


COMPARATIVE OF EQUALITY
AS + adjective + AS  (tão, tanto...quanto, como)

COMPARATIVE OF INFERIORITY
LESS + adjective + THAN  (menos...que, do que)

COMPARATIVE OF SUPERIORITY
MORE + adjective + THAN  (mais...que, do que)
Adjective + ER + THAN (mais...que, do que)

Resumex
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Propaganda - é um modo específico de apresentar informação sobre um
produto, marca, empresa ou política que visa influenciar a atitude de uma audiência para
uma causa, posição ou atuação. < https://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda> Veja a propaganda que
segue e responda às perguntas propostas
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Informe detalhadamente o grau do adjetivo presente na construção
MOST BEAUTIFUL que aparece no anúncio publicitário.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Na construção inicial do anúncio a expressão MOST BEAUTIFUL é
utilizada com uma finalidade comunicativa. Qual é esta finalidade?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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•A imagem a seguir deverá ser lida para responder a questão.

SOURCE: GOOGLE IMAGES

Na imagem acima o autor utilizou o superlativo como elemento de referência na construção de sua
legenda. Explique com suas palavras, qual foi a intenção comunicativa do autor ao empregar esta
estrutura linguística conforme o contexto apresentado.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5



6



Escreva as formas de “Comparative” e “Superlative” das palavras abaixo. Siga o 
modelo:  
Example: SHORT – SHORTER – SHORTEST
a) early _______________________ __________________________
b) big _________________________ __________________________
c) wise ________________________ __________________________
d) angry _______________________ __________________________
e) heavy _______________________ __________________________
f) new _______________________ __________________________
g) gay_________________________ __________________________
h) shy ________________________ __________________________
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Informe detalhadamente o grau do adjetivo presente na construção
BEST que aparece na citação de Steve Jobs.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Na construção inicial do citação a expressão BEST é utilizada com
uma finalidade comunicativa. Qual é esta finalidade?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Preencha as lacunas com a forma correta do COMPARATIVE OF SUPERIORITY ou
SUPERLATIVE OF SUPERIORITY dos adjetivos entre parênteses:
A. That TV set is the___________________________________ of all. (CHEAP)
B. You are ____________________________________here than there. (SAFE)
C. Fifi is ________________________________________ than Kate. (PRETTY)
D. This is the __________________________ film I have ever seen. (EXCITING)
E. Jeff runs ___________________________________ than Matt. (FAST)
F. That Math test was the________________________________ of all. (EASY)
G. You are the __________________________________ student here. (GOOD)
H. The passion fruit juice was _____________________ than orange one. (BAD)
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•ESTUDO DE TEXTO
• VOCABULÁRIO

•Review das habilidades 
5,6,7 e 8
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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.
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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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H7 – Relacionar um texto em LEM, as
estruturas linguísticas, sua função e seu
uso social.
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H8 – Reconhecer a importância da
produção cultural em LEM como
representação da diversidade cultural e
linguística.
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Texto para a questão 01

A Day in the Life of the Women of O&G
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Although far fewer women work in the oil and gas (O&G) industry compared to
men, many women find rewarding careers in the industry. Five women were asked
the same questions regarding their career choices in the oil and gas industry.

Question: Why did you choose the oil and gas industry?

Woman 1: Cool technology, applying science and money.
Woman 2: It seemed interesting and the pay was good.
Woman 3: They offered me a job! I couldn’t turn down the great starting salary and a chance
to live in New Orleans.
Woman 4: I did not really choose the oil and gas industry as much as it chose me.
Woman 5: I chose the oil and gas industry because of the challenging projects, and I want to
be part of our country’s energy solution.
Disponível em: www.rigzone.com Acesso em: 25 mar. 2018.
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QUESTÃO 01 (C2H6)
Foi-se o tempo em que as mulheres se limitavam as profissões mais tranquilas, menos
perigosas e envolvidas em puro glamour. O trabalho offshore feminino vem crescendo
gradativamente, mas como qualquer outra área de trabalho mais explorada pelos homens,
existem preconceitos em relação às atividades embarcadas para elas. Ao serem
perguntadas sobre os motivos que influenciaram na escolha dessa profissão, as
entrevistadas elencaram vários motivos dos quais se destacaram

a) a importância de se trabalhar com energia limpa e o local onde a atividade será realizada.
b) os desafios da área de trabalho e a convicção de ajudar nos problemas de energia do

país.
c) de maneira unânime a questão financeira, além do ramo ligado à ciência e tecnologia.
d) a utilização das ciências aplicadas e uma remuneração superior à média nacional.
e) a vocação profissional, pois sentiram-se atraídas pela profissão, assim como seu status.
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GABARITO B- A questão busca verificar a habilidade do aluno de utilizar
a língua inglesa para ampliar seus conhecimentos sobre o trabalho
offshore realizado por mulheres. No texto, a entrevistada número 5
afirma que, os motivos que a levaram a escolher essa profissão foram os
desafios da área de trabalho e a convicção de ajudar nos problemas de
energia do país. (I chose the oil and gas industry because of the
challenging projects, and I want to be part of our country’s energy
solution.)
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Poema para a questão 02:

Disponível em: http://www.redfoxpress.com/dada-finlay.html. Acesso em: 23 fev. 2018

“Poesia concreta é um tipo de
poesia vanguardista, de caráter experimental,
basicamente visual, que procura estruturar o
texto poético escrito a partir do espaço do
seu suporte, sendo ele a página de um livro
ou não, buscando a superação do verso como
unidade rítmico-formal.”

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_concreta>
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A análise do poema concretista permite as seguintes inferências
A.Corresponde à brincadeira do papel, da pedra e da tesoura, haja vista que os verbos
utilizados na composição do poema caracterizam ações intermitentes.
B.O conteúdo da poesia nada tem a ver com a disposição do poema. A maior referência fica
por conta dos verbos que se encontram numa modulação que caracterizam ações
progressivas.
C.A poesia apresenta de forma visual a interação entre os elementos agentes, bem como os
verbos que descrevem suas ações e geram uma expectativa futura destas ações.
D.O poema está disposto em forma circular por representar um evento cíclico. Sua forma
mostra uma relação interdependente entre os elementos que é reforçada pelo uso dos
verbos.
E.Ocorre a representação, de uma forma mais concreta, de uma atividade lúdica que envolve
elementos atípicos do cotidiano. Sua forma cíclica corrobora uma característica comum entre
as ações.
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GABARITO D- A questão avalia a habilidade do aluno de usar a língua
inglesa para compreender um produto cultural específico, no caso, uma
poesia. O eu lírico se utiliza dos recursos visuais da poesia concretista
para relembrar uma brincadeira de criança, no caso, pedra, papel e
tesoura. Por ser um evento cíclico e apresentar uma relação de
dependência entre eles com o uso de verbos que reforçam esta ideia.
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A música que segue servirá de base para a questão 03

HEY, SOUL SISTER - TRAIN

Hey, hey, hey,

Your lipstick stains
On the front lobe of my left-side brains
I knew I wouldn't forget you
And so I went and let you
Blow my mind

Your sweet moonbeam
The smell of you in every single dream I dream
I knew when we collided
You're the one I have decided
Who's one of my kind

Hey, soul sister,
Ain't that Mr. Mister
On the radio, stereo?
The way you move ain't fair, you know
Hey, soul sister,
I don't wanna miss
A single thing you do tonight

Hey, hey, hey,

Just in time,
I'm so glad you have a one-track mind like me
You gave my life direction
A game show love connection,
We can't deny
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I'm so obsessed
My heart is bound to beat right out my untrimmed 
chest
I believe in you, like a virgin, you're Madonna
And I'm always gonna wanna
Blow your mind

Hey, soul sister,
Ain't that Mr. Mister
On the radio, stereo?
The way you move ain't fair you know
Hey, soul sister,
I don't wanna miss
A single thing you do tonight

Way you can cut a rug
Watching you's the only drug
I need
So gangster, I'm so thug
You're the only one I'm dreaming of

You see
I can be myself now finally
In fact there's nothing I can't be
I want the world to see you'll be
With me
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QUESTÃO 03 (C2H8)
A música apresenta um texto simples, conciso, com linguagem clara e aproximada da
realidade cotidiana das pessoas. Os recursos poéticos como ritmo, métrica, rima,
paralelismo reforçam a musicalidade facilitando internalização da linguagem sonora e
escrita. Na canção, o eu lírico afirma que deixou sua amada

A. manchar sua roupa de batom a fim de “marcá-lo” como seu par perfeito.

B. colaborar na tomada de decisões da vida dele, pois ela é mais experiente.

C. destruir seus objetos pessoais por entender que isso lhe tornaria um minimalista.

D. ser ela mesma, visto que eles combinam perfeitamente e ele a respeita assim.

E. de maneira intencional enlouquecê-lo por saber de sua compatibilidade com ela.
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GABARITO E- A questão avalia a habilidade do aluno de usar a língua
inglesa para compreender um produto cultural específico, no caso,
uma letra de música. O autor da referida canção deixa bem claro que
a pessoa que ele conheceu ficou marcada no lóbulo frontal esquerdo
e ele deixou que ela o surpreendesse, pois ele sabia que ela era o
tipo dele.

27


