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LÍNGUA INGLESA – 6º ANO  

4ª QUINZENA - 2º CORTE 

Tema/ Conhecimento:  Simple Present e Present Continuous 
Habilidades: (EF06LI19-A) Compreender e utilizar o presente simples e o presente contínuo, nas formas afirmativa, 
negativa e interrogativa, em situações reais para indicar rotina, fatos, opiniões e ações em progresso. (EF06LI25-A) 
Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira/comunidade local (palavras, expressões, suportes e 
esferas de circulação e consumo sobre gostos e preferências, rotinas e ações em progresso) e seu significado, para 
analisar e refletir sobre os impactos desse idioma no seu cotidiano. 
NOME: DATA:  
UNIDADE ESCOLAR: 
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Para saber mais, acesse o link 
https://www.youtube.com/watch?v=hc99sDip2FU 

 
ENGLISH ACTIVITIES 

ON THE PHONE 
 

Pedro: Hello, Pedro is speaking. May I speak with Maria, please? 
Maria: Hi, Pedro. This is Maria. How are you? 
Pedro: I am pretty good, and you? 
Maria: I am fine, thanks. What are you doing now? 
Pedro: I am studying for our Math exam. And you? 
Maria: I am doing English homework. At what time do you do your English homework? 
Pedro: I do my English homework at 4 pm on Tuesdays and Thursdays. 
Maria: My mom is asking for some help. I will call you later. Bye. 

 
01- Answer these questions in English. (Respondas essas perguntas em inglês.) 

 
a) What is Pedro doing? 
b) What is Maria doing? 
c) At what time does Pedro do his English homework? 
d) Who is asking Maria for some help? 

 
02- Now, complete the dialogue, using the Simple Present or the Present Continuous of the verbs in 

parentheses. (Agora, complete o diálogo, usando o Simple Present ou o Present Continuous dos verbos 
que estão entre parênteses) 
 

Alan: Hi, Ceci. What (a) _______________________(you / do) now? 
Ceci: I (b)__________________ (look) at the photos of my holiday in Caldas Novas. And you? What 
(c)________________ ( you/ do)? 
Alan: I (d) ___________________________ (watch) a film, “A Star is born”. 
Ceci: Oh, the famous actress (e) ___________ (be) Lady Gaga.  
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03- Write 5 sentences about your daily routine. (Escreva 5 sentenças sobre a sua rotina diária.) Remember 
to use the Simple Present and you can use some of these verbs. (Lembre-se de usar o Simple Present e você 
pode usar alguns desses verbos.) 

 

 
Disponível em https://pt.slideshare.net/mariaamadorbe/verbs-daily-routine-rotina-diria/2 Acesso em 20 de maio de 2020 

 
04- WHAT ARE THEY DOING NOW? 

 
Make a sentence and tell what each person is doing. Use the Present Continuous. (Escreva uma sentença e 
diga o que cada pessoa está fazendo. Use o Present Continuous.) 

 

 
 

Disponível em https://h5p.org/h5p/embed/333028Acesso em 20 de maio de 2020 

 
05- Now, we are going to see if you can identify a Brazilian.  (Agora, vamos ver se você consegue 

identificar um brasileiro.)  
A Brazilian ... 
a) (     ) knows the difference between samba and pagode. 
b) (     ) loves Basketball. 
c) (     ) travels to Araguaia River every July. 
d) (     ) takes soccer too seriously. 
e) (     ) eats rice and beans (or you would love to) 7 days a week. 
f) (     ) is too friendly. 
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Observa-se a presença da língua inglesa em várias esferas da sociedade brasileira, tais como: comércio, 
tecnologia, pesquisa, turismo, cinema, música, dentre outros. Assim, é importante compreendermos esse 
idioma. Para isso, responderemos um QUIZ sobre a língua inglesa. O QUIZ possui uma pergunta geral que 
desafia o leitor a respondê-la. Sabemos que o QUIZ é geralmente publicado em uma seção de entretenimento 
de uma revista, jornal ou nos sites da Internet. 

 
LET’S START! 

QUIZ 
 

01- O que está errado na frase a seguir: Pedro are swimming. 
a) (     ) Pedro   b) (      ) are  c) (      ) swimming 
 
02- O que significa a delivery na língua portuguesa? 
a) (     ) delírio   b) compra  c) entrega 

 
03- Quem canta a música Pretty Hurts? 
a) (     ) Beyoncé   b) (    ) Anita  c) (     ) Ariana 

 
04- De qual filme a música Shallow é o grande tema? 
a) (     ) Toy story  b) (     ) A star is born  c) (     ) Fast and furious 

 
05- Por qual expressão podemos substituir “How are you doing?” sem mudança de significado? 
a) (    ) How are you?  b) (    ) What do you do? c) (    ) How old are you? 
 
06- Como se escreve “PAIS” em inglês? 
a) (    ) Father   b) (    ) Mother  c) (    ) Parents 

 
07- Qual é o tempo verbal da frase “I don’t speak Spanish.”? 
a) (    ) Present Continuous b) (    ) Simple Present c) (    ) Simple Past 

 
08- Qual é a palavra de origem inglesa que foi incorporada na sociedade brasileira? 
a) (     ) Shopping  b) (    ) Lingerie  c) (    ) Réveillon 
 


