


1) EXERCÍCIOS “PHRASAL VERBS”

2)TAREFA DE CASA
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 2 – Conhecer e
usar a língua estrangeira moderna como
instrumento de acesso a informações e a
outras culturas e grupos sociais.
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H5 – Associar vocábulos e expressões de um
texto em LEM ao seu tema.
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E X E R C I S E S
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QUESTÃO 01 (C2H5)
No mundo da bolsa de valores, a figura do touro (Bull Market) representa a força de alta. Já
o urso (Bear Market) representa a força de baixa. De acordo com o cartum anterior, o uso
do verbo frasal KEEP UP remete à

A. dificuldade dos investidores compreenderem o melhor momento para comprar ou
vender suas ações.

B. especulação que faz com que investidores mantenham suas ações ao invés de se
desfazerem delas.

C. incapacidade dos investidores de acompanharem a elevação dos preços das ações na
bolsa de valores.

D. impossibilidade de se prever quando as ações na bolsa de valores vão apresentar uma
alta ou uma queda.

E. imprevisibilidade da bolsa de valores, que provoca reflexos econômicos em todos os
setores financeiros.
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QUESTÃO 02 (C2H5)
Se há vidas que dão um filme, a de Louis Zamperini é uma delas. Foi aos Jogos Olímpicos,
conheceu Hitler, lutou na guerra, sobreviveu ao Pacífico, foi torturado, descobriu a fé e
perdoou os inimigos. Conforme a citação acima, o verbo frasal “bring up” remete

A. à atitude daqueles que dizem perdoar mas não perdem a oportunidade de trazer à tona
o passado para confrontar aquele que errou.

B. à postura daqueles que afirmam que são capazes de perdoar alguém, mas, reconhecem
que não conseguem esquecer o erro cometido.

C. à intolerância daqueles que não aceitam as pessoas que cometem erros e são, por essa
razão, incapazes de exercer o verdadeiro perdão.

D. à incapacidade daqueles que se recusam a aceitar um pedido sincero de perdão e vivem
a vida com o peso da mágoa em seus corações.

E. à indecisão daqueles que não conseguem perdoar uma pessoa que errou, mas, ao
mesmo tempo, não conseguem se afastar dela.
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http://garfield.dale.ro/garfield-1996-december-30.html
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QUESTÃO 03 (C2H5)

Muitos verbos em inglês consistem em duas partes: um verbo “base” (tais como
bring, take, go, come) acompanhados de uma preposição ou de uma partícula
adverbial (tais como up, down, out, in, off). No segundo quadro da tirinha, foi
retirada a palavra que acompanha o verbo GO. A preposição que completa o sentido
do verbo na fala do personagem é
a) in.
b) on.
c) off.
d) out.
e) down.
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A Tall Order

The sky isn't the limit for an architect building the

world's first invisible skyscraper.

Charles Wee, one of the world's leading high-rise architects, has a confession to make: he's

bored with skyscrapers. After designing more than 30, most of which punctuate the skylines of

rapidly expanding Asian cities, he has struck upon a novel concept: the first invisible skyscraper.

As the tallest structure in South Korea, his Infinity Tower will loom over Seoul until

somebody pushes a button and it completely disappears.

When he entered a 2004 competition to design a landmark tower, the Korean-American

architect rejected the notion of competing with Dubai, Toronto, and Shanghai to reach the summit

of man-made summits. "I thought, let's not jump into this stupid race to build another `tallest'

tower," he says in a phone conversation. "Let's take an opposite approach — let's make an anti-

tower."
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The result will be a 150-story building that fades from view at the flick of a

switch. The tower will effectively function as an enormous television screen, being

able to project an exact replica of whatever is happening behind it onto its façade. To

the human eye, the building will appear to have melted away.

It will be the most extraordinary achievement of Wee's stellar architectural

career. After graduating from UCLA, he worked under Anthony Lumsden, a prolific

Californian architect who helped devise the modern technique of wrapping buildings

inside smooth glass skins.

HINES, N. Disponível em: <http://mag.newsweek.com>. Acesso em: 13 out. 2013. (adaptado)
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QUESTÃO 04 (C2H5)

No título e no subtítulo desse texto, as expressões "A tall order" e "The sky isn't the limit"

são usadas para apresentar uma matéria cujo tema

A)são as inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em

Seul.

B)são as confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus.

C)são as técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia.

D)é a competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo.

E)é a construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia.
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QUESTÃO 05 (C2H5)

Os verbos frasais (phrasal verbs) são verbos que tem o seu sentido alterado em razão do
acréscimo de uma preposição ou de uma partícula adverbial a ele. De acordo com o texto
da imagem, o verbo frasal to even out remete, provavelmente

A) a uma flagrante postura de superioridade assumida pelo homem em função da gigantesca
disparidade salarial existente entre ele e o restante dos funcionários de sua empresa.

B) a uma desprezível atitude de arrogância do homem diante da imensa parcela da população
mundial que não possui uma remuneração tão elevada quanto a dele.

C) a uma sensação de inferioridade experimentada pelo homem que vê, na sua remuneração,
um mecanismo para compensar o que ele julga serem desvantagens.

D) a uma visível falta de compromisso profissional do homem em relação à empresa na qual
ele trabalha, por ele não aceitar, em absoluto, renegociar seu salário em tempos de crise.

E) à uma irritante falsa modéstia cultivada pelo homem que diz não fazer por onde merecer
o recebimento de um salário tão acima da média em relação aos outros trabalhadores.
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ESCREVA A DEFINIÇÃO DE 
PHRASAL VERBS E EXEMPLIFIQUE:

17


