
ATIVIDADES PARA ENSINO FUNDAMENTAL II - 9º ANO – INGLÊS 

 

Observe o diagrama abaixo sobre o desenvolvimento sustentável. Em 

seguida, relacione as atividades apresentadas nos retângulos às 

diferentes esferas do desenvolvimento sustentável: 

 

(   ) We should protect the natural resources. 

(   ) The government should create and maintain employment 

policies. 

(   ) Civil rights must be protected. 

(   ) Energy efficiency measures should be adopted. 

(   ) Social inclusion must be adressed by the policy makers. 

(   ) Wealth creation strategies should be developed. 
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Leia a manchete do New Tork Times, publicada em 11/05/2020, e 

responda às questões: 

Coronavirus Live Updates: White 
House Will Require Officials to Wear 
Masks, but Not Trump 

A manchete se refere a: 

a) Medidas sanitárias adotadas em um hospital americano. 

b) A obrigatoriedade do uso de máscaras entre os funcionários da 

Casa Branca, incluindo o presidente Donald Trump. 

c) A obrigatoriedade do uso de máscaras entre os funcionários da 

Casa Branca, exceto o presidente Donald Trump. 

d) A importância do uso de máscaras por todos os americanos 

durante o período de pandemia. 

e) A liberação do uso de máscaras, a partir da retomada das 

atividades de trabalho. 

Observe o gráfico abaixo sobre a importância do achatamento da 

curva durante o período da pandemia e responda às questão: 

 



1) Why is flattening the curve so important? (Construa uma 

resposta utilizando as expressões no retângulo abaixo): 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) What is important for flattening the curve? (Responda, usando 

as expressões apresentadas no retângulo abaixo): 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Observe o quadrinho abaixo sobre uma das diferenças entre o trabalho 

presencial e o remoto e responda às questões: 

 

1) O trabalho remoto aqui é 

mostrado no quadro de cima ou de 

baixo?___________________________ 

2) O exemplo dado se refere a 

uma vantagem ou desvantagem do 

trabalho remoto? Qual? 

_______________________________ 

3) Qual a importância do 

trabalho remoto no momento atual?  

_________________________________ 
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staying at home  home officing 


