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 Atividade para a terceira semana de aula do mês de Abril:  

 

Na aula de hoje, vamos fazer uma atividade sobre os Pronomes Demonstrativos – 

This e That: 

 

1) Write the sentences below into Portuguese (escreva as frases abaixo em português): 

 

a) This is my pencil. 

b) That is my house. 

c) This apple is green. 

d) That is a pink pen. 

e) This cherry is delicious. 

f) That orange is expensive. 

g) That house is new. 

h) This is a big pineapple. 

i) That is a beautiful butterfly. 

j) This is my new book. 

k) This soup is delicious. 

l) That yellow house is on the hill. 

m) That is my new English teacher. 

n) This exercise is difficult. 

o) This book is very interesting. 
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 Atividade para a quarta semana de aula do mês de Abril: a aula de hoje será de 

correção das atividades das aulas anteriores! Corrija as suas atividades com cuidado e 

atenção!! 

* CORREÇÕES: 

1) Seguindo as regras de plural de substantivo em inglês, apresentadas nas aulas 

anteriores, coloque as palavras a seguir na forma de plural: 

 

a) Monkey – monkeys 

b) Industry – industries 

c) Woman –women 

d) Ball – balls 

e) Policeman – policemen  

f) City – cities 

g) Beach – beaches 

h) Potato – potatoes 

i) Boy – boys 

j)  Friend – friends 

k) Bus – buses 

l) Candy – candies 

m) Teacher – teachers 

n) Glass – glasses 

o) Tomato - tomatoes 

p) Family – families 

q) Fox – foxes 

r) Knife – knives 

s) Baby – babies 

t) Cherry – cherries 
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2) Write the sentences below into Portuguese (escreva as frases abaixo em português): 

 

a) This is my pencil. – este é meu lápis. 

b) That is my house. – aquela é minha casa. 

c) This apple is green. – está maçã está verde. 

d) That is a pink pen. Aquela é uma caneta rosa. 

e) This cherry is delicious. – esta cereja está deliciosa. 

f) That orange is expensive. – aquela laranja está cara. 

g) That house is new. – aquela casa é nova. 

h) This is a big pineapple. - Este é uma abacaxi grande. 

i) That is a beautiful butterfly. – aquela é uma borboleta bonita. 

j) This is my new book. – este é meu livro novo. 

k) This soup is delicious. Esta sopa está deliciosa. 

l) That yellow house is on the hill. – aquela casa amarela está na montanha. 

m) That is my new English teacher. – aquele é meu novo professor de inglês. 

n) This exercise is difficult. - Este exercício é difícil. 

o) This book is very interesting. – este livro é muito interessante. 

 

 


