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1.TEXT STUDY
2.VOCABULARY PRACTICE
3.GRAMMAR – OVERVIEW
4.IDENTIFICANDO ELEMENTOS DE 

COESÃO TEXTUAL – ESTUDO DOS 
CONECTORES LÓGICOS 
(Conjunções)
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Competência de área 2 – Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como
instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.

HABILIDADE 5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao tema.

HABILIDADE 6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio
de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.

HABILIDADE 7 - Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e
seu uso social.

HABILIDADE 8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como
representação da diversidade cultural e linguística.

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY PRACTICE
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CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H7

Imagem para a questão 01
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Uma manchete é o título principal, de maior destaque, no alto da primeira página de
jornal ou revista, alusivo à mais importante dentre as notícias contidas na edição.
Cada edição de um jornal só possui uma manchete, que é o título mais destacado.
Nas páginas internas, o título mais destacado dentro de uma seção ou caderno
recebe o nome de “abertura”. Após a leitura das diversas manchetes, elas estariam
nas seguintes partes do jornal:

A) Saúde e bem estar, arte, cultura. 
B) Política, esportes e entretenimento. 
C) Política, Saúde,bem estar e cybercultura.
D) Esportes, Saúde e bem estar, entretenimento. 
E) Política, Esportes e Tecnologia. 

QUESTÃO 01
CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H7
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CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5

QUESTÃO 02

O objetivo do texto é:

a) sensibilizar viajantes a participarem 
de uma campanha de caridade.
b) divulgar aos viajantes a campanha de 
Natal da Swissair. 
c) arrecadar fundos para a associação 
dos funcionários da Swissair. 
d) recolher donativos para entidades 
assistenciais da Swissair. 
e) angariar recursos para a compra de 
agasalhos para órfãos.
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CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H7

ONE DAY YOU’RE ASKING THEM TO BE QUIET. THE NEXT DAY 
THEY’RE ASKING YOU.
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Os restaurantes de fast-food costumam ser locais bastante frequentados e
movimentados. Todos sabem também que lá não se encontra o cardápio mais saudável
do mundo. Frequentemente, no entanto, esses locais tentam se tornar ainda mais
atraentes para o seu público. Na propaganda exibida, é possível constatar que o
restaurante:

A)incentivou os pais a controlar o barulho que seus filhos fazem dentro do recinto.
B)começou a colocar livros dentro das embalagens das refeições destinadas a crianças.
C)construiu um espaço para as crianças levarem seus livros e lerem enquanto comem.
D)disponibilizou milhares de livros para as crianças lerem enquanto estão no local.
E)colocou à disposição alguém para ler histórias para as crianças no horário das
refeições.

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY

QUESTÃO 03
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CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H6

Disponível em: <http://www.english-at-home.com/>. Acesso em: 
9 fev. 2016.

OBSERVE O TEXTO E RESPONDA O QUE SE PEDE:
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QUESTÃO 04

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY C2H6

Algumas pessoas, quando viajam para outros países, podem acabar se
esquecendo de considerar as diferentes normas culturais que elas encontram,
e, por consequência, comportam-se como se estivessem em seu país. Nestas
circunstâncias, até as mais sutis diferenças culturais podem tornar-se barreiras
para a comunicação e para a cooperação. De acordo com o texto apresentado,
os britânicos
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QUESTÃO 04

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY C2H6

a) detestam estabelecer contato visual quando são forçados a iniciar uma conversa
com uma pessoa que eles não conhecem.
b) consideram o ato de esperar em uma fila um sinal de boa educação, o que faz
com que aquele que desrespeita a esse costume se torne bastante impopular.
c) detestam ser tocados nos braços, a menos que estejam em uma situação onde
este contato seja inevitável, como em um ônibus.
d) gostam de estabelecer longos e animados diálogos, mesmo com pessoas
desconhecidas, quando estão fazendo uso do transporte público.
e) preferem manter uma grande distância de seu interlocutor, caso eles percebam
que ele não tem o hábito de olhar nos olhos enquanto conversa.
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Reprodução
Disponível em: <http://www.smartrebrander.com>. Acesso em: 1o jun. 2014.

IMAGEM PARA A QUESTÃO

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY
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Fala-se muito em sucesso. Existem palestras motivacionais voltadas, exclusivamente, para
esse assunto, além, é claro, de livros que prometem oferecer a fórmula mágica para o
sucesso. Com base na imagem, o produtor do texto tem a intenção de
a) demonstrar que o sucesso exige determinação para dar o primeiro passo e persistência
para seguir em frente.
b) argumentar que, muitas vezes, as pessoas desistem daquilo que querem quando estão
muito próximas de conseguir, por não terem persistência.
c) conscientizar as pessoas para a necessidade de não dar ouvidos àqueles que insistem em
dizer que elas não serão capazes de atingir suas metas.
d) convencer as pessoas de que o sucesso não está no objetivo final, mas na superação de
todos os obstáculos que surgem ao longo da caminhada.
e) sugerir que o sucesso não está ao alcance de todos, pois ele é limitado àquelas pessoas
que estão, de algum modo, predestinadas a vencer na vida.

QUESTÃO 05

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND VOCABULARY



Conectivos ou linking words ou discourse markers
são todas as palavras ou expressões que servem
para estabelecer uma conexão lógica entre frases
e elementos da ideia. São principalmente
conjunções ou locuções conjuntivas, mas também
advérbios, preposições etc.
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BECAUSE (OF) = PORQUE, 
POR CAUSA DE
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