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Texto servirá de 
base para as 
questões 01, 02 
e 03.

Is This Love
Bob Marley

I wanna love you and treat you right
I wanna love you every day and every night
We'll be together with a roof right over our heads
We'll share the shelter of my single bed
We'll share the same room, yeah, oh Jah provide the bread
Is this love, is this love, is this love
Is this love that I'm feeling?
Is this love, is this love, is this love
Is this love that I'm feeling?
I wanna know, wanna know, wanna know now
I got to know, got to know, got to know now
I, I, I, I, I, I, I, I, I, I'm willing and able
so I throw my cards on your table (…)

          TEXT STUDY

http://letras.mus.br/bob-marley/


               QUESTÃO 01
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Bob Marley foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae
 de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. Grande parte do seu trabalho lidava com os 
problemas dos pobres e oprimidos. Ele foi chamado de "Charles Wesley dos rastafáris" pela 
maneira com que divulgava a religião através de suas músicas. Em sua música IS THIS LOVE

a) ele exalta a força deste nobre sentimento, o amor, apresentando uma proposta de casamento a 
sua amada, com muita simplicidade e sinceridade.
b) destaca que o maior amor de todos, é o amor de Jah, pois é ele quem nos fornece o pão de cada 
dia.
c) o casamento na religião rastafári, deve ser o passo inicial para a comunhão plena entre Jah e 
seus filhos, a família é a célula máter desta sociedade religiosa.
d) o amor é tão complicado e de difícil entendimento. O questionamento perene em relação a este 
sentimento é natural e usual entre os homens.
e) ao ser rechaçado por sua amada, o eu lírico demonstra um estado temporário de pandemônio 
mental, por não  saber ao certo o que está sentindo.
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bob_Marley
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Wesley
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rastaf%C3%A1ri
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O uso de expressões coloquiais nas composições populares de letras 
de música é um expediente que visa aproximar o emissor (compositor) 
dos seus receptores (ouvintes da música) e do referencial (a mensagem 
da letra). O compositor de IS THIS LOVE, Bob Marley faz uso desta 
mesma concepção no verso

a) We'll share the shelter of my single bed
b) I got to know, got to know, got to know now
c) so I throw my cards on your table
d) I wanna love you and treat you right
e) Is this love that I'm feeling?

QUESTÃO 02
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(…)
I got to know, got to know, got to know now
I, I, I, I, I, I, I, I, I, I'm willing and able
so I throw my cards on your table (…)

Na parte final do fragmento musicado, a palavra em destaque (and), 
apresenta ideia de

a) Consequência
b) Adição
c) Negação
d) Comparação
e) Adversidade

QUESTÃO 03
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 CONTEÚDO: TEXT STUDY
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Source: Image from internet

       MAKE PREDICTIONS é uma estratégia de 
leitura que consiste em fazer previsões ou 
formular hipóteses sobre o gênero e o 
conteúdo de um texto. Essa prática permite 
que o leitor receba melhor as novas 
informações do texto, facilitando a sua 
compreensão. Partindo desta ideia, o texto  
está ligado à seguinte temática

a) Evitar aglomeração
b) Permanecer em casa
c) Educação 
d) Educação de casa
e) Usar mais o computador 

QUESTÃO 04



   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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QUESTÃO 05



CONTEÚDO: TENSE-MOOD-LINKING WORD

Na citação é possível verificar o uso:

a) Imperativo em forma de ordem 
b) Imperativo em forma de pedido 
c) De marcador de discurso que apresenta 

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

de proibição
e) Loving está no Present continuous
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QUESTÃO 06



QUESTÃO 07

Nas construções acima , os pronomes YOURSELF e MYSELF apresentam, respectivamente, função  
a) Reflexiva e Enfática do sujeito
b) Enfática do sujeito e Reflexiva
c) Reflexiva e Idiomática
d) Reflexiva
e) Reflexiva e Enfática do objeto
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 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 desconectar
b) Ligar e desligar
c) Desconectar e desligar
d) Desligar e ligar
e) Desligar e virar 

    CONTEÚDO: PHRASAL VERBS
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QUESTÃO 08



   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
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QUESTÃO 09



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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QUESTÃO 10



           CONTEÚDO: IDIOMS

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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QUESTÃO 11
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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 12

  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 
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QUESTÃO 13

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: “I can’t help but do this for 
anything I really like..” A estrutura em destaque  apresenta 
uma ideia de,

A.  Eu  posso deixar de fazer
B.  Eu consigo parar de fazer
C.  Eu não sei fazer
D.  Eu não posso deixar de fazer
E.  Eu não posso conseguir



19

PHRASAL VERBS

LINKING WORDS

IDIOMS

TEXT STUDY

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