INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 1 (verb to be, affirmative)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Traduza para o inglês:
1. Ele é um bom aluno.
2. Eles são velhos amigos.
3. Eu sou estudante.
4. John está ausente da aula hoje.
5. Nós somos ambos estudantes.
6. O tempo hoje está bom.
7. O céu está claro.
8. Henry e John são irmãos.
9. Ela e eu somos primos.
10. Mr. Smith está doente hoje.
11. Ele é um homem de negócios.
12. Mr. Jones é advogado.
13. Hoje é quarta-feira.
14. Ela e John são ambos bons estudantes.
15. O policial está ocupado com o trânsito.
16. Ele e eu somos velhos amigos.

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 2 (verb to be, negative and questions)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Traduza para o inglês, usando a forma contraída onde
possível (I’m not, you aren’t, he isn’t, etc.):
1. Eles não estão na Europa agora.
2. Eles estão na Europa agora?
3. John não está bravo com você.
4. John está bravo com você?
5. Ele e ela não são primos.
6. Ele e ela são primos?
7. Ele não é muito estudioso.
8. Ele é muito estudioso?
9. Ambas as irmãs não são altas.
10. Ambas as irmãs são altas?
11. Ela não é uma garota inteligente.
12. Ela é uma garota inteligente?
13. Elas não são membros do Country Club.
14. Elas são membros do Country Club?
15. Ele não é um bom jogador de tênis.
16. Ele é um bom jogador de tênis?
17. Mr. Smith não é piloto na

(with)

American Airlines.
(CONTINUA)

18. Mr. Smith é piloto na American Airlines?
19. O céu não está muito nublado hoje.
20. O céu está nublado hoje?
21. O escritório do diretor não fica

(= é)

no primeiro piso.

22. O escritório do diretor fica no primeiro piso?
23. Não está frio hoje.
24. Está frio hoje?
25. Ela não é uma garota alta.
26. Ela é uma garota alta?
27. Não é um bom filme.
28. É um bom filme?
29. Os selos não estão na minha escrivaninha.
30. Os selos estão na minha escrivaninha?
31. Ele não está no escritório dele.
32. Ele está no escritório dele?

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 3 (present continuous affirmative; to be + -ing)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
I. Traduza para o inglês:
1. Eles estão esperando pelo ônibus.
2. O ônibus está parando para nós agora.
3. Ouça(m)! O telefone está tocando.
4. Você está usando seu novo tênis.
5. Olhe! Está começando a chover.
6. Ouça(m)! Alguém está batendo na porta.
7. Por favor fique quieto. O bebê está dormindo.
8. O gato está tentando subir naquela árvore.
9. Helen está fazendo bom progresso em seus (her) estudos.
10. É outono. As folhas estão começando a cair.
11. John está almoçando agora.
12. Ouça(m). Mary está tocando piano.
13. No momento eles estão viajando na América do Sul.
14. Mr. Smith está trabalhando como gerente.
15. Tenha cuidado! O professor está vigiando (watch) você.
II. Transforme todas as frases acima em perguntas.

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 4 (present simple – affirmative I)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Traduza para o inglês, usando os verbos no simple present,
forma afirmativa (atente para os verbos em negrito):
Os verbos correspondentes em inglês são os seguintes (não
estão na ordem do exercício):
attend – chase - eat/have – go - like (to sit)- play –
prepare – read – sit – speak – take – travel – walk - wear
work
1. Nós lemos o jornal em sala de aula todos os dias.
2. Ele vai para a escola de ônibus.
3. Eu sempre vou caminhando para a escola.

(não use o –ing)

4. As crianças brincam no parque todas as tardes.
5. Eu almoço na lanchonete todos os dias.
6. Helen trabalha muito duro.
7. Eu gosto de me sentar ao sol.
8. O cachorro persegue o gato por toda a casa.
9. O Sr. Smith trabalha para a Eastern Airlines.
10. Helen geralmente se senta nesta carteira.
11. Nós sempre jogamos tênis nos sábados.
12. Ele sempre prepara seu dever de casa cuidadosamente.
13. Eles almoçam juntos todos os dias.
14. Algumas garotas usam muita maquiagem.
15. Eles fazem muitas viagens juntos.
16. Nós sempre viajamos de carro.
17. Eles frequentam à igreja todos os domingos.
18. Nós falamos várias línguas estrangeiras.

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 5 (present simple – affirmative II)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Como no exercício anterior (alguns verbos serão repetidos):
carry – catch – do – go – kiss – play – study – teach – try
watch - wish
1. John vai lá duas vezes por semana.
2. Helen faz o trabalho de duas pessoas.
3. Eu sempre tento chegar a todos os lugares pontualmente.
4. George sempre tenta fazer a mesma coisa.
5. O professor deseja falar com você.
6. Mr. Walker leciona inglês e matemática.
7. Eles vão ao cinema duas vezes por semana.
8. Nós assistimos televisão todas as noites.
9. Mary toca piano muito bem.
10. Ele estuda na minha turma.
11. A enfermeira vigia a criança no parque.
12. A mãe dá ao filho o beijo de boa-noite.
13. Eu pego resfriado muito frequentemente.
14. Ele faz tudo que ela pede.
15. Ele carrega os livros em uma pasta.

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 6 (present simple, affirmative III)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Reescreva, substituindo a pessoa “I” por “he” ou “she”,
fazendo as modificações necessárias:
1. I like to study.
2. I work hard.
3. I’m a good student.
4. I own a car.
5. I’m an American.
6. I enjoy each English class.
7. I want to learn English.
8. I have a new wristwatch.
9. I am a student of English.
10. I speak English.
11. I watch television every night.
12. I pass Mr. Smith on the street every day.
13. I always go to school by bus.
14. I try to learn ten new words every day.
15. I do a lot of favors for John.
16. I play the violin very well.
17. I have two brothers and two sisters.
18. I always sit at this desk.
19. I write the new words on the blackboard.
20. I study English three times a week.

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 7 (present simple, negative)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Traduza para o inglês (use a forma contraída: isn’t,
aren’t, etc.; don’t, doesn’t.
1. Eu não trabalho no décimo andar.
2. Mary não gosta de estudar inglês.
3. Eles não falam inglês muito bem.
4. O avião não parte às dez em ponto.
5. Ele não sabe francês perfeitamente.
6. Eu não me sinto bem hoje.
7. Ele não almoça na cantina todos os dias.
8. Ele não chega sempre atrasado para a aula.
9. Eles não moram no Brooklyn.
10. Nós não precisamos de um ventilador nesta sala.
11. Nós não usamos nossos livros em sala de aula.
12. Eu não entendo tudo que ele fala.
13. Ela não quer visitar Caracas.
14. Ele não começa seu novo trabalho dia quinze.
15. A criança não brinca no parque todas as tardes.
16. Eu não cometo erros de ortografia.

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 8 (simple present, questions I)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Transforme as afirmações em perguntas (Do I...? Does
he/she/it...? Do you..., etc.
1. She lives in Springfield.
2. They enjoy their English classes.
3. It looks like rain.
4. He drives to Washington once a week.
5. The class meets on the tenth floor.
6. He seems to be very busy.
7. This book belongs to her.
8. You like New York.
9. You speak French well.
10. He often goes out of town.
11. I always take the same bus to work.
12. They sell newspapers there.
13. The store opens at nine o’clock.
14. It closes at five-thirty.
15. He smokes a lot.
16. Ricardo teaches Chemistry.

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 9 (simple present, questions II)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Complete as lacunas com DO ou DOES nas seguintes perguntas:
1. Where ... John live?
2. How often ... go to the movies?
3. What time ... the plane leave?
4. What language besides English ... your teacher speak?
5. What time ... you get up every morning?
6. What time ... the rest of your family get up?
7. Where ... you keep your books?
8. How well ... Mary speak French?
9. Where ... you usually meet Mary after the lesson?
10. How much ... it cost to fly from New York to Paris?
11. How often ... it rain in April in your country?
12. How much ... you generally pay for a pair of shoes?
13. How long ... you English class last?
14. What time ... your English lesson begin?
15. Where ... you live?
16. How ... you feel today?
17. Where ... John go every day after the lesson?
18. Where ... you eat lunch every day?
19. What ... you usually do over the weekend?
20. Which movie star ... you like best?
21. Why ... Helen want to study Russian?
22. How often ... you go for a walk in the park?

INGLÊS
Prof. Ricardo Madureira
WORK SHEET 10 (simple present, questions III)
Nome: _____________________________________________________
Class: ____________________ Date ___/___/___
Mude as seguintes afirmações para perguntas, começando com
a palavra dada entre parênteses, como no exemplo:
They live in Brooklyn. (where)
Where do they live?
1. The lesson begins at eight o’clock. (what time)
2. They get home at six o’clock. (what time)
3. She speaks French very well. (how well)
4. Those books cost one dollar. (how much)
5. They travel by car. (how)
6. He comes here once a week. (how often)
7. She feels well today. (how)
8. She wants to learn English. (why)
9. They meet on the corner. (where)
10. We go to the movies twice a week. (how often)
11. He goes to the park after the lesson. (where)
12. We learn ten new words every day. (how many)
13. They eat lunch in the cafeteria. (where)
14. He drives a Cadillac. (what car)
15. This book belongs to her. (who)
16. The class meets in room 10. (where)
17. She teaches us grammar. (what)
18. It rains in spring. (when)
19. He gets up at seven o’clock every morning. (what time)

