
Lista de questões para UNIDADE ESCOLAR ESTADO DO ACRE – MIGUEL LEÃO ( CONTEÚDO:



ATIVIDADE EXTRA – INGLÊS / 1ª SÉRIE – NOITE (PROF. LAWDO NATELL)

TEXT STUDY/ VOCABULARY/ TENSES/ PRONOUNS (1ª SÉRIE, TURNO NOITE)

TEXT 01

01. Observe a tirinha que segue e então identifique a alternativa correta:

A) O condutor do veículo está contando ao policial que ele não estava falando ao celular e sim estava
assistindo a um programa de TV.

B) O policial está perguntado ao motorista do carro o que aconteceu.
C) Tanto o policial quanto o motorista do veículo estão conversando sobre o programa de TV favorito

dos dois.
D) As duas situações descritas pelo motorista estão acontecendo no exato momento da fala.
E) O policial vai prender o condutor por dirigir embriagado.

TEXT 02
Hidden câmera in hotel room films Family



A family from New Zealand had a shock when they stayed at a hotel in Ireland. There was a hidden
camera in their hotel room. The camera was live-streaming their actions over the Internet to the world.
The father in the family was an IT security consultant. He was an expert on wifi networks. When he was
in his room, he scanned the wifi network at the hotel. He noticed there was one device called "IP
camera". This device did not belong to him or his wife, so he became suspicious. He was able to find the
live-stream from the camera on the hotel's network. He said: "I could see the live-stream video of myself
looking at my phone. I had this horrible, sinking feeling that we were being watched."
The man finally found the camera hidden in a smoke detector in the ceiling of his hotel room. He
immediately contacted the company Airbnb to complain. He said Airbnb did not give him any advice
about what to do. He said Airbnb did not seem to think the hidden camera was a problem. Airbnb later
said they had made a mistake and apologized to the man and his family. It said: "The safety and privacy
of our community is our priority. We strictly prohibit hidden cameras in hotels." Hidden cameras in hotel
rooms are becoming a problem around the world. Last year, two South Korean men were arrested for
secretly filming 1,600 guests in "love hotels". These are where couples go for a "romantic" time.Sources:

https://www.nbcnews.com/news/us-news

Instruções: As questões 2,3 e 4 constam com quatro alternativas e de acordo com o texto. Apenas uma
assertiva é correta.

02.In what country was the hotel the family stayed in?

A) New Zealand
B) Iceland
C) United Kingdom
D) Ireland

03. What industry does the family's father work in?

A) Telecommunications
B) IT
C) Tourism
D) The hotel industry

04. What did the father scan?

A) The view
B) A barcode
C) His holiday fotos
D) The hotel's wifi network

Instruções: As questões 5,6,7 e 8 devem ser respondidas em INGLÊS e de acordo com o texto.

05. What is the name of the company that said sorry to the family?
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Resposta: The name of the company is AIRBNB

06. What did the company say was a priority for its community?
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Resposta: SECURITY AND PRIVACY

07. What is becoming a problem around the world?
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________



Resposta: HIDDEN CAMERAS

8. How many guests were secretly filmed at Korean love hotels?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________
Resposta: 1.600 guests were secretly filmed

Com relação o estudo do PRESENT SIMPLE responda o que se pede em cada questão.

09. In the sentence, “biological agents do not survive well”, the use of the Present Tense implies:

A) Doubt.
B) Condition.
C) Probability.
D) Objectivity.
E) Certainty.

10. (Adaptada) ____________ your children often ____________ what she wants?

A) Do / get
B) Does / gets
C) Does / get
D) was / got
E) is / got

TEXT 03

O cartaz de série televisiva será suporte para a questão 11:

Available at: http://www.amazon.com/Prison-Break-Season-Red-Tag/dp/B004VLKYI2



11. A série de TV norte americana PRISON BREAK conquistou milhares de fãs no mundo inteiro. Na
série Lincoln Burrows está no corredor da morte e será executado por um assassinato que seu irmão
caçula, Michael, está convencido de que ele não cometeu. Sem ter como ajudar o irmão, Michael decide
cometer um crime, ocasionando sua prisão e condução para a penitenciária estadual Fox River, onde
está Lincoln. Um dos responsáveis pela construção do presídio, Michael possui as plantas do local e fez
uma tatuagem pelo corpo como o plano de fuga para libertar o irmão. Em sucessos de audiência como
PRISON BREAK é muito comum a criação de uma frase marcante que será uma referência para a série
e que ajudará na sua promoção – a Tagline. Agora, você vai indicar qual melhor Tagline poderá ser
utilizada na promoção do seriado.

A) Every Body Has Secrets
B) What You Don’t Understand Can Kill You
C) Genius Has Side Effects
D) Escape Is Just The Beginning
E) America’s Favorite Serial Killer

TEXT 04

Leia o texto a seguir para responder a questão 12:
Mystic falls becomes the target town for vampires with the return of Stefan & Damon Salvatore. Stefan,
the controlled brother who's focused on his humanity, enrolls at high school attempting a normal life
whereas his brother Damon, the dashing, gorgeous, irresistible and dangerous brother makes Stefan's
life a misery while trying to steal his girlfriend, Elena, along the way. With the confusing emotions,
deceiving acts and hidden talents, comes a deep history from 1864 that Damon is determined to
overcome by rescuing the Salvatore brothers' old love, Katherine, with the help of Elena's witch friend.

- Written by Fiona Anderson
Available at: www.imdb.com

12. Sinopse é a apresentação sintética, objetiva e precisa, de uma estrutura narrativa, a partir do enredo
principal, destacando-se elementos de espaço e tempo, personagens principais e situações-chaves. A
partir da leitura da sinopse apresentada e através de suas características pode-se inferir que
corresponde à sinopse de

A) Um filme.
B) Uma novela.
C) Uma série.
D) Um desenho animado.
E) Um documentário.

TEXT 05

A horrific plane crash leaves 48 passengers alive, and stranded on a remote island
in the South Pacific. The survivors include doctor Jack, now freed prisoner Kate,
one hit wonder rock star Charlie, Iraqi military vet Sayid, and a mysterious man
named Locke. For a while their goal is simple survival, but they soon realize that it
was far more than mere chance that brought them together, and each of them has a
purpose that will help them unlock the island's secrets.

- Written by rmlohner
Available at: www.imdb.com

13. Gênero, de acordo com o dicionário Aurélio, é um conjunto de espécies que apresentam certo
número de caracteres comuns convencionalmente estabelecidos. Pode ser também qualquer



agrupamento de indivíduos, objetos, fatos, ideias, com caracteres comuns. Assim, para a comunicação,
gênero é um tipo de audiovisual que é classificado pelo estilo, forma e proposta. Com base nas
características presentes no texto, ele descreve uma atração televisiva que pertence a quais gêneros
em língua inglesa?

A) Sci-fi and Drama.
B) Musical and Thriller.
C) Horror and Action.
D) Thriller and Documentary.
E) Adventure and Romance.

TEXT 06

Sobre o texto, marque a alternativa correta:

ADIDAS

Adidas is one of the world’s top sporting brands. It is
based in Germany and includes other brands like Reebok
in its group. The three parallel bars that form its logo is
known worldwide. The company bought these “Three
Stripes” from a Finnish sports company in the 1950s.
Adidas has provided quality sporting goods for decades.
They create a very strong brand loyalty among consumers.
Many people wear Adidas clothes and shoes as a fashion
statement. The company also manufactures other
products such as bags, glasses and watches. Adidas is
heavily into sponsoring sports stars and teams. It is
involved in sponsorship deals with the top soccer, rugby

and cricket teams all over the world. Its current marketing slogan perhaps sums up the company’s
success – “Impossible is Nothing”.

(Lessonshttp://www.businessenglishmaterials.com/adidas.html#ixzz22iS0PYB1.Acessed in August , 5th)

14. “It is based in Germany and includes other brands like Reebok in its group.” No fragmento extraído
do texto os pronomes destacados, IT e ITS, podem ser classificados como:

A) Pronome indefinido e pronome pessoal
B) Pronome recíproco e pronome possessivo
C) Pronome pessoal do caso oblíquo e pronome possessivo adjetivo
D) Pronome pessoal do caso reto e pronome possessivo adjetivo
E) Pronome pessoal do caso reto e pronome possessivo substantivo

IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO



15. Os verbos são entes linguísticos de muita importância para os idiomas em geral, pois o uso destes
revela muito sobre a intencionalidade do emissor conforme as situações de uso. Ao empregar a
construção HAS BEEN GETTING ON, o personagem pretende

A) Enfatizar que Jane, de forma sistemática, está pertubando-o por uma DR.
B) Enfatizar que Jane, de forma sistemática, está pertubando-o por um filho.
C) Enfatizar que Jane, de forma sistemática, está pertubando-o por uma lua de mel.
D) Enfatizar que Jane, de forma sistemática, está pertubando-o por uma casa nova.
E) Enfatizar que Jane, de forma sistemática, está pertubando-o por uma visita à mãe dela.

IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO

SOURCE: GOOGLE IMAGES

16. Nas construções verificadas na imagem podemos afirmar, quanto os pronomes:

A) Pronomes pessoais
B) Pronomes possessivos
C) Pronomes relativos
D) Pronomes indefinidos
E) Pronomes interrogativos



TEXT 07

Why do we teach English?

“We are teaching or studying the teaching of English, but why do we want to teach English, as opposed
to other foreign languages? It is useful for us to consider this basic question occasionally. The
importance of English is not just in how many people speak it but in what it is used for. English is the
major language of news and information in the world. It is the language of business and government
even in some countries where it is a minority language.”

Kenji Kitao
Doshisha University (Kyoto, Japan)

17. As palavras destacadas em negrito no texto classificam - se em:

A) Adjectives
B) Nouns
C) Articles
D) Pronouns
E) Verb  To be

18. “A Língua inglesa é usada como principal idioma para a comunicação”. Após uma leitura de um
trecho do texto de Kenji.Marque com V ( VERDADEIRO ) ou F ( FALSO ).

( f ) A língua Inglesa não é usada para negócios internacionais, mas é usada para transações
governamentais.
( f ) Falar Inglês não é mais tão importante, O importante é falar corretamente a sua própria língua.
( v ) A língua inglesa é importante para a comunicação nacional e internacional em todos os setores de
atividades.
( f ) Neste mundo globalizado, não há necessidade de aprender inglês, são poucas as influencias
estrangeiras no Brasil.
( f ) A importância do inglês é a quantidade de pessoas que falam o idioma e não para quê ela é
usada.

19. OBSERVE O CARTOON ABAIXO E COLOQUE V ( VERDADEIRO ) E F ( FALSO ):



( v ) Hobbes está com dúvida no significado de uma palavra.
( v ) DOES está na sentença como um verbo auxiliar da interrogativa.
( f ) A palavra what pode ser substituída por How que não mudará seu sentido.
( v ) Na terceira cena Hobbes se assustou porque viu algo estranho no livro
( f ) Calvin e Hobbes estavam olhando para um dicionário.

20. Choose the correct answers in the parenthesis:

A) They don’t know ___ (when/what) they are going to arrive.
B) Please, tell me ___ (when/where) the airport is.
C) ___ (What / How) old are you?
D) They want to know ___ (why / where) she lives.

Imagem para a próxima questão:

21. Qual foi a reclamação dos demais clientes da barbearia?

Resposta: somente um personagem teve desconto no corte de cabelo

Observe a citação que segue e responda às questões 22, 23 e 24:



22.A palavra EXTREMISTS pode ser substituída corretamente pelo pronome pessoal

A) HE
B) US
C) THEM
D) THEY
E) ME

23. Na imagem apresentada, a palavra THEM pode ser classificada como

A) Relative Pronoun
B) Personal Pronoun
C) Interrogative Pronoun
D) Reflexive Pronoun
E) Possessive Pronoun

24.MAKE PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer previsões ou formular
hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui
sobre o assunto. Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do texto,
facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima está ligado à seguinte temática

A) Ciência
B) Teologia
C) Promoção da Paz
D) Política Internacional
E) Tecnologia

Imagem para a questão 25

Source:google



25. De acordo com o estudo dos verbos e tempos verbais, observe a imagem acima e verifique qual o
tempo verbal predominante.
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Resposta: SIMPLE PRESENT

ATIVIDADE EXTRA – INGLÊS / 2ª SÉRIE – NOITE (PROF. LAWDO NATELL)

LISTA DE QUESTÕES PARA UNIDADE ESCOLAR ESTADO DO ACRE – MIGUEL LEÃO (
CONTEÚDO: TEXT STUDY/VOCABULARY/VERB TENSES (ESTUDO DOS TEMPOS VERBAIS:
(SIMPLE PRESENT, SIMPLE PAST, SIMPLE FUTURE, SIMPLE CONDITIONAL, NEAR FUTURE,
PRESENT CONTINUOUS, PAST CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, PAST PERFECT) / RELATIVE
PRONOUNS (PRONOMES RELATIVOS) - 2º SÉRIE, TURNO NOITE )

TEXT STUDY

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – Gabriella Gomes, 24, is in nursing school. But she says she didn’t always
enjoy being a student when she was younger because she was bullied.
For years, she says her childhood peers teased her for being intelligent. She says they also made fun of
her body type because she was not as thin as the other girls. Students were verbally aggressive, calling
her names such as “whale.” Sometimes, the words escalated to actions.

source:https://globalpressjournal.com/americas/brazil/numerous-sectors-attack-bullying-in-brazil/

De acordo com o texto, responda o que se pede:



01. Como o entrevistado relata ter sofrido intimidação sistemática? Transcreva do texto o fragmento.
Resposta: She says they also made fun of her body type because she was not as thin as the other girls.
Students were verbally aggressive, calling her names such as “whale.

02. No texto não é possível afirmar que Gabriela era considerada inteligente e nem falava sobre
características do corpo. Esta afirmação está correta? Justifique, extraindo do texto fragmentos que
reafirmem tal assertiva.
Resposta:Não. For years, she says her childhood peers teased her for being intelligent. She says they
also made fun of her body type because she was not as thin as the other girls.

Imagem para as questões 3 e 4.

03. Qual a ideia principal desta afirmação?
Resposta:A cada 7 minutos uma criança sofre bullying na escola

04. Qual o tempo verbal predominante nesta afirmação?
Resposta:simple past

TEXT STUDY#2

Japanese women rebel against high heels

Women across Japan are fed up with having to wear high-heeled shoes to work. One woman is so fed
up that she started a movement to end the requirement for female employees to wear the shoes. The
movement has the hashtag KuToo. This is a combination of the Japanese words "kutsu" (which means
shoe) and "kutsuu" (which is the Japanese word for pain). The movement was started by Japanese
actress Yumi Ishikawa. She tweeted about her belief that employers in Japan should not require female
workers to wear high heels. Ms Ishikawa also launched an online petition. It asks Japan's Ministry of
Health, Labor and Welfare to forbid employers from requiring women to wear certain types of shoes.
Ishikawa's tweet is now spreading across other parts of Asia. Many women in China and South Korea
have started their own campaigns against having to wear high heels. Ishikawa told TIME magazine: "I
thought that if there are so many people who feel the same as me, why not start some sort of
movement." Many women supported Ishikawa on social media. They complained about sore feet,
bleeding heels, back pain and other health issues. A visually impaired woman in her 20s who has to



wear high heels at work said it is difficult for her to keep her balance and not fall over. A recent survey
found that over 70 per cent of women working in Tokyo wear high heels to work at least once a week.

Sources:http://time.com/5548873/japan-kutoo-high-heels

INSTRUÇÕES: Para as questões 05, 06 e 07 - Com quatro alternativas e uma única correta, responda
de acordo com o texto.

05. What did the woman start online?

A) a revolution
B) a game
C) a fight
D) a petition
06. Where did the woman's tweet spread to?

A) the north of Japan
B) her company
C) other parts of Asia
D) New York

07. What is the name of the magazine the woman spoke to?

A) TIME
B) FOOT
C) HEELS
D) PAIN

IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

08. De acordo com as afirmações sobre o BULLYING na imagem acima, marque a única alternativa
correta.

A) Uma em quatro crianças sofreram com intimidação sistemática menos de duas vezes
B) Quarenta e três por cento das crianças já sofreram intimidação sistemática cyberbullying.
C) Quarenta e três por cento das crianças já praticaram intimidação sistemática por via tecnológica -
cyberbullying .
D) Cyberbullying não tem tipificação na lei 13.185/15 no seu parágrafo único.
E) Uma em cada quatro crianças já praticaram o bullying.



Imagem para a próxima questão.

09. De acordo com a conclusão acima, pode-se afirmar que:

A) Esta prática é errada e as escolas já fazem muitas campanhas sobre o Bullying.
B) Nem todas as pessoas devam está tão atentas sobre a prática desta violência, pois já tem três leis
contra estas práticas.
C) Os pais devem ser participantes, além das escolas, assim como a sociedade, de mudanças para o
combate a este tipo de violência.
D) Somente as escolas têm que apresentar programas de combate e prevenção contra a violência
sistemática
E) A primeira lei evocada contra esta prática surgiu em 2015, lei 13.185

TEXTO

10. MAKE PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer previsões ou formular
hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui
sobre o assunto. Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do texto,
facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima está ligado à seguinte temática



A) Ciência
B) Teologia
C) Promoção da Paz
D) Política Internacional
E) Tecnologia

11. Na imagem apresentada, a palavra “I” pode ser classificada como

A) Possessive Pronoun
B) Relative Pronoun
C) Personal Pronoun
D) Interrogative Pronoun
E) Reflexive Pronoun

12. Na citação de Malala, os vocábulos GIRLS and WOMEN poderiam ser corretamente substituídos
pelo seguinte PERSONAL PRONOUN:

A) It
B) They
C) Them
D) He
E) Her

Texto para a próxima questão:

SOURCE: http://poetry.wrr.ng/giving-peace-chance-goodness-ayoola/

HELPFUL VOCABULARY:
TO KEEP – KEPT – KEPT: Manter, guardar
TO ACHIEVE: Atingir, alcançar, conseguir
TO UNDERSTAND: Entender, compreender



13.MAKE PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer previsões ou formular
hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui
sobre o assunto. Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do texto,
facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima apresenta

A) Uma reflexão sobre a maneira de obtenção da paz.
B) uma proibição ao uso de armas nucleares.
C) uma definição de sorte.
D) uma sugestão para se conseguir sorte.
E) Uma crítica aos adeptos de jogos de azar.

Imagem para a questão 14:

14. Na construção I USED TO LOVE HER, o pronome pessoal HER apresenta função de

A) Sujeito
B) Objeto
C) Adjetivo
D) Substantivo
E) Advérbio

Imagem para a próxima questão:

Disponível em: <http://inglesemquadrinhos.blogspot.com.br>. Acesso em: 11 jun. 2014.



15. Idioms são expressões idiomáticas usadas em inglês que, mesmo traduzindo seu significado, ainda
carecem de uma explicação ou interpretação. Com base na leitura da tirinha anterior, a expressão “head
on” implica que a personagem Linus

A) admite que não gosta de encarar os problemas de frente, preferindo, assim, evitá-los, fugindo deles.
B) critica aqueles que decidem fugir o tempo inteiro dos problemas em vez de enfrentá-los abertamente.
C) sugere que a melhor maneira de enfrentar os problemas é começar pelos menores e mais fáceis.
D) acredita que aprender Filosofia é, sem dúvida, a melhor maneira de aprender a lidar com os
problemas.
E) reconhece que não há nenhuma outra forma de lidar com os problemas, senão enfrentando-os
diretamente.

Text study

EBOLA VIRUS DISEASE
Key facts

The Ebola virus causes an acute, serious illness which is often fatal if untreated. Ebola virus disease
(EVD) first appeared in 1976 in 2 simultaneous outbreaks, one in Nzara, Sudan, and the other in
Yambuku, Democratic Republic of Congo. The latter occurred in a village near the Ebola River, from
which the disease takes its name.
Ebola virus disease (EVD), formerly known as Ebola hemorrhagic fever, is a severe, often fatal illness in
humans.
The virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through
human-to-human transmission.
The average EVD case fatality rate is around 50%. Case fatality rates have varied from 25% to 90% in
past outbreaks.
The first EVD outbreaks occurred in remote villages in Central Africa, near tropical rainforests, but the
most recent outbreak in West Africa has involved major urban as well as rural areas.
Community engagement is key to successfully controlling outbreaks. Good outbreak control relies on
applying a package of interventions, namely case management, surveillance and contact tracing, a good
laboratory service, safe burials and social mobilization.
Early supportive care with rehydration, symptomatic treatment improves survival. There is as yet no
licensed treatment proven to neutralize the virus but a range of blood, immunological and drug therapies
are under development.
There are currently no licensed Ebola vaccines but 2 potential candidates are undergoing evaluation.

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/)

16. O gênero textual na qual pertence o texto EBOLA VIRUS DISEASE é um(a)

A) Texto jornalístico com conteúdo científico
B) Resenha crítica sobre artigo científico
C) Pauta publicitária sobre ciências
D) Receita culinária
E) Manual de instruções



17. O SIMPLE PRESENT TENSE é um tempo verbal amplamente utilizado em língua inglesa para
designar uma ação real ou concreta no tempo presente do modo indicativo. Indique a alternativa que
não apresenta verbo destacado flexionado no SIMPLE PRESENT TENSE.

A) “The average EVD case fatality rate is around 50%.”
B) “The latter occurred in a village near the Ebola River...”
C) “Early supportive care with rehydration, symptomatic treatment improves survival.”
D) “Good outbreak control relies on applying a package of interventions (…)”
E) “The Ebola virus causes an acute, serious illness which is often fatal if untreated.”

18. No fragmento: “Ebola virus disease (EVD) first appeared in 1976 in 2 simultaneous outbreaks, one in
Nzara, Sudan, and the other in Yambuku, Democratic Republic of Congo.” O tempo verbal presente
nesta oração é

A) Present perfect
B) Simple future
C) Simple past
D) Present continuous
E) Simple present

19. Ao utilizar o expediente das palavras cognatas e o vocabulário ativo, o leitor está capacitado a
informar, de maneira superficial, a ideia principal do texto. A técnica da leitura em espiral ou leitura não
linear pode ser aplicada aos textos ricos em palavras transparentes. Consoante à leitura do texto sobre
os fatos concernentes ao vírus Ebola verifica-se que

A) o vírus foi transmitido de pessoas aos
animais numa primeira fase, depois os animais
infectaram outros animais que infectaram
outras pessoas.
B) o Ebola já foi denominado de Dengue
hemorrágica.
C) a incidência de casos de contaminação pelo
vírus Ebola já chega a mais de 50% no
continente africano.
D) a denominação Ebola veio do nome de um
rio que fica no Congo em um dos primeiros
lugares onde o vírus apareceu.
E) já há duas vacinas em fase de testes em
humanos para combater o vírus Ebola.

Text study

Background – reverse graffiti

This novel form of producing art has a strong environmental message. Firstly, it doesn't involve the use
of paint, ink or paper. Secondly, and perhaps more significantly, there's an ecological resonance in its
temporariness – over time, build-up of dirt will cause it to fade, giving a clear demonstration of the effects
of pollution in the atmosphere.
The concept of reverse graffiti has been around for the past ten years or so, and the expressions clean
tagging, dust tagging and grime writing are also sometimes used to refer to the same concept. Its main
pioneer is UK artist Paul Curtis, who often goes by the pseudonym Moose. Curtis' work has sparked a



fair bit of debate, some admiring it as art, and others decrying it as vandalism. On occasions Curtis has
faced the threat of prosecution but, so far, hasn't had a case made successfully against him since, as he
points out himself, 'no-one owns the dirt'.
Not surprisingly, companies have been quick to catch on to the marketing potential of reverse graffiti,
with big corporations using it to advertise their products. More recently Curtis has gone commercial by
creating eco-friendly advertising company Symbollix, which has been hired by a number of large
companies (Coca-Cola, Smirnoff, UK's Channel 4 and Microsoft) for their publicity campaigns. In this
sense then there's a link between reverse graffiti and the concept of guerrilla advertising – using thought-
provoking, unconventional advertising techniques in unusual but highly visible locations. In an attempt to
highlight its eco-friendliness, use of reverse graffiti for promotional purposes is often referred to as clean
advertising.
Graffiti is a loan word from Italian, dating back to the mid-nineteenth century and based on graffio
meaning 'a scratch'. Though graffiti is strictly speaking a plural form (with singular form graffito), its use in
contemporary English is as a mass (uncountable) noun, which takes a singular verb as in e.g.: The
graffiti was all over the walls.

Available in: http://www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/reverse-graffiti.html

20. O grafite reverso é uma nova proposta de grafite que surgiu no Reino Unido. Conceito proposto pelo
britânico Paul Curtis (aka Moose) podendo ser ecologicamente e comercialmente viável. Isto explica-se
pelo fato que

A) Usa uma tinta especial que facilita sua remoção sempre que necessário, a pesar de seu custo alto.
B) É uma técnica primitiva de garfite, muito embora seja relativamente cara.
C) remove a poluição urbana com uso de produtos biodegradaveis, além de ser de baixo custo.
D) A técnica é simples, entretanto sua duração é bem maior que as demais.
E) Grandes marcas anelam anunciar com artistas dedsconhecidos a fim de valorizar seus produtos.

Text study

reverse graffiti

noun [uncountable]

a method of drawing or writing on walls and other surfaces in public places by removing dirt from them
'The technique, known as reverse graffiti, is popping up in cities around the world. Curtis removes the
dirt, grime and pollution that people are so accustomed to seeing and replaces it with something he
thinks is becoming scarcer: nature.'

San Francisco Examiner 16th July 2010

21. O texto Reverse Graffiti, por suas características de forma e por seu propósito comunicativo, é
exemplo do gênero

A) entry (a definition in the dictionary about a word).
B) shopping list (a list people take to the supermarket).
C) e-mail (electronic message).
D) letter (written message to a person or a group, sent by mail in an envelope).
E) news (reports, broadcast over radio or TV, printed in a newspaper, etc.).

Observe o grafite que segue



SOURCE: @banksy
22. As inscrições em grafite são conhecidas desde o Império Romano quando os antigos romanos
utilizavam carvão para escrever palavras de protesto nas paredes. O grafite contemporâneo consiste
em uma forma de arte de rua em que os desenhos feitos com spray exprimem ideias e modificam a
paisagem urbana. Esse tipo de arte é muitas vezes vista como poluição visual e vandalismo contra o
patrimônio público. Após a leitura do grafite do artista britânico BANKSY percebe-se que

A) os animais de circo não se encontram felizes com sua condição.
B) a raça humana irá deixar de evoluir e, dessa forma, animais mais inteligentes dominarão o cenário.
C) há uma forte crítica ao problema dos animais silvestres que são mantidos em cativeiro pelos seres
humanos.
D) os maus-tratos sofridos pelos animais mundo a fora são ignorados pelas autoridades componentes.
E) o artista se identifica com a série de filmes PLANETA DOS MACACOS e faz apologia aos mesmos.

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA PARA AS QUESTÕES 23,24 E 25.

23. (ITA )

The defenders of Normandy were not the best of Hitler's
army. Those were in Russia and Italy, as well as in France,
but on the other side of the Seine, the Pas-de-Calais, which
the Germans thought the more likely invasion target.
(Extracted from Time – June 6, 1994)

– O pronome demonstrativo "those" faz referência aos:

A) Soldados escalados para a defesa da Normandia.
B) Soldados soviéticos da Ásia Central.
C) Soldados mais adestrados do exército de Hitler.
D) Soldados das divisões estacionárias.
E) Soldados russos, italianos e franceses.



24. (UNIRIO) Researchers at Ohio State have developed a way to speed up
the growth of native shade trees – and the local utility plans
to help promote these saplings to homeowners.

(Popular Science – October, 1994, p.39)

– A palavra THESE em "…and the local utility plans to help
promote these saplings to homeowners" refere-se a:

A) plans.
B) trees.
C) researchers.
D) bills.
E) costs.

25. (UNESP) I know he'll tell __________ a different story.

A) they
B) his
C) your
D) we
E) us

ATIVIDADE EXTRA – INGLÊS / 3ª SÉRIE – NOITE (PROF. LAWDO NATELL)

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY;PHRASAL VERBS:VERB TENSES (ESTUDO DOS
TEMPOS VERBAIS);VERB MOODS (ESTUDO DOS MODOS VERBAIS);PRONOUNS STUDY- 3º
SÉRIE, TURNO NOITE )

Text study



 Bullying is the use of force, threat, or coercion to abuse, intimidate or aggressively dominate others.
The behavior is often repeated and habitual. One essential prerequisite is the perception, by the bully or
by others, of an imbalance of social or physical power, which distinguishes bullying from conflict.
Behaviors used to assert such domination can include verbal harassment or threat, physical assault or
coercion, and such acts may be directed repeatedly towards particular targets. Rationalizations of such
behavior sometimes include differences of social class, race, religion, gender, sexual orientation,
appearance, behavior, body language, personality, reputation, lineage, strength, size, or ability. If
bullying is done by a group, it is called mobbing.

 Bullying can be defined in many different ways. In the United Kingdom, there is no legal definition of
bullying, while some states in the United States have laws against it. Bullying is divided into four basic
types of abuse – emotional (sometimes called relational), verbal, physical, and cyber. It typically involves
subtle methods of coercion, such as intimidation. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Bullying

Responda as questões 01,02,03 e 04 de acordo com os texto acima.

01. A Intimidação sistemática não pode ser praticada por grupo de pessoas. Só é admitida de uma
pessoa para outra. Justifique esta resposta extraindo do texto o fragmento em inglês que ratifica ou
retifica tal afirmação.
Resposta: inverdade, pode ser praticada por um grupo de pessoas. Justificativa do texto: . If bullying is
done by a group, it is called mobbing.

02. O bullying, segundo o texto, tem definição em todas as partes do mundo. Justifique esta afirmação,
transcrevendo do texto o fragmento.
Resposta: No texto não há referência sobre a definição em todas as partes do mundo. Justicicativa do
texto: Bullying can be defined in many different ways. In the United Kingdom, there is no legal definition
of bullying, while some states in the United States have laws against it.

03. Também pode ser praticado por via digital, tais como: e-mail, redes sociais, fotos adulteradas
digitalmente, etc. É possível verificar esta passagem no texto? Justifique a resposta.
Resposta: sim, é possível. Justificativa do texto: Bullying is divided into four basic types of abuse –
emotional (sometimes called relational), verbal, physical, and cyber. It typically involves subtle methods

of coercion, such as intimidation.

04. “Bullying can be defined in many different ways. In the United Kingdom, there is no legal definition of
bullying, while some states in the United States have laws against it. Bullying is divided into four basic
types of abuse – emotional (sometimes called relational), verbal, physical, and cyber. It typically involves
subtle methods of coercion, such as intimidation.” Neste parágrafo,algumas ideias são abordadas, cite
duas.( responda em Português).
Resposta:  a definição diferenciada em algumas partes do mundo. Reino Unido, por exemplo, o texto
fala que não há uma definição legal. E quatro tipos de bullying, o texto descreve, o emocional,verbaletc.

TEXT STUDY#2

Times are hard for schools in England because they have so little money to spend. They have to cut
back on many things. There is austerity in the UK so the government has cut school budgets. One head
teacher at a school in London does not have enough money to pay for cleaners or canteen staff. This
means she has to help to clean the toilets and serve students in the school cafeteria. Ms Siobhan Lowe
is head of Tolworth Girls' School in south London. She recently told reporters that she was embarrassed
because her school did not have enough money to support students. Ms Lowe said she has sold school
land, cut subjects and fired her deputy-head teacher to keep her school open.
The south London school is typical of many schools in the UK. Thousands of head teachers have to
make difficult decisions about how to spend their school's money. More than 7,000 head teachers
recently wrote to 3.5 million parents to explain why the schools have no money. Many parents have
become volunteers at schools to help the children. Some schools have asked parents to provide toilet



paper and other basics for the school toilets and classrooms. One school only has enough money to give
students one sheet of A4 paper a month. Head teachers want to meet the UK's education secretary, but
he refused to meet them. The UK's Department for Education said funding for education was a
government priority.

Sources:https://www.bbc.com/news/education

Instruções para as questões 05,06,07 e 08.DE ACORDO COM O TEXTO ACIMA, MARQUE A ÚNICA
ALTERNATICA CORRETA.

05.What is the south London school typical of?

A) excellence
B) a north London school
C) many schools in the UK
D) schools in poorer countries

06. How many parents did head teachers write to?

A) 4.5 million parents
B) 5.5 million parents
C) 5.3 million parents
D) 3.5 million parents

07.What kind of paper did schools ask parents to provide?

A) toilet paper
B) A4 paper
C) exam paper
D) newspaper

08. Who did head teachers want to meet?

A) the education secretary
B) the Prime Minister
C) a soccer player
D) Donald Trump

IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.



09. O termo que inicia esta placa publicitária pode ser classificado como:

A) adjetivo
B) substantivo
C) advérbio
D) preposição
E) conjunção

IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

10. O termo grafado com o sufixo –ING pode ser classificado como:

A) Verb
B) Adjective
C) Noun
D) Adverb
E) Preposition

A citação que segue servirá de base para as questões 11 e 12:



SOURCE: GOOGLE IMAGES

HELPFUL VOCABULARY
IF = Se
MEMORIES = Lembranças
THROUGH = Através
MIND = Mente, cabeça
TO USE TO = Costumar

11. Na língua inglesa existem verbos regulares e irregulares, basicamente, referindo-se às ações do
passado. Na citação ocorre à predominância de ações passadas, nela podemos encontrar

A) somente verbos regulares.
B) apenas verbos irregulares.
C) 4 verbos irregulares e 2 regulares.
D) 5 verbos regulares e 1 irregular.
E) 4 verbos regulares e 2 irregulares.

12. Conforme a leitura do texto é correto afirmar que

A) O autor está arrependido de não ter conhecido uma pessoa.
B) O interlocutor não é amigo comum dele e de outra pessoa.
C) O interlocutor acha graça dos sentimentos do autor.
D) Há certo menosprezo por parte do autor da citação em relação à outra pessoa.
E) A expressão I USED TO ficou conhecida por todo o mundo.

Texto para as questões 13, 14 e 15:



13. MAKE PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer previsões ou formular
hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui
sobre o assunto. Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do texto,
facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima está ligado à seguinte temática:

A) Educação e coragem
B) Paz interior e determinação
C) ducação e ódio
D) Coragem e vingança
E) ingança e educação

IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

14. De acordo com a citação, responda o que se pede. Os verbos da língua inglesa podem ser
classificados em Ordinary, Auxiliary, Regular, Irregular, Linking e Modal. A partir do texto acima,
classifique os verbos do fragmento IS TELLING;

A) Ambos são AUXILIARY.
B) Os dois verbos são ORDINARY.



C) Há um verbo LINKING e outro ORDINARY.
D) Há um verbo AUXILIARY e outro ORDINARY.
E) Os verbos da locução são MODAL.

15. A expressão BE PEACEFUL e LOVE EVERYONE caracteriza:

A) O imperativo afirmativo
B) O presente do Indicativo
C) O presente do Subjuntivo
D) O imperativo negativo
E) Uma proibição imperativa

A citação que segue servirá de base para a questão 16:

HELPFUL VOCABULARY:
WE ARE: somos
THE ONLY SPECIES: a única esécie
WITH POWER: com poder
THE EARTH: a Terra
AND ALSO: e também
IT: ela

16. MAKE PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer previsões ou formular
hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui
sobre o assunto. Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do texto,
facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima apresenta



A) uma sugestão de proteção aos seres, das plantas e flores
B) Uma reflexão sobre a maneira de como podemos destruir, assim como proteger a Terra
C) Uma crítica aos adeptos do desmatamento e não aceitação a proteção do planeta
D) uma proibição a ideologia de proteção das espécies
E) uma definição dos seres e de como são destrutivos

A citação que segue servirá de base para a questão 17:

17. Malala Yousafzai é uma ativista paquistanesa. Foi a pessoa mais nova a ser laureada com um
Prêmio Nobel (da Paz em 2014) . Na citação acima, Malala aborda à seguinte temática

A) Ciência e tecnologia nas escolas
B) Promover a leitura e a liberdade para trabalhar
C) Promoção da Paz e liberdade para trabalhar
D) Política Internacional a favor da paz
E) Promoção da educação para as meninas

A imagem que segue servirá de base para a questão 18:



18. Conforme a leitura do texto é correto afirmar que

A) Há uma solicitação para a redução da fabricação de armas.
B) ocorre uma proibição em relação ao uso de armas químicas.
C) Há um pedido visando à promoção da paz entre os homens.
D) existe uma crítica aos governantes mundiais.
E) se enaltece às conquistas por uso da força.

Imagem para a questão 19:

19. O filme de animação ZOOTOPIA ficou famoso no mundo inteiro ao ter como protagonistas animais.
Da esquerda para a direita: Nick Wilde e Judy Hopps. Em inglês, estes animais corresponderiam a

A) Fox e Bunny
B) Rhino e Lion
C) Giraffe e Squirrel.
D) Fox e Squirrel.
E) Owl e Bunny

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA

20. (UFAL)
If you're planning a trip abroad __________ summer, don't
let phrasebooks leave you tongue-tied.

A) a
B) an
C) the
D) this
E) that

21. (PUCMG)
I had just participated in a project that was to determine the
minimum size of forest fragment necessary to save native
species of animals and plants from extinction. With this
information, scientists could then work to form preservation
areas in the forest fragments left behind by cattle ranchers.

– The word THIS refers to the:

A) utilization of many valuable native species



B) necessity of urgently saving birds from extinction
C) size of the forest needed for wildlife reserves
D) destruction of thousands of native species

22. (UNIFESP)
The rise of molecular biology since the late 1950s has had
the gradual and quite unforeseen effect of turning the eyes
of medical scientists increasingly toward the basic
mechanisms of life, rather than disease and death. Of
course, this has always been the orientation of all nonmedical
biologists, studying growth, reproduction, nutrition
or any of the other characteristics shared by all living things.

– A palavra "this" refere-se a:

a) research in molecular biology.
b) gradual and unforeseen effect.
c) medical scientists.
d) study of basic mechanisms of life.
e) study of disease and death.

23. (MACKENZIE-adaptada)
Marque a alternativa que apresenta a versão do seguinte diálogo, em inglês:

"Aquele é o Tim perto da porta?"
"Não, Tim é o que está na janela."

A) "Is that Tim on the door?"
"No, Tim is the one on the window."
B) "Is that Tim near the door?"
"No, Tim is the one on in the window."
C) "Is that Tim next to the door?”
"No, Tim is that one through the window."
D) "Is that Tim over the door?"
"No, Tim is that one across the window."
E) "Is that Tim by the door?"
"No, Tim is the one at the window."

24. (UEL )
"A Chinese employee at Motorola complained that the
company had been cheated when it bought numbers
wholesale for its own staff, because IT was given numbers
that all ended in 4 (e.g. 54-7424), which means death."

– The capital word IT in the sentence above refers to:

A) wholesale.
B) a Chinese employee.
C) the Motorola company.
D) the number 54-7424.
E) death.


