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Quais verbos estão presentes na 
imagem? 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_________________
__________________
_______________________
_____________________
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https://www.youtube.com/watch?v=6DeDzsCGbsQ
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https://www.youtube.com/watch?v=6DeDzsCGbsQ


   See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I'll wait for you
Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait, without you

(U2 - With or without you)

01) No fragmento do texto musicado, qual foi a intenção do autor da canção em usar 
estas estruturas?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

CONTEÚDO: TENSES ( TEMPOS VERBAIS )
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CONTEÚDO: PRONOUNS AND TENSE

With or without you
I can't live
With or without you
And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

My hands are tied
My body bruised, she's got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose

02) Com relação a esta parte da canção, classifique os PRONOUNS.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

03) No fragmento em destaque, qual o tempo verbal utilizado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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CONTEÚDO: TENSE AND MOOD

04) Na primeira parte do texto, o modo verbal 
utilizado para fazer uma ponderação, ordem, 
mandamento é:
a) Indicative mood
b) Imperative affirmative
c) Imperative negative
d) Subjunctive mood

05) Quais tempos verbais estão presentes nesta 
citação?

Simple present, simple past and present perfect
________________________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=VKpNi5SenXE
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https://www.youtube.com/watch?v=VKpNi5SenXE


• How I wish, how I wish you were here
We're just two lost souls
Swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
And how we found
The same old fears
Wish you were here

      Compositores: David Gilmour / Roger Waters- Letra de Wish You Were Here © Peermusic Publishing, Concord Music Publishing LLC, BMG Rights Management

06) Na primeira parte do texto musicado,”... I wish you were …”, qual o MOOD 
usado?

R: SUBJUNCTIVE MOOD ( USADO PARA EXPRESSAR UM DESEJO )

CONTEÚDO:TENSE and MOOD
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CONTEÚDO: PRONOUNS

07) Na língua inglesa existem verbos regulares e 
irregulares, basicamente, referindo-se às ações 
do passado. Na citação ocorre à predominância 
de ações passadas, nela podemos encontrar: 
a) somente verbos regulares.
b) apenas verbos irregulares.
c) 4 verbos irregulares e 2 regulares.
d) 5 verbos regulares e 1 irregular.
e) 4 verbos regulares e 2 irregulares.
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08) Conforme a leitura do texto é correto afirmar 
que: 

a)O autor está arrependido de não ter conhecido 
uma pessoa.

b)O interlocutor não é amigo comum dele e de 
outra pessoa.

c)O interlocutor acha graça dos sentimentos do 
autor.

d)Há certo menosprezo por parte do autor da 
citação em relação à outra pessoa.

e)A expressão I USED TO ficou conhecida por todo 
o mundo.

 

CONTEÚDO: TEXT STUDY
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09) De acordo com a citação, responda o que se 
pede. Os verbos da língua inglesa podem ser 
classificados em Ordinary, Auxiliary, Regular, 
Irregular, Linking e Modal. A partir do texto 
acima, classifique os verbos do fragmento IS 
TELLING;
 
a)Ambos são AUXILIARY.
b)Os dois verbos são ORDINARY.
c)Há um verbo LINKING e outro ORDINARY.
d)Há um verbo AUXILIARY e outro ORDINARY.
e)Os verbos da locução são MODAL.

     CONTEÚDO: VERB STUDY
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10) MAKE PREDICTIONS é uma estratégia de 
leitura que consiste em fazer previsões ou 
formular hipóteses sobre o gênero e o conteúdo 
de um texto, ativando o conhecimento que o 
leitor já possui sobre o assunto. Essa prática 
permite que o leitor receba melhor as novas 
informações do texto, facilitando a sua 
compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima 
está ligado à seguinte temática:

a)Educação e coragem
b)Paz interior e determinação
c)Educação e ódio
d)Coragem e vingança
e)Vingança e educação

     CONTEÚDO: TEXT STUDY

13



11) A expressão BE SELECTIVE  e IS   BETTER 
caracteriza:

a)O imperativo afirmativo e presente do 
indicativo

b)O presente do Indicativo e imperativo
c)O presente do Subjuntivo e imperativo negativo
d)O imperativo negativo e imperativo afirmativo
e)Uma proibição imperativa e modo subjuntivo
 

    CONTEÚDO: MOOD AND TENSE
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CONTEÚDO: MOOD AND DISCOURSE MARKER

12) Na citação é possível verificar o uso:
a) Imperativo em forma de ordem na 

primeira parte
b) Imperativo em forma de pedido na 

primeira parte
c) De marcador de discurso que apresenta 

ideia de oposição
d) De modal verb na segunda parte e tem 

ideia de proibição
e) Loving é um NOUN
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CONTEÚDO: PHRASAL VERB AND IDIOMS

13) Na imagem observa-se o emprego de 
dois verbos acompanhados de preposição e 
que podem ser traduzidos como:

a) fracassar e levantar
b) Nadar e apagar
c) Falhar e ficar calado
d) Navegar e ficar no chão
e) Cair e ficar na cama
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14) Phrasal Verbs são verbos que, ao serem 
combinados com uma preposição ou uma 
partícula adverbial, têm seu 
sentido/tradução modificado. No cartaz é 
visível o emprego de dois, que 
respectivamente,podem ser traduzidos:
a) Desligar e conectar
b) Ligar e desligar
c) Desconectar e desligar
d) Desligar e ligar
e) Desligar e virar 

    CONTEÚDO: PHRASAL VERBS
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A citação que segue servirá de base para as questões 
15 e 16:

15) Na língua inglesa existem verbos regulares e 
irregulares, basicamente, referindo-se às ações 
do passado. Na citação ocorre à predominância 
de ações passadas, nela podemos encontrar: 

a)somente verbos regulares.
b)apenas verbos irregulares.
c)4 verbos irregulares, 2 regulares e 1 modal.
d)5 verbos regulares, 1 irregular e nenhum modal.
e)3 verbos regulares, 2 irregulares e 2 modais

       CONTEÚDO: VERB STUDY

18



16) Conforme a leitura do texto é correto afirmar que 
a) O autor afirma que nem todos sabem o significado de amar 

e adverte para acreditar no “eu te amo” quando você sentir.
b) O autor afirma que todos sabem o significado de amar e  

acredita no “eu te amo”, sem mesmo, sentir.
c) O autor afirma que nem todos sabem o significado de amar 

e adverte para não acreditar no “eu te amo” quando você 
sentir.

d) O autor afirma que nem todos sabem o significado de amar 
e orienta para odiar  no “eu te amo” quando você sentir.

e) O autor afirma que  todos sabem o significado de amar e 
aconselha  acreditar no “eu te amo” quando você ouvir.

 

CONTEÚDO: TEXT STUDY
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    CONTEÚDO: VERB STUDY

                                 Source: google

18) Da citação extraída da internet, pode ser verificado a presença de 
PRONOUNS, PREPOSITIONS, NOUNS e VERBS. De acordo com o texto na 
imagem acima os verbo presentes podem ser classificados:
a) values – ordinary verb/ irrregular; wouln’t – auxiliary; put – ordinary 

verb/ irregular; to lose – ordinary verb/ irregular/ infinitive
b) values – ordinary verb/ irrregular; wouln’t – auxiliary; put – ordinary 

verb/ irregular; to lose – ordinary verb/ irregular/ infinitive
c) values – ordinary verb/ regular; wouln’t – auxiliary de simple future; put 

– ordinary verb/ regular; to lose – ordinary verb/ irregular/ infinitive
d) values – ordinary verb/ irrregular; wouln’t – auxiliary; put – ordinary 

verb/ irregular; to lose – ordinary verb/regular/ infinitive
e) values– ordinary verb/regular; wouln’t – auxiliary de conditional future; 

put – auxiliary verb/ irregular; to lose – ordinary verb/ irregular/ gerund
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CONTEÚDO: TEXT STUDY

19) MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura 
que consiste em fazer previsões ou formular hipóteses 
sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o 
conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto. Essa 
prática permite que o leitor receba melhor as novas 
informações do texto, facilitando a sua compreensão. 
Partindo desta ideia, o texto acima apresenta 
características:
a)Persuasivas
b)Filosóficas
c)Fictícias
d)Informativas
e)Hipotéticas
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           CONTEÚDO: IDIOMS

17) 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“.Na sentença qual é a melhor 
tradução dentro do contexto apresentado:
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
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Mexican rice belongs to an unusual category of Mexican dishes called dry soups. To make 
a dry soup, a starchy food such as rice, noodles, or cut-up tortillas is cooked slowly in a 
soup broth. Eventually the broth is completely absorbed by the starch, leaving a "dry" 
soup. Dry soups are served as a separate course before the meat course. 
 
1cup white rice, uncooked 
2 tablespoons of vegetable oil 
4 cups tomato juice 
4 tablespoons butter or margarine 
½ teaspoon ground cumin 
1 teaspoon salt 
½ green pepper, cleaned out and chopped 
1 ½ cups chopped onion 
2 large tomatoes, chopped, or 1 8 ounce can (1 cup) tomatoes cut up with a 
spoon From: CORONADO, R. Cooking the Mexican Way. USA: Lerner Publications Company, 1982. 



QUESTÃO I

O texto Mexican Rice, por suas características de forma e por seu propósito comunicativo, é 
exemplo do gênero 

a) carta

b) notícia

c) receita

d) lista de compras

e) e-mail 

 

QUESTÃO II

O texto se remete à seguinte região do globo terrestre: 

a) Africa. 

b) Europe. 

c) North America. 

d) South America. 

e) Central America.
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No seguinte verso do poema: “By writing I put order in the world, 
give it a handle so I can grasp it.” A conjunção SO apresenta uma 
ideia de
A. Adição
B. Oposição
C. Explicação
D. Conclusão
E. Alternância
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PHRASAL VERBS

LINKING WORDS

IDIOMS

TEXT STUDY

COMPETÊNCIA 2 E HABILIDADES (5,6,7 E 8)
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