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Roteiro  de Recuperação 

Valéria 

English 

Languages 

O Roteiro de Recuperação foi elaborado visando o uso das habilidades desenvolvidas durante as etapas 
anteriores e contemplam a interpretação de textos em língua inglesa e a aplicabilidade de sua gramática 
 
QUESTION 1 
Refaça em folha separada as atividades do livro “Alive”, copiando perguntas e respondendo corretamente 
os exercícios das páginas relacionadas abaixo. 
 
Páginas – 242 a 244. 
 
 
As questões de 2 a 6 referem-se ao seguinte texto: 
 

 
QUESTION 2 
De acordo com o título e o subtítulo do texto, avatares 
 
A  proporcionam efeitos terapêuticos e ajudam a prevenir doenças como a fobia social. 
B  são versões imaginárias e mais atraentes de nós mesmos. 
C  são mais confiáveis e, por isso, não despertam fobias. 
D  têm uma proposta de entretenimento, que torna as pessoas mais sociáveis. 
E  são mais confiáveis do que algumas propostas terapêuticas disponíveis em nossa sociedade. 



QUESTION 3 
Assinale a opção CORRETA. 
 
A  Os estudiosos da Universidade de Stanford não consideraram, em seus experimentos, a descoberta 
realizada em 1988, cuja explicação ainda é controversa. 
B  Psicólogos ainda questionam se, de fato, a aparência afeta o humor e opinião das pessoas. 
C  Jeremy Bailenson e Nick Yee afirmam que a aparência transforma o modo como as pessoas nos tratam 
e disso depende a maneira como percebemos a nós mesmos. 
D  A aparência física afeta o comportamento das pessoas e traz consequências para o mundo real e não 
apenas para o virtual. 
E  O foco dos estudiosos está no figurino dos avatares e no modo como isso afeta a agressividade dos 
jogadores. 
 
 
QUESTION 4 
Assinale a opção em que o referente do pronome está INCORRETO. 
 
A  they (linha 5) em they found that – raiders 
B  they (linha 5/6) em they wore black – raiders 
C  those (linha 9) em than those in, say, baby blue?– players 
D  them (linha 10) em cause them to play – players 
E  Their (linha 12) em their quarry – Bailenson and Yee’s 
 
 
QUESTION 5 
a measure of aggression (linha 5), encroachment (linha 6), roughing the kicker (linha 6) e digital 
representations of players (linha 13) têm, respectivamente, valor semântico de: 
 

A   exemplificação  -  explicação  -  exemplificação  -  explicação  
B   explicação  -  exemplificação  -  explicação  -  explicação  
C   explicação  -  exemplificação  -  exemplificação  -  exemplificação  
D   explicação  -  exemplificação  -  exemplificação  -  explicação  
E   exemplificação  -  explicação  -  explicação  -  exemplificação  

 
 
QUESTION 6 
Assinale a opção em que o termo em negrito apresenta função gramatical diferente das demais.  
 
A  ... depending on whether they were playing at home or away. (linha 3)  
B  Knowing that appearance affects people’s mood and outlook,... (linhas 3 e 4)  
C  Using data from the 1970s and 1980s, they found that... (linhas 4 e 5)  
D  But while the 1988 finding has become a classic in psychology, ... (linhas 7 e 8)  
E  …when they started wondering about the effect of being able to alter…(linhas 11 e 12) 
 
 
 
As questões de 7 a  9 referem-se à charge a seguir: 
 
 
 
 



 
 
QUESTION 7 
A palavra breakthrough, na charge, tem o mesmo sentido de  
 
A  customary.  
B  inept.  
C  conventional.  
D  innovative.  
E  ordinary.  
 
 
QUESTION 8 
A mensagem transmitida pela charge NÃO denota  
 
A  crítica.  
B  lentidão.  
C  arrependimento.  
D  ironia.  
E  evolução.  
 
 
QUESTION 9 
Assinale a opção que mais se aproxima da ideia central do texto.  
 
A  O trabalho dignifica o homem.  
B  Uma andorinha só não faz verão.  
C  Quem tudo quer, nada tem.  
D  A ociosidade é a mãe de todos os vícios.  
E  Mais vale prevenir que remediar. 
 
 
As questões de 10 a 12 referem-se ao texto a seguir: 
 



 
 
QUESTION 10 
A Grant Study, pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, 
 
A  teve por objetivo investigar o comportamento de pessoas idosas e felizes. 
B  possibilitou o levantamento gigantesco de dados sobre pesquisadores de Harvard. 
C  comprovou que John F. Kennedy foi um homem extremamente feliz. 
D  chama-se the 75 year old Grant Study por ser homenagem à faixa etária analisada. 
E  comprovou que felicidade na vida adulta está atrelada às relações afetivas ao longo da vida. 
 
 
QUESTION 11 
Assinale a opção cuja reescrita não altera o sentido de: “Though all identities are confidential, it was 
recently discovered that John F. Kennedy was a sample participant.” (linha 5) 
 
A  John F. Kennedy was a sample participant, although nobody knew that. 
B  In spite of being a sample participant, John F. Kennedy’s identity was never discovered. 
C  The study was confidential, thus the participation of John F. Kennedy was never discovered. 
D  Besides being a confidential study, John F. Kennedy said he used to be a participant. 
E  In spite of the fact that all identities are kept confidential, it was recently found out that John F. 
Kennedy was a sample participant. 
 
 
 
QUESTION 12 
Substituindo os adjetivos long e comprehensive, respectivamente, por easy e rich na oração “Harvard 
conducted one of the longest and most comprehensive studies of human development” 
(linha 1), teremos: 
 
A  the most easy - the richest  
B  the easiest - the most rich 
C  the more easy - the richer  
D  the easiest - the richest 
E  the most easy - the most rich 
 
 
As questões de 13 a 18 referem-se ao texto a seguir: 



 
QUESTION 13 
O autor do texto 
 
I. atribui ao roubo de milhares de figurinhas no Brasil a dificuldade para compra e troca entre 
colecionadores. 
II. deprecia as estratégias do Grupo Panini para comercializar álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. 
III. descreve o mercado de figurinhas da Copa do Mundo e apresenta aos colecionadores possibilidades 
de obtenção de figurinhas. 
 
Está(ão) correta(s) 
 
A.  apenas a I.  
B.  apenas a II.  
C.  apenas a III. 
D. apenas I e II.  
E. apenas I e III.  
 
QUESTION 14 
De acordo com o texto, 
 
A. a empresa Panini comercializa álbuns de figurinhas da Copa do Mundo há 30 anos. 
B. é impossível completar o álbum sem que os colecionadores recorram a feiras e redes sociais. 
C. são necessárias 1.500 figurinhas para completar um álbum. 
D. a empresa Panini disponibiliza a venda das 50 figurinhas faltantes aos colecionadores. 
E. o processo de confecção e distribuição das figurinhas é feito aleatoriamente pela Panini. 
 
 
QUESTION 15 
Assinale a opção em que a construção verbal está na voz ativa. 
 
A . Panini […] has produced sticker albums for... (linhas 2 e 3) 
B . As the spaces get filled... (linha 7) 



C . …each sticker is printed in the same... (linha 12) 
D . ...which was broadly borne out in practice. (linha 16) 
E . ...where a child who has a card prized by many... (linha 19) 
 
 
QUESTION 16 
Marque a opção em que o uso do ing denota ação contínua. 
 
A. disturbing number of adults… (linha 1) 
B. Collecting them is no idle pursuit… (linhas 3 e 4) 
C. your first sticker […] has a 640/640 probability of being needed. (linhas 6 e 7) 
D . According to Sylvain Sardy and Yvan Velenik… (linha 8) 
E. …the market is not being rigged. (linha 12) 
 
 
QUESTION 17 
De acordo com o texto, Sardy e Velenik 
 
A.  insistem a formação de grupos de 10 colecionadores para facilitar o preenchimento total de álbuns 
de figurinhas. 
B.  fiscalizam a compatibilidade entre a produção de figurinhas e sua comercialização desde 2010. 
C.  verificaram na Suíça a repetição de aproximadamente 9 vezes cada figurinha em um lote de 6.000 
figurinhas. 
D.  são matemáticos pesquisadores da empresa Panini, responsáveis pela distribuição das figurinhas. 
E.  consideram que as práticas de obtenção de figurinhas da Copa do Mundo são injustas e 
manipuláveis. 
 
 
QUESTION 18 
Em “Despite entreaties, your correspondent’s son is prepared to tear out most of his stickers to get 
hold of Lionel Messi” (linhas 27 e 28), depreende-se que o autor 
 
A.  reconhece que também faz parte do grupo de colecionadores fanáticos por álbuns de figurinhas. 
B.  se dispõe a tudo para conseguir a figurinha de Lionel Messi para o filho. 
C. busca adquirir as figurinhas mais disputadas para seu filho por meio das redes sociais. 
D.  inclui-se no grupo de colecionadores insensatos de figurinhas de Copa de Mundo 2014. 
E.  vivencia em casa o esforço de um colecionador para obter uma única figurinha. 


