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https://www.youtube.com/watch?v=4p7iY2QM-00
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When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold
When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood’s run stale
I want to hide the truth
I want to shelter you
But with the beast inside
There’s nowhere we can hide

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come
When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

DEMONS - Imagine Dragons
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“Imagine Dragons” é uma banda de indie rock formada em Las Vegas, Nevada,
Estados Unidos. O nome do grupo é um anagrama, mas a palavra original é
desconhecida, exceto para os membros da banda. Com base na letra da canção
acima, o autor

a)descreve todo o árduo processo de transformação que ele sofreu ao longo de
sua vida, abandonando sentimentos negativos, como a cobiça e o ódio, em prol
do amor.
b)reconhece seus inúmeros defeitos, mas se recusa a tentar mudar por julgar
que não tem forças o suficiente para expulsar a “fera” que, metaforicamente,
reside dentro de sua alma.
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c) adverte a pessoa amada para que ela não se aproxime muito dele em função
da consciência que ele tem de suas imperfeições e da necessidade que ele
sente de protegê-la.

d) clama para que a pessoa amada o ajude a se libertar definitivamente de todo
o mal que reina dentro dele, usando o amor como instrumento de purificação
de seu espírito.

e) acusa a sociedade de ter forjado dentro dele, com seus valores decadentes,
uma personalidade detestável que não consegue amar as pessoas que dele
tentam se aproximar.
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https://www.youtube.com/watch?v=8VHmnA_kedA
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Com a família e os amigos usamos uma linguagem mais descontraída, ou seja,
uma linguagem informal. Com superiores hierárquicos usamos uma linguagem
mais cuidada, ou seja, uma linguagem formal. Assim, podemos concluir que
diferentes contextos sociais e comunicativos exigem diferentes linguagens. A
citação de Bob Marley apresenta uma linguagem informal. Ratifica-se esta
constatação por meio do uso

a) de registro cuidadoso, prestigiado, complexo e erudito.
b) de vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos.
c) rigoroso das normas gramaticais.
d) de pronúncia clara e correta das palavras.
e) de vocabulário rico e diversificado.
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https://www.youtube.com/watch?v=XXnDdcetDz4
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The Scientist-Coldplay

Come up to meet you
tell you I'm sorry
You don't know how
Lovely you are

I had to find you
Tell you I need you
And tell you
I set you apart

Tell me your secrets
And ask me your questions
Oh let's go back
To the start

Running in circles
coming up tails
Heads on a science apart

I was just guessing
At numbers and figures
Pulling the puzzles apart

Questions of science
Science and progress
Do not speak as loud
As my heart

So tell me you love me
come back and haunt me
Oh, and I rush to the start

Nobody said it was easy
It's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said
It would be this hard
Oh take me back to the start
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Na música pode-se inferir que o eu lírico:

a) Na música, ele não se arrepende por ter dado mais valor a outras coisas diante do que
mais lhe importava, a sua paixão.
b) A primeira ação de uma pessoa arrependida na maioria das vezes é o pedido de desculpas.
Ele pediu, mas a amada não aceitou.
c) O protagonista da canção não demonstra arrependimento e mantém firme o desejo de
estudar as relações cientificamente.
d) Ninguém está preparado para o sofrimento que uma separação pode trazer. A superação é
fácil, porém exige muito dos nossos próprios sentimentos.
e) “The scientist” nos remete a uma reflexão sobre amor e arrependimento. Ao passo que tal
arrependimento somente será sincero, se provocar profundas mudanças em nosso íntimo,
em atitudes e comportamento.
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• COMPARATIVE
• SUPERLATIVE
• DEFINIÇÃO
• STRUCTURE
• EXAMPLES
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COMPARATIVES
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COMPARATIVES

O grau comparativo é utilizado para estabelecer uma relação
de comparação entre dois seres, tempos, lugares, objetos,
etc. Essa comparação pode ser de superioridade, colocando
um acima do outro, quando um é mais alguma coisa do que
o outro; inferioridade, colocando um abaixo do outro, um é
menos alguma coisa do que o outro; ou igualdade, quando
colocamos dois seres no mesmo nível, igualando-os.
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COMPARATIVO DE IGUALDADE

Estabelece uma comparação em igualdade, isto é, a
comparação evidencia que os seres comparados
apresentam características em um mesmo nível.
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MARVEL HEROES ARE AS STRONG AS DC HEROES.

(Heróis da Marvel são tão fortes 
quanto os heróis da DC.)
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E X E R C I S E S
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Preencha as lacunas com a forma correta do COMPARATIVE OF EQUALITY dos
adjetivos entre parênteses:

A. Metallica is ________________________________ AC-DC. (FAMOUS)

B. You are _______________________________me. (INTELIGENT)

C. These sofas were ______________________________ those ones. (UGLY)

D. This blouse looks _________________________ that one. (DIRTY)

E. A shark is ___________________________________ a Viper. (DANGEROUS)

F. Children are ________________________________ Teens. (NOISY)

G. You are _______________________________ your brother. (SMALL)

H. The gate of my house was ____________________ Kathy’s house.
(NARROW)
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COMPARATIVO DE SUPERIORIDADE

Estabelece uma comparação em superioridade, isto é, a
comparação evidencia que os seres comparados
apresentam características em um nível superior a outro.
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Ferrari is MORE EXPENSIVE THAN  Land Rover.
(A FERRARI é mais caro que a LAND.)
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MY LITTLE SISTER IS YOUNGER THAN ME.

(Minha irmã é mais nova do que eu.)

23


