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Sobre o Covid 19. Consulte o dicionário e traduza essa frase: 

The virus is spreading very fast. 

Relacione as palavras referentes ao Corona.  

1) Virus     (    ) casos suspeitos 

2) Quarantine     (    ) pandemia 

3) Influenza      (    ) surto 

4) Asymptomatic    (    ) virus 

5) Suspicious cases   (    ) quarentena 

6) Social distancing   (    ) assintomático 

7) Outbreak    (    ) gripe 

8) Pandemic    (    ) distanciamento social 

 

                                   
 

                                         UNIDADE 1 – WHY ENGLISH?        

                   

 



1) Pág. 17-19. Qual o significado das palavras: 

History 

Language 

Country 

Origin 

Quais são os três idiomas que originaram o idioma Inglês? 

Quais são as línguas semelhantes ao Inglês? 

Porque que a Língua Portuguesa tem diversas semelhanças com o Inglês? 

                                

                                    

   CULTURA, CURIOSIDADES, IDIOMAS, VIAGENS  

Segundo o mapa acima qual é a língua mais falada no mundo?                                             

2) Pág. 20-21 Hoje em dia, a palavra ‘negro’ (em Inglês) tem uma conotação 

negativa e racista.    

                                                                                                

Quem teve especial interesse na África?  

O que causou o acúmulo das riquezas britânicas? 

Quais são as duas formas adequadas para se referir aos negros em Inglês? 

 



 

3) Pág. 23. Passe para o Inglês as seguintes palavras: 

Carregamento  

Homens  

Mulheres  

Saudáveis  

Meninos  

Meninas 

Responda: Quando a Lei da Escravidão foi abolida no mundo inteiro?  

Qual foi o último país a abolir a escravidão? 

 

4) Pág. 26. Traduza as seguintes frases: 

Where are you from? 

Where were you born? 

A lingua Inglesa é o idioma predominante em quais mundos? 

De acordo com a tabela na Pág. 27, quais são os três idiomas com mais 

falantes (speakers) no mundo? 

                                                             

Pag. 27. Quais os 5 motivos para a valorização do aprendizado da Lingua 

Inglesa? 

 

5) Pág. 28-30. Com base na gramática de “Countries and Nationalities” traduza 

as seguintes frases: 

De onde você é?                       Ela é da Colombia.         

Onde você nasceu?    Eu nasci na Espanha. 

Eu venho da Colombia   De onde ele vem?  
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UNIDADE 2 – SIMILARITIES BETWEEN ENGLISH AND PORTUGUESE 

1) Pág. 42 a 44. O que D.João VI ordenou em 1809? 

Qual a origem da expressão “para inglês ver” ? 

Quais as razões históricas que justificam a influência inglesa no Brasil ? 

Cite alguns motivos da insatisfação dos brasileiros com a presença inglesa. 

2) Pág. 46 a 50. Explique o que são palavras cognatas? 

Várias palavras foram incorporadas ao vocabulário dos brasileiros e  têm como 

base a língua inglesa. Cite pelo menos 10 dessas palavras. 

O que são palavras chave e qual o objetivo delas? 

3) Pág.51. Relacione as palavras aos devidos significados: 

daughter   pronto 

where    ferroviário 

happy ending  trabalhar 

I am sure that  onde 

ready    filha 

railway man   final feliz 

used to   inauguração 

opening   costumava 

to work   tenho certeza que 



4) Pag.52-53. Escreva em Inglês as seguintes frases: 

Anderson trabalha em um hostel.  

Vamos fazer um piquenique no sábado, crianças! 

Dois esportes que têm origem inglesa são futebol e tênis.  

Duas bebidas que têm origem inglesa são uísque e chá. 

A filha de um engenheiro-chefe. 

Pág.55. O que são sufixos? 

 

 

5) Pág. 57-58 O que são Cognatos? 

O que são Falsos Cognatos? 

Relacione os falsos cognatos: 

1) novel    (   ) na realidade 

2) exquisite    (   ) atribuir 

3) parentes     (   ) empurrar 

4) data    (   ) romance 

5) fabric    (   ) requintado 

6) actually    (   ) puxar 

7) push    (   ) dados 

8) realize    (   ) pais 

9) pull     (   ) tecido 

10) assign    (   ) perceber 

 

 

 

 



 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 

 

             INGLÊS - Ensino Médio – Roteiro de Estudos 
 

                           VOLUME  01 -   UE 3                 

 

 

                                 

UNIDADE 3 – COMMUNICATION AND MEDIA 

 

                                 

 

1) Pág.61.a) Onde foi criada a 1ª estação de rádio? 

b) Ela foi criada em : (   ) 1850      (   ) 1780   (   ) 1920     (   ) 1500 

Qual é a vantagem do rádio em relação as outras mídias? 

 

                            

 

2) Pág.62. O que podemos encontrar nas revistas? 

Porque as revistas estão em declínio em todo o mundo? 

 



                                                

Explique como se chamava o primeiro jornal impresso no Brasil e quando foi 

lançado? 

Escreva em Inglês a seguinte frase:” Os jornais em geral são publicados diaria- 

mente.” 

                                          

3) Pág.63-64. Qual é a mídia mais popular no Brasil? 

Como se chamava o primeiro canal de TV? 

O que aconteceu com a TV Tupi em 1980? 

                                                

Dê a tradução de: “The Internet can also be considered a type of mass media 

technology.” 

Dentre as palavras abaixo escreva apenas as que são meios de comunicação. 

radio                 emotion      newspaper  advertising 

television     stations      magazines  internet 

 

4) Pág.70. Qual é o significado de: 

who       ad 

what     news 

when    reader 

where    summary 

 word   headline 



5) Pág. 78-79. O que expressa o “Past Continuous” ? 

Complete a frase: O tempo verbal tradicional para expressar fatos ocorridos em 

um tempo determinado no passado é ................... 

Quando o Past continuous deve ser usado?  

Quando o Simple Past deve ser usado? 

O que são verbos regulares?  

 O que são verbos irregulares? 

Separe os verbos regulares dos verbos irregulares: 

sold              opened             went 

talked  found      produced 

lost  happned     broke 
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UNIDADE 4 – PROPAGANDA AND ADVERTISING 

 

1) Pág.85. Quais são os meios de comunicação presentes no dia a dia do 

brasileiro?  

Como eles são chamados? 

Pág.86. O que quer dizer “way of life” ? 

Responda em Inglês o objetivo da Propaganda. 

Qual a estratégia adotada por Temístocles? O que essa estratégia nos lembra 

nos dias de hoje na era da informática? 

 

2) Pág.90. Escreva a frase em Inglês:  

“Freud é considerado o fundador da Psicanálise”. 

O que é Psicanálise? 

Qual a tradução de : Bernays admired Freud’s work. 

 

 

 

 

 



3) Pag.92. Sobre Edward Bernays complete: 

The year when he was born: 

The place where he was born: 

The name of his uncle: 

The country where he grew up: 

Pág. 95. Advertising é ........ 

 

4)Pág. 95. O que significa a palavra “ad” : 

(   )adversário   (   )fumante   (   )abreviação de advertisement   (   )advertência 

 Pág.96. Traduza as palavras:  

behind   

guilt  

success   

feeling 

interview 

to sell 

 

5) Pág.96. O que são advertisements? 

Pag. 100. Dê o significado das frases: 

Good habits start young. 

You will love it! 

Bernays liked instant cakes. 

 


