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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês de agosto, a realização dos 

exercícios é uma boa oportunidade de revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais 

relevantes abordados no 2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material para casa. Leve um pouco por dia. 
✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize para fazer as atividades com 

tranquilidade. 
✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você encontrará as atividades 

postadas por seus professores.   
✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e cadernos. Não é preciso copiar os 

enunciados. Basta apresentar todas as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas 
disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser apresentadas na primeira 

aula que você tiver com cada um de seus professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 

 

 

 1º ano 
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Questão 01 

 

 Let’s practice present perfect tense: 

Fill in SINCE or FOR 

 

a.He has been back ___________ two hours / __________ 3 o’clock. 

b.I haven’t seen him _________ over two months / ________ Christmas. 

c.You’ve been watching TV __________ you came home from school / _____ most of the 

evening. 

d.Carol has been looking after the baby _________ this morning / ______ over four hours. 

e.The Healers have had Dusty ________ their old dog died / ________ nearly two years. 

f.We’ve been standing here ________ twenty-five minutes / _________ half past six. 

g.Kate has been learning French ________ she was eleven / _________ four years. 

h.Grandfather has been living with us ____________ Granny died / ________ quite some time. 

 Questão 02 
Complete these sentences using the Present Perfect Tense of the following verbs 

to be – to clean – to eat – to have – to rain – to see 

 
a,. Chris ___________________ all the biscuits. (They are gone now.) 

b. The boys ___________________ the car. (It looks beautiful now.) 

c. Mrs Wood _______________ a busy day. (She is tired now.) 

d. It _________ not _________ for weeks. (The garden is very dry.) 

e. I _________________ the film. (I know it.) 

f. My sister _______________ to Paris several times. (She knows it.) 

 
Questão 03.   

Complete these sentences using the Present Perfect Tense or the Past Tense 

1. We (not meet) _____________________ his mother so far. We _________ his mother then. 

2. Greg (be) _____________________ a good student last year. Greg ___________ a good student 

up to now. 

3. They (live) ___________________ in our street since 1982. They _____________ in our street 

some years ago. 

4. Bob and Chris (not quarrel) _________________________ all week. Bob and Chris 

____________________ yesterday. 

 

5. You (ask) __________________ me this question before. You _______________ me this question 

last lesson. 
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