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ENGLISH EXERCISE 

Receita é um texto instrucional (explica como fazer algo). As receitas culinárias usam os 

verbos no imperativo e têm por objetivo instruir o preparo dos alimentos, transformando-os em 

pratos saborosos de acordo com a cultura específica de cada país. 

Exemplo: 

Sift flour. (Peneire a farinha) 

Mix the flour. (Misture a farinha) 

Add the boiling water. (Adicione água fervente) 

Veja a receita abaixo e responda as questões de 1 a 5: 

 

1) Quais são as partes em a receita acima está divida: 

a) (   ) Início, meio e fim 

b) (   ) título, ingredientes e modo de preparo 

c) (   ) título, conteúdo e autor 

2) Você precisa de duas cebolas vermelhas para fazer este prato. 

a) (   ) True            b) (   ) False 

3) Você precisa de cerca de 450 g de tomate para fazer o molho. 

a) (   ) True                    b) (   ) False 

4) Você deve cortar as cebolas, pimentões e bacon antes de fritá-los. 

a) (   ) True                      b) (   ) False 

5) Você deve adicionar orégano e alho antes de fritar os ingredientes. 

a) (   ) True                    b) (   ) False 



Lembre-se: 

Se ao perguntar a quantidade de determinado substantivo você usar o pronome interrogativo: 

How many (Quantos/Quantas), se trata de um substantivo contável. 

How much ( Quanto/ Quanta) se trata de um substantivo incontável. 

How much e how many 

 

Uso de how much 

How much (quanto/quanta) é usado para perguntar pela quantidade de algo incontável. 

Exemplos: 

How much water shall we drink a day? (Quanto de água devemos beber por dia?) 

How much money do we have? (Quanto nós temos de dinheiro?) 

Uso de how many 

How many (quantos/quantas) é usado para perguntar pela quantidade de algo contável. 

 

Exemplos: 

How many boys are there in your classroom? (Quanto meninos há na sua turma?) 

How many dogs do you have? (Quantos cachorros você tem?) 

1) Complete com How much ou How many 

How _____ mistakes did you make on the test? 

(   ) much                                (   ) many 

How _____ brothers and sisters do you have? 

(   ) much                                 (   ) many 

How _____ was your computer? 

(   ) much                                  (   ) many 

How _____ does it cost to fly to America? 

(   ) much                                  (   ) many 

How _____ water did he drink? 

(   ) much                             (   ) many 

 

2) Complete as frases com a alternativa correta. 

A. ______________ sisters do you have? 

a) How much                b) How many 

B. _______________ months are there in a year? 

a) How much             b) How many 

C. How much ______________ is there in the fridge? 

a) bottle of milk                  b) bottles of milk          c) milk                    d) carton of milk 

D. How many _____________ are there on the table? 

a) bottle of wine                  b) bottles of wine                   c) wine             d) glass of wine 

E. ______________ time do you we have left? 

a) How much                         b) How many 

 


