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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)
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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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QUESTÃO 09 – MACKENZIE

Indicate the alternative that best completes the following sentence:

He is very mature __________.

a) spite of his age

b) despite his age

c) instead of his age

d) despite of his aging

e) in spite his age

FOCUS ON 
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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 10 
FOCUS ON 
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Em “IN ORDER TO be free I had to make certain adjustments” a linking word 
em destaque caracteriza:

a)Causa

b)Oposição

c)Adição

d)Explicação

e)Finalidade

QUESTÃO 11

FOCUS ON 
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QUESTÃO 12

A palavra que poderia substituir a expressão AS A RESULT em "As a
result, Struve claims, he can halve the time required to grow a 1.5-
inch diameter red oak" sem alteração do significado é:

a) Therefore.

b) However.

c) Moreover.

d) Besides.

e) Anyhow.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 13 

Corporations can no longer afford lifetime employment and the
seniority system, whereas young workers do not consider company
life the most important.

– O significado de whereas no texto é:

a) sufficiently.

b) theoretically.

c) at present.

d) intensely.

e) while.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 13 (UNIFESP  – ADAPTED)

Until the mid-1960s, medical research was primarily driven by the desire to solve the
problems of sick people. Though Aristotle was what might be termed today a pure
laboratory investigator, with no thought of the clinical usefulness of his findings, the vast
majority of those physicians later influenced by his contributions to biology were trying
to solve the mysteries of human anatomy and physiology for the distinct purpose of
combating sickness.

– A palavra "THOUGH" indica uma ideia de:

a) alternância.

b) exemplificação.

c) oposição.

d) condição.

e) enumeração

FOCUS ON 
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O emprego de Linking word é de extrema
importância para atribuir mais informações e
ampliar a ideia de interpretação em uma
sentença. A linking word BESIDES usada nesta
pauta publicitária:

a)Assinala causa

b)Expressa resultado

c)Indica adição de ideia

d)Demonstra contraste

e)Explica concessão

QUESTÃO 14
FOCUS ON 

22



O texto presente na imagem ao lado, que versa sobre
sucesso, tem como propósito:
a)afirmar que o sucesso não passa de uma mera ilusão,

por ser algo absolutamente efêmero e superficial.
b)sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o

sucesso é feito, pois elas veem só as conquistas.
c)demonstrar que as pessoas sabem o caminho que

leva ao sucesso, mas não estão dispostas a percorrê-lo.
d)desmistificar o sucesso, fazendo as pessoas

perceberem que ele é apenas um produto do
capitalismo.

e)criticar aqueles que afirmam ter a “fórmula” do
sucesso e faturam explorando a ingenuidade das
pessoas.

THE ICEBERG ILLUSION QUESTÃO 15

FOCUS ON 
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O governo, muitas vezes, promove
campanhas a fim de chamar a atenção da
sociedade civil para problemas sérios. Essa
campanha da cidade de Nova York, que
foi divulgada em pontos de ônibus e estações
de metrô, tinha como objetivo tratar da
gravidez na adolescência.

Para abordar o problema, a campanha:

QUESTÃO 16

FOCUS ON 
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a)observava que o momento ideal para se
engravidar é aos 22 anos.
b) incentivava os jovens que gostam de estudar
a utilizar métodos anticoncepcionais.
c) oferecia um número de telefone para jovens
mães, para que pudessem tirar dúvidas gerais.
d) informava que meninas que engravidam na
adolescência tendem a parar de estudar.
e)mostrava que filhos de mães muito jovens
têm maiores chances de não concluir os
estudos.

FOCUS ON 
QUESTÃO 16
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1. QUAL IDEIA É INDICADA PELA CONJUNÇÃO
BESIDES?

2. ALTHOUGH E BUT SÃO CONJUNÇÕES QUE
INDICAM CONSEQUÊNCIA?

3. AND E THUS SÃO CONJUNÇÕES QUE
INDICAM ADIÇÃO? JUSTIFIQUE.

4. IN SPITE OF É UMA CONJUNÇÃO COM IDEIA
ADVERSATIVA OU DE ALTERNÂNCIA?
JUSTIFIQUE.

5. THOUGH E THEN SÃO DA MESMA FAMÍLIA?
JUSTIFIQUE
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