


CONDITION

IF = SE
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• AS LONG AS = DESDE QUE

• PROVIDED THAT = CONTANTO QUE

• SINCE = DESDE QUE

• WHETHER = SE

• UNLESS = A NÃO SER QUE, A MENOS QUE
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PURPOSE

IN ORDER TO = PARA QUE, COM 
A FINALIDADE DE, A FIM DE QUE
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•SO THAT = DE MODO QUE

• IN ORDER THAT = A FIM DE QUE

•SO AS TO = PARA QUE
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ALTERNATIVE

EITHER... OR... = OU... OU...
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• OR = OU

DE ACORDO OU 
NÃO
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QUESTÃO 01

INDICATE THE IDEA TRANSMITTED BY THE CONJUNCTIONS IN THE 
FOLLOWING SENTENCES:

a) Both Brazil and Italy are world cup champions.
SOMA
b) I want to travel, but I don’t have enough money.
CONTRASTE
c) She is smart, besides she is very cool.
SOMA

CONTEÚDO: EXERCISE/LINKING WORDS
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d) The deforestation is a global problem, thus we must discuss about 
it.
CONSEQUÊNCIA
e) Which do you prefer ice cream or chocolate cake?
ALTERNÂNCIA
f) If you go to disco, call me.
CONDIÇÃO
g) She was dancing while I was watching TV.
TEMPO

CONTEÚDO: EXERCISE/LINKING WORDS
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h) Marion doesn’t only work, she also studies at night.
ADIÇÃO
i) You are the reason because I believe in love.
CAUSA E EFEITO
j) He will visit you as soon as he gets back.
TIME
k) She isn’t wrong. Although, she has already made some critical mistakes.
CONTRASTE
l) The buses are crowded, furthermore they are very dirty.
SOMA

CONTEÚDO: EXERCISE/LINKING WORDS
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QUESTÃO 02

Which boldfaced words, found in the text, was used to establish a relation of contrast
(opposition)?
a)“Knitted or woven woolens etc. are ‘pulled’ into the state of fiber for reuse by the

textile industry in lowgrade applications, such as for car insulation or seat stuffing.”
b)“The remaining natural materials, like various types of cotton, can be composted.”
c)“If all available means of reuse and recycling are properly utilized, only about 5% of

the remaining solid waste needs to be disposed of.”
d)“Clippings from apparel manufacture are also used by fiber reclaimers to make into

garments, felt and blankets.”
e)“Some recovered items are even reused by fashion designers for making garments

and bags. However, this is on a very small scale.”

CONTEÚDO: EXERCISE/LINKING WORDS
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No post acima de uma rede social, existe o conector lógico BECAUSE. Pelo
contexto pode-se afirmar que
a) Há uma inclusão de fatos.
b) Há uma alternância de eventos.
c) Ocorre uma relação de causa e efeito.
d) Ocorre uma contra-argumentação.
e) Cria-se um marco temporal.

QUESTÃO 03
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CONTEÚDO: LINKING WORDS

QUESTÃO 4
Discourse Markers ou marcadores do
discurso são palavras ou conjunto de
palavras, usados em inglês, para marcar a
independência sintática. texto.Consoante a
esta afirmação, qual ideia é repassada pelo
“logical connector” SUCH AS no texto:

a) exceção
b) oposição
c) condição
d) enumeração
e) comparação
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I. LINKING WORD – CONCEITO

II.FOCUS ON (EXERCISE)

III.VOCABULARY PRACTICE

IV.TEXT STUDY



TEXT STUDY AND VOCABULARY - REVIEW

Words of transition, words of connection, logical connectors, transition
devices, cohesive devices, linking words/devices, discourse

markers ou connective adjuncts, são algumas das muitas expressões usadas 
para identificar este aspecto de grande relevância no estudo, não só do inglês, 

como de todas as línguas. São principalmente conjunções ou locuções 
conjuntivas, mas também advérbios, preposições, etc., que servem para 
estabelecer uma conexão lógica entre frases e elementos da ideia. Em 

português essas palavras são chamadas de articuladores, palavras conectivas ou 
elementos de coesão. O uso correto destas palavras confere solidez ao 

argumento e consequentemente elegância ao texto.Consoante a esta afirmação, 
qual ideia é repassada pelo “logical connector” em destaque no texto:
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LINKING WORD - EXERCISE
QUESTÃO 01

QUAIS CONJUNÇÕES ESTÃO PRESENTES NAS PROPAGANGAS E O QUE INDICAM?

RESPOSTA: CAUSA – CONTRASTE – CONDIÇÃO - ALTERNÂNCIA
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https://www.youtube.com/watch?v=EOXnubgsips

CONTEÚDO: TEXT STUDY C2 H8
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In this farewell
There's no blood
There's no alibi
'Cause I've drawn regret
From the truth
Of a thousand lies
So let mercy come
And wash away

What I've done
I'll face myself
To cross out what I've become
Erase myself
And let go of what I've done

Put to rest
What you thought of me
While I clean this slate
With the hands
Of uncertainty
So let mercy come
And wash away

What I've done
I'll face myself
To cross out what I've become
Erase myself
And let go of what I've done

For what I've done
I'll start again
And whatever pain may come
Today this ends
I'm forgiving what I've done

I'll face myself
To cross out what I've become
Erase myself
And let go of what I've done

What I've done

TEXT STUDY AND VOCABULARY – REVIEW
(What I've done – Linkin Park)



TEXT STUDY AND VOCABULARY - REVIEW
QUESTÃO 02
As letras de música são relatos de experiência pessoais de seus autores, muitas
relatam eventos da infância, paixões, amores não correspondidos, valores seculares
como amizade, respeito, admiração, etc. Na música WHAT I’VE DONE interpretada
pela banda americana LINKIN PARK, aborda a seguinte temática
a) A autopiedade não é um tema abordado pelo autor.
b) O enfrentar a si mesmo é apresentado como alternativa de autoconhecimento pelo

autor, mas sem levar em conta o que ele fez.
c) O autor está orgulhoso dos seus atos, pois eles o transformaram em um ser melhor.
d) Existe uma desvalorização do próprio ser que é enfatizada pelo autor durante todas

as partes da música.
e) o autor mostra arrependimento por seus atos e demonstra um pesar profundo do

que ele fez.
21


