
 
1. CONTEÚDOS  

1. First Conditional;  

2. Nouns ending in - ION;  

3. Relationship verbs;  

4. Irregular verbs chart.  

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

Revisar conteúdo da Recuperação no livro Metro 3.  

Revisar exercícios extras disponíveis no caderno e também na plataforma Metro Online 

Homework.  

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser feita e trazida na AULA DE REC para que o professor 
possa tirar as dúvidas. No final da aula ela será entregue para o professor; 
 
- A lista de exercícios não poderá ser entregue depois da aula de REC; 
 
- SE NÃO acontecer a aula de REC os alunos entregarão a lista no dia da prova para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
- O xerox não realizará cópias de projetos de REC no dia da aula. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Revisar conteúdos de leitura, gramática e vocabulário do segundo trimestre para 
recuperação da média.  
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1. Complete the chart. 

Verb Noun 

connect 1connection  

prepare 2                       

3                       discussion 

explain 4                       

communicate 5                       

6                       description 

invent 7                       

8                       imagination 

invite 9                       

10                       action 

decide 11                       

 

2. Complete the first conditional sentences with the correct form of the verbs.  

1 If you                                               (not get) some bargains in the sale, you                                              

(be) annoyed. 

2 If they                                              (not win) the game, they                                               (lose) the 

championship. 

3 He                                              (live) in Manhattan if he                                               (move) to New York 

City. 

4 I                                              (be) disappointed if you                                               (not come) home for the 

New Year. 

5 If you                                              (get) some meat, we                                               (have) a cookout. 

 

3. Choose the correct answers.  

1 get along with someone         3 make up with someone 

a do something fun with someone         a say sorry and be friends again 

b have a good relationship with someone                                      b meet someone for the first time 

 

2 miss someone         4 break up with someone 

a feel unhappy with someone          a start a new relationship 

b feel sad when you aren’t together          bend a relationship 
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4. Complete the chart correctly.  

INFINITIVE SIMPLE PAST PAST PERFECT TRANSLATION 

1. TO BE    

2. TO EAT    

3. TO DRINK    

4. TO MAKE    

5. TO FLY    

6. TO LOSE    

7. TO KNOW    

8. TO MEET    

9. TO WIN    

10. TO GO    
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