquanto na primeira 
parte estão registradas as principais informações do fato, no corpo do texto estão 
presentes os detalhes (relevantes ou não), as causas e as consequências dos 
fatos, como, onde e com quem aconteceu, e a sua possível repercussão na vida 
das pessoas que estão lendo. Pode ter ou não um público alvo (jovens, políticos, 
idosos, famílias), caso tenha a linguagem poderá ser adaptada para o melhor 
entendimento. 

Reportagem: é um outro texto jornalístico que não possui uma estrutura rígida, 
mas geralmente costuma estabelecer conexões com o fato central, anunciado 
no que chamamos de” lide” (primeiro parágrafo). A partir daí, desenvolve-se a 
narrativa do fato principal, ampliada e composta por meio de citações, trechos 
de entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, pequenos resumos, dentre 
outros recursos. É sempre iniciada por um título, como todo texto jornalístico. 

O objetivo de uma reportagem é apresentar ao leitor várias versões para um 
mesmo fato, informando-o, orientando-o e contribuindo para formar sua opinião. 

Você já ouviu falar em Fake News? O que você acha que seja?  

“Fake News” (palavra inglesa) em tradução literal significa “notícia falsa” que são 
difundidas sem que haja uma veracidade dos fatos. 

Cabe ressaltar que as notícias falsas sempre existiram na história, mas com a 
chegada da internet houve uma descentralização da informação trazida pelas 
novas tecnologias de comunicação.  

É necessário que haja uma ética por parte do autor da notícia, no sentido de não 
trazer ao leitor informações mentirosas ou incertas. A notícia é o acesso que o 
leitor tem aos acontecimentos do mundo ao seu redor, por isso é preciso que o 
texto seja o mais impessoal possível, com informações concretas, 
preferencialmente comprovado através de entrevistas com testemunhas do fato, 
fotos ou filmagens (em caso de telejornais). 

Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/redacao/noticia/ 

 

1. Realize as atividades em seu caderno: 

a) Pesquise uma notícia sobre o desemprego no Brasil neste tempo de 

pandemia.  

b) Copie a notícia em seu caderno. 

c) Localize na notícia a estrutura textual: manchete; título; “lide”; corpo da 

notícia e o assunto abordado. 

d) Após a leitura atenta da notícia, escreva a sua opinião crítica sobre ela. 

Apresentando os pontos positivos e negativos. 

https://www.infoescola.com/redacao/noticia/


 

 

GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Objetivo da Atividade: ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar 

são os principais objetivos desta atividade.  

Contextualização: Em nossas aulas conversamos sobre Globalização e suas 

principais características, dentre as quais, os seus impactos no mundo do 

trabalho. O texto que será utilizado nesta atividade está relacionado com esses 

assuntos. 

Atividade: Leia o texto a seguir e em seu caderno, na parte de Geografia, 

responda as questões que estão no final. Não será necessário copiar o texto, 

você o receberá impresso quando voltarem as aulas. Escreva no seu caderno: 

Atividade de Geografia e a data pula uma linha, escreva a questão e responda 

em seguida, são quatro questões! 

 

Renato Pompeu  

Os avanços tecnológicos das últimas três décadas destruíram uma 
grande massa de empregos permanentes e de carreiras estáveis, mas criaram 
muitos trabalhos temporários. A robotização e a informática tornaram 
desnecessária grande parte da mão-de-obra que havia sido imprescindível no 
setor da produção nos períodos anteriores. Os operários e funcionários 
administrativos foram sendo substituídos por equipes cada vez mais enxutas, 
que trabalham com equipamentos de altos níveis de produtividade e qualidade. 

No Brasil isso se refletiu na queda relativa do número de empregos com 
carteira assinada no setor de produção, tanto nas fábricas como nas seções 
administrativas. Está acabando a era do emprego estável, com férias e descanso 
semanal remunerado, com direito a indenização no caso de dispensa sem justa 
causa. 

Mas isso não significa necessariamente que as pessoas fiquem sem 
oportunidades de renda. Está surgindo um novo tipo de trabalhador, em 
especial no setor de serviços, que tem renda por tarefas executadas. Esse 
trabalhador, ao contrário do antigo, não tem uma profissão fixa em que se 
especializa e se qualifica, seguindo uma carreira: uma jovem, por exemplo, 
pode passar um tempo como faxineira, ou como cabeleireira, depois trabalhar 
em algum lugar como auxiliar administrativo temporária, em seguida, como 
babá ou acompanhante de pessoa idosa, ou como modelo de publicidade para 
pequenas empresas, ou para calendários. É a era em que a grande massa de 
trabalhadores garante a sua renda pulando de bico em bico.  
                                Texto escrito por Renato Pompeu, escritor e jornalista. 
 Fonte: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/12_cd_al.pdf.  Acesso em 28/04/2020 

Leia o texto, copie e responda as questões no seu caderno 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/12_cd_al.pdf


1) Qual é o assunto do texto? 
2) De acordo com o texto, quais são as consequências do avanço 

tecnológico para os trabalhadores brasileiros?  
3) De acordo com o texto, qual é o perfil do trabalhador atual? Você 

concorda? Dê sua opinião? 
4) Como você analisa esta fase do texto: “É a era em que a grande massa 

de trabalhadores garante a sua renda pulando de bico em bico”.   

 

ARTE 

Profª Kend L. Carvalho 

 

                                                   ARTE AFRICANA 

SERÁ NECESSÁRIO O REGISTRO DESSA ATIVIDADE NO CADERNO DE 

DESENHO. 

Objetivo: 

• Desenvolver habilidades relacionadas a sensibilidade, percepção e 

imaginação. 

• Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística, 

pessoal e conhecimento estético. 

 

                          INSTRUMENTOS MUSICAIS AFRICANOS 

O Continente africano vive em pauta na mídia e, na maioria das vezes, por seus 

problemas sociais, econômicos, políticos, conflitos entre grupos separatistas, 

diversas doenças, entre outros aspectos negativos. No entanto, pouco se 

destaca sobre a pluralidade cultural que o povo desse continente apresenta, 

contribuindo com elementos culturais em várias outras nações do mundo, e 

fortemente ligados ao Brasil. 

 

As principais características dos africanos são a musicalidade e suas danças 

compostas por diferentes ritmos e instrumentos. A criatividade proporcionou a 

criação de vários instrumentos musicais, entre eles podemos destacar: 

 

Afoxé – é um instrumento musical de percussão formado por uma cabaça 

redonda coberta por uma rede de bolinhas ao redor de seu corpo. O som é 



produzido quando se giram as bolinhas em um sentido, e o cabo no sentido 

oposto. É um instrumento musical muito utilizado nos rituais de umbanda e pelos 

grupos de samba e reggae. 

 

Agogô – instrumento musical percussivo composto de duas a quatro 

campânulas (objeto em forma de sino) de tamanhos diferentes, ligadas entre si 

pelos vértices. É o instrumento mais antigo do samba. 

 

Berimbau – é um instrumento de corda usado para fazer percussão na capoeira. 

É um arco feito de uma vara de madeira, de comprimento aproximado de 1,20m 

a 1,60m, e um fio de aço (arame) preso nas extremidades da vara. Em uma das 

extremidades do arco é fixada uma cabaça que funciona como caixa de 

ressonância. Para a realização do som, é necessária a utilização de uma pedra 

ou moeda, vareta e caxixi. 



 

Caxixi – é um instrumento de percussão que corresponde a um pequeno cesto 

de palha trançada contento sementes ou arroz para a produção do som. Esse 

objeto é um complemento do berimbau. 
 

Cuíca – consiste numa espécie de tambor com uma haste de madeira presa no 

centro da membrana de couro, pelo lado interno. O polegar, o indicador e o dedo 

médio seguram a haste no interior do instrumento com um pedaço de pano 

úmido, os ritmos são articulados pelo deslizamento deste tecido ao longo do 

bambu. A outra mão segura a cuíca e com os dedos exerce uma pressão na 

pele. Quanto mais forte a haste for segurada e mais pressão for aplicada na pele, 

mais altos serão os tons obtidos. 
 

 

Kora – instrumento musical formado por 21 cordas. Tem uma caixa de 

ressonância feita de cabaça e suas cordas eram originalmente feitas de pele de 

antílope. O instrumentista usa somente o polegar e o indicador de ambas as 

mãos para dedilhar as cordas da Kora, sendo que os dedos restantes seguram 

o instrumento. O som produzido pela kora é semelhante ao da harpa. 

Kora 

Reco-reco – objeto musical feito de madeira ou bambu com ranhuras 

transversais que são friccionados por uma vareta. O som é obtido através da 

raspagem de uma baqueta sobre as ranhuras transversais. 
 



Tambores – são os principais instrumentos musicais africanos. Existem dos 

mais variados formatos, tamanhos e elementos decorativos. É um objeto musical 

de percussão, é oco e feito de bambu ou madeira. Além de sua utilização nos 

eventos festivos, os tambores eram uma forma de comunicação entre 

comunidades distantes, em razão de sua forte potência sonora.  

 

ABAIXO, SEGUEM ALGUNS INSTRUMENTOS. ESCOLHA UM, E DESENHE 

NO SEU CADERNO. 

 

 

 

 



 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Contextualização: 
 
Conforme orientações recebidas neste período de distanciamento social, esta 

atividade visa a revisão de conteúdos já trabalhados em sala de aula, de forma 

a aprofundar o conhecimento e as práticas dos educandos. 

 

Objetivos da aula:  

➢ Localizar informações explícitas em textos; 

➢ Ler textos com autonomia e produzir respostas para as questões 

propostas; 

➢ Relembrar conteúdos já vistos anteriormente; 

 

Sites utilizados: Escola Kids –  

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/do-que-sao-feitas-todas-as-coisas.htm 

 

Atividade 1: Leia o texto abaixo 

DO QUE SÃO FEITAS TODAS AS COISAS? 

Saiba do que são feitas todas as coisas ao nosso redor e dentro de nós. 

Você já parou para pensar do que as estrelas, o céu, a grama, as flores, as 

árvores, os animais e os móveis de sua casa são feitos? Agora, olhe para a sua 

mão. Do que é feita a sua mão? O que compõe ela e todas as partes do seu 

corpo? Já parou alguma vez para pensar nisso? 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/do-que-sao-feitas-todas-as-coisas.htm


 
Você já parou para pensar do que são feitas todas as coisas? 

Por exemplo, imagine que você pegue um pão e comece a esmigalhá-lo. Uma 

hora você chegará a um pedacinho tão pequeno do pão que não conseguirá 

mais dividi-lo. Mas será que existe uma parte que é ainda menor que uma 

migalha? 

 

Será que existe algo menor que as migalhas do pão? 



Desde muito tempo atrás o ser humano tem tentado descobrir a resposta para 

essa pergunta importante: Do que são feitas todas as coisas? E as respostas 

começaram a ser dadas na Grécia. Alguns filósofos, como Aristóteles, 

acreditavam que todas as coisas eram compostas por quatro elementos 

principais: água, terra, fogo e ar. Mas, com o tempo, vários cientistas 

mostraram que isso não era verdade. 

Hoje sabemos que todas as coisas são feitas de minúsculas partículas 

chamadas de átomos. Os primeiros a ter essa ideia foram os filósofos Leucipo 

e Demócrito por volta do ano 400 a.C. Mas foi muito tempo depois, só em 1808, 

que o cientista John Dalton conseguiu provar por meio de experimentos que 

todas as coisas são feitas de átomos. 

 
Cientista John Dalton 

Daí em diante, vários cientistas passaram a estudar o átomo e descobriram 

muitas coisas interessantes a respeito dele. Por exemplo, os átomos são 

partículas tão pequenas que não conseguimos vê-los a olho nu e nem mesmo 

usando um microscópio bem potente. Para você ter uma ideia, olhe para um fio 

de cabelo da sua cabeça. É muito fino, não é mesmo? Mas se colocássemos 1 

000 000 de átomos lado a lado, eles não atingiriam a espessura do seu fio 

de cabelo! 



Então, os átomos são realmente muito pequenos e não podemos vê-los em 

fotos, filmes ou qualquer outra reprodução da realidade. Por isso, foram 

criados modelos ou representações de ideias de como seriam os átomos.  

Hoje o modelo atômico mais aceito é o mostrado na figura abaixo. Veja que o 

átomo tem um núcleo, uma parte lá no centro que é feita de partículas 

positivas chamadas de prótons e partículas neutras chamadas 

de nêutrons. Ao redor desse núcleo ficam girando outras partículas 

negativas menores que são chamadas de elétrons: 

 
Todas as coisas são feitas de átomos como esse modelo 

Assim, vários átomos iguais unem-se para formar os elementos. Veja os 

exemplos abaixo: 

* Vários átomos iguais, que possuem só 1 próton no núcleo, unem-se para 

formar o elemento hidrogênio; 

* Os átomos iguais que possuem 8 prótons no núcleo unem-se para formar o 

elemento oxigênio; 

* Os átomos que possuem 26 prótons no núcleo unem-se para formar o 

elemento ferro; 

* Os átomos que possuem 47 prótons no núcleo unem-se para formar o 



elemento prata; 

* Os átomos que possuem 79 prótons no núcleo unem-se para formar o 

elemento ouro. 

Entendeu? Depois disso, esses elementos podem também se ligar ou se 
misturar para formar os materiais que vemos ao nosso redor e dentro de 
nós. 
  

PorJennifer Fogaça Graduada em Química 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2: Copie e responda as questões no seu caderno. 

 

a) De que são feitas todas as coisas? 
 

b) De que Aristóteles acreditava que s coisas eram feitas? 
 

 
c) Descreva o modelo atômico atualmente aceito. 

 
d) No átomo abaixo, indique onde encontramos os elementos abaixo: 

 

 
- núcleo 
- eletrosfera 
- prótons 
- nêutrons 
- elétrons 



 
 

 

HISTÓRIA 
Prof. Edvânio Carlos da Silveira 

Objetivos e características: O conhecimento da Revolta da Vacina e Revolta 

da Chibata permite reflexões sobre diferentes conflitos e movimentos permitindo 

conhecimento do contexto histórico e das motivações. 

Identificar os sujeitos sociais participantes da Revolta da Chibata e os 

seus objetivos. Apontar os resultados da revolta e a repressão aos revoltosos 

pelas autoridades da época. Refletir sobre os significados da Revolta da 

Chibata para a defesa dos direitos humanos.22 de abr. de 2014 

Contextualização 

A Revolta da Vacina foi um motim popular que aconteceu entre os dias 10 e 16 

de novembro de 1905, na então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Ela se deu 

como uma revolta da população contra a lei que obrigava a vacinação contra a 

varíola, mas também possui um contexto de insatisfação muito mais profundo.21 

de nov. de 2018 

A Revolta da Chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha 

brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos 

marinheiros ... 



A Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata em Lado a Lado 

Novela da Rede Globo retrata movimentos ocorridos no Rio de Janeiro no 

começo do século XX 

A Revolta da Chibata, luta dos marinheiros contra os castigos físicos aplicados nos 

navios da Marinha brasileira, foi comandada por João Cândido, um marinheiro 

negro. Um dia antes da revolta, que aconteceu em 1910, um marinheiro recebeu 250 

chibatadas como castigo por uma briga. Revoltados com a brutalidade, os 

marinheiros iniciaram a rebelião.  

Com os oficiais dos navios controlados, os rebeldes entraram em contato com o 

governo pelo rádio e pediram o fim da chibata. Entre as reivindicações estavam, 

além do fim dos castigos, melhora nas condições de trabalho, anistia aos rebeldes e 

aumento de salário. 

Como ameaça, os rebeldes disseram que bombardeariam o Rio de Janeiro e os 

navios que permaneceram fiéis ao governo. Como advertência, chegaram a disparar 

tiros de canhão, que causaram a morte de duas crianças. 

A revolta foi retratada pela novela Lado a Lado, da Rede Globo. Um dos 

personagens principais, Zé Maria (Lázaro Ramos), era um dos marinheiros rebeldes 

e lutou pelo fim dos açoites ao lado do amigo Chico (César Mello). 

Revolta da Vacina – contra a vacinação obrigatória 

 

A novela Lado a Lado apresentou ainda outro movimento histórico do Rio de Janeiro, 

a Revolta da Vacina. O movimento aconteceu nas ruas do Rio em 1904, foi uma 

reação a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, determinada pelo governo. Com 

o objetivo de sanear a cidade, a Câmara dos Deputados regulamentou que os 

cidadãos precisavam ser vacinados para fazer matrícula em escola, assumir 

emprego, casar, viajar, entre outros direitos. A decisão causou revoltas pela cidade. 

http://tvg.globo.com/novelas/lado-a-lado/Fique-por-dentro/naquele-tempo/noticia/2012/11/naquele-tempo-entenda-o-que-foi-a-revolta-da-chibata.html


Revolta da Vacina retratada na novela Lado a Lado da Rede Globo (Foto: 

Divulgação/Tv Globo) 

Oswaldo Cruz, médico sanitarista e Diretor Geral de Saúde Pública, foi o autor do 

regulamento. Ele argumentava que a vacinação era necessária, já que a cidade vivia 

uma epidemia de varíola na época. A revolta que começou no dia 9 de novembro, 

foi controlada no dia 16 com muita repressão e prisões. 

Na novela, Zé Maria (Lázaro Ramos) fica com medo da vacina, acreditando ser 

uma medida para exterminar os pobres. Acaba descobrindo o cunho político da 

revolta, que é utilizada pelos opositores para enfraquecer o governo.  

Como já foi cobrado no Enem 

(Enem – 2010) 

O mestre-sala dos mares 

Há muito tempo nas águas da Guanabara 

O dragão do mar reapareceu 

http://tvg.globo.com/novelas/lado-a-lado/Fique-por-dentro/naquele-tempo/noticia/2012/10/naquele-tempopor-que-ze-maria-luta-com-a-policia-na-revolta-da-vacina.html
http://tvg.globo.com/novelas/lado-a-lado/Fique-por-dentro/naquele-tempo/noticia/2012/10/naquele-tempopor-que-ze-maria-luta-com-a-policia-na-revolta-da-vacina.html


Na figura de um bravo marinheiro 

A quem a história não esqueceu 

Conhecido como o almirante negro 

Tinha a dignidade de um mestre-sala 

E ao navegadar pelo mar com seu bloco de fragatas 

Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas 

Jovens polacas e por batalhões de mulatas 

Rubras cascatas jorravam nas costas 

dos negros pelas pontas das chibatas... 

BLANC, A; BOSCO, J. O mestre-sala dos mares. Disponível em: 

www.usinadeletras.com.br. Acesso em: 19 de jan. 2009) 

Questão 1 

Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, e 

descrita na música, foi: 

a) a rebelião de escravos contra os castigos físicos, ocorrida na Bahia, em 1848, e 

repetida no Rio de Janeiro. 

b) a revolta, no porto de Salvador, em 1860, de marinheiros dos navios que faziam 

o tráfico negreiro. 

c) o protesto, ocorrido no Exército, em 1865, contra o castigo de chibatadas em 

soldados desertores na Guerra do Paraguai. 

d) a rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e as 

condições de trabalho na Marinha de Guerra. 

e) o protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro, em 

1917, dissolvido, a chibatadas, pela política. 

INGLÊS 
OSERVAÇÃO: OS VERBOS REGULARES SÃO AQUELES QUE POSSUEM AS MESMAS 

TERMINAÇÕES NOS TEMPOS: PASSADO E PARTICÍPIO PASSADO. QUANDO TEMOS 

DOIS VERBOS EM SEGUIDA USA-SE O “TO” PARA SEPARÁ-LOS E, DAR SENTIDO À 

ORAÇÃO. 

 

 



INFINITIVE (INFINITIVO) 

TO ANSWER = 

RESPONDER 

TO ASK = PERGUNTAR 

TO CALL = 

CHAMAR/TELEFONAR 

TO LEARN = ENSINAR 

TO LIKE = GOSTAR 

TO LISTEN =OUVIR 

TO LIVE = VIVER 

TO LOOK = OLHAR 

TO NEED = PRECISAR 

TO PLAY = JOGAR/ TOCAR 

TO PREFER = PREFERIR 

TO REMEMEBER = 

LEMBRAR 

 

SIMPLE PAST 

(PASSADO) 

ANSWERED = 

RESPONDEU 

ASKED = PERGUNTOU 

CALLED = CHAMOU/ 

TELEFONOU 

LEARNED = ENSINOU 

LIKED = GOSTOU 

LISTENED = OUVIU 

LIVED = VIVEU 

LOOKED = OLHOU 

NEEDED = PRECISOU 

PLAYED = JOGOU/ TOCOU 

PREFERED = PREFERIU 

REMEMBERED= LEMBROU 

 

PAST PARTICIPLE 

(PARTICIPIO) 

ANSWERED= 

RESPONDIDO 

ASKED = PERGUNTADO 

CALLED = 

CHAMADO/TELEFONADO 

LEARNED = ENSINADO 

LIKED = GOSTADO 

LISTENED = OUVIDO 

LIVED = VIVIDO 

LOOKED = OLHADO 

NEEDED = PRECISADO 

PLAYED = 

JOGADO/TOCADO 

PREFERED = PREFERIDO 

REMEMBERED = 

LEMBRADO 

 

INFINITIVE (INFINITIVO) 

TO SPELL = SOLETRAR 

TO STUDY = ESTUDAR 

TO WANT = QUERER 

TO WORK = TRABALHAR 

TO ARRIVE = CHEGAR 

TO CLOSE = FECHAR 

TO COUNT = CONTAR 

TO OPEN = ABRIR 

TO SMOKE= FUMAR 

TO STAY = FICAR 

TO TRANSLATE = 

TRADUZIR 

TO RENT = ALUGAR 

TO TRY = TENTAR 

TO WALK = ANDAR 

TO WEIGH = PESAR 

TO BORROW = PEDIR 

TO COOK = COZINHAR 

TO EARN = GANHAR 

SIMPLE PAST 

(PASSADO) 

SPELLED = SOLETROU 

STUDIED = ESTUDOU 

WANTED =QUIS 

WORKED = TRABALHOU 

ARRIVED = CHEGOU 

CLOSED = FECHOU 

COUNTED = CONTOU 

OPENED = ABRIU 

SMOKED = FUMOU 

STAYED = FICOU 

TRANSLATEDE = 

TRADUZIU 

RENTED = ALUGOU 

TRIED = TENTOU 

WALKED = ANDOU 

WEIGHED = PESOU 

BORROWED = PEDIU 

COOKED = COZINHOU 

EARNED = GANHOU 

PAST PARTICIPLE 

(PARTICÍPIO) 

SPELLED = SOLETRADO 

STUDIED =ESTUDADO 

WANTED = QUERIDO 

WORKED = TRABALHADO 

ARRIVED = CHEGADO 

CLOSED = FECHADO 

COUNTED = CONATADO 

OPENED = ABERTO 

SMOKED = FUMADO 

STAYED = FICADO 

TRANSLATED TRADUZIDO 

RENTED = ALUGADO 

TRIED = TENTADO 

WALKED = ANDADO 

WEIGHED = PESADO 

BORROWED = PEDIDO 

COOKED = COZIDO 

EARNED = GANHO 



INFINITIVE (INFINITVO) 

TO DECIDE = DECIDIR 

TO FINISH = TERMINAR/ 

ACABAR 

TO PAINT = PINTAR 

TO PLAN = PLANEJAR 

TO SAVE = ECONOMIZAR 

TO TALK = CONVERSAR 

USE = USAR/ UTILIZAR 

TO VISIT = VISITAR 

TO WAIT = ESPERAR/ 

AGUARDAR 

TO WATCH = ASSISTIR/ 

VER 

 

 

 

 

SIMPLE PAST 

(PASSADO) 

DECIDED = DECIDIU 

FINISHED = TEMINOU/ 

ACABOU 

PAINTED = PINTOU 

PLANED = PLANEJOU 

SAVED = ECONOMIZOU 

TALKED = CONVERSOU 

USED = USOU/ UTILIZOU 

VISITED = VISITOU 

WAITED = 

ESPEROU/AGARDOU 

WATCHED = ASSISTIU/VIU 

 

 

 

 

PAST PARTICIPLE 

(PARTICÍPIO) 

DECIED = DECIDIDO 

FINISHED = TERMINADO/ 

ACABADO 

PAINTED= PINTADO 

PLANED = PLANEJADO 

SAVED = ECONOMIZADO 

TALKED = CONVERSADO 

USED = USADO/UTILIZADO 

VISITED = VISITADO 

WAITED = 

ESPERADO/AGUARDADO 

WATCHED = 

ASSISTIDO/VISTO 

 

 

 

 

 

VERBOS IRREGULARES 

OBSERVAÇÃO: OS VERBOS IRREGULARES SÃO AQUELES QUE, NÃO POSSUEM AS 

MESAMAS TERMINAÇÃOES NO PASSADO E NO PARTICÍPIO PASSADO. QUANDO 

TEMOS DOIS VERBOS EM SEGUIDA USA-SE O “TO” PARA SEPARÁ-LOS E, DAR 

SENTIDO À ORAÇAO. 

 

INFINITIVE (INFINITIVO) 

TO DO = FAZER/ 

DESENVOLVER 

TO GET = 

OBTER/CONSEGUIR 

TO LEAVE = SAIR 

TO MAKE = FAZER/ 

FABRICAR 

TO SAY = DIZER 

TO SEND = MANDAR/ 

ENVIAR 

TO BIULD = CONSTRUIR 

TO RIDE = ANDAR DE 

CARRO 

TO RUN = CORRER 

TO SIT = SENTAR 

TO SLEEP = DORMIR 

TO WEAR = VESTIR/ 

TRAJAR 

TO COST = CUSTAR 

TO LEND = EMPRESTAR 

 

SIMPLE PAST 

(PASSADO) 

DID = FIZ 

GOT = OBTIVE/ CONSEGUI 

LEFT = SAÍ 

MADE = FIZ/ FABRIQUEI 

SAID = DISSE 

SENT = MANDEI/ ENVIEI 

BUILT = CONSTRUÍ 

RODE = ANDEI 

RAN = CORRÍ 

SAT = SENTEI 

SLEPT = DORMI 



WORE = VESTI/ TRAJEI 

COST = CUSTOU 

LENT = EMPRESTOU 

 

PAST PARTICIPLE 

(PARTICÍPIO) 

DONE = FEITO 

GOTTENOBTIDO/CONSEG

UIDO 

LEFT = SAÍDO 

MADE = FABRICADO/ 

FEITO 

SAID = DITO 

SENT = MANDADO/ 

ENVIADO 

BUILT = CONSTRUÍDO 

RIDDEN = ANDADO 

RUN = CORRIDO 

SAT = SENTADO 

SLEPT = DORMIDO 

WORN = VESTIDO/ 

TRAJADO 

COST = CUSTADO 

LENT = EMPRESTADO 



 

AUXILIARES DE PERGUNTAS 

DO – UTILIZADO NO TEMPO PRESENTE PARA OS SEGUINTES PRONOMES: I, YOU, WE. THEY. 

DOES – UTILIZADO NO TEMPO PRESENTE PARA OS SEGUINTES AUXILIARES: HE, SHE IT. 

DID – UTILIZADO PAR AAZER PERGUNAS NO TEMPO PASSADO 

EXEMPLOS:  

➢ VOCÊ MORA AQUI?  DO YOU LIVE HERE? 

➢ ELA TRABALHA EM DIADEMA? DOES SHE WORK IN DIADEMA? 

➢ ELES COMPRARAM UM CARRO?  DID THEY BUY A CAR? 

 

OBSERVAÇÃO: QUANDO A PERGUNTA É FEITA UTIZANDO O DOES, NA RESPOSTA O VERBO 

PEDE UMA MODIFICAÇÃO ACRÉSCIMO DE “S” OU DE “ES” EM ALGUNS CASOS. 

EXEMPLOS: 

➢ YES, I LIVE HERE/ NO, I DON’T LIVE HERE. 

➢ YES, SHE WORKS IN DIADEMA / NO, SHE DOESN’T WORK IN DIADEMA. 

➢ YES, THEY BOUGHT A CAR /NO, THEY DIDN’T BUY A CAR. 

 

COM BASE NOS VERBOS FAÇA EM SEU CADERNO A TRADUÇÃO DE 

ACORDO COM O MODELO ABAIXO: 

 

 

VOCÊ TEM DINHEIRO? 

DO YOU HAVE MONEY? 

 

ELA GOSTA DE COMER BOLO? 

DOES SHE LIKE TO EAT CAKE? 

 

TRADUZA PARA O INGLÊS AS QUESTÕES ABAIXO: 

1) VOCÊ QUIS AQUELES LIVROS? 

______________________________________________________________________ 

2) ELA PRECISA COMER CHOCOLATE? 

______________________________________________________________________ 

3) ELES VIAJARAM PARA O CEARÁ? 

______________________________________________________________________ 

4) VOCÊ TEM PAPEL? 



 
______________________________________________________________________ 

5) ELAS COMERAM CARNE ONTEM? 

______________________________________________________________________ 

6) VOCÊ GOSTA DE INGLÊS? 

______________________________________________________________________ 

7) ELE PREFERE CARROS? 

______________________________________________________________________ 

8) ELA GOSTA DE VIAJAR? 

______________________________________________________________________ 

 

 


