
                                   Atividade  1      Revisão DO 2º BIMESTRE 

 

• Aprendemos a perguntar :  Preços de alguns alimentos ( how much ...?), e como eles 

estão. 

• Aprendemos  o plural dos substantivos,  aprendemos que os adjetivos não vão para o 

plural em inglês. 

• Aprendemos a perguntar o que as pessoas estão fazendo ( present continuous) 

 

Quando queremos perguntar o preço a expressão é : How much ....? 

Exemplo : how much are the apples? They are   one dollar a dozen 

 

Sobre o plural dos substantivos   a regra geral é que  normalmente faz-se o plural com 

o acréscimo de (s) exemplo  banana = bananas. 

Aos substantivos terminados em : s,sh,ch,x,o,z  para fazer o plural  acrescenta-se  ES  

exemplo : peach = peaches 

Os terminados em Y precedido de consoante  deve-se substituir o Y por  IES exemplo: 

strawberry = strawberries 

Há  alguns substantivos que são considerados irregulares como : man = men; woman = 

women; child= children 

Atenção adjetivos não vão para p plural.  

Exemplo: The child is happy = The children are happy. 

 

O Present continuous é usado para indicar uma ação que está acontecendo 

Para perguntarmos  sobre o que as pessoas estão fazendo é muito simples observe a 

imagem a seguir: 

What are they doing?  (O que eles estão fazendo?)  

They are playing  ( eles estão brincando) 

Vamos aos exercícios? 

1 - Observe as imagens e responda. Siga  o exemplo: 

a)How much are the mangoes? 
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They are R$ 3,99 

 

b) How much are the grapes? 

_______________________________________________________________________ 

c) How much are the pears? 

_______________________________________________________________________ 

d) How much are the bananas? 

_______________________________________________________________________ 

e) how much is the pineapple? 

_______________________________________________________________________ 

2 –  Reescreva as sentenças no plural ( atenção às regras) 

Exemplo:   The peach is fresh 

                    The peaches are fresh 

a) The apple is read 

______________________________________________________________________ 

b) This  pineapple is delicious 

_______________________________________________________________________ 

c) That girl is happy 

_______________________________________________________________________  

d) This strawberry is beautiful 

_______________________________________________________________________ 

3-  Veja o que as pessoas estão fazendo e responda siga o exemplo 

What is she doing? 

 She is reading 

a) What is he doing? ( sing) 



_________________________________________________ 

b) What are they doing? ( eat) 

___________________________________________________ 

c) What are you doing? ( study) 

_______________________________________ 

d) What she doing? ( play violin) 

_________________________________________________ 


