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3) Passe as frases abaixo para a forma negativa do 

verbo to be, sabendo que sempre colocamos not após 

as formas verbais Is, Are, Am (07 escores) 

a) I am a pilot: ___________________________________ 

b) Kevin is neighbor: ______________________________ 

c) We are Japanese: _____________________________ 

d) She is tired: __________________________________ 

e) They are your brothers: _________________________ 

f) You are in my English class: ______________________ 

g) It is a purse. __________________________________ 
 

4) Colocamos o verbo to be antes do sujeito. Assim 
analise as frases abaixo em seguida passe-as para a 
forma interrogativa do verb to be. (05 escores) 
a) You are James Lawson: _________________________ 

b) The teachers are kind: __________________________ 

c) It is my pet: ___________________________________ 

d) Bill is a good student: ___________________________ 

e) They are sunglasses: ___________________________ 
  

5) Observe os adjetivos pátrios abaixo em seguida 
escreva corretamente os países correspondentes. (10 
escores) 
a) French: _____________ f) Spanish: _______________ 

b) Italian:______________ g) Korean: ________________ 

c) Brazilian: ___________ h) Japanese: ______________ 

d) German: ____________i) Peruvian: _______________ 

e) Chinese: ___________  j) Austrian: ________________ 
 

6) Complete os diálogos abaixo com o verbo to be 

(am, is are) (10 escores) 

a) A: What __________ your name? 

     B: I __________ Emily Park. 

     A: It __________ nice to meet you, Emily.   
 

b) A: Hello. I __________ Josh Evans.  

         I __________ in your English class. 

     B: Yes, and you _________ in my math class, too.   
 

c) A: What __________ his name? 

     B: It  __________ Steven Hill. 

     A: He  __________ in our English class. 

     B: You  __________ right! 
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1) Aproveitando-se de seu status social e da possível 
influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi 
Hendrix associa, em seu texto, os termos love, power e 
peace para justificar  sua opinião de que: (05 escores) 
 
a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. 
b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do 
amor.  
c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se 
amam.  
d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as 
pessoas.   
e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar 

de existir.  
 

2) Complete as frases abaixo utilizando o verbo to be. 

(13 escores) 

a) Clara ________ a good student. 

b) Kate and Kevin  ________brothers.  

c) Bob and I ________ from Ukraine. 

d) They ________Korean. 

e) I ________at home now. 

f) It ________ hot today.  

g) We ________ friends. 

h) The doctor ________ here. 

i) The monkeys ________ funny. 

j) Brazil ________ in American. 

k) She ________ a pretty girl. 

l) I ________ OK, thanks. 

m) The bird ________ flying. 

Missão: Atuar de forma responsável e segura na formação integral dos educandos, tornando-os cidadãos capazes de vencerem seus próprios desafios, transformando a 

realidade em que estão inseridos, promovendo mudanças no perfil profissional e humano nos estudantes de nossa região.  


