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 COMPETÊNCIA DE ÁREA 2 – Conhecer 
e usar a língua estrangeira moderna 
como instrumento de acesso a 
informações e a outras culturas e 
grupos sociais.
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H5 – Associar vocábulos e expressões 
de um texto em LEM ao seu tema.



Available at: http://skreened.com/cutensassy/let-s-netflix-shall-we-4807558. Accessed: March, 2017.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-5

H E L P F U L   V O C A B U L A R Y

LET’S / LET US = VAMOS

SHALL WE = TUDO BEM / OK 

[SOLICITAÇÃO POLIDA, EDUCADA, 

CORTÊS]

(INTER)NET = INTERNET

FLIX / FLICK / FILM = FILME

http://skreened.com/cutensassy/let-s-netflix-shall-we-4807558


QUESTÃO 01 (C2H5)
Netflix é uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, 
atualmente com mais de 90 milhões de assinantes. Fundada em 1997 nos 
Estados Unidos, a empresa surgiu como um serviço de entrega de DVDs pelo 
correio. Na camisa acima, o uso da expressão SHALL WE remete a
A. um convite cortês para o usufruto dos produtos disponíveis no catálogo da 

Netflix.
B. uma tentativa de convencer o usuário no não compartilhamento de sua 

conta.
C. uma crítica ao serviço e sua política austera de aquisição dos produtos.
D. um clamor, com plena convicção, a fim da utilização dos serviços da Netflix.
E. um elogio à empresa que criou um novo estilo de vida para seus usuários.



QUESTÃO 01 (C2H5)
Netflix é uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, 
atualmente com mais de 90 milhões de assinantes. Fundada em 1997 nos 
Estados Unidos, a empresa surgiu como um serviço de entrega de DVDs pelo 
correio. Na camisa acima, o uso da expressão SHALL WE remete a
A. um convite cortês para o usufruto dos produtos disponíveis no catálogo da 

Netflix.
B. uma tentativa de convencer o usuário no não compartilhamento de sua 

conta.
C. uma crítica ao serviço e sua política austera de aquisição dos produtos.
D. um clamor, com plena convicção, a fim da utilização dos serviços da Netflix.
E. um elogio à empresa que criou um novo estilo de vida para seus usuários.

ALTERNATIVA “A”
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H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM 
e de seus mecanismos como meio de 
ampliar as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas.
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6

Disponível em: www.drweil.com. Acesso em: 3 jun. 2016

H E L P F U L   V O C A B U L A R Y

BODIES = CORPOS

MUCH = MUITO

PLAY A ROLE = DESEMPENHAR 

UM PAPEL

MANY = MUITOS

STICK = CONTINUAR

IMPROVE = MELHORAR

AS MUCH AS = TANTO QUANTO

http://www.drweil.com/
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6

QUESTÃO 02 (C2H6)

A depressão tem se tornado o inimigo número um da população mundial com um elevado 
índice de pessoas afetadas. Dr. Andrew Weil, especialista em medicina integrativa, 
A. enfatiza o papel da ativida física, alimentação e uso de medicamentos no processo da 

cura da depressão.
B. admite que nosso sistema imunológico é totalmente dependente de medicamentos e 

que o paciente com  depressão necessita deles para uma recuperação plena.
C. diz que houve uma diminuição nos casos de depressão hoje em dia devido a 

combinação de práticas simples que podem ser feitas sem muito esforço.
D. afirma que os pacientes deprimidos geralmente se recusam a fazer exercícios aeróbicos, 

dieta e tomar remédios de forma regular.
E. concorda que tanto os medicamentos quanto a atividade física desempenham um papel 

importante na cura da depressão.
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6

QUESTÃO 02 (C2H6)

A depressão tem se tornado o inimigo número um da população mundial com um elevado 
índice de pessoas afetadas. Dr. Andrew Weil, especialista em medicina integrativa, 
A. enfatiza o papel da ativida física, alimentação e uso de medicamentos no processo da 

cura da depressão.
B. admite que nosso sistema imunológico é totalmente dependente de medicamentos e 

que o paciente com  depressão necessita deles para uma recuperação plena.
C. diz que houve uma diminuição nos casos de depressão hoje em dia devido a 

combinação de práticas simples que podem ser feitas sem muito esforço.
D. afirma que os pacientes deprimidos geralmente se recusam a fazer exercícios aeróbicos, 

dieta e tomar remédios de forma regular.
E. concorda que tanto os medicamentos quanto a atividade física desempenham um papel 

importante na cura da depressão.

ALTERNATIVA “E”
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H7 – Relacionar um texto em LEM, as 
estruturas linguísticas, sua função e 
seu uso social.
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7

PANEL = PAINEL
ABOVE = ACIMA
SIDE DOOR = PORTA LATERAL

PULL = PUXAR
RED HANDLE = ALAVANCA VERMELHA
SLIDE = DESLIZAR

EXIT = SAÍDA
ONLY = APENAS
DOWN = PARA BAIXO

H E L P F U L   V O C A B U L A R Y
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7

QUESTÃO 03 (C2H7)

Os transportes públicos, em geral, divulgam mensagens a seus usuários. 
Nessa mensagem, o propósito é

A. apontar para o local das portas de saída.
B. orientar para atitudes em caso de incêndio.
C. alertar contra a descida de trens em movimento.
D. informar sobre procedimentos em caso de emergência.
E. apresentar condutas para desembarque em plataformas. 
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7

QUESTÃO 03 (C2H7)

Os transportes públicos, em geral, divulgam mensagens a seus usuários. 
Nessa mensagem, o propósito é

A. apontar para o local das portas de saída.
B. orientar para atitudes em caso de incêndio.
C. alertar contra a descida de trens em movimento.
D. informar sobre procedimentos em caso de emergência.
E. apresentar condutas para desembarque em plataformas. 

ALTERNATIVA “D”
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H8 – Reconhecer a importância da 
produção cultural em LEM como 
representação da diversidade cultural e 
linguística.
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Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart

I can't tell where the journey will end
But I know where to start

They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream

Well life will pass me by if I don't open up my 
eyes

Well, that's fine by me

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older

All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older

All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost

I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands

I hope I get the chance to travel the world
But I don't have any plans

I wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes

Life's a game made for everyone
And love is the prize

Wake Me Up - Aloe Blacc
COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-8
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QUESTÃO 04 (C2H7)

A canção WAKE ME UP cantada por Aloe Blacc tem seus versos simples e, de destaque, apenas a sinceridade 
inserida na letra. A sensação da música fica por conta do refrão, cantado de forma emotiva. Com base no 
refrão da referida canção, o autor

a) afirma que as todas as lágrimas que ele derramou o fragilizaram tanto que ele não consegue mais reagir.
b) reconhece que todo o sofrimento que vivenciou fez com que ele se tornasse naturalmente depressivo.
c) acredita que todos têm o direito de encontrar desculpas para justificar o medo de enfrentar seus 

problemas.
d) declara que não fugirá de um suposto desafio porque acredita que sua coragem prevalece sobre seu 

medo.
e) decide buscar sua felicidade que parte da obtenção de questionamentos filosóficos e que pontuam sobre 

objetivos e aspectos existenciais.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-8

ALTERNATIVA “E”
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QUESTÃO 04 (C2H7)

A canção WAKE ME UP cantada por Aloe Blacc tem seus versos simples e, de destaque, apenas a sinceridade 
inserida na letra. A sensação da música fica por conta do refrão, cantado de forma emotiva. Com base no 
refrão da referida canção, o autor

a) afirma que as todas as lágrimas que ele derramou o fragilizaram tanto que ele não consegue mais reagir.
b) reconhece que todo o sofrimento que vivenciou fez com que ele se tornasse naturalmente depressivo.
c) acredita que todos têm o direito de encontrar desculpas para justificar o medo de enfrentar seus 

problemas.
d) declara que não fugirá de um suposto desafio porque acredita que sua coragem prevalece sobre seu 

medo.
e) decide buscar sua felicidade que parte da obtenção de questionamentos filosóficos e que pontuam sobre 

objetivos e aspectos existenciais.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-8



QUESTÃO DESAFIO



20

QUESTÃO DESAFIO



21

QUESTÃO DESAFIO
Os elementos da imagem de uma peça publicitária de 
grande circulação nos EUA permitem identificar um / uma. 
a) propaganda em um ambiente hospitalar.
b) anúncio de marca de sofá. 
c) advertência sobre o tabagismo. 
d) convite para um evento. 
e) cartaz de um ambiente residencial.
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QUESTÃO DESAFIO
Os elementos da imagem de uma peça publicitária de 
grande circulação nos EUA permitem identificar um / uma. 
a) propaganda em um ambiente hospitalar.
b) anúncio de marca de sofá. 
c) advertência sobre o tabagismo. 
d) convite para um evento. 
e) cartaz de um ambiente residencial.

ALTERNATIVA “C”
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