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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE LÍNGUA INGLESA – 7 º ANO 

  Etapa 13 

Orientações: Faça a leitura com muita atenção, após resolva os exercícios. Quando realizar a atividade enviar 
fotos no telefone de contato. Guarde as atividades em casa para corrigirmos no ano que vem.  
 

Atenção os textos e exercícios abaixo devem ser colados no caderno ou 
guardados em uma pasta para revisarmos e corrigirmos no próximo ano! 

 

 
 
VERBO TO BE = SER /ESTAR ((AM / ARE / IS) 
 

❖ PRONOME PODE SUBSTITUIR NOME E NOME SUBSTITUR PRONOME. 

EX: Ela é americana / Ana é americana 
She is american / Ana is american 
 

I > EU 
YOU > VOCÊ 
HE >ELE  Mike is English – Mike é Inglês. 
SHE > ELA 
IT > ELE/ELA (ANIMAIS,COISAS,OBJETOS) 
YOU > VOCÊS 



WE > NÓS 
THEY> ELES,ELAS   João and Ana are brazilians – 
                                    João e Maria são brasileiros  
 
2) Pinte de azul os pronomes equivalentes à figura.  

 
3) Olhe a imagem e complete a sentença com o uso do pronome correto.  

 
 



4)Leia a sentença e pinte o verbo “to be” que corresponde ao pronome. Siga o exemplo. 
EXEMPLO: The cat     AM / ARE/ IS     my favorite pet. 

 
 
5 ) De acordo com o texto, complete as sentenças com o verbo o melhor verbo 
correspondente. 
a) My mom ___________ (is/am/are) 38 old. 
b) we __________ (is/are/am) a lovely Family. 
c) She ___________ (is/am/are) from United States. 
d) She can work as __________(a / an) secretary in __________(a / an) office. 
e) She ____________ (is/ are/am) American. 
 
6) Leia o texto abaixo e reescreva em seu caderno, completando com as suas informações 
pessoais. 
 
My name is ____________________.I am ____________________ years old. 
I’m from________________________. I’m ______________________. 
I study at _________________________________________________. 
 



 
7) Responda as questões abaixo: - Responda em inglês. Respostas completas. 
a) Qual a sua “School subject” favorita?---------------------------------------------------------------------------------- 
b) Qual a “School subject” que você tem mais dificuldade?--------------------------------------------------------- 
c) Qual “School subject” que a sua mãe/ pai ou responsável mais gosta?--------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
8) Leia o texto abaixo para responder as questões abaixo: (Consulte o dicionário, caso 
precise) 
 

 
 
 
9) Sublinhe de azul, em todos os textos (A, B, C e D) os verbos “to be” e seus pronomes ou 
nomes correspondentes, de vermelho. 



 
b) Qual o nome e idade de cada personagem dos textos (A, B, C e D)? 
 
c) Complete a tabela abaixo com as informações dos textos (A, B, C e D) . Siga o exemplo: 

 

10) Responda sobre você. Faça respostas completas utilizando o verbo to be. Siga o Exemplo: 

Exemplo: What is your full name? My full name is Renata Cristina Oliveira. 

a) What is your full name? _________________________________________________________ 

b) When is your birthday? ___________________________________________________________ 

b) How old are you? ________________________________________________________________ 

c) What is your favorite school subject? ________________________________________________ 

d) What is your nationality? __________________________________________________________ 

11) Leia o texto abaixo e reescreva-o, em seu caderno, com as suas informações pessoais. Utilize o 

dicionário, caso precise. 

My name is Stella. I am eleven years old. I am from United States, But I live in London with my 

Family. 

I am a student. I have one sister Emma and one brother Mike. 

My favorite subject is history. I am at home at the moment. 

I have a dog, Spike. I like dancing and cooking. 

Corpo humano com suas partes em Inglês 

12) Liste as palavras e faça a tradução: 

 



 

13)  Complete com os números por extenso: 

a) Five +................................................... = Eleven 

b)................................................ – three = Four 

c) Two × ........................................= Sixteen 

d) Eighteen ÷ two =............................................ 

14) Crie perguntas para as respostas dadas: 

a) ..........................................................................................................................? 

She is 12 years sold. 

b) .........................................................................................................................? 

Yes, I am a student. 

c)..................................................................................................................... ? 

No, Pedro is not American. 

d)........................................................................................................................... ? 

I am 11 years old. 


