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Professor: JOSILAINE  Turma: 71, 72                         Data: 21/09/2020 

 Olá turma! Na aula de hoje vamos rever algumas atividades já realizadas por vocês 

anteriormente. 

 Para isso, você poderá consultar seu caderno e também o dicionário, podendo ser um on-line. 

 Sugestão: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/; https://trans-

late.google.com.br/?hl=pt-BR 

 

1) Translate the sentences into Portuguese (Escreva as frases abaixo em português): 

 

a) Susan is a very good teacher. 

b) My mother is a dentist. 

c) My father is an engineer. 

d) John is a journalist. 

e) My sister is a nurse. 

f) My brother is a waiter. 

g) That man is a police officer. 

h) That woman is a doctor. 

i) My grandfather is a farmer. 

j) He is a good singer. 

 

2) Relacione as colunas, encontrando a tradução das profissões em português: 

 

(A) Teacher                    (     ) Ator 

(B) Doctor     (     ) Engenheiro 

(C) Nurse     (     ) Garçonete 

(D) Dentist     (     ) Cantor(a) 

(E) Singer      ( A ) Professor (a) 

(F) Architect     (     ) Médico (a) 

(G) Secretary     (     ) Arquiteto (a)  

(H) Waitress     (     ) Engenheiro (a) 

(I) Engineer     (     ) Secretária 

(J) Actor     (     ) Dentista 
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3) Escreva as frases abaixo em português: 

 

a) That is a dangerous zoo. 

b) This is a new shoe store. 

c) That is small hair shop. 

d) This is a safe airport. 

e) That is an old museum. 

 

4) Em cada questão, marque um “X” na opção que apresenta a tradução correta para o 

nome dos lugares: 

 

1) Airport 
a) Porto 
b) Aeroporto 
c) Hotel  

 

4) Book Store 
a) Livraria 
b) Biblioteca 
c) Loja 

2) Library 
a) Livraria  
b) Padaria  
c) Biblioteca  

 

5) Drugstore 
a) Loja  
b) Farmácia 
c) Hospital 

3) Museum  
a) Museu  
b) Música  
c) Loja  
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