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I. TEXT STUDY

II.VOCABULARY ( PHRASAL VERBS AND
IDIOMS )

III.GRAMMAR – OVERVIEW

• TENSES
• MOOD
• IF CLAUSES
• COMPETÊNCIA 2 E HABILIDADES
(5,6,7 E 8)
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CONTEÚDO: MOOD AND VERBS - REVIEW

No fragmento musicado pode-se verificar a
estrutura predominante como sendo:

A) IMPERATIVE EM FORMA DE CONVITE
B) IMPERATIVE EM FORMA DE PEDIDO
C) IMPERATIVO EM FORMA DE ORDEM
D) SUBJUNCTIVE MOOD
E) CONDITIONAL CLAUSE

QUESTÃO 02
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CONTEÚDO: IDIOMATIC EXPRESSION - REVIEW

Idioms, também conhecidos como idiomatic
expressions, são expressões que ao serem traduzidas
palavra por palavra não fazem o menor sentido. Um
exemplo, em português, é a expressão “mais perdido
que cego em tiroteiro“. Por assim dizer o IDIOM “ when
pigs fly” na sentença é melhor traduzida:

A) Quando os porcos voarem
B) Quando ficar mais gordo
C) No dia de são nunca
D) No dia que os biscoitos acabarem
E) No dia que os porcos voltarem

QUESTÃO 03
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

Lava Mae: Creating Showers on Wheels for the Homeless

San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on
the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to
showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate
them.

But Doniece Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-
old former marketing executive started Lava Mae, a sort of showers on wheels, a
new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations
for the homeless. Each bus will have two shower stations and Sandoval expects
that they'll be able to provide 2,000 showers a week. ANDREANO, C. Disponível em:

http://abcnews.go.com. Acesso em: 26jun. 2015
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 04

A relação dos vocábulos shower, bus e homeless, no texto, refere-se a:

A) empregar moradores de rua em lava a jatos para ônibus.
B) comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade.
C) exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros.
D) abrigar dois mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados.
E) criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua.
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 05

“Usamos a expressão gênero textual como uma noção
propositalmente vaga para referir os textos materializados
que encontramos em nossa vida diária e que apresentam
características sócio comunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica.
Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são
inúmeros.” Consoante a teoria dos gêneros textuais, o texto
retirado de um site da internet apresenta características:
A) Literárias
B) Lúdicas
C) Ficcionais
D) Persuasivas
E) Científicas
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 06

Os gêneros textuais são todos os tipos
de textos literários ou não. Estes textos
apresentam uma função comunicativa e
social. Ao observar o texto, verificam-se
na segunda parte características:

A) poéticas.
B) ficcionais.
C) científicas.
D) instrucionais.
E) subjetivas.
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 07

Taken from <www.arcamax.com/cathy>.
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 07

A tirinha acima mostra de modo irônico:

A) a rápida obsolescência das invenções tecnológicas.
B) a burocracia que pode envolver uma transação comercial.
C) a indiferença na relação entre pais e filhos.
D) a reação exagerada diante de um problema rotineiro.
E) o conflito entre as gerações X e Y.
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 08

Taken from <http://adsoftheworld.com/media/print/avaya_sorry>.

A publicidade cria propagandas de cunho comercial.
O texto publicitário tem caráter persuasivo e a
intenção de defender os interesses econômicos de
uma empresa. O texto acima, tal qual se apresenta,
deve atingir seus propósitos mesmo que a linguagem
e o tom utilizados soem bastante:

A) críticos.
B) arrogantes.
C) sarcásticos.
D) estereotipados.
E) convencionais.
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CONTEÚDO: IF CLAUSE - REVIEW

QUESTÃO 09
As IF CLUASES são as orações subordinadas
condicionais regidas pela conjunção IF. Geralmente,
conforme a combinação de tempos verbais ocorre a
formação de condições variadas, tais como condição
real, condição imaginária ou condição impossível. Na
oração: IF JIM CARREY WAS A ZOMBIE, HE WOULD
LOOK LIKE THIS GUY FROM THE WALKING DEAD?,
ocorre uma condição
A) Real
B) Imaginária
C) Impossível
D) Concreta
E) Passada e arrependida
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

If You Can't Master English, Try Globish
PARIS — It happens all the time: during an airport delay the man to the left, a Korean

perhaps, starts talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they are
chatting away in what seems to be English. But the native English speaker sitting between
them cannot understand a word.

They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest
addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. Not that its
inventor, Jean-Paul Nerrière, considers it a proper language.

"It is not a language, it is a tool," he says. "A language is the vehicle of a culture. Globish
doesn't want to be that at all. It is a means of communication."

Nerrière doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Kosmos, Volapuk,
Novial or staunch Esperanto. Nor should it be confused with barbaric Algol (for Algorithmic
language). It is a sort of English lite: a means of simplifying the language and giving it rules so
it can be understood by all.
BLUME, M. Disponível em: <www.nytimes.com>. Acesso em: 28 out. 2013.
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CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 10

Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish (Global English) é uma
variedade da língua inglesa que:

a) tem status de língua por refletir uma cultura global.
b) facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo.
c) tem as mesmas características de projetos utópicos como o esperanto.
d) altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional.
e) apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes
nativos.
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CONTEÚDO: IF CLAUSES - REVIEW

QUESTÃO 11

Em inglês, utilizamos if clauses quando queremos estabelecer uma relação de
condição entre as frases, o que pode ser feito em diferentes tempos verbais.
Neste sentido, o título do texto, If You Can't Master English, Try Globish, pode-
se inferir que a intenção do autor foi a de repassar uma ideia:

A) De ação possível The third conditional
B) De ação imaginária The first conditional
C) De ação impossível The second conditional
D) De ação hipotética e faz uso do The first conditional
E) Orientação e faz uso do zero conditional


