
Tema/ objeto de conhecimento: Comparatives and Superlatives Adjectives; Prefixes and sufixes in English. 
 

Disponível em: https://englishteacherjanine.blogspot.com/2017/11/comparative-and-superlative-adjectives.html Acesso em 02  de set de 2020. 

 

Let’s read some texts and do some activities! 

 

 

 

Hello, I am Homer Simpson. This is my family. I am the 

oldest person in my family. Marge is my wife and, in my 

opinion, she is the most beautiful woman in the world. We have 

three children: Bart, Lisa and Maggie. Bart is older than Lisa and 

he is taller than Maggie. Lisa is more intelligent than Bart.  

 
 
 

 
 

 
Picture: Disponível em:  https://www.ocregister.com/2009/10/20/simpsons-contest-

lets-winner-create-character/Acesso em 02 de set de 2020. 

 

 

8º ANO 

 LÍNGUA INGLESA 

3ª QUINZENA – 3º CORTE    
Habilidades Essenciais: (EF08LI04-A) Analisar e utilizar recursos e repertorio linguísticos apropriados para informar, comunicar, 

falar, interpretar ações que indicam o futuro: planos, previsões, possibilidades e probabilidades, relacionados a sonhos, projetos para 

a comunidade; (EF08LI08-A) Interpretar diferentes textos que abordam sonhos e projetos futuros para a comunidade, para analisar 

criticamente o conteúdo, comparando diferentes perspectivas; (EF08LI11) Produzir textos, comentários em fóruns, relatos pessoais, 

mensagens instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, blogs, com o uso de estratégias de escrita, como planejamento, 
produção de rascunho, revisão e edição final, para apontar sonhos e projetos futuros para a comunidade; (EF08LI13-A) Reconhecer 

sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa, para inferir significados; (EF08LI14-A) Conhecer 

e distinguir as formas verbais do futuro para construir frases, textos orais e/ou escritos que expressem planos e expectativas e que 

façam previsões; (EF08LI15-A) Utilizar as formas comparativas e superlativas de adjetivos, comparando qualidades e quantidades 

para usar em interações discursivas em relação aos sonhos e projetos futuros para a comunidade; (EF08LI18-A) Construir repertorio 

cultural por meio do contato com manifestações artístico-culturais vinculadas a língua inglesa, como música, dança, relacionadas aos 

sonhos e projetos futuros para a comunidade, para vivenciar e valorizar 

a diversidade entre culturas. 

NOME:  

UNIDADE ESCOLAR: 

https://englishteacherjanine.blogspot.com/2017/11/comparative-and-superlative-adjectives.html


1. Make questions to these answers. (Faça perguntas para as respostas a seguir.)  

a) ___________________________________________________________? 

Homer is the oldest person in his family. 

b) ___________________________________________________________?  

Lisa is younger than Bart. 

c) ___________________________________________________________? 

  Yes, she is. She is more intelligent than Bart. 
 

 
2. Retire do texto dois exemplos de Comparative Adjective e dois de Superlative Adjective.   

 
3. Based on the text about the Simpsons, write a small text about your family. (Com base no texto sobre os 

Simpsons, escreva um pequeno texto sobre a sua família.)  

 
4. Match the columns. 

 

   (A) weight (     ) remake (RE – repetição) 

   (B) possible  (     ) undercharge (UNDER – falta) 

   (C) make (     ) impossible (IM – negação) 

   (D) charge (     ) overweight (OVER – excesso) 
 

Disponível em: https://www.clientearth.org/bp-greenwashing-complaint-sets-precedent-for-action-on-misleading-ad-campaigns/    Acesso em 03 
de set de 2020. 

 
5. O anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo veiculado pelos 

meios de comunicação de massa. Tem como característica principal o convencimento do consumidor para a 

compra de um produto ou serviço. Desse modo, identifique o produto oferecido no anúncio publicitário da 

EnergyCorp.  

 
6. Sabemos que ao acrescentarmos o sufixo “ING” podemos formar substantivos, adjetivos e verbos. Assim, 

classifique as duas palavras que possuem o sufixo “ING”.  

ADVANCING possibilities;  

We’re WORKING to make energy cleaner. 
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