


I. LINKING WORD – CONCEITO

II.FOCUS ON (EXERCISE)

III.VOCABULARY PRACTICE

IV.TEXT STUDY

2



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

5



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)
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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.
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• Imagem para a próxima questão.

Disponível em: <http://. 2014

TEXT STUDY AND VOCABULARY - REVIEW
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QUESTÃO 03
No Reino unido, a população sofre com o inverno mais chuvoso em mais de dois
séculos. A situação é crítica em diversas regiões. Com base no cartum acima, o uso
da expressão “comes handy” remete:
a)à indiferença das autoridades em relação aos prejuízos causados pelas
enchentes.
b)à serenidade do povo britânico, que não se deixa abater por problemas
climáticos.
c)à dificuldade encontrada pelos britânicos para fazerem uso do transporte
coletivo.
d)à impossibilidade de se ter acesso a determinadas regiões isoladas pelas chuvas.
e)à utilidade do segundo pavimento do ônibus britânico em períodos de
inundação.

TEXT STUDY AND VOCABULARY - REVIEW
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FOCUS ON 
QUESTÃO 04 – ITA
'It's "weird" he muses, 'we're getting more comfortable playing live, and we're
playing more consistently every night. Yet sometimes it's more difficult to get
in that state of mind where you can just lose yourself to the music.' Stone
Gossard, Pearl Jam –
A palavra "Yet", relacionada no texto, poderia ser substituída por:
a)Furthermore.
b) And.
c)Nevertheless.
d) Already.
e) Rather.
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QUESTÃO 05 – CESGRANRIO
The sentence "Though overshoppers later experience considerable 
remorse, they find shopping exciting" contains an idea of:

a)addition.
b)alternative. 
c)cause.
d)condition. 
e)contrast.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 06 – ITA 

We don't believe your needs should have to wait just because it's 2
o'clock in the morning. – A palavra because, em destaque no texto,
poderia ser substituída por:
a)while.
b) how.
c) like.
d) since.
e) for.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 07 – UFSM 2001 – ADAPTED
A Florida panther rests quietly in the Everglades of southwestern Florida. ALTHOUGH
protected by the Endangered Species Act, only 30 Florida panthers are believed to
survive in the Everglades victims of disease and shrinking habitat as well as illegal
hunting and automobiles.
– A palavra destacada no excerto acima estabelece uma relação de:
a) finalidade.
b) adição.
c) tempo.
d) concessão.
e) condição.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 08
The giant panda is China’s national symbol. But it is an endangered
species, with just 1,000 animals believed to exist in the wild.
– In “BUT it is an endangered species” the connective BUT gives the
idea of:
a) consequence.
b) conclusion.
c) contrast.
d) addition.
e) emphasis.

FOCUS ON 
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