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Introdução 
Nesta Unidade, você vai estudar a influência da internet no mundo do trabalho, 
com o objetivo de ampliar seu vocabulário e aprender novas estruturas de frases 
em inglês. Vai conhecer as origens da internet e as profissões relacionadas a 
ela. Por fim, você também vai estudar educação a distância. 
 
Observe a figura abaixo, que mostra as 5 tendências atuais no trabalho: 
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1. Marque a alternativa que representa os 5 itens, na ordem em que estão 
apresentados na figura.  
 
a. Globalização, mobilidade, moda, força de trabalho dos milênials, tecnologias. 

b. Mobilidade, tecnologias, novos comportamentos, globalização, força de 

trabalho dos milênials. 

c. Novos comportamentos, tecnologias, força de trabalho dos milênials, 

mobilidade, globalização.  

d. Novos comportamentos, força de trabalho dos milênials, mobilidade, 

tecnologias, globalização.  

 
2. Pág. 33 Ligue cada palavra abaixo com sua tradução em inglês. 

  
história 
guerra fria 
governo 
objetivo 
informação 
computador 

cold war 
government 
computer 
history 
objective 
information 

  
 
 
3. Pág. 38/39 Escreva a profissão representada em cada figura: 

 
a.  

 
 
 
 
 
 
 
 



b.  

 
 
 
c.  

 
 
 
d.  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Veja a figura abaixo. Ela se refere a uma modalidade de educação muito 
importante nos dias atuais.  
 
 

 
 

 
Agora leia o texto abaixo. 
 
 

Distance Education 

 
Education is always important in the life of a person. We must go to school. But, 
if we can’t go to school, there is a way to get education and get a certificate. It is 
called distance education.  
 
Distance education is a way to be educated through the internet, radio, etc 
The resources used by this method of teaching and learning are printed materia, 
audio, video and online platforms. Many people have been educated via distance 
education nowadays. You probably know someone! 
 
Vocabulary 
Always – sempre 
Person – pessoa 
Must – devemos 
But – mas, porém 
Can’t – não podemos 
There is – há 
Way – jeito, forma 
Called – chamado 
Through – através, pela 
Resources – recursos 
Learning – aprendizado 
Nowadays- hoje em dia 
Know – conhece 
Someone - alguém 



Responda em português, de acordo com o texto, as perguntas a seguir: 
 

 Qual o assunto do texto? 
 Por que a educação a distância é importante? 
 Quais os meios de se fazer educação a distância? 
 Quais recursos são utilizados na educação a distância? 

 
5. Pág. 44 Marque a alternativa correta que contenha palavras relacionadas à 

educação a distância. 
 

a. internet, video, audio, printed material 
b. copybook, pencil, pen, eraser 
c. classroom, video, audio, printed material 
d. internet, copyboo, video, audio 
 
 

Pág. 45 Responda em inglês, de acordo com o texto. 
 
6. What is distance education? 

7. What are the resources used in this method of teaching and learning? 

8. What was the first advertisement of distance education published in a 

newspaper? 

9. In your opinion, what are the advantages and disadvantages of distance 

education courses? 

 
 
10. Pág 46 Quanto às vantagens e desvantagens de se estudar à distância, 

relacione as palavras a sua tradução: 
 
advantages 
disadvantages 
homeoffice 
distance 
house chores 
meeting friends 
talking personally 

conversar pessoalmente 
trabalho em casa 
desvantagens 
distância 
encontrar os amigos 
vantagens 
tarefas domésticas 

 


