ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________TURMA:___________
NOME:_______________________________________________________________
Atividade de Língua Inglesa
Leia o texto e responda às questões 1 e 2.

The FIFA World Cup was
founded in 1971. It was
designed

by

Silvio

Gazzanigi of Italy. Made of
18-carat

gold

and

malachite, the cup is 36,5
cm tall and weighs 6,2 kg.
The sculpture depicts two
triumphant

football

players holding a globe in
their raised hands. The
trophy is passed on to
each winning team that
gets to keep an identical
(but gold-plated) replica.
The making of the statue
cost about $50,000, today
its value is estimated to
over $10,000,000. ..
http://www.englishexperts.com.br/foru
m/copa-do-mundo-texto-t10046.html

1.Qual é o assunto tratado no texto?
a)( )O texto fala sobre a Copa do Mundo, em que
ano foi fundada, quem a fundou. Fala sobre o
tamanho e peso da taça, somente.
b)( ) O texto fala somente da Copa do mundo e
quando ela foi fundada, não menciona o tamanho ,
nem o peso da taça.
c)( ) O texto fala sobre a Copa do Mundo. Quando
ela foi fundada, quem a fundou. Relata sobre o
troféu, sobre a construção de uma estátua que
custará 10.000.000 milhões de dólares.
d)( ) O texto fala sobre a Copa do Mundo, seu
fundador. Descreve o tamanho da taça, seu peso. O
que essa escultura retrata, seu valor estimado hoje
que é 10.000.000.
2. A tradução correta para a frase “ The sculpture
depicts two triumphant football players holding a
globe in their raised hands.” é:
a)( ) A escultura retrata dois jogadores de futebol
triunfante com um globo terrestre em suas mãos
levantadas.
b)( ) A escultura descreve dois jogadores de
futebol segurando um globo raso em seus braços.
c)( ) A escultura retrata dois jogadores de futebol
que triunfantes levantam a mão mostrando um
globo no pé.
d) ( )A escultura retrata um globo terrestre sendo
levantado pelas mãos de dois jogadores razoáveis.
3. Complete as lacunas utilizando can ou can´t,
observe as alternativas na tabela.
sing dance play a
speak
musical
english
instrument
Isabela yes
yes
no
no
Gabriel yes
no
yes
no
Julia
no
no
yes
yes
www.acessaber.com.br

a.Isabela _____ sing and dance.
b.Gabriel and Julia _____ dance.
c.Gabriel _____ speak Spanish, but he _____ play a musical instrument.
d.Julia______play a musical instrument, but she _______dance.
e. Both Isabela and Gabriel _______ sing.
4. Assinale as alternativas em que não mencionam nomes de esportes:
a.( ) Jill and Jane practice martial asts.
b.( )They practice taekwondo and Karate on weekends.
c.( ) He playing water on her face.
d.( ) She practices english in school every day.

5. Relacione as imagens com as descrições abaixo:
( )

(

)

( )

(

)

A. Jessica is leading the race.
B. Peter is scoring a basket.
C. William is playing tennis.
D. Mary, Jessica and Anne are training hard now. They are playing volleyball.
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