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APRESENTAÇÃO

Hey, there!

Você sabe que o inglês, como língua de caráter global, possibilita a interação entre pessoas do 
mundo todo, certo? Seja presencialmente ou pela internet, seja para fins pessoais, profissionais, 
artísticos ou acadêmicos! Ao aprender o idioma, você descobre novas formas de pensar, sentir e 
agir na sua comunidade e no mundo.

Esta obra foi planejada pensando em desenvolver os seguintes objetivos:

  contribuir para sua formação como jovem que utiliza diferentes linguagens em diversas
práticas socioculturais; 

  mobilizar e articular conhecimentos de diferentes áreas, convidando você a refletir criticamente 
sobre diversas questões de relevância social;

  desenvolver, por meio de atividades propostas ao longo do livro, competências e habilidades 
significativas para sua formação integral, listadas nas páginas 316-319. 

Além de desenvolver esses objetivos, a obra também busca oferecer oportunidades de rever, 
consolidar e ampliar os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores explorados no Ensino 
Fundamental (Anos Finais) relacionados à língua inglesa de acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Isso acontece a partir de situações de uso do inglês para que você seja capaz 
de desenvolver, de forma integrada, as habilidades de ler, ouvir, falar e escrever no idioma. Além 
disso, este livro busca desenvolver os níveis A1 (iniciante) e A2 (básico) do Quadro Europeu Comum 
de Referência para Línguas (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR), 
que é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma. 

Poder explorar os múltiplos usos da língua inglesa, no Ensino Médio, será importante para 
a ampliação de perspectivas em relação à sua vida profissional/acadêmica e pessoal, além de 
facilitar o acesso a diferentes culturas, formas de entretenimento e de arte. Isso tudo torna-se 
ainda mais pertinente quando você e seus colegas, por meio do inglês, compartilham informações 
e conhecimentos, agem e posicionam-se criticamente na sociedade em âmbito local e global.

Como buscamos valorizar seu papel na construção coletiva do conhecimento ao longo de 
toda a coleção, esperamos que a obra seja um convite para você se engajar com entusiasmo, 
junto com seus colegas e seu/sua professor(a), em um processo de aprendizagem colaborativo, 
prazeroso e significativo.

Os Autores
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4   

CONHEÇA
SEU LIVRO

Este livro está organizado em três partes e cada uma delas começa com a seção Getting 
Ready for PART 1, Getting Ready for PART 2 e Getting Ready for PART 3, respectivamente. Nessas 
seções, você coloca em prática, por meio de dicas, estratégias diversificadas de leitura e 
aprendizagem. Nelas, você também conhece as competências gerais, competências específicas e 
habilidades que serão trabalhadas em cada parte.

Cada uma das doze unidades deste livro, distribuídas nas três partes (PART 1, PART 2 e PART 3), 
é organizada da seguinte maneira:

Em Reading 

Comprehension, 

explore o texto 

principal da 

unidade e reflita 

criticamente 

sobre ele.

Em Vocabulary 

Study, estude 

o vocabulário 

de forma 

sistemática e 

contextualizada.

Nas páginas de 

abertura, explore 

o tema central da 

unidade a partir 

do título, das 

imagens e do texto 

apresentados.

WE ARE FROM
4
UNIT

BrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazil

Unit 4   69
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2 In pairs, ask and answer the questions 

below. The Useful Language section on 

page 267 can help you.

a. Who are these talented people? 

b. What do they have in common?

c. Can you name other Brazilians who 

are famous for their work?

d. Do you agree with the fragment 

above? Why (not)? How can you 

describe Brazilians?

1 Com base no título We Are from Brazil, 

nas imagens e no fragmento abaixo, 

quais assuntos você espera encontrar 

nesta unidade? 

From: <www.travel-brazil-selection.com/

informations/brazilian-culture/brazilian-people/>. 

Accessed on: Jan. 27, 2020.

BrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazil
falar sobre brasileiros que se destacam

em diversas áreas;

compreender e produzir perfi s (profi les);

explorar conectores (linking words);

usar os pronomes relativos (relative 

pronouns) who, whose, that, which.
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Nesta unidade, 
você vai... 

Brazilians are some of the 

warmest people in the world, 

eager to communicate 

and curious about others. 

Brazilian culture, an 

important pillar of identity, 

was first built through 

exchanges between people 

who were different from each 

other; each ethnic group 

has contributed to a whole 

that has given the people we 

know today.

www.travel-brazil-selection.com/informations/

brazilian-culture/brazilian-people/
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1 Cognates (or transparent words) are words with very similar 

form and meaning in two languages. The words in bold below, 

from the text on page 17, are some examples of cognates.

“TIP 1: Be a positive presence online just like IRL

(in real life).”

Positive, presence and real are equivalent to positiva, 

presença and real, respectively, in Portuguese. 

You can find many other cognates in the text. Write them 

in your notebook.

THINK ABOUT IT!

VocabularyVocabularyVocabulary STUDY

COGNATES

From: <www.gocomics.com/freerange/2016/06/02>. 

Accessed on: Jan. 10, 2020.

3 Read the cartoon again and answer the 

questions below in your notebook.

a. How can you describe the invention 

in the cartoon?

I.  Caveman-level technology.

II. Modern technology.

b. What technology is it?

I.  A flexible structure filled with 

compressed air.

II. A circular block of a hard and 

durable material.

c. What is the main idea of the text?

d. There are several cognates in items a and b. 

In your opinion, was it easier to answer 

items a and b after identifying the cognates 

used in them?

TIP

2 Read the cartoon below. Find the cognates used in it and write them in your notebook.

Algumas palavras em inglês 

têm forma e significado 

semelhantes aos seus 

correspondentes em português, 

mas é importante estar atento 

às diferenças na hora de 

pronunciá-las. Por exemplo, na 

palavra presence /'prez ens/, 

que aparece no fragmento 

do exercício 1, a sílaba tônica 

é a primeira. Em português, 

a sílaba tônica da palavra 

“presença” é a segunda.

Como a situação retratada no cartum se relaciona com as formas de se usar a tecnologia atualmente? Qual crítica 

é feita? Você concorda com essa crítica? Por quê (não)? 
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 These photos show people consuming 

news differently. In your notebook, 

write the captions for the photos 

as in the example. Use the captions 

from the box to help you.

 They’re using their 

smartphones.

 He’s using a computer at school.

 They’re watching the news 

on TV.

 He’s listening to a podcast.

 She’s reading the newspaper.

Example: a.  He’s listening to a 

podcast.

A partir de palavras-chave e do que você já sabe sobre o assunto, faça previsões sobre o que você 

vai ler. Isso vai ajudar você a compreender o texto.TIP

2 In pairs, ask and answer the following questions.

a. How often do you try to keep up with current events?

Every day. • Almost every day. • Once/twice a week. • Almost never. • Never.

b. How do you usually consume news on the web?    

 The following items can help you:

 I follow different blogs.

 I use social media platforms.

 I watch videos from my favorite influencers.

  I read respected online newspapers and magazines.

3 Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title and 

source to answer the questions below. Write the answers in your notebook.

a. How are teens consuming news on the web?

b. Is the text based on a survey?

c. What is the name of the online newspaper that the text is part of?

IAMMOTOS/SHUTTERSTOCK.COM

MAVO/SHUTTERSTOCK.COM

bd

RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK.COM

be

MONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM

bc

RAWPIXEL.COM/ GORODENKOFF/SHUTTERSTOCK.COM

bb

ba

survey: levantamento

Em Conheça seu Livro, apresentamos a estrutura da 
obra, destacando os objetivos de cada seção que a 
integra. Conhecer esses objetivos pode ajudar os alunos a 
participarem mais ativamente do processo de aprendizagem.

D3_4085_ING_EM_LA_003a005_APRES_CONHECA.indd   4D3_4085_ING_EM_LA_003a005_APRES_CONHECA.indd   4 26/08/20   09:3626/08/20   09:36



Conheça seu livro   5

A cada duas unidades, você encontra, em Review, exercícios para rever os conteúdos 
trabalhados e perguntas para avaliar a sua aprendizagem, e, em Studying for Enem, simulados 
e provas anteriores para se familiarizar com o tipo de questões utilizadas no Enem.

Ao final do livro, você encontra as seguintes seções:

Em Language 
in Use, 

aprimore seus 
conhecimentos 

linguísticos 
por meio 

de situações de 
uso da língua.

Em Oral Skills, 
engaje-se em 
práticas de 
compreensão e 
produção oral 
em diversos 
contextos 
discursivos.

Em Writing, 
escreva um 

texto a partir da 
observação dos 

textos de mesmo 
gênero que você 

já explorou na 
unidade.

Em Taking 
it Further, 
debata 
questões 
relevantes 
para a 
ampliação 
da discussão 
do tema da 
unidade.

  Useful Language: encontre recursos para ajudar 
você a se comunicar oralmente em inglês;

  Projects: planeje, desenvolva e apresente 
projetos interdisciplinares em grupo;

  Language Reference + Extra Practice: reveja 
os conteúdos linguísticos de forma 
contextualizada e faça novos exercícios;

  Irregular Verbs: consulte as formas do passado 
(simple past) e do particípio passado (past 
participle) dos principais verbos irregulares;

 Glossary: consulte, no glossário bilíngue 
apresentado, o significado de palavras 
utilizadas no livro;

  Competências e habilidades desenvolvidas: 
conheça as competências e habilidades 
previstas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) do Ensino Médio, que são 
desenvolvidas no livro;

  Bibliography: veja a bibliografia utilizada para 
a elaboração do livro.

OralOral SKILLS

1  Read the comic strip below and, in pairs, ask and answer the questions below.

THINK ABOUT IT!
Na tirinha, o que você achou do conselho do pai de Curtis? Na sua opinião, qual a importância de ter 
alguém para apoiar você em momentos difíceis? 

2 In groups of three or four, ask and answer the following questions. The Useful Language
section on page 267 can help you.
a. What talents do you usually admire in a person?
b. What talents do you think you have?

3 Copy the table below in your notebook. Answer the following questions and interview two 
classmates to complete the table. Take turns.

QUESTIONS
YOU CLASSMATE 1 CLASSMATE 2a. Who do you admire from Brazil?

b. What do they do?

c. Which city are they from?

d. How old are they?

e. Why do you admire them?

a. Why is Curtis sad?
b. Does Curtis’s father agree with him? Why (not)?
c. In your opinion, why does Curtis’s father suggest that they go together to the movies?

From: <https://safr.kingfeatures.com/api/img.php?e=gif&s=c&file=Q3VydGlzLzIwMTYvMTAvQ3VydGlzLjIwMTYxMDAxXzE1MzYuZ2lm>. Accessed on: Feb. 13, 2020.
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1 Read the facts below about cyberbullying. Which ones are surprising to you? Talk to a classmate about them.
 Over half of adolescents and teens have been bullied online and about the same number have engaged in cyber bullying.

 More than 1 in 3 young people have experienced cyberthreats online.
 Over 25 percent of adolescents and teens have been bullied repeatedly through their cell phones or the Internet. Well over half of young people do not tell their parents when cyber bullying occurs.From: <www.bullyingstatistics.org/content/cyber-bullying-statistics.html>. Accessed on: Jan. 10, 2020.cyberthreat: ciberameaça • half: metade • over: mais de 

The graph below is part of a survey conducted in 2018 by Pew Research Center, entitled “A majority of teens have experienced some form of cyberbullying.” Read it and do exercises 2 and 3.

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

From: <www.pewresearch.org/internet/2018/09/27/a-majority-of-teens-have-experienced-some-form-of-cyberbullying/>. 
Accessed on: Jan. 10, 2020.
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be likely to: ser 
provável de
survey: pesquisa,
levantamento
threat: ameaça

26  

www.stopbullying.gov/cyberbullying/how-to-report

LanguageLanguageLanguage
IN USE

IMPERATIVE

A partir dos exemplos, faça inferências para compreender regras de uso da língua inglesa.

TIP

From: <www.stopbullying.gov/cyberbullying/how-to-report>. Accessed on: Jan. 10, 2020.

1 Read these fragments from the text on page 17 and focus on the verbs in bold. Then choose 
the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook. “Think before you post.”     

 “Protect your secrets.” 
 “Do not share your address [...]”     
 “Don’t assume that people online [...]”

2 Go back to the text on page 17 and find other verbs in the imperative. Write themin your notebook.
 The text below is about cyberbullying – bullying that happens online or through using digital devices. Read it and do exercises 3, 4 and 5 in your notebook.

forward: encaminhar

a. The verbs in bold are used in the   fragments to
  I.  give tips to help people be smart online. 
   II.  describe people’s typical routine on 

the web.

b. The verbs in bold are in the
  I.  imperative.
   II. simple present.

c. “Do not” and “Don’t” are used to
  I.  emphasize a suggestion.
  II. form the negative imperative.
d. To make the second fragment emphatic,   we can say

  I.  Do protect your secrets.
  II. Do not protect your secrets.

SP
EE

D
KI

N
G

Z/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
 

Report Cyberbullying
When cyberbullying happens, it is important to document and report the behavior so it can be addressed.
Steps to Take Immediately
•  Don’t respond to and don’t forward cyberbullying messages.•  Keep evidence of cyberbullying. Record the dates, times, and descriptions of instances when cyberbullying has occurred. Save and   screenshots, emails, and text messages. Use this evidence to report cyberbullying to web and cell phone service providers.

• the person who is cyberbullying.

20  

64   

Nesta unidade, você leu, nas páginas 57 e 61, diferentes manchetes (headlines), que são títulos de notícias em jornais ou revistas. Observe como as manchetes são escritas de modo a despertar a atenção dos leitores. A seguir, você encontra outros exemplos de 
manchetes em inglês sobre tecnologia. Se necessário, use o Glossary na página 310. 

Writing

www.theguardian.com/technology/2018/aug/12/youtubers-feeling-burn-video-stars-crumbling-under-pressure-of-producing-new-content

Why YouTubers 
are feeling the burn

From: <www.theguardian.com/technology/2018/aug/12/youtubers-feeling
-burn-video-stars-crumbling-under-pressure-of-producing-new-content>. 

Accessed on: Jan. 2, 2020.
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From: <www.dailymail.co.uk/news/article-6642161/Generation-web-addicts
-Children-spend-time-YouTube-friends.html>. Accessed on: Jan. 2, 2020.

From: <www.dailymail.co.uk/news/article-6642161/Generation-web-addicts

www.dailymail.co.uk/news/article-6642161/Generation-web-addicts-Children-spend-time-YouTube-friends.html
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From: <www.nytimes.com/2019/05/20/well/family/is-digital-addiction-a
-real-threat-to-kids.html>. Accessed on: Jan. 2, 2020.

From: <www.nytimes.com/2019/05/20/well/family/is-digital-addiction-a

www.nytimes.com/2019/05/20/well/family/is-digital-addiction-a
-real-threat-to-kids.html

Is ‘Digital Addiction’ a Real Threat to Kids?
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https://edition.cnn.com/2019/10/29/health/common-sense-kids-media
-use-report-wellness/index.html

US teens use screens more than seven hours a day on average – and that’s not including school work
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From: <https://edition.cnn.com/2019/10/29/health/common-sense
-kids-media-use-report-wellness/index.html>. Accessed on: Jan. 2, 2020.
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Getting Ready for PART 1  9

 Esta seção apresenta estratégias de aprendizagem e de leitura que vão ajudar 
você a se sentir mais confiante para realizar as atividades propostas ao longo das 
unidades 1, 2, 3 e 4 deste livro.

2 Você observou que, em “Stop Wars”, foi empregado o imperativo? Ao longo deste livro, 
o imperativo é utilizado em diversos enunciados de exercícios. Quais itens a seguir são 
exemplos de enunciados no imperativo?

 I don’t know.

 Read the text.

 May I go to the toilet?

 Talk to your classmate.

3 Quais itens apresentados no exercício anterior são exemplos de frases em inglês que você 
e seus colegas costumam usar em sala de aula? Quais outras frases em inglês vocês 
também utilizam?

 Listen to the recording.

 Can you repeat that, please?

 I’m sorry. I don’t understand.

 Write the answers in your notebook.

1 Observe a imagem a seguir, um mural produzido pelo artista brasileiro Eduardo Kobra, 
e responda às perguntas no seu caderno.

From: <www.eduardokobra.com/stop-wars>. Accessed on: Jan. 20, 2020. KU
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a. Qual é a mensagem que o artista 
desejou transmitir?

b. A que série de filmes o mural faz referência? 
Qual é o nome do personagem que está 
segurando a placa?

c. A que tipo de placa o mural faz referência? Qual 
é o objetivo dessa placa?

d. Baseado na mensagem principal do mural, 
escolha o item abaixo que também expressa a 
ideia de “Stop Wars”.

Fique atento aos textos em inglês que estão à sua volta – em murais, camisetas, postagens em redes sociais etc. 
Eles podem oferecer oportunidades para você aprender o idioma também fora da escola.

TIP

GGetting Ready
FOR PART 1

No 
exercício 1, 
apresentamos 
uma obra 
de Eduardo 
Kobra, cujo 
perfil será um 
dos textos da
unidade 4. 
Dessa forma, 
os alunos já 
começam a 
se familiarizar 
com o artista, 
construindo 
conhecimento 
que poderá 
ser útil na 
compreensão 
do referido 
texto da 
unidade 4. 

Ao corrigir o item b do exercício 1, comente com 

a. Parem as guerras. ; b. À série de filmes Star Wars. (Mestre) Yoda. ; c. À placa de trânsito 

 X

 X

 X

 X
I don’t know. ; May I go to the toilet?; Can you repeat that, please?; I’m sorry. I don’t understand. Outros exemplos de frases: Excuse me. ; Thank you. ; What page?; 
How do you say this in English/Portuguese? Ao corrigir o exercício 3, verifique se os alunos compreendem todas as frases mencionadas (classroom language) e 

Ao corrigir o item d do exercício 1, aproveite para explorar as alternativas não selecionadas. Comente que a alternativa I faz um trocadilho 
com a famosa frase "May the force be with you" (“Que a força esteja com você”, em português), que é uma saudação presente em todos os filmes 
da série Star Wars, e a frase "May the fourth be with you" (“Quatro de maio esteja com você”), dia em que os fãs de Star Wars celebram os filmes da
série. Com relação à alternativa III, pergunte se os alunos conhecem a frase e como ela se relaciona à imagem dos braços musculosos. 

Ao corrigir o exercício 2, verifique se os alunos compreendem todos os enunciados 
de exercícios apresentados nas alternativas, de modo a deixá-los mais seguros quando 

Auxilie-os a compreenderem que a frase se refere ao contexto das atividades físicas, indicando que, se não houver dor (no pain), não haverá 
benefícios/ganhos (no gain).  

encontrarem esses enunciados 
ao longo da PART 1 deste livro.  
Observe que, nesses enunciados 
de exercícios, exploramos o 
uso do imperativo, que será 
aprofundado na unidade 1.  

de aula ao longo de todo o ano letivo. Essa é uma estratégia para, aos poucos, buscar torná-los cada vez mais confiantes para se 
comunicar oralmente na língua inglesa.

Em Getting Ready for PART 1, o objetivo é apresentar estratégias diversificadas que podem ajudar os alunos a compreenderem textos escritos pertencentes 
a diferentes gêneros. Nos exercícios, os alunos são convidados a colocarem essas estratégias em prática e os textos apresentados estão relacionados, 

3 e 4. Nesta seção, buscamos também revisar e consolidar os conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores desenvolvidos no Ensino Fundamental relacionados à disciplina de Língua Inglesa, mais 
especificamente, relacionados ao eixo leitura.

geralmente, a temas 
que serão abordados 
nas unidades 1, 2, 

“Stop Wars” e também pelo uso da mesma 
tipologia utilizada no título dos filmes. 

“Stop”. / A uma placa de trânsito. É o sinal de parada obrigatória utilizado em diversos países. Ele sinaliza que o condutor deve parar o veículo. ; d. II.

os alunos que a referência à série de filmes Star Wars se dá pelo jogo de palavras com 

incentive-os 
a utilizá-las no 
cotidiano da sala 
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Leia a postagem a seguir, feita pela bailarina Ingrid Silva em sua rede social, 
para responder às questões 4 e 5 no seu caderno. 

4 A partir da leitura da legenda da foto, responda às perguntas abaixo.

a. Quais palavras na legenda da foto são parecidas com o português? E quais você já conhece?

b. Com base na legenda da foto, o que você consegue entender da mensagem?

c. Das dez recomendações, quais você considera mais importantes?

5 Observe o contexto de uso da palavra hard em “work hard”. A partir da captura de tela 
de um dicionário bilíngue on-line, observe as diferentes possibilidades de significados para 
a palavra hard e responda às perguntas a seguir.

IN
G

R
ID
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IL

VA
/S

TE
VE

N 
VA

N
D

ER
VE

LD
EN

TIP

TIP

Apoie-se no 
vocabulário já conhecido 
para ajudar na 
compreensão do texto.

Para ajudar 
a inferir o significado de 
um termo desconhecido, 
observe a formação da 
palavra, como no caso 
de thankful (thank + 
sufixo -ful).

Antes de recorrer ao dicionário, busque inferir o significado de palavras desconhecidas a partir 
da observação do contexto em que elas são usadas.

TIP

From: <www.thefemalelead.com/transform-your-feed>. Accessed on: Jan. 20, 2020.

Peça aos alunos que observem o texto e pergunte 
o que eles sabem sobre as características desse tipo 
de postagem em rede social. Espera-se que eles 
destaquem o uso de uma imagem e de uma legenda 
e também indiquem a presença de elementos, como 
o nome do perfil (@ingridsilva), a localização (New 
York), ícones como curtir (coração) e comentar (balão 
de fala), número de curtidas e comentários. Destaque 
a importância tanto dos elementos verbais quanto dos 
não verbais e a relação entre eles.

No texto referente aos exercícios 4 e 5, 
apresentamos Ingrid Silva, que será uma das 
brasileiras de destaque da unidade 4. Dessa 
forma, os alunos já começam a se familiarizar com 
a bailarina, construindo conhecimento que poderá 
torná-los mais interessados na referida unidade. 

a. honest, possible. Resposta pessoal.; 
b. Resposta pessoal.; c. Resposta pessoal.

Observe que, ao responder 
o item b, os alunos podem 

Antes de os alunos responderem ao exercício 5, destaque que, em “work hard”, work é um verbo utilizado no imperativo para se fazer 
uma recomendação. Auxilie-os, então, a concluirem que, nesse trecho, hard indica o modo como se deve trabalhar, ou seja, hard modifica 
o verbo work. Dessa forma, os alunos poderão concluir que, nesse contexto de uso, hard é um advérbio e consultar o verbete do dicionário 

o objetivo geral da postagem, que é recomendar ações e atitudes consideradas importantes para quem as escreveu. 

mencionar tanto trechos do texto que eles 
são capazes de compreender quanto indicar 

com mais eficiência. 
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Getting Ready for PART 1  11

a. Qual o melhor termo equivalente, em português, para hard
na legenda da foto de Ingrid?

b. Em “work hard”, a qual classe gramatical a palavra hard pertence?

c. Quais itens a seguir podem ser encontrados no 
dicionário apresentado?

Classe gramatical. 

Transcrição fonética.

www.linguee.com/english-portuguese/search?source=auto&query=hard
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TIP
Em geral, consultamos uma 
palavra no dicionário para 
descobrir o significado dela 
em determinado contexto, 
mas, através das diversas 
informações oferecidas 
no dicionário, podemos 
aprender muito mais sobre 
a palavra consultada.

From: <www.linguee.com/english-portuguese/search?source=auto&query=hard>. Accessed on: Jan. 20, 2020.

LE@RNING ON THE WEB

A maioria dos dicionários digitais, como o que aparece nesta página, está disponível para acesso pela internet 
e por aplicativos de celular. Para ter acesso a diferentes dicionários (bilíngues e/ou monolíngues) disponíveis 
gratuitamente na internet, acesse:

<linguee.com> oferece a tradução do termo pesquisado e diversos exemplos contextualizados por meio de 
vários textos bilíngues.

<thefreedictionary.com> oferece pronúncia em áudio para o termo pesquisado e diversas expressões com o 
verbete, além de expressões idiomáticas e sinônimos.

<wordreference.com> oferece acesso à pronúncia em áudio do termo pesquisado em diferentes regiões (US, 
UK, Irish, Scottish, Jamaican), além da tradução do verbete e diversos exemplos contextualizados.

(Acesso em: 13 mar. 2020)

Áudio com pronúncia. 

Exemplos de uso em frases. 

a. duramente, intensamente. ; b. advérbio (adverb).

Ao corrigir o item c do exercício 5, destaque que o ícone de 
um megafone indica o link que deve ser clicado para se ouvir 
o áudio com a pronúncia da palavra em questão. 

X X

X
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Leia o texto a seguir para responder às questões 6, 7 e 8 no seu caderno. Leia o texto a seguir para responder às questões 6, 7 e 8 no seu caderno. 

N
AT

IO
N

AL
 G

EO
G

R
AP

H
IC 1 pound (1 libra) = 

454 grams (454 gramas)

18 bilhões de libras = 
9 milhões de toneladas

Language Note

6  Copie a ficha abaixo no seu caderno e, em seguida, preencha-a com informações sobre o texto.

Gênero do texto:

Nome da revista:

Data de publicação:

Editor(a) responsável:

Tema da edição:

7 Releia o texto e responda às perguntas abaixo.

a. Quais palavras do texto são parecidas com palavras em português?

b. Segundo o texto, qual é a quantidade de plástico encontrada, por ano, nos oceanos?

c. Qual é a relação entre a imagem escolhida e o trecho “And that’s just the tip of the iceberg”?

d. Na sua opinião, qual deve ser o objetivo da escolha dessa imagem para compor o texto? 

8 Qual é a opinião de Sylvia Earle sobre plástico? Você concorda com ela?

TIP
Ative seu conhecimento prévio 
sobre o tema do texto para 
favorecer o estabelecimento de 
hipóteses sobre o que será lido.

TIP
Observe as relações entre os 
elementos verbais (palavras) 
e não verbais (imagens, cores, 
tipos e tamanhos de fonte etc.).

TIP
Apoie-se em palavras 
parecidas com o português 
para fazer previsões sobre o 
texto e compreendê-lo.

From: NATIONAL GEOGRAPHIC. Washington, DC: National Geographic, v. 233, n. 6, June 2018.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

No texto 
referente aos 
exercícios 
6, 7 e 8, 
apresentamos 
o tema poluição 
por plástico, 
que será o tema 
da unidade 2. 
Dessa forma, 
os alunos já 
começam a 
se familiarizar 
com esse tema, 
construindo 
conhecimento 
que será útil na 
realização das 
atividades da 
unidade 2. 

capa de revista (magazine cover)

National Geographic

6/2018; junho de 2018

Ellen MacArthur

a. Planet, plastic, billion, ocean, iceberg, counts, national, geographic.; b. 18 bilhões de libras (cerca de 9 milhões de toneladas).; c. Sugestão de resposta: A 
imagem escolhida é uma sacola plástica que se assemelha a um iceberg, ou seja, uma massa de gelo flutuante, cuja maior parte fica submersa. A expressão 

Para Sylvia Earle, “o plástico não é, por natureza, ruim. É o que fazemos 
ou não fazemos com ele que importa”. Resposta pessoal.

Sugestões de resposta: Poluição por plástico; consumo de 
plástico em excesso; sustentabilidade; meio ambiente.

“And that’s just the tip of the iceberg” se refere ao ditado popular “isto é apenas 
a ponta do iceberg”, que significa que o problema, no caso, a poluição por 

plástico, é maior do que se imagina.; 
d. Sugestões de resposta: Impactar o 

leitor para 
reconhecer as consequências da 

poluição 
por 
plástico. 

/ Chamar a atenção do leitor para os 
riscos que o planeta sofre com o uso 
excessivo de plástico.
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Neste livro, enquanto se aprende a usar a língua inglesa, várias competências e 
habilidades são exploradas. Saber quais são elas pode ajudar você a se engajar no 
processo para desenvolvê-las. Let’s get ready!

Ao longo das unidades 1, 2, 3 e 4 deste livro (PART 1), as atividades propostas buscam 
desenvolver as seguintes competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

Competências gerais da Educação Básica:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 
culturais, das locais às mundiais, e também participar de 
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 
da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana 
e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo 
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e 
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários.

Competências específicas de Linguagens 
e suas Tecnologias para o Ensino Médio:

(consulte a seção Competências e habilidades 
desenvolvidas na página 316)

 Competência Específica 1

 Competência Específica 3

 Competência Específica 4

 Competência Específica 7

Habilidades específicas de Linguagens e 
suas Tecnologias para o Ensino Médio:

(consulte a seção Competências e habilidades 
desenvolvidas na página 316) 

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 1: 
EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104,
EM13LGG105.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 3:
EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG304,
EM13LGG305.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 4:
EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 7: 
EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, EM13LGG704.

Nesta página, listamos apenas as competências e habilidades desenvolvidas nas 
unidades 1, 2, 3 e 4 (PART 1) e não todas aquelas previstas na BNCC.  

Além das competências e habilidades previstas na BNCC do Ensino Médio, este livro resgata diversas habilidades previstas na BNCC do Ensino Fundamental 
(Anos Finais) a fim de revisar e consolidar os conhecimentos desenvolvidos no Ensino Fundamental relacionados à disciplina de Língua Inglesa.
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BE SMART1
UNIT

falar sobre como usar a internet 
de forma inteligente;

compreender e produzir listas 
de dicas (lists of tips);

identifi car palavras 
cognatas (cognates);

usar o imperativo (imperative).

Nesta unidade, você vai... 

14

R
AW

PI
XE

L.
CO

M
/S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

D
AV

ID
 M

G
/S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

 

OnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnline

D3_4085_ING_EM_LA_014a027_U1.indd   14D3_4085_ING_EM_LA_014a027_U1.indd   14 24/06/20   18:2324/06/20   18:23



2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section 
on page 264 can help you.

a. Do you use a computer? If so, do you use it at home or at school?

b. Do you have an email address? If so, do you receive a lot of spam?

STARTED
GETTING

From: <https://i1.wp.com/www.glasbergen.com/wp-content/gallery/famcom/famcom81.gif?zoom=2&ssl=1>. 
Accessed on: Jan. 10, 2020.
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1 Com base no título Be Smart Online, nas imagens e no cartum abaixo, quais assuntos você 
espera encontrar nesta unidade? 
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Em Getting Started, o objetivo é explorar 
com os alunos o tema central da unidade 

Personal answers.

Sugestões de 
resposta: Cuidados 
com a internet; como 
usar a internet de 
forma inteligente/
segura; cyberbullying. 

Comente com 
os alunos que
cyberbullying pode 
ser escrito junto 
(cyberbullying) 
ou separado 
(cyber bullying).

“computador” em 
português e que 
delete deu origem a 
uma nova palavra em 
português, “deletar”, 
que significa “excluir”, 
“apagar”. Já spam é 
uma palavra em inglês 
que tem sido usada 
em português para 
designar mensagens 
eletrônicas não 
solicitadas e enviadas a 
um grande número de 
pessoas. Pergunte aos 
alunos também quanto 
tempo a mãe do jovem 
permite que ele use o 
computador e qual é 
a dificuldade que ele 
enfrenta para seguir 
essa recomendação. 
Espera-se que eles 
respondam que o jovem 
pode usar o computador 
três horas por dia, mas 
ele gasta muito tempo 
apenas para deletar 
o spam que recebe. 
Assim, auxilie os alunos a 
concluírem que o cartum 
usa o humor para 
criticar o grande volume 
de spam geralmente 
enviado para as pessoas.

Para ampliar a exploração do cartum, peça aos alunos 
que identifiquem no texto três palavras relacionadas 
ao computador e seu uso. Eles devem indicar computer, 
delete e spam. Peça aos alunos que, com base em suas 
experiências prévias, expliquem o significado desses 

(consumo de informações) a partir das experiências deles 
com o assunto. Para isso, os alunos devem relacionar o título 
da unidade às imagens e ao cartum apresentados.

termos em português. Pela semelhança de forma, 
os alunos devem indicar que computer significa 
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TIP

ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

Em inglês, uma mesma palavra 
pode pertencer a diferentes classes 
gramaticais, sendo pronunciada de 
diferentes formas. Em geral, quando 
a palavra é um substantivo ou 
adjetivo, a sílaba tônica é a primeira. 
Quando é um verbo, geralmente, a 
sílaba tônica é a segunda. 

Veja alguns exemplos:

  record (noun) X record (verb)   

project (noun) X project (verb)

Na palavra comment, entretanto, a 
sílaba tônica é sempre a primeira, 
seja um verbo ou um susbtantivo.

Language Note

ba bdbb bebc bf

2 In pairs, ask and answer the following questions.

a. Which actions below are part of your typical 
routine on the web? 

 Block a user.   

 Change passwords.  

 Comment on a message/photo.  

 Like a message/photo.

 Post a message/photo. 

 Record a song/video/podcast. 

 Share a message/photo.

b. In your opinion, what kind of information is never 
OK to share on the web?

 Email address.

 Family address.

 Passwords.

3 Before reading the text on the next page, 
make predictions about it. Focus on its 
layout and title to answer the questions 
below. Write the answers in your notebook.

a. How many useful tips does the text give?

b. What do you expect to read about in 
the text?

1 Use the words in the box below to label the icons as in the example. Write the 
answers in your notebook.

block • comment • like • password • share • username

Example: a. username

ED
IT

O
R

IA
 D

E 
AR

TE

Observe o leiaute do texto, ou seja, 
a organização visual dos elementos 
verbais (palavras) e não verbais (cores, 
tipos de fonte, imagens etc.) na página 
para favorecer o estabelecimento de 
hipóteses a respeito do que será lido.

 Phone number.

 Selfies.

 Usernames.

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias de leitura diversificadas. 
Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o 
tema e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento de hipóteses 
sobre o que será lido e a compreensão do texto.

b. password; c. like; d. block ; e. comment ; f. share

Personal answers.

A partir da correção do 
item b do exercício 2, 
destaque a importância 
de não se divulgar dados 
pessoais na internet por 
questões de segurança e 
privacidade. 

a. Five tips.; b. Suggested answers: Tips on how to be 
smart online./Tips on how to be Internet smart.

Comente com os alunos que conhecer a sílaba tônica de uma palavra nos ajuda 
a pronunciá-la corretamente. Para identificar essa sílaba mais facilmente, oriente 
os alunos a identificarem a vogal tônica de cada palavra. No boxe Language Note, 
para facilitar a identificação das sílabas tônicas, elas aparecem sublinhadas.

16  
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5 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Todas as dicas abaixo são apresentadas no texto, com exceção da seguinte:

a. pense antes de compartilhar qualquer coisa com alguém.

b. respeite as escolhas de privacidade das outras pessoas.

c. mantenha informações confidenciais em segredo.

d. seja uma presença positiva na internet.

e. denuncie comportamentos negativos. 

READING

Apoie-se em 
palavras parecidas 
com o português 
para fazer previsões 
sobre o texto e 
compreendê-lo. Essa 
dica pode ajudar 
você a resolver 
questões do Enem.

TIP

4 Read the text below to check your predictions.

smart: esperto/a, 
inteligente

From: <https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_
DigitalCitiizenshipSafety_Tips_EN.pdf>. Accessed on: Jan. 10, 2020.
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Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos 
a se apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes 
objetivos. Esta subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações 
específicas do texto.

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das questões 
encontradas na prova de Inglês do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 5, comente com os 
alunos que, em questões de múltipla escolha, 
eliminar alternativas é uma estratégia que 
auxilia a chegar à resposta correta. Dessa 

forma, peça a eles que relacionem cada alternativa não 
selecionada a uma dica (tip) e indiquem as palavras-chave 
que os conduziram a essas respostas. Espera-se que eles 
respondam o seguinte: a. Tip 2 (possíveis palavras-chave: 
think, before); b. Tip 5 (possíveis palavras-chave: respect, 
privacy); c. Tip 3 (possíveis palavras-chave: protect, secrets); 
d. Tip 1 (possíveis palavras-chave: positive, presence).

Unit 1  17
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6 The text on page 17 is a list of tips. Choose the items that you can find in the text 
and write them in your notebook.

a. Formal language. 

b. Tips presented in topics. 

c. Fonts in different sizes and colors. 

d. Verbs in the imperative (Be, Think, Protect, etc.). 

TIP

THINK ABOUT IT!

7 Match the columns below according to the text. Write the answers in your notebook.

a. How long could something stay online?

b.  What is not OK to share with strangers?

c.  When is it important not to 
share something?

d. How do people online see us? 

I.   When something isn’t true.

II.  It could stay online forever.

III. They can see us in different ways.

IV. Your address, email, phone number,    
 passwords, usernames or school documents.

8 Based on the text, choose an appropriate tip for each imaginary situation below. Write the 
answers in your notebook.

a. “I think that if I react to her post, I can hurt her feelings. I don’t know what to do.”

b. “I got an email requesting my home address and phone number. I don’t know what to do.” 

c. “My best friend never posts photos online. I don’t understand why.”

10  Discuss the questions below with your classmates. 
The Useful Language section on page 264 can help you.

a. Do you follow any of the tips presented in the text? 
If so, which one(s)?

b. In your opinion, which tip is the most important? Why?

9 What does the word like mean in each fragment? Make 
inferences and choose the correct definitions. Write the 
answers in your notebook.

a. “like IRL (in real life)” (Tip 1) 

I.   similar to someone or something (como) 

II.  for example (como)

III. to enjoy something or think that someone or   
     something is nice (gostar de, curtir)

b. “like a photo, comment, or message” (Tip 1) 

I.   similar to someone or something (como) 

II.  for example (como)

III. to enjoy something or think that someone or            
     something is nice (gostar de, curtir) 

X

X

Observe que a mesma 
palavra pode ter significados 
diferentes, dependendo 
do contexto de uso. No 
exercício 9, por exemplo, 
observamos que a 
palavra like, nos contextos 
apresentados, assume 
diferentes  significados.

Você considera importante 
criar, nos ambientes on-line, 
uma presença positiva que 
represente como você é de 
verdade? Por quê (não)? 
Como isso pode ser feito? 
Na sua opinião, quais são 
as possíveis consequências 
de se comportar de formas 
diferentes nos ambientes 
on-line e fora deles?

Definitions from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-portuguese/like>. 
Accessed on: Jan. 10, 2020.

POST-READING

a. II; b. IV; c. I; d. III que how long é usado para 
perguntar sobre duração e 
equivale a “por quanto tempo”; 
what equivale a “o quê”; when
é usado para perguntar sobre o 

Ao corrigir o exercício 7, destaque para os alunos os interrogativos how long, what, when, how e pergunte a função de cada um deles. Ajude-os a 

a. Tip 2; b. Tip 3; c. Tip 5

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre 
questões relacionadas ao texto, de modo que os alunos 
possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

Personal answers.

Respostas pessoais.

Ao corrigir o exercício 6, destaque para os alunos que os itens b, c e d são características do gênero list of tips (lista de dicas). 
Comente também o uso do negrito para destacar a primeira frase de cada dica.

X

X

X

e equivale a “como”.

tempo e equivale 
a “quando”; how
é usado para 
perguntar sobre 

perceberem 

modo 

18  
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1 Cognates (or transparent words) are words with very similar 
form and meaning in two languages. The words in bold below, 
from the text on page 17, are some examples of cognates.

“TIP 1: Be a positive presence online just like IRL
(in real life).”

Positive, presence and real are equivalent to positiva, 
presença and real, respectively, in Portuguese. 
You can find many other cognates in the text. Write them 
in your notebook.

THINK ABOUT IT!

VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

COGNATES

From: <www.gocomics.com/freerange/2016/06/02>. 
Accessed on: Jan. 10, 2020.

3 Read the cartoon again and answer the 
questions below in your notebook.

a. How can you describe the invention 
in the cartoon?

I.  Caveman-level technology.

II. Modern technology.

b. What technology is it?

I.  A flexible structure filled with 
compressed air.

II. A circular block of a hard and 
durable material.

c. What is the main idea of the text?

d. There are several cognates in items a and b. 
In your opinion, was it easier to answer 
items a and b after identifying the cognates 
used in them?

TIP

2 Read the cartoon below. Find the cognates used in it and write them in your notebook.

Algumas palavras em inglês 
têm forma e significado 
semelhantes aos seus 
correspondentes em português, 
mas é importante estar atento 
às diferenças na hora de 
pronunciá-las. Por exemplo, na 
palavra presence /'prez ens/, 
que aparece no fragmento 
do exercício 1, a sílaba tônica 
é a primeira. Em português, 
a sílaba tônica da palavra 
“presença” é a segunda.

Como a situação retratada no cartum se relaciona com as formas de se usar a tecnologia atualmente? Qual crítica 
é feita? Você concorda com essa crítica? Por quê (não)? 
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Respostas pessoais.

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Destaque a importância das palavras cognatas (aquelas 
com forma e significado semelhantes em inglês e 
português) para a compreensão de textos.

Photo, comment, message, post, important, protect, secrets, phone, number, documents, 
assume, different, information, conclusions, respect, privacy, situations, responses.

Technology, communicates, directly.

a. I.; b. II.; c. People don’t communicate directly 
with each other anymore after technology.; 

No boxe Think about it!, espera-se que os alunos percebam que o cartum apresenta uma crítica bem-humorada da dificuldade de comunicação direta 
entre as pessoas nos dias de hoje, porque elas estão muito ocupadas utilizando seus próprios dispositivos tecnológicos, principalmente smartphones.

Oriente os alunos a se 
apoiarem em palavras 
cognatas presentes nos 
itens a e b do exercício 
3, como modern, flexible, 
structure, circular, block, 
durable, para identificarem 
as informações solicitadas 
nesses itens mais 
facilmente. 

Ao corrigir o exercício 1, comente que o verbo assume, em inglês, 
pode significar “assumir”, no sentido de “tomar ou passar a ter (poder ou responsabilidade)”– como em “They assume full 

responsibility for all organizational work” – mas, no texto da página 17 (“Don't assume that people online will see you the way you think they'll see you.”), assume
corresponde a “supor, pressupor, presumir”.

d. Personal answer.

Unit 1  19
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www.stopbullying.gov/cyberbullying/how-to-report

LanguageLanguageLanguage
IN USE

IMPERATIVE

A partir dos exemplos, faça inferências para compreender regras de uso da língua inglesa.TIP

From: <www.stopbullying.gov/cyberbullying/how-to-report>. Accessed on: Jan. 10, 2020.

1 Read these fragments from the text on page 17 and focus on the verbs in bold. Then choose 
the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook.

 “Think before you post.”     

 “Protect your secrets.” 

 “Do not share your address [...]”     

 “Don’t assume that people online [...]”

2 Go back to the text on page 17 and find other verbs in the imperative. Write them
in your notebook.

 The text below is about cyberbullying – bullying that happens online or through using 
digital devices. Read it and do exercises 3, 4 and 5 in your notebook.

forward: encaminhar

a. The verbs in bold are used in the   
fragments to

  I.  give tips to help people be smart online. 

   II.  describe people’s typical routine on 
the web.

b. The verbs in bold are in the

  I.  imperative.

   II. simple present.

X

X

c. “Do not” and “Don’t” are used to

  I.  emphasize a suggestion.

  II. form the negative imperative.

d. To make the second fragment emphatic,   
we can say

  I.  Do protect your secrets.

  II. Do not protect your secrets.

X

X
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Report Cyberbullying
When cyberbullying happens, it is important to document 
and report the behavior so it can be addressed.

Steps to Take Immediately

•  Don’t respond to and don’t forward cyberbullying messages.

•  Keep evidence of cyberbullying. Record the dates, times, 
and descriptions of instances when cyberbullying has occurred. 
Save and   screenshots, emails, and text messages. Use 
this evidence to report cyberbullying to web and cell phone 
service providers.

• the person who is cyberbullying.

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio 
de situações de uso da língua. Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da 
observação dos exemplos.

Be, remember.

Destaque para os alunos que não é necessário conhecer todas as palavras do texto para entender a ideia geral, nem para fazer os 
exercícios 3, 4 e 5. Incentive-os a se apoiarem nas palavras cognatas (palavras transparentes), nas palavras já conhecidas e no que 
já sabem sobre o assunto para compreenderem melhor o texto e responderem aos exercícios.20  
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6 The tips below can be useful for victims of cyberbullying. 
Replace each icon  with an appropriate verb from the box 
below. Write the answers in your notebook.

 ask • change • ignore • take

Tips:

 some time to unplug from technology. It will help release stress.

 someone you trust to go with you to make a report.

 Only friend people you know in person!  strangers and block 
them or  your privacy settings.

setting: configuração
trust: confiar
unplug: desconectar, 
desplugar

Definitions from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-portuguese/friend>. Accessed on: Jan. 10, 2020.

Procure sempre observar o contexto de uso para inferir o significado de palavras com mais de 
um sentido. Nas definições apresentadas para friend, no exercício 7, observamos que a palavra 
apresenta diferentes significados e classes gramaticais.

TIP

8 Choose the sentence below that is equivalent in meaning to “Only friend people you know in 
person!”. Write the answer in your notebook.

a. Don’t friend people you know in person!

b. Don’t friend people you don’t know 
in person!

X

3 Find verbs in the imperative in the text.

4 Go back to the text and replace each icon  with an appropriate verb from the box below. 
There are two extra verbs.

block • don’t block • don’t print • print

5 Why is the imperative used in the text?

a. To talk about cyberbullying facts.

b. To give advice on how to report cyberbullying.

7 What does the word friend mean in “Only friend people you know in person!”? Make inferences 
and choose the correct definition. Write the answer in your notebook.

a. someone that you know well and like (amigo/a) 

b. a person you write to on an Internet site (amigo/a virtual) 

c. to connect with someone on a social website so that you can share information, pictures, 
etc. (adicionar como amigo/a)

X

Go to Language Reference + Extra Practice on page 282.

From: <www.wikihow.com/Report-Cyberbullying>. Accessed on: Jan. 10, 2020.

Para conhecer mais dicas para combater o cyberbullying, visite: <www.
betterinternet.sg/SID-Campaign-2018/Tipsheets/Cyberbullying> 
(Acesso em: 10 jan. 2020).

LE@RNING ON THE WEB
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X

Don’t respond, don’t forward, keep, record, save, use.

Print, block.

Destaque para os alunos que, ao responderem ao exercício 5, 
eles identificaram o objetivo geral do texto: dar conselhos 
sobre como relatar situações de cyberbullying.

Take, ask, ignore, change.
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1 In pairs, discuss ways to help stop cyberbullying. Think of useful tips for each problem 
presented as in the examples. The tips presented in the text on page 20 can help you.

Problems:

I.  You receive an abusive or threatening email from a stranger.

II.  Someone is sharing your pictures with others without consent.

III. Someone is spreading a rumor about you online.

IV. Someone uses fake profiles pretending to be you.

V.  Someone is stalking you online.

Examples:

I.   Don’t cyberbully back./Don’t seek revenge. 

II. Talk to an adult you trust about the problem.

2 Read the cartoon on the right and, in pairs, 
ask and answer the following questions.

a. Where are they?

b. What problem does the cartoon 
illustrate?

c. What tip(s) from the list below can you 
give to the boy on the left?

Tips:

 Don’t seek revenge and don't 
cyberbully back.

 Talk to an adult you trust about 
the problem.

 Block and report the bully to the social media platform.

 Take a screenshot of anything that you think could be cyberbullying and save it on 
your computer.

 Keep your social media privacy settings high.

3 In groups of three or four, ask and answer the following questions. The Useful Language
section on page 264 can help you.

a. What is the role of social media in our lives?

b. How can you use social media in a positive and healthy way?

c. How can you protect your privacy on the Internet?

d. How can you respect the privacy of others online?

OralOral SKILLS

From: <www.cartoonstock.com/cartoonview.
asp?catref=mgrn855>. Accessed on: Jan. 10, 2020.
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O exercício 1, por meio de processos de 
análise e resolução de problemas, contribui 
para o desenvolvimento do pensamento 
computacional ao propor uma atividade 
em dupla em que os alunos, a partir de 
cinco situações-problema, devem oferecer 
dicas úteis para combater o cyberbullying.

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral em diversos contextos discursivos.

Personal answers.

Personal answers.

a. At school.; b. Bullying/
Cyberbullying.; c. Personal answer.

Ao corrigir o item b do exercício 2, comente que a expressão get you (“pegar você”, em português) usada pelo menino mais 
alto sugere que haverá uma agressão física após a saída da escola, mas a fala do menino da direita quebra essa expectativa, ao 

dizer que a agressão será feita pelas mídias sociais. Dessa forma, o cartum 
surpreende o leitor, apontando um tipo de bullying que vem se tornando mais 
comum entre os jovens com o crescente uso das redes sociais – o cyberbullying. 
Aproveite para destacar que qualquer tipo de bullying é inadmissível.

Para ampliar a exploração do cartum, pergunte aos alunos qual é a 
expressão facial dos garotos que falam. Espera-se que eles identifiquem 

uma expressão ameaçadora. Verifique se os alunos sabem 
que gonna é a forma contrata de going to, utilizada para 

indicar uma ação 
planejada a ser realizada no futuro (no caso, depois do 
horário escolar – after school). Explique aos alunos que 
esse é um exemplo de variação linguística.

22  
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Não se preocupe em entender 
todas as palavras e todas as 
informações do áudio. Isso 
nem sempre é necessário 
para atingir seus objetivos 
de compreensão. Concentre-
-se nas informações que 
deseja e preste atenção nas 
palavras-chave.

TIP

First name: Trisha

Last name: Prabhu 

Age: years old

City: Naperville

Country: 

Quote: “Everyone should have the right to , persist in their dream 
and see that become a .”

8 Interview two classmates and, based on Trisha’s 
profile (exercise 5), create a profile for them in your 
notebook. Use the questions below to interview 
your classmates. The Useful Language section on 
page 265 can help you.

 What’s your first name?

 What’s your last name?

 How old are you?

 Where are you from?

 What’s your dream/passion?

Para saber mais sobre a jovem Trisha Prabhu, visite: <www.trishaprabhu.com/about> (Acesso em: 10 jan. 2020).

LE@RNING ON THE WEB

4 Listen to part of a talk delivered by Trisha Prabhu in 
2014. In your notebook, take notes of key words and 
expressions and choose the item below that summarizes 
her passion.

a. To stop cyberbullying at the source.

b. To help victims of cyberbullying after the damage is done.

X 

5 Listen to the recording again and replace the icons  with appropriate words to complete the 
profile below. Write the answers in your notebook.

6 Listen to the recording once more and check your answers to exercise 5.

7 Trisha Prabhu is a big dreamer. What about you? In pairs, talk about your dreams.
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damage: dano • source: fonte • talk: palestra

Ao corrigir o exercício 4, pergunte quais palavras e expressões os alunos anotaram para identificar a paixão de Trisha. 
Espera-se que eles indiquem alguns dos seguintes termos ou expressões: passionate, stop, cyberbullying, at the source, 
before the damage. Destaque que after (depois) é o oposto de before (antes).

14 (fourteen); United States; dream; reality

Personal answers.
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Nesta unidade, você leu, na página 17, uma lista de dicas (a list of tips) para ajudar as 
pessoas a tomarem alguns cuidados na internet. Observe como as dicas são objetivas 
e começam com verbos no imperativo. A seguir, você encontra outro exemplo de lista. 
Com um colega, identifique características do gênero lista de dicas que você encontra 
neste texto. Se necessário, use o Glossary na página 310.

From: <https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_
DigitalCitiizenshipSafety_Tips_EN.pdf>. Accessed on: Jan. 10, 2020.
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Writing
Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção textual 
(planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos identifiquem a presença de verbos no imperativo (Follow, Be, Do etc.), a organização das dicas em tópicos, o uso de frases curtas, o uso de 
fontes de diferentes cores e negrito (em Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4 e Tip 5), o uso de negrito para destacar as frases que apresentam as dicas e o uso de exemplos para 

esclarecê-las e torná-las mais práticas e concretas para o leitor. Comente também o uso de fonte na cor verde para a palavra example a 
fim de destacar os exemplos dados. 24  
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Com base nas listas de dicas que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de 
escrever suas próprias dicas em formato de lista a partir de recomendações que você 
costuma seguir e considera importantes. O objetivo é oferecer dicas relacionadas a 
cuidados que as pessoas devem tomar ao utilizar a internet e compartilhá-las com os 
membros da sua comunidade escolar.

Agora que sua lista de dicas está pronta, é importante pensar em como compartilhá-la 
com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar todas as listas 
no mural da sala ou da escola. Para as listas criadas com o auxílio de um computador, é 
possível compartilhar os textos no próprio site ou blogue da escola. A partir das reações 
dos colegas e de outras pessoas ao seu texto, você pode aprimorá-lo ainda mais.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Decida sobre o que escrever. Você pode 
oferecer dicas, por exemplo, sobre 
conceitos básicos de segurança e cidadania 
digital para que as pessoas possam 
navegar na internet com confiança.

2. Faça um levantamento de ideias e anote-as. 
Selecione as cinco dicas que são mais 
importantes para você.

3. Faça um rascunho da lista de dicas. Tente 
ser objetivo e escreva frases curtas.

4. Comece cada dica com um verbo no 
imperativo. Você pode usar também a 
forma negativa no imperativo (Don’t) para 
oferecer uma dica do que não deve ser 
feito ou, ainda, começar a frase com Do
para enfatizar uma recomendação.

5. Crie um título e subtítulo para o seu texto. 
O título pode começar com Be Internet ... 
e o subtítulo, com Tips to help you be ...

6. Pense em imagens, cores e fontes para 
compor a lista de dicas.

7. Troque listas com um colega e discuta 
os textos elaborados. Nesta etapa 
de revisão, considere as seguintes 
perguntas:

a.  As informações estão adequadas ao 
objetivo do texto?

b.  A distribuição dos elementos verbais e 
não verbais está equilibrada?

c.  O título e o(s) subtítulo(s) transmitem 
a ideia central do texto e chamam a 
atenção do leitor?

8. Faça as correções necessárias.

9. Escreva a versão final da sua lista de 
dicas à mão ou com o auxílio de um 
computador.

no mural da sala ou da escola. Para as listas criadas com o auxílio de um computador, é 
possível compartilhar os textos no próprio site ou blogue da escola. A partir das reações site ou blogue da escola. A partir das reações site
dos colegas e de outras pessoas ao seu texto, você pode aprimorá-lo ainda mais.
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Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos que produzimos. A troca 
de textos entre os alunos 
deve ajudá-los a reverem 
sua produção de forma 
colaborativa.
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1 Read the facts below about cyberbullying. Which ones are 
surprising to you? Talk to a classmate about them.

 Over half of adolescents and teens have been bullied 
online and about the same number have engaged in cyber 
bullying.

 More than 1 in 3 young people have experienced 
cyberthreats online.

 Over 25 percent of adolescents and teens have been 
bullied repeatedly through their cell phones or the Internet.

 Well over half of young people do not tell their parents when cyber bullying occurs.
From: <www.bullyingstatistics.org/content/cyber-bullying-statistics.html>. Accessed on: Jan. 10, 2020.

cyberthreat: ciberameaça • half: metade • over: mais de 

The graph below is part of a survey conducted in 2018 by Pew Research Center, entitled “A 
majority of teens have experienced some form of cyberbullying.” Read it and do exercises 2 and 3.

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

From: <www.pewresearch.org/
internet/2018/09/27/a-majority-of
-teens-have-experienced-some-form
-of-cyberbullying/>. 
Accessed on: Jan. 10, 2020.
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be likely to: ser 

provável de

survey: pesquisa,

levantamento

threat: ameaça

Em Taking It Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, com 
questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos necessários à 
construção da cidadania e ao convívio social republicano.

Personal 
answers.

26  
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2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com os dados apresentados no gráfico que faz parte de uma pesquisa sobre 
cyberbullying e adolescentes estadunidenses, pode-se afirmar que

a. mais meninos do que meninas reportaram ser vítimas de rumores falsos na internet. 

b. menos da metade dos adolescentes entrevistados sofreram algum tipo de cyberbullying.

c. mais meninas do que meninos reportaram receber imagens explícitas sem 
prévia solicitação. 

d. 5% das meninas entrevistadas reportaram ter suas imagens compartilhadas 
sem consentimento.

e. o percentual de meninas vítimas de cyberbullying é muito maior do que 
o percentual de meninos.

Apoie-se em palavras 
transparentes para 
compreender o texto e localize 
números para identificar 
informações específicas 
mais rapidamente. Essa dica 
pode ajudar você a resolver 
questões do Enem.

TIP3 Discuss the questions below with your classmates. 
The Useful Language section on page 265 can help you.

a. According to the survey, “offensive name-calling” and 
“spreading of false rumors” are the most frequent forms of 
cyberbullying. In your opinion, what can explain these results?

b. What can your school and/or community do to help stop 
cyberbullying? How can you do your part? 

Para ler diversas dicas sobre como acessar a internet de forma segura, visite:

 www.connectsafely.org/social-web-tips-for-teens/

Para assistir a um vídeo com dicas práticas para jovens acessarem a internet com segurança, visite:

 www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU&t=142s

Para saber mais informações sobre cyberbullying – o que é, por que ele acontece, o que fazer se for uma vítima e 
dados estatísticos, visite:

 www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it 

 www.ncpc.org/wp-content/uploads/2017/11/NCPC_Cyberbullying-WhatIsIt.pdf

 www.ncpc.org/wp-content/uploads/2017/11/NCPC_Cyberbullying-TipSheet-TipsForTeens.pdf

 https://firstsiteguide.com/cyberbullying-stats/

Para ouvir um podcast em que três adolescentes descrevem como se sentem sobre cyberbullying, compartilhando 
suas impressões, visite:

 www.ncpc.org/wp-content/uploads/2017/11/NCPC_Podcast-Cyberbullying-StudentsSpeakOut.mp3

(Acesso em: 14 jan. 2020)

De acordo com os resultados da pesquisa, algumas formas de cyberbullying são mais frequentes com 
as meninas. Quais são elas? Na sua opinião, por que isso acontece?

THINK ABOUT IT!

RECOMMENDED RESOURCES

Xingamentos ofensivos; divulgação de boatos falsos; recebimento de imagens explícitas não solicitadas; questionamento constante 
sobre onde estão, o que estão fazendo, com quem estão, feito por alguém que não é seu pai ou sua mãe; compartilhamento de 
imagens explícitas suas sem seu consentimento./Todas as formas mencionadas no texto, exceto ameaças físicas. Respostas pessoais.

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

X

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que indiquem o trecho do gráfico que justifica 
sua resposta (“Receiving explicit imagens they didn’t ask for – Boys 20%/Girls 29%”).

a. Personal answer.; b. Suggested answers: Start an anti-bullying program to educate students that cyberbullying is 
wrong and hurtful./Create fliers to give to younger kids and parents.; Personal answers.

Com relação ao item a do exercício 3, uma possível explicação para os resultados da pesquisa é o fato 
de que ofensas verbais e divulgação de falsos rumores são formas de cyberbullying capazes de gerar mais 

constrangimento público do que as outras formas mencionadas.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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STOP PLASTIC 2
UNIT

falar sobre poluição por plástico;

compreender e produzir cartazes 
de campanha (campaign posters);

identifi car falsos cognatos 
(false cognates);

usar o presente simples 
(simple present).

(false cognates(false cognates( );false cognates);false cognates

usar o presente simples 
(simple present).simple present).simple present
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ROSTYLE/SHUTTERSTOCK.COM

Nesta unidade, 

você vai... 
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2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section 
on page 265 can help you.

a. In your opinion, is plastic pollution a big problem in your city/town?

b. What are some of the consequences of plastic pollution?

From: <https://surfrider.org/coastal-blog/entry/new-rise-above-plastics-print-psas-from-pollinate>. 
Accessed on: Jan. 20, 2020.

1  Com base no título Stop Plastic Pollution!, nas imagens e no cartaz abaixo, 
quais assuntos você espera encontrar nesta unidade?
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GETTING

4085-ING-U-U2-LA-F004

LA
R

IN
A 

M
AR

IN
A

/S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

Unit 2   29

From: <https://surfrider.org/coastal-blog/entry/new-rise-above-plastics-print-psas-from-pollinate>. 
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Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (poluição por plástico) a partir das experiências deles 
com o assunto. Para isso, os alunos devem relacionar o título da unidade às imagens e ao cartaz apresentados.

Sugestões de resposta: Poluição por plástico./Poluição 
plástica nos mares/oceanos./Perigo da poluição com 

Para ampliar a exploração do 
cartaz, pergunte aos alunos 
quais são os recursos usados 
para chamar a atenção do 
leitor. Espera-se que eles 
apontem o uso de uma 
foto criativa, do slogan, de 
fontes de tamanhos e cores 
diferentes. Peça também 
aos alunos que expliquem a 
relação entre a foto e o slogan. 
Espera-se que eles digam que 
a foto mostra um prato típico 
japonês em que se vê plástico 
onde deveria haver peixe e 
alga para indicar que, se o 
mar é poluído com plástico, 
vamos acabar ingerindo 
plástico ao consumirmos 
alimentos vindos do mar, 
conforme indicado no slogan
“What goes in the ocean 
goes in you” (“O que entra 
no oceano entra em você”, 
em português). Finalmente, 
pergunte aos alunos quem é 
responsável pela publicação 
do cartaz e onde se pode 
obter informações adicionais. 
Eles devem identificar que 
é uma fundação chamada 
Surfrider Foundation e que 
informações podem ser 
obtidas no site < https://oahu.
surfrider.org>. Aproveite para 
comentar que o domínio 
desse site (.org) indica que se 
trata de uma organização 
não governamental.

Personal answers.

plástico para os animais 
marinhos.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 What environmental problems do these photos show? Use the expressions in the box below 
to label the photos. Write the answers in your notebook.

air pollution • deforestation • waste production • water pollution

Note que as palavras pollution, deforestation e production são substantivos formados pelo sufixo -tion. 
O acréscimo de um sufixo geralmente modifica a classe gramatical da palavra. Isso acontece tanto em inglês 
quanto em português.

pollute (verb)  pollution (noun)   deforest (verb)  deforestation (noun)   produce (verb)  production (noun)

Language Note

2 In pairs, ask and answer the following questions.

a. Which environmental problems are you worried about? 
   Air pollution.

   Deforestation. 

    Population growth.

   Species extinction. 

Waste production.

Water pollution. 

Other. Which one(s)?

b. Are there any anti-pollution programs in your school? If so, which one(s)?

3 The text on the next page presents a question and an answer from a frequently asked questions 
(FAQ) section. Read the question presented in the text. What environmental problem is it about?

TIP 4 Now focus on the title, the picture and the source of the text 
to choose the words and expressions you expect to find in it. 
Use the Glossary on page 310 if necessary. Write the answers 
in your notebook.

  animals • consequences • dangerous chemicals •   
environmental poisons • fish • nature • 

 ocean • plastic waste • wildlife

SURFRIDER FOUNDATION/SHUTTERSTOCK.COM SIRTRAVELALOT/SHUTTERSTOCK.COM RICH CAREY/SHUTTERSTOCK.COM ANASTASIIA TYMOSHENKO/SHUTTERSTOCK.COM

Ative seu conhecimento 
prévio sobre o tema 
e o gênero do texto 
para favorecer o 
estabelecimento de 
hipóteses a respeito 
do que será lido.

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias de leitura 
diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e/ou o gênero do 
texto, o que favorece o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

a. water pollution; b. waste production; 
c. deforestation; d. air pollution

Personal answers.

Personal answers.

Comente com os alunos que growth (“crescimento”, em 
português) é um substantivo formado pelo acréscimo do 
sufixo -th ao verbo grow (“crescer”, em português).

Para ampliar a discussão do item a do exercício 
2, peça aos alunos que justifiquem suas 
respostas e promova uma discussão sobre os 
possíveis impactos no meio ambiente de cada 
problema listado. É possível que os alunos 
ainda não tenham percebido, por exemplo, 
que o crescimento populacional implica maior 

Suggested answers: Pollution./Plastic pollution./Water pollution.

Observe que, no exercício 4, embora plastic 
waste e wildlife não estejam presentes no texto, 

consumo de recursos naturais 
e maior produção de lixo.

Comente com os alunos que é comum encontrar uma seção de perguntas frequentes em alguns sites como forma de esclarecer as 
dúvidas mais comuns dos usuários. Essa seção é conhecida, em inglês, como FAQ (frequently asked questions). Destaque para eles que, 
mesmo em português, costuma-se usar a sigla FAQ para se referir a esse tipo de seção.

todas as 
alternativas 
podem ser 
escolhidas.
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READING

5 Read the text below to check your predictions.

From: <https://plasticchange.org/faq/>. Accessed on: Jan. 22, 2020.

https://plasticchange.org/faq/

clog: obstruir

stream: riacho, córrego

threat: ameaça

TIP

6 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Todas as informações abaixo sobre a poluição gerada por plástico são apresentadas no 
texto, com exceção da seguinte:

a. os oceanos recebem cerca de 8 a 12 milhões de toneladas de plástico por ano. 

b. há animais que se engasgam com plástico nos oceanos e até morrem de fome. 

c. o nível de mercúrio nos oceanos triplicará em 2025 em função de atividade humana.

d. haverá uma tonelada de plástico para cada três toneladas de peixes em 2025 caso as 
devidas providências não sejam tomadas.

e. quando o plástico flutua no oceano, ele pode absorver substâncias nocivas que 
podem ser ingeridas por animais e contaminar, assim, as pessoas.

X

TIP

LA
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Apoie-se em palavras 
parecidas com o 
português para fazer 
previsões sobre o 
texto e compreendê-
-lo. Que palavras 
parecidas com o 
português você 
encontra no texto 
desta página? 

Apoie-se em palavras-chave das alternativas de resposta para verificar se as informações apresentadas em 
cada uma delas podem ser encontradas no texto. Essa dica pode ajudar você a resolver questões do Enem.

Why is plastic in the environment a problem? 

Around 8-12 million tons of plastic ends up in the ocean every year, and if 
it continues there will be 1 ton of plastic to every 3 tons of fi sh in the ocean 
by 2025. Plastic has many consequences for the environment. For example, 
it may be a threat to animals, because they think it is food. This means that 
there are animals who choke on plastic or die from starvation.

When the plastic fl oats in the ocean, it can absorb environmental poisons 
and dangerous chemicals that the animals consume when they eat the 
plastic, and people ingest it when they, for example, eat fi sh. Plastic is also 
ugly when seen lying in nature, and it can clog streams and choke plants 
when it piles up. [...]

FACTS ABOUT PLASTIC POLLUTION

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se apoiarem 
no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta subseção 
engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

Facts, plastic, pollution, problem, 
million, ocean, continues, 
consequences, example, animals, 
absorb, chemicals, consume, 
ingest, nature, plants.

Comente com os alunos que o exercício 6 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das questões encontradas 
na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 6, comente com os alunos que, em questões de múltipla escolha, eliminar alternativas é uma estratégia que auxilia a chegar à resposta 
correta. Dessa forma, peça a eles que relacionem cada alternativa não selecionada a um trecho do texto e indiquem as expressões e palavras-chave que os ajudaram a 
identificar esses trechos. Espera-se que eles indiquem os trechos a seguir: a. “Around 8-12 million tons of plastic ends up in the ocean every year [...]”; b. “[...] there are animals who 
choke on plastic or die from starvation.”; d. “[...] if it continues there will be 1 ton of plastic to every 3 tons of fish in the ocean by 2025.”; e. “When the plastic floats in the ocean, it can 
absorb environmental poisons and dangerous chemicals that the animals consume when they eat the plastic, and people ingest it when 
they, for example, eat fish.”
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7 Choose a fragment from the text that describes each picture below. Write the 
answers in your notebook.

8 Answer the questions below in your notebook. 

a. How much plastic ends up in the ocean every year?

b. Why is plastic a threat to animals?

c. When can plastic absorb poisons and chemicals? 

d. Who can ingest poisons and chemicals when 
eating fish?

e. What can plastic do to plants when it piles up?

POST-READING

10 Discuss the questions below with your classmates. 
The Useful Language section on page 265 
can help you.

a. In your opinion, does the author use convincing 
arguments to answer the question “Why is plastic in 
the environment a problem?” Why (not)?

b. The text is part of a frequently asked questions 
(FAQ) section about plastic pollution. Can you think 
of other questions related to this topic that could 
be asked?

Question words

Usamos:

  how much
para perguntar sobre uma quantidade 
(palavras incontáveis como plastic);

  why 
para perguntar sobre uma 
explicação ou um motivo;

  when
para perguntar sobre tempo;

  who
para perguntar sobre pessoas;

  what
para perguntar sobre coisas, fatos 
ou atividades.

Language Note

T IP

THINK ABOUT IT!

Identifique a qual palavra ou 
expressão os pronomes se referem 
para compreender melhor o texto.

Na sua opinião, por que há tanto 
plástico nos mares e rios? O que 
as empresas poderiam fazer para 
reduzir ou eliminar esse tipo de 
poluição? Como você e seus colegas 
poderiam contribuir? 

9 Read the fragment below and focus on the pronouns 
in bold. What do they refer to? Write the answers in 
your notebook.

“When the plastic floats in the ocean, it can absorb 
environmental poisons and dangerous chemicals that 
the animals consume when they eat the plastic, and 

people ingest it when they, for example, eat fish.”

a
b

IL
U

ST
R

AÇ
Õ

ES
: B
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TR

IZ
 M

AY
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M
I

a. “it may be a threat to animals, because they think it is food”/“there are animals who choke on plastic or die from starvation”; b. “When the plastic 
floats in the ocean, it can absorb environmental poisons and dangerous chemicals”/“Plastic is also ugly when seen lying in nature”

a. Around 8-12 million tons (of plastic ends up in the ocean every year).; b. Because they 
think it is food.; c. When it floats in the ocean.; d. People.; e. (It can) choke plants.

A partir da leitura do boxe 
Language Note, retome o conceito 
de palavras contáveis, como 
animal, turtle, bottle, e incontáveis, 
como plastic, water, salt.

the plastic (it – first time); the animals (they – first time); 
the plastic (it – second time); people (they – second time)

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre questões relacionadas ao texto, de modo 
que os alunos possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

a. Personal answers.; b. Personal answer. Possible answers: “Where is the plastic 
in the ocean coming from?”/ “Why is there so much plastic in the ocean?”/ “Why 
doesn’t plastic just degrade or decompose?”.

Respostas pessoais.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.
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1  Read this fragment from the text on page 31 and answer
the questions below in your notebook.

“[…] there are animals who choke on plastic 
or die from starvation.”

a. There are two cognates in the fragment. Which ones?

b. Based on the fragment, what does choke mean? Make inferences.

 I. It means choque.     II. It means sufocar.X

VocabularyVocabularyVocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

Read the campaign poster on 
the right and do exercises 2
and 3 in your notebook.

sufocar

2 What is the main aim of the poster? 

I.  To offer top tips on how to reduce 
the use of plastic.

II. To recommend nine products that 
don’t contain plastic.

X

3 Answer the questions below.

a. There are six different cognates in 
the text. What are they?

b. In “Bring a packed lunch”, lunch
is a false cognate. What does it 
mean? Make inferences.

 I.  It means lanche.  
II. It means almoço.

TIP

TA
M
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O

R
TH
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FALSE COGNATES

Observe que a mesma palavra pode ter significados diferentes, dependendo do contexto de uso. No cartaz desta 
página, por exemplo, observamos que a palavra waste, nos contextos apresentados, assume diferentes significados 
e classes gramaticais. Em “waste less plastic”, waste é verbo e significa “desperdiçar, gastar”. Em “Recycle your 
plastic waste”, waste é substantivo e significa “lixo”.

From: <https://tamworth.gov.uk/sites/
default/files/environment_docs/Waste

-Less-plastic.pdf>. 
Accessed on: Jan. 20, 2020.

TIP
Observe o contexto para 
identificar palavras com 
formas parecidas com as 
do português, mas com 
significados diferentes 
(false cognates ou false 
friends) e faça inferências 
sobre os verdadeiros 
significados delas.

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Incentive os alunos a identificarem e a inferirem o verdadeiro significado 
de cada falso cognato a partir do seu contexto de uso.

a. “Animals” and “plastic”.

Ao corrigir o item a do exercício 1, destaque que animals e plastic são 
verdadeiros cognatos, pois têm formas e significados semelhantes em inglês 

Plastic, use, pollution, 
cup, fruit, recycle.

X

Comente com os 
alunos que “lanche”, 
em inglês, é snack.

e português. Ao corrigir o item b, destaque que choke é um exemplo de falso cognato (false cognate). Comente 
com os alunos que “choque”, em inglês, é shock. Destaque também que a palavra choke pode ter outros 

correspondentes 
em português, como “asfixiar, estrangular, 
obstruir, abafar”, podendo ser utilizada com 

o significado de impedir (uma 
planta) de crescer por falta de luz, 

ar ou nutrição, como em “Plastic [...] can [...] 
choke plants when it piles up.” (trecho do 
texto da página 31).

Consulte as Orientações 
Complementares no Manual 
do Professor.

A partir do cartaz, discuta com os alunos quais hábitos de consumo responsável (como comprar 
produtos com embalagens de vidro, evitar produtos descartáveis e preferir aqueles reutilizáveis 
etc.) eles podem adotar para reduzir o uso de plástico.
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

SIMPLE PRESENT

 Read these fragments from the text on page 31 and focus on the verbs in bold to do
exercises 1, 2 and 3 in your notebook.

 “[...] environmental poisons and dangerous chemicals that the animals consume
when they eat the plastic [...]”

 “[...] and people ingest it when they, for example, eat fish.”

 “When the plastic floats in the ocean, it can absorb environmental poisons [...]”

 “Around 8-12 million tons of plastic ends up in the ocean every year [...]”

 “Plastic has many consequences for the environment.”

1  Choose the correct item that completes each sentence below.

a. The simple present is used in the fragments

I. to offer tips.   II. to talk about facts.

b. The verbs used in the 3rd person plural are

I. consume, eat, ingest, eat. II. floats, ends up, has. 

c. The verbs used in the 3rd person singular are

I. consume, eat, ingest, eat. II. floats, ends up, has.

2 Choose the correct item that answers each question below.

a. Do people ingest poisons and chemicals when they eat fish 
from polluted oceans?

 I. Yes, they do.   II. No, they don’t.

b. Does plastic have many consequences for the environment?

 I. Yes, it does.   II. No, it doesn’t.

3 Answer the questions below with a word or expression from the fragments.

a. Which expression of frequency is used in “Around 8-12 million tons of plastic ends up 
in the ocean every year [...]”?

b. What’s the form of the verb have in the 3rd person singular in the simple present?

Para conhecer mais fatos sobre poluição por plástico, leia as perguntas e respostas apresentadas em: 
<https://plasticchange.org/faq/> (Acesso em: 22 jan. 2020).

LE@RNING ON THE WEB

In interrogative sentences in the 
simple present, we use:

   Do + I/you/we/they + main 
verb in the infinitive

   Does + he/she/it + main verb in 
the infinitive

In negative sentences in the 
simple present, we use:

   I/you/we/they + don't (= do not)
+ main verb in the infinitive

   he/she/it + doesn't (= does not)
+ main verb in the infinitive

Language Note

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de uso da língua. 
Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

X

X

X

X

X

a. Every year.; b. Has.

Ao corrigir o exercício 2, destaque para os alunos que nele são apresentadas a forma interrogativa do simple present (Do/Does + sujeito + forma básica do verbo 
principal) e as respostas curtas na afirmativa (Yes, I/you/we/they do.; Yes, he/she/it does.) e na negativa (No, I/you/we/they don’t.; No, he/she/it doesn’t.). Observe que, ao 

final desta seção, há uma remissão para a seção Language Reference + Extra Practice (página 284), na qual os conteúdos relativos ao simple present
(incluindo as formas afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas) são sistematizados.

Ao corrigir o 
exercício 1, auxilie os 
alunos a perceberem 
que, em inglês, na 
formação do simple 
present, a regra geral 
é acrescentar -s ao 
verbo na 3ª pessoa 
do singular, mas 
alerte-os de que há 
regras ortográficas 
específicas que são apresentadas no quadro da página 284, conforme mencionado no boxe Tip na página a seguir.
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4 Why is the simple present used in each sentence below? In your notebook, write F if it 
describes a fact or R if it describes a routine.

a. “In the UK we use over 35 million plastic bottles every day!”

b. In our school, we usually carry a reusable bottle or cup to cut plastic use.

c. I always take a shopping bag when I go to the supermarket.

d. "UK supermarkets currently generate 900,000 tonnes of plastic packaging every year.”
Source (fragments): <www.greenpeace.org.uk/news/9-ways-reduce-plastic-use/>. Accessed on: Jan. 10, 2020.

5 In your notebook, write down the words/expressions of frequency used in the sentences 
in exercise 4.

6 The text on the right is about 
how plastic affects animal 
wildlife. Read it and replace 
each icon with an appropriate 
verb in parentheses. Write the 
answers in your notebook.

How (do/does) it aff ect animal wildlife?
Plastic (represent/represents) a great threat to many animal species. 
Many animals (confuse/confuses) pieces of plastic with food, so they 

(end up/ends up) eating it (both large and small pieces of plastic, 
depending on the size of the animal). Since plastic cannot be digested 
like normal food it (inhibit/inhibits) the animals’ ability to eat real 
food and it can often lead the animal to die of starvation. Other animals 

(die/dies) because they get wrapped up and stuck in plastic and 
cannot break free. Furthermore, researchers have discovered that plastic 
absorbed by blue mussels (hurt/hurts) their ability to reproduce.

https://plasticchange.org/faq/

7 Read the texts on the right and choose 
the correct statements about them. 
Write the answers in your notebook.

a. Both texts show contaminated fish. 

b. In the ad, the fish is clean on the inside.

c. The sign shows that the river fish are 
contaminated with mercury.

d. The imperative is used in the sign to 
give a warning (Do not eat). 

e. The simple present is used in the ad
 to describe how the fish looks.

X

8 In your opinion, what can be responsible 
for contaminated fish? Go to Language Reference + Extra Practice on page 284.

Text I (ad) Text 2 (sign)

blue mussel: mexilhão-azul • get stuck: ficar preso/a • starvation: inanição, fome
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From: <https://response.restoration.noaa.
gov/about/media/study-reveals

-dc-community-near-anacostia-river-are
-eating-and-sharing-contaminated-fish>. 

Accessed on: Jan. 22, 2020.

From: <https://mnn.com/earth-matters/
wilderness-resources/photos/the-10

-worst-forms-of-pollution-0/mercury
-poisoning-0>. Accessed on: Jan. 22, 2020.

From: <https://plasticchange.org/faq/>. Accessed on: Jan. 22, 2020.

Consulte o quadro da página 284 a fim de conhecer as regras ortográficas para verbos na 
3ª pessoa do singular do simple present.TIP

X

X

X

a. F; b. R; c. R; d. F

a. every day; b. usually; c. always; d. every year

Does, represents, confuse, end up, inhibits, die, hurts.

Ao corrigir o exercício 7, peça aos alunos que expliquem por que o item b não é selecionado. Eles devem indicar que o verbo mean (“significar”, em português) na 

Suggested answers: Pollution./Man-made mercury pollution./Waste disposal.

forma negativa (doesn’t mean – “não significa”, em português) sinaliza que não há garantia de que o peixe esteja limpo por 
dentro. Aproveite para destacar que inside (“dentro”, “do lado de dentro”) e outside (“fora”, “do lado de fora”) são opostos.

Para ampliar a exploração do texto do exercício 6, peça aos alunos que, em duplas, identifiquem, no texto, duas formas de o plástico causar 
a morte de animais. Espera-se que eles indiquem: que muitos animais se confundem e comem o plástico, que inibe sua habilidade de comer 

comida de verdade, podendo vir a morrer de fome (“Since plastic [...] can often lead the animal to die of starvation”); além disso, 
alguns animais podem morrer por ficarem presos no plástico (“Other animals die because they [...] cannot break free.”).

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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OralOral SKILLS

2  Based on your classmates’ answers to the questions in exercise 1, do you think they are 
trying to reduce plastic waste? Why (not)?

3  In groups of three or four, ask and answer the following questions. The Useful Language
section on page 265 can help you.

a. How does plastic pollution affect your community?

b. Are there any anti-pollution programs in your community?

c. What can you reduce/reuse at home?

1 Copy the table below in your notebook. Answer the following questions and interview three 
classmates to find out if they are trying to reduce their plastic waste. Take turns. Use the 
Glossary on page 310 if necessary.

LE@RNING ON THE WEB

Para saber como reduzir o uso de plástico, leia as dicas apresentadas em: 
<https://zerowasteweek.co.uk/teens-reduce-waste/> (Acesso em: 22 jan. 2020).

Do you… YOU CLASSMATE 
1

CLASSMATE 
2

CLASSMATE 
3

a. bring your own bottle/cup to school?

b. bring your own reusable bag to the supermarket?

c. say no to plastic straws?

d. avoid using plasticware at home?

e. pack your lunch in reusable containers?

f. recycle your plastic waste?

4  Listen to the beginning of a podcast episode hosted by Anja Krieger, a German journalist. In 
your notebook, take notes of key words and expressions and choose the correct item that 
answers each question below.

a. What topics are addressed in the podcast?

   I. Photograph, art and nature.

II. Plastic, people and the planet.

3

X

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral em diversos contextos discursivos.

Personal answers.

Personal answers.

Personal answers.

Oriente os alunos a lerem todo o exercício 4 antes de ouvirem o áudio e a prestarem atenção nas informações solicitadas.
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TIP
Não se preocupe em 
entender todo o áudio. 
Concentre-se nas 
informações necessárias 
para a resolução de 
atividades e preste atenção 
nas palavras-chave.

5  Listen to the recording again and choose the photos that show what caused the death of sea 
birds in Midway Island. Write the answers in your notebook.

3

6  Listen to the recording once more and check your answers to exercises 4 and 5.
3

b. In the recording, Anja Krieger introduces Chris Jordan. Who is he?

    I. An actor.

  II. A photographer.

c. Why did Chris Jordan travel to Midway Island?

  I. To document the effects of plastic pollution.

    II. To spend his vacation on beautiful tropical beaches.

d. Where is Midway Island located?

  I. In the Pacific.

    II. In the Atlantic.

e. How many times did Chris Jordan visit Midway Island?

   I. Many times.

II. Only one time.

X

X

X

X

a. a red cigarette lighterX c. an entire yellow toothbrushX

b. a blue bottlecapX d. a white straw

THINK ABOUT IT!

No podcast que você ouviu, a alemã Anja Krieger usa a língua inglesa para falar sobre um tema de 
interesse social. Na sua opinião, quais as implicações de se usar o inglês para a discussão de temas de 
interesse coletivo global? 
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Ao corrigir o exercício 4, pergunte aos alunos quais palavras 
ou expressões eles anotaram para responder às perguntas. 
Espera-se que eles indiquem alguns dos seguintes termos: 
plastic, people, planet, photographer, document, effects, 
plastic pollution, Pacific, again and again.

Respostas pessoais.

A partir da pergunta proposta no boxe Think about It!, discuta com os alunos questões como a possibilidade de dar visibilidade para 
diferentes culturas e visões de mundo quando pessoas de diferentes nacionalidades utilizam a língua inglesa. Aproveite a discussão 
para destacar a importância de se respeitar as variedades linguísticas e combater possíveis preconceitos quando o inglês é usado como 
língua de comunicação internacional. 
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Nesta unidade, você leu, nas páginas 29 e 33, cartazes de campanhas (campaign posters) 
relacionados ao mesmo assunto – poluição gerada por plástico. No primeiro cartaz, 
encontramos uma mensagem persuasiva no slogan “What goes in the ocean goes in you”, 
que é acompanhado de um texto curto com informações relevantes. No segundo cartaz, 
encontramos dicas práticas do que fazer para reduzir o consumo de plástico. A seguir, 
você encontra outro exemplo de cartaz de campanha sobre o mesmo assunto. Com um colega, 
identifique características do gênero cartaz de campanha que você encontra nos textos lidos.
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Writing

From: <https://medasset.org/our-projects/you-see-the-difference-a-turtle-does-not/>. Accessed on: Jan. 22, 2020.

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos 
identifiquem o uso de 
slogan ou título, de fotos ou 
ilustrações atraentes e de 
fontes de cores e tamanhos 
diferentes para chamar 
a atenção do leitor. Um 
pequeno texto pode vir logo 
após o slogan ou título. Há 
também uma preocupação 
em organizar os elementos 
verbais e não verbais de 
forma atraente e clara. Outra 
característica comum do 
gênero cartaz de campanha 
é a indicação da empresa ou 
instituição responsável pelo 
cartaz e de formas de se obter 
mais informações sobre o 
assunto ou fazer contato.

Para ampliar a exploração 
do cartaz desta página, 
peça aos alunos que 
comentem a presença de 
características do gênero 
cartaz de campanha 
nesse texto específico. 
Eles podem comentar, 
por exemplo, o uso de 
uma foto criativa que 
apresenta sacos plásticos 
que se assemelham a 
águas-vivas ( jellyfish) e 
de um slogan atraente 
diretamente relacionado 
à foto. Destaque que, para 
envolver o leitor, o slogan
coloca-o na situação das 
tartarugas marinhas que 
observam sacos plásticos 
e águas-vivas, com a 
diferença de que o leitor 
é capaz de diferenciá-los. 
Os alunos também podem 
apontar o uso de fontes 
de tamanhos e cores 
diferentes, uma disposição 
gráfica atraente, a presença 
de um pequeno texto com 

explicação sobre o problema (morte de tartarugas por ingestão de plástico) e dicas para evitar o consumo de 
plástico, além da indicação da instituição responsável (MEDASSET) e de formas de contato (endereço, telefone e 
site). Há ainda um código QR para o leitor assinar o boletim informativo (newsletter) da instituição se desejar.
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Agora que seu cartaz está pronto, é importante pensar em como compartilhá-lo com 
seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar todos os cartazes no 
mural da sala ou da escola. Para os cartazes criados com o auxílio de um computador, é 
possível compartilhar os textos no próprio site ou blogue da escola. A partir das reações 
dos colegas e de outras pessoas ao seu texto, você pode aprimorá-lo ainda mais.

Com base nos cartazes de campanha que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de 
criar seu próprio cartaz para encorajar as pessoas a reduzirem o consumo de plástico. 
Ao elaborar o texto para a campanha de redução de plástico, pense em uma imagem 
atraente, um slogan ou título e, se necessário, um texto curto para fornecer algumas 
informações adicionais relevantes. Dessa forma, você poderá engajar os membros da sua 
comunidade escolar e ajudá-los a combater, por exemplo, a poluição por plástico.

BE
AT

R
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U
M

I

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1.  Decida sobre o que escrever. O que você 

deseja incentivar as pessoas a fazer?

2.  Pense no seu público-alvo (alunos, 
professores, comunidade local etc.) para que 
você possa adequar seu texto a esse público.

3.  Faça um levantamento de ideias e anote-as.
Pense em possíveis slogans, imagens, cores, 
fontes e mensagens em geral.

4. Escolha o tamanho do seu cartaz (por 
exemplo, papel A4).

5.  Procure imagens em potencial e escolha uma 
memorável. Uma linda imagem pode gerar 
boas ideias para um slogan.

6.  Defina seu slogan ou título. Ele não deve ter 
mais do que dez palavras.

7.  Abaixo do slogan, você pode adicionar 
outras informações relevantes em uma fonte 
de tamanho menor. Não use muito texto. 
Tente manter seu cartaz visual.

8. Faça um rascunho do cartaz no seu 
caderno. Tente colocar o slogan, o texto e 
as imagens em uma disposição atraente.

9.  Troque cartazes com um colega e
discuta os textos elaborados. Nesta 
etapa de revisão, considere as 
seguintes perguntas:

a.  O cartaz está adequado ao público-alvo e 
ao seu objetivo?

b.  O slogan transmite a ideia central do 
texto e chama a atenção do leitor?

c.  A distribuição dos elementos verbais e 
não verbais está equilibrada?

d. O texto está legível à distância?

10. Faça as correções necessárias.

11. Escreva a versão final do seu cartaz à 
mão ou, se possível, com o auxílio de 
um computador.

Unit 2   39

Destaque a importância de 
revisar e reescrever todos 
os textos que produzimos. 
A troca de textos entre os 
alunos deve ajudá-los a 
rever sua produção de forma 
colaborativa.
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Read the text below and do exercises 2 and 3.

1 Replace each letter (A, B, C, D) in 
the picture with an appropriate 
expression in the box. Write the 
answers in your notebook.

• air pollution   

• groundwater contamination  

• soil pollution   

• water pollution

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

https://europepmc.org/article/med/29753246

dump: descartar • earthworm: minhoca • landfill: aterro sanitário

plastic mulch: cobertura do solo com plástico • sewage sludge: efluente de esgoto

Current research trends on plastic pollution
and ecological impacts on the soil ecosystem: A review.
Chae Y1,  An YJ1

Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 08 May 2018, 240:387-395

DOI: 10.1016/j.envpol.2018.05.008 PMID: 29753246

Abstract

Plastic pollution in the environment is currently receiving worldwide attention. Improper dumping of disused or 

abandoned plastic wastes leads to contamination of the environment. In particular, the disposal of municipal 

wastewater effluent, sewage sludge landfill, and plastic mulch from agricultural activities is a serious issue and of 

major concern regarding soil pollution. Compared to plastic pollution in the marine and freshwater ecosystems, 

that in the soil ecosystem has been relatively neglected. In this study, we discussed plastic pollution in the soil 

environment and investigated research on the effects of plastic wastes, especially microplastics, on the soil 

ecosystem. We found that earthworms have been predominantly used as the test species in investigating the 

effects of soil plastic pollution on organisms. Therefore, further research investigating the effects of plastic on 

other species models (invertebrates, plants, microorganisms, and insects) are required to understand the effects 

of plastic pollution on the overall soil ecosystem. In addition, we suggest other perspectives for future studies on 

plastic pollution and soil ecotoxicity of plastics wastes, providing a direction for such research.

From: <https://europepmc.org/article/med/29753246>. Accessed on: Jan. 10, 2020.

Não se preocupe em compreender todas as palavras de um texto. Nem sempre isso é necessário para você 
atingir seus objetivos de leitura. Apoie-se no título, em palavras já conhecidas e no que sabe previamente sobre 
o assunto do texto. Leia o exercício 2 antes de ler o texto e concentre-se nas informações solicitadas.

TIP
BEATRIZ MAYUMI

Em Taking It Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, com questões 
relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos necessários à construção da 
cidadania e ao convívio social republicano.

A. air pollution; 
B. water 
pollution;
C. soil pollution; 
D. groundwater 
contamination

Antes de os alunos lerem o texto, chame a atenção 
deles para as orientações do boxe Tip.

Consulte as Orientações 
Complementares no Manual 
do Professor.
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2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Um abstract é um breve resumo em inglês de um trabalho acadêmico (artigo científico, 
dissertação, tese etc.) que ajuda o leitor a identificar o objetivo do estudo apresentado.
A partir da leitura do abstract da página anterior, pode-se afirmar que o objetivo principal 
do estudo é

a. investigar os efeitos da poluição gerada por plástico em organismos marinhos.

b. pesquisar os efeitos do plástico em invertebrados, plantas, micro-organismos e insetos.

c. sugerir diferentes perspectivas para estudos futuros sobre poluição por plástico e 
ecotoxicidade aquática.

d. comparar a poluição por plástico em ecossistemas marinhos com a poluição por plástico 
em ecossistemas terrestres. 

e. discutir a poluição por plástico no solo e fazer um levantamento de pesquisas sobre 
os efeitos de resíduos de plástico no ecossistema terrestre.

3 Discuss the questions below with your classmates. 
The Useful Language section on page 265 can help you.

a. According to the abstract, what is one of the things 
that lead to contamination of the environment? Does 
it also happen in your community? 

b. What can your school and/or community do to
reduce plastic waste? The top tips presented in 
the campaign poster on page 33 can help you.

THINK ABOUT IT!

(Acesso em: 22 jan. 2020)

Para aprender mais sobre poluição e contaminação por plástico e para ter acesso a diversos textos informativos, como 
notícias, artigos, documentos, sobre o assunto, visite a seção Knowledge Center da organização Plastic Change:

 https://plasticchange.org/knowledge-center/

Para assistir a um vídeo curto produzido pela National Geographic sobre poluição por plástico e que traz 
informações sobre as ameaças geradas para o ecossistema marinho, visite:

 https://video.nationalgeographic.com/video/00000157-38e9-da6e-abf7-7bfde5e30000

Para assistir a uma campanha sobre poluição por plástico, produzida pela organização Plastic Change, em que é 
criada uma narrativa distópica para que as pessoas se sintam parte da natureza, visite:

 https://adage.com/creativity/work/plastic-change-plastic-people/2208976

RECOMMENDED RESOURCES

O texto apresentado é um resumo de um artigo científico escrito por dois pesquisadores da Coreia do Sul. 
Por que você acha que o texto foi escrito em inglês? Para você, qual é a importância dos resultados das pesquisas 
científicas para a solução de problemas enfrentados pela sociedade? Como esses resultados podem chegar até as 
pessoas e fazer a diferença? 

TIP
Não se preocupe com o tamanho do texto 
nem com as palavras desconhecidas. O 
grau de dificuldade não é determinado 
pelo texto em si. Ele está relacionado 
às habilidades e aos conhecimentos 
necessários para responder a cada 
questão. Concentre-se sempre no que é 
solicitado. Essa dica pode ajudar você a 
resolver questões do Enem.

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova de Inglês do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

X

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que indiquem o trecho do texto 
que justifica sua resposta (“In this study, we discussed plastic pollution in 

a. Improper dumping of disused or abandoned plastic wastes. 
Personal answers.; b. Personal answers.

A partir da leitura do boxe Think about It!, destaque para os alunos a importância da 
língua inglesa para a divulgação de conhecimentos científicos ao redor do mundo.

Respostas pessoais.

comentar que abstracts em inglês são usados para resumir textos científicos escritos em inglês e também em outras 
línguas, incluindo o português. Essa é uma forma de ampliar a divulgação desses textos, tendo em vista que um 
grande número de pessoas no mundo é capaz de compreender textos acadêmicos em inglês.

the soil environment and investigated research on the effects of plastic wastes, especially microplastics, on the soil ecosystem.”). Aproveite para 

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.
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CELL PHONE USAGE LINKED TO BOREDOM, STUDY SAYS
BY NICHOLAS PARCO
New York Daily News | Sep 04, 2015 | 2:00 pm 

[…] A group of researchers in Spain have come up with a way for cell phones to 
recognize when users are bored based on an algorithm that tracks their activity, 
and it has the potential to impact how frequently your phone buzzes to get your 
attention.
The algorithm, which will be presented as part of a study next week in Japan, 
looks at the last time a phone was unlocked, how recently a text message or call 
was received and how long a user has spent scrolling around the device. […]
Researchers from Telefonica, in Spain, and Germany’s University of Stuttgart 
made 54 volunteers log how frequently they used their phone in combination with 
individual boredom levels over a span of two weeks.
The evidence proved that there is a direct connection between boredom and phone usage — the more bored 
you are, the more time you spend engaging apps, texting and calling people on your phone. […]

2 Read the text below to check your predictions.

3 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Os celulares estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e têm sido tema 
de muitas pesquisas. Os pesquisadores citados no texto descobriram uma forma de 

a. reduzir o tédio provocado pelo tempo excessivo de uso de celulares.

b. controlar o tempo de uso dos celulares para envio de mensagens de texto.

c. monitorar o momento e o período de realização de atividades nos celulares.

d. limitar a frequência com que os celulares tocam para chamar a atenção dos usuários.

e. identificar os aplicativos mais utilizados pelos usuários de celulares para combater o tédio.

1 Before reading the following text, make predictions about it. 
Focus on its title and source to answer the questions below. 
Write the answers in your notebook.

a. What digital device is mentioned in the text?

b. What is the text based on, an opinion or a scientific study? 

c. What do you expect to read about in the text?

READING COMPREHENSION

Review 1

TIP
Ative seu conhecimento 
prévio sobre o tema do 
texto para favorecer 
o estabelecimento de 
hipóteses sobre o 
que será lido.

From: <www.nydailynews.com/life-style/cell-phone-usage-linked-boredom-study-article-1.2348921>. 
Accessed on: Feb. 18, 2020.
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Prepare for more push 
notifications if you are 
constantly using your 
cell phone.

Em Review 1, o objetivo é rever conteúdos da seção Getting Ready for PART 1 e das 
unidades 1 e 2, proporcionar um diagnóstico do grau de aprendizagem e oferecer um 
instrumento de autoavaliação aos alunos. Esta unidade de revisão inclui exercícios de 
compreensão escrita (Reading Comprehension), exercícios sobre os aspectos gramaticais 

apresentados nas duas unidades anteriores (Language 
in Use) e perguntas para nortear a autoavaliação dos 
alunos (Thinking about Learning).

a. Cell phone.; b. A scientific study.; c. 
Suggested answers: A study about the use 

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema do uso de 
tecnologias digitais, já abordado na unidade 1 (Be Smart Online), o 
que facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido.

Comente com os alunos que os exercícios 3 e 4 apresentam questões com estrutura semelhante à 
das questões encontradas na prova do Enem e podem ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

X

Ao corrigir o exercício 3, peça aos alunos que indiquem o 
trecho do texto que justifica a resposta correta. Espera-se que 
eles indiquem o trecho apresentado no segundo parágrafo.

of cell phones./Cell phone 
usage linked to boredom.

www.nydailynews.com/life-style/cell-phone-usage-linked-boredom-study-article-1.2348921
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Para ajudar a inferir o significado de um termo desconhecido, observe a formação da palavra, 
como no caso dos substantivos usage (use + sufixo -age) e boredom (bore + sufixo -dom).

TIP

5 Copy the table below in your notebook and replace each icon  with an appropriate word 
from the text to complete it.

Countries involved in the study: Spain and 

Number of participants: volunteers 

Duration of participants’ activities:  weeks

Finding (result):
the more bored you are, the more time 

you spend on your 

6 According to the text, what activities do bored people usually engage in on the phone? 
In your notebook, answer it with a fragment from the text.

O texto apresenta uma relação entre tédio e uso de celulares. Você acredita que essa relação pode levar à 
dependência do celular? Por quê (não)? Na sua opinião, quais as formas mais saudáveis de se lidar com o tédio?

THINK ABOUT IT!

4 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com o texto, pesquisadores concluíram que

a. o recebimento constante de notificações provoca tédio nos usuários de celulares.

b. a sensação de tédio faz com que as pessoas gastem mais tempo usando seus celulares.

c. o uso excessivo de celulares faz com que as pessoas se sintam entediadas ao realizar 
suas atividades diárias.

d. o tempo gasto por usuários de celulares com aplicativos é maior do que o tempo gasto 
em chamadas telefônicas.

e. o envio de notificações aos usuários de celulares deve ser feito nos momentos 
em que o volume de atividade no aparelho diminui.

7 What do the words in bold mean? Make inferences and match the columns. 
Write the answers in your notebook.

a. “recognize when users are bored”  

b. “how frequently your phone buzzes”  

c. “scrolling around the device” 

d. “The evidence proved that”  

I.  something that makes you believe that 
 something is true

II.  to move text or an image on a 
 phone/computer screen

III. unhappy because something is not interesting

IV. to make a continuous sound like a bee

X

Ao corrigir o exercício 4, peça aos alunos que indiquem o trecho do 
texto que justifica a resposta correta. Espera-se que eles indiquem 
o trecho apresentado no quarto parágrafo. Destaque a Tip sobre 

inferência lexical e a importância do conhecimento da 
palavra-chave boredom (tédio) para responder à questão.

Germany

54

two

phone

“[…] engaging apps, texting and calling people […]”

a. III; b. IV; c. II; d. I

Respostas pessoais.

A partir da leitura do boxe Think about It!, destaque para os alunos 
que, quando o celular é utilizado para combater o tédio, o usuário 

no item d, a posição de evidence
após o artigo the e antes do 
verbo proved sugere que se 
trata de um substantivo. Além 
disso, evidence é uma palavra 
transparente.

Ao corrigir o exercício 7, 
destaque para os alunos que, ao 
buscar inferir o significado de 
uma palavra, além de observar 
o contexto geral de uso, é útil 
identificar a classe gramatical do 
termo. No item a, por exemplo, a 
posição de bored após o verbo are
sugere que bored é um adjetivo. 
No item b, a posição de buzzes
após your phone e a terminação 
-es sugerem que buzzes é um 
verbo no simple present. Já no 
item c, a terminação -ing indica 
a possibilidade de scrolling ser 

pode ficar dependente da 
sensação de bem-estar momentâneo que o aparelho proporciona. Comente também a importância de se 
diversificarem os tipos de atividades que se pratica, incluindo as físicas e criativas, para se lidar com o tédio.

um verbo. 
Finalmente, 
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IMPERATIVE

1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its layout and title
to answer the questions below. Write the answers in your notebook.

a. How many tips does the text offer?

b. What do you expect to read about in the text?

LANGUAGE IN USE

Now read the text below and do exercises 2 - 6 in your notebook.
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From: <https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_
BeInternetAwesome_DigitalCitiizenshipSafety_Tips_EN.pdf>. Accessed on: Jan. 25, 2020.

THINK ABOUT IT!

Para você, o que 
significa ser forte
on-line? Escreva 
uma sexta dica 
que poderia ser 
incluída no texto Be 
Internet Strong.

Comente com os alunos que o texto a seguir apresenta uma lista de dicas para o uso 
da internet, sendo semelhante ao texto apresentado na unidade 1 (Be Smart Online). 
Com isso, eles poderão se sentir mais seguros para usar seu conhecimento prévio 
sobre o tema e o gênero do texto durante a leitura e a realização dos exercícios.

a. Five tips.; b. Suggested answers: Tips to help you 
be strong/safe online./Tips to be Internet strong/
safe./Internet security.

Respostas pessoais.

Ao explorar o boxe Think 
about It!, comente com 
os alunos que ser forte
on-line significa adotar 
medidas para se proteger 
dos riscos de segurança que 
a internet pode oferecer.
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2 What is the main aim of the text? Choose the correct item below.

a. To talk about Internet security facts.

b. To offer tips on how to be safe online.

3 You can find different verbs in the imperative in the text. Write them down in your notebook.

4 Why is the imperative used in the text?

5 Which sentence is equivalent in meaning to “Don’t hesitate to change your password”?

a. Do hesitate to change your password.

b. Never hesitate to change your password. 

6 Based on the text, replace each icon  with an 
appropriate verb from the box below.

Change • Do not use • Include   

a. numbers and symbols in your password.

b. the same password for all your accounts.

c. your password if you identify a suspicious activity.

From: <https://plasticchange.org/faq/>. Accessed on: Feb. 19, 2020.

The following text is about plastic pollution. Read it and do exercises 7 – 9 in your notebook.

SIMPLE PRESENT

https://plasticchange.org/faq/

Which countries does most of the plastic in the ocean come from?
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Approximately 60% of the plastic in the 
ocean (come/comes) from China, Indonesia, 
The Philippines, Thailand and Vietnam. The 
reason why these countries 

(have/has) a high plastic pollution is 
because they are countries experiencing 
economic growth. This (mean/means) that 
the population is buying more goods. […]

However, it is important to remember 
that the countries where you (see/sees)
a lot of plastic pollution are often also 
the countries that (produce/produces)
a lot of the products that we in the West 

(overconsume/overconsumes) without 
reflecting on the consequences. […] D
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Be, create, choose, use, switch up, get, don’t use, avoid, don’t hesitate, change.

X

X

Suggested answer: To offer tips on how to be strong online./To offer advice on how to be strong online.

Ao corrigir o exercício 5, pergunte aos alunos por que do
é usado no item a. Espera-se que eles respondam que, no 
imperativo afirmativo, o auxiliar do é usado para enfatizar o 
sentido do verbo principal – no caso, hesitate.

a. Include;
b. Do not use;
c. Change

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema da poluição por plástico, já abordado na
unidade 2, e apresenta perguntas e respostas retiradas de uma seção de perguntas frequentes (FAQ) 
trabalhada também na mesma unidade. Com isso, eles poderão se sentir mais seguros para usar seu 
conhecimento prévio sobre o tema e o gênero do texto durante a leitura e a realização dos exercícios.
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7 Replace each icon  with an appropriate verb in parentheses.

8 Based on the previous text, answer the questions below.

a. How much plastic comes from China, Indonesia, The Philippines, Thailand and Vietnam?

b. Why do these countries have a high plastic pollution?

c. Do we in the West overconsume plastic?

d. Does microplastic come from different places?

e. What happens to most of the microplastic?

9 Based on the text, replace each icon  with an appropriate verb from the box below.

don’t reflect • goes • produces

a. China  a lot of products made of plastic.

b. We in the West  on the consequences of plastic waste.

c. Most of the microplastic  in nature and in the ocean.

10 In your notebook, write down the sentences 
below that are in the simple present.

a. A million pieces of plastic pollution find 
their way into our oceans every day.

b. Cut down on plastic pollution.

c. Recycle your plastic waste.

d. “The average person eats 70,000 
microplastics each year.” 

e. “Ingestion of plastic kills an estimated 
1 million marine birds and 100,000 marine 
animals each year.” 

https://plasticchange.org/faq/

What are the sources of microplastic? 

Microplastic (come/comes) from several different places. It (come/comes) from usage 
of products such as dishcloths, plastic sponges, car tires and clothes made from synthetic 
fibers. It also (come/comes) from larger pieces of plastic that are lying in nature and slowly 
degrading into smaller and smaller pieces through waves and sunlight, for example. […] Most 
of the microplastic (end up/ends up) in nature and in the ocean because it is flushed out 
through the storm drains or with the runoff of rainwater.

flush out: remover com água • runoff: escoamento
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From: <www.globalcitizen.org/en/content/plastic-pollution-
facts/>. Accessed on: Feb. 19, 2020.

From: <https://plasticchange.org/faq/>. Accessed on: Feb. 19, 2020.

comes, have, means, see, produce, overconsume, comes, comes, comes, ends up

Ao corrigir o exercício 7, peça aos alunos 
que justifiquem suas respostas e reforce 
as regras do uso do simple present na 
terceira pessoa do singular.

a. 60%.; b. Because they are countries experiencing 
economic growth./Because the population is buying 
more goods; c. Yes, we do.; d. Yes, it does.; e. Most of 
the microplastic ends up in nature and in the ocean.

a. produces; b. don’t reflect; c. goes

X

X

X

Ao corrigir o exercício 10, peça aos alunos que justifiquem suas respostas. 
Espera-se que eles respondam que os verbos dos itens b e c estão no imperativo.
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Nesta seção, reflita sobre a sua aprendizagem e, em seu caderno, escreva a resposta a 
cada pergunta.

THINKING ABOUT LEARNING

I. How well can you do this?

 I can identify cognates.

 I can identify false cognates.

 I can infer the meaning of unknown words/expressions.

 I can understand the main idea/aim of short, simple texts.

I can write list of tips.

 I can write a campaign poster.

 I can write simple phrases and sentences.

 I can understand simple questions and instructions.

 I can generally identify the main topic of a recording.

 I can generally identify familiar words and basic phrases.

 I can establish basic social contact by using expressions such as “Thank you”, 

“I’m sorry”, “Can you repeat, please?”.

 I can ask and answer simple questions on familiar topics such as “Internet safety” 

and “plastic pollution”.

 I can use simple phrases and sentences to express my opinion on familiar topics.

 I can use the imperative for tips, suggestions, instructions and warnings.

 I can use the simple present to talk about facts and routines.

III. What can I do to improve my learning? 

Examples 
 Take notes of the new words/expressions I learn.

 Surf the Internet to find extra exercises and games in English.

 Look for opportunities to practice the language.

II. What learning resources have I used in Getting Ready for PART 1, Units 1 and 2? 

 Recommended resources

 Language Reference + Extra Practice

 Glossary 

 Dictionaries

 Internet

 Other

Very well. Well. Not so well.

READING

SPEAKING

GRAMMAR

LISTENING

WRITING
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Para ajudar os alunos a avaliarem o que já 
conseguem fazer em língua inglesa, verifique se 
eles compreenderam todas as frases dos quadros 
apresentados e oriente-os a consultarem o Glossary
na página 310 sempre que necessário.

Os itens incluídos em Speaking abrangem tanto Spoken interaction quanto Spoken production, 
conforme previsto no Common European Framework of Reference.
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Nesta seção, escreva a resposta 
de cada questão em seu caderno.

O humor é utilizado em cartuns para tratar de 
diferentes assuntos. O cartum aqui reproduzido

a. desvaloriza o papel da leitura na sociedade.

b. compara o livro impresso com o livro digital.

c. elogia as pessoas que sabem utilizar 
o computador.

d. critica a falta de interesse de jovens 
pela leitura de clássicos.

e. sugere que os jovens gastam mais tempo 
usando o computador do que lendo livros.

Disponível em: <http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/
education-technology/bonus7.gif>. Acesso em: 25 jan. 2020.

With new cheap devices, society has reaped 

tremendous benefits. This explosive growth in the 

electronics industry, however, has led to a rapidly 

escalating issue of end-of-life (EOL) electronics or 

e-waste. In landfills or primitive recycling operations, 

toxic materials can be released from old electronic 

devices into the environment.

E-waste is growing, and with that surge comes 

the need for effective electronics recycling programs. 

According to a January 2019 report from the World 

Economic Forum, E-waste is now the fastest-growing 

waste stream in the world, with an estimated waste 

stream of 48.5 million tonnes in 2018.

People still seek information on TV recycling, 

computer recycling, and other programs that will help 

E-Waste and the Importance 
of Electronics Recycling
by RICK LEBLANC

Updated June 25, 2019

them responsibly get rid of unwanted equipment while 

minimizing any risk of data or identity theft.

The safe recycling of electronics is receiving increased 

attention from policymakers, industry, and consumers alike. 

This trend is good news because many consumers are 

still not sure how to safely dispose of old computers, 

smartphones or other electronic devices. According to 

one report, nearly 75 percent of old electronics continues 

to be stored in households because of the unavailability 

of convenient recycling options. […]

FOR ENEM 1Studying
SIMULADO

QUESTÃO 2

FOR ENEM 11

QUESTÃO 1
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Disponível em: <www.thebalancesmb.com/e-waste-and-the-importance-of-electronics-recycling-2877783>. Acesso em: 29 fev. 2020.

X

Em Studying for Enem 1, apresentamos dez questões de compreensão escrita para que os alunos possam se familiarizar com o tipo de questões 
utilizadas no Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio). 
As questões estão organizadas em 
duas partes, um simulado e uma 

prova completa já aplicada, respectivamente. Na primeira parte, as questões são semelhantes àquelas do Enem 
e, na segunda, fazem parte da primeira aplicação da prova completa do Enem de 2017. Destaque para os alunos 
que as dicas apresentadas nos boxes Tip podem ajudá-los a resolver as questões.

Ao corrigir a questão 1, lembre aos alunos que, em cartuns, são utilizados vários recursos, como ironia e metáforas, para se obter um efeito de humor. 
Destaque também a importância de se fazer inferências para a compreensão do texto. Dessa forma, é necessário compreender bem a situação retratada 

antes de escolher a alternativa correta. Os alunos devem compreender que, no cartum em foco, a mulher explica ao menino 
o que é leitura comparando-a com a instalação de software em um computador. Tal tipo de explicação só é necessária 
porque os jovens estão mais familiarizados com computadores do que com a leitura de livros, como indica a alternativa e.
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Langston Hughes foi um autor estadunidense 
moderno que abordou em seus textos questões 
como a justiça social. No poema, o eu lírico

a. compara seus sonhos com objetos quebrados 
e sem valor.

b. mantém seus sonhos independentemente 
da opinião alheia. 

c. pensa em desistir dos seus sonhos por ser 
mal compreendido.

d. lamenta o fato de seus sonhos não serem 
compreendidos por todos.

e. continua a sonhar, embora seus sonhos não sejam 
mais tão importantes para ele. 

A oferta de aparelhos eletrônicos cada vez mais 
baratos tem gerado o descarte crescente de diversos 
equipamentos, o que causa um grande problema ambiental. 
O lixo eletrônico, conhecido também como e-lixo, refere-se
a todos os resíduos provenientes de equipamentos 
eletrônicos, como televisões, computadores, celulares etc. 
De acordo com o presente texto, pode-se afirmar que

a. cerca de 75% dos dispositivos eletrônicos antigos 
são enviados para programas de reciclagem.

b. os equipamentos eletrônicos mais recentes não apresentam 
materiais tóxicos em sua composição.

c. muitos consumidores não sabem como se desfazer 
de aparelhos eletrônicos antigos de forma responsável.

d. cada vez mais, as pessoas desenvolvem o hábito 
de encaminhar os aparelhos eletrônicos antigos para 
o mercado de usados.

e. as opções de reciclagem disponíveis são convenientes 
e possibilitam aos consumidores não acumularem 
mais equipamentos eletrônicos antigos em casa. 

TIP
Leia toda a questão 
antes de ler o texto. 
Isso pode ajudar 
você a se concentrar 
nas informações 
que precisam ser 
compreendidas para 
eliminar as alternativas 
erradas e chegar à 
resposta certa.

Dreamer
(Langston Hughes)

I take my dreams 

And make of them a bronze vase,

And a wide round fountain

With a beautiful statue in its center,

And a song with a broken heart,

And I ask you:

Do you understand my dreams?

Sometimes you say you do,

And sometimes you say you don’t.

Either way 

It doesn’t matter.

I continue to dream.

QUESTÃO 3

HUGHES, L. The Collect Works of Langston Hughes.
RAMPERSAD, A. (ed.). Columbia: University of Missouri 

Press, 2001. p. 193.

X

X

A partir da leitura do boxe Tip sobre eliminar as 
alternativas erradas, peça aos alunos que relacionem 
cada alternativa da questão 2 a partes do texto. 
Eles devem apontar o seguinte trecho para eliminar 
as alternativas a e e: “[…] nearly 75 percent of 
old electronics continues to be stored in households 
because of the unavailability of convenient recycling 
options”. Os alunos podem eliminar as alternativas 
b e d indicando que o texto não apresenta 
informações sobre os assuntos tratados nelas. Os 
alunos também devem apontar o trecho “People still 
seek information on TV recycling, computer recycling, 
and other programs that will help them responsibly get 
rid of unwanted equipment” para justificar a escolha 
da alternativa c.  

Ao corrigir a questão 3, destaque o título e o verso final do poema, que indicam que o eu lírico continua a sonhar. 
Comente também que, no verso “Either way / It doesn’t matter”, “doesn’t matter” (“não importa”, em português) não
se refere aos sonhos em si; o fato de as pessoas entenderem ou não os sonhos do eu lírico não tem importância.
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(NEWSER) – In an attempt to begin to tackle the age-old question of what shapes one’s identity, researchers 

at Duke and the University of Arizona surveyed the caregivers of those with different neurodegenerative 

diseases to see which ones seemed most likely to strip away the essence of a person. Reporting in the journal 

Psychological Science, they say that people can be stripped of their abilities to move, think, and even remember, 

but it is not until they are stripped of their moral characteristics — i.e., courage, kindness, and honesty — that 

their caregivers begin to feel that the person’s true identity is slipping away. “Essentially, identity is not what we 

know, but what we stand for,” reports Scientific American. [...]

Your Essence Is Rooted in Your Character, Not Intellect
Who we are may have more to do with what we stand for than what we know

(NEWSER) – A new test developed by scientists at Washington 

University School of Medicine in St. Louis may prove an invaluable 

aid to doctors who can’t figure out what’s wrong with their 

patients. The test, described in a study in the Genome Research 

journal, is able to detect, all at once, pretty much any virus that 

afflicts humans and animals, even viruses that are uncommon or 

barely detectable, UPI reports. The ViroCap test — said by a press 

release to be “just as sensitive as … gold-standard polymerase 

chain reaction (PCR)” tests, which cap out at detecting about 20 

viruses at a time — registered a 52% improvement over PCR tests, per UPI. “With this test, you don’t have to 

know what you’re looking for,” says the study’s senior author, per the press release. “[The test] casts a broad 

net and can efficiently detect viruses that are present at very low levels.” And the test can be used not only to 

diagnose more serious viruses such as Ebola, but also for more everyday ones like rotavirus. [...]

Test Can Detect Every Virus to Afflict Humans, Animals
Even uncommon viruses and ones present in low levels: scientists

O conceito de identidade é discutido em várias áreas do 
conhecimento. De acordo com o resultado da pesquisa apresentada,

a. a identidade verdadeira de alguém com uma doença degenerativa 
é perdida muito cedo.

b. o caráter de um indivíduo se relaciona diretamente com seus 
conhecimentos.

c. a essência de uma pessoa é formada pelo conhecimento que possui. 

d. as características morais são a base da identidade de uma pessoa. 

e. a identidade de uma pessoa muda à medida que ela envelhece.

Busque compreender 
títulos e subtítulos, 
porque eles costumam 
resumir as ideias 
principais do texto. 
Apoie-se também em 
palavras parecidas 
com o português.

TIP

QUESTÃO 4

QUESTÃO 5
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Disponível em: <www.newser.com/story/213681/your-essence-is-rooted-in-your-character-not-intellect.html>. Acesso em: 29 fev. 2020.

Disponível em: <www.newser.com/story/213708/test-can-detect-every-virus-to-afflict-humans-animals.html>. Acesso em: 25 jan. 2020.

compreensão de títulos e subtítulos e palavras parecidas com o português, peça aos alunos que relacionem o título e o subtítulo do texto da questão 4 com a 
alternativa correta. A partir das palavras parecidas com o português e já conhecidas presentes no título, como “your essence”, “your character”, “not intelect”, os 

A partir da leitura do boxe Tip sobre a 

X

alunos podem concluir que a essência está no caráter e não no intelecto, o que está de acordo com a alternativa d

(“as características morais são a base da identidade de uma pessoa”) e em desacordo com as demais alternativas.
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O ritmo dos avanços médicos tem-se acelerado desde o século XX. A nova descoberta na 
medicina, apresentada no texto, refere-se a

a. um exame capaz de identificar qualquer vírus em pessoas e animais. 

b. uma vacina capaz de imunizar pessoas e animais contra qualquer vírus.

c. um exame específico para diagnosticar se alguém está com o vírus Ebola.

d. uma vacina capaz de controlar o avanço de vírus como Ebola ou rotavírus.

e. um exame clínico capaz de detectar qualquer vírus presente em altos níveis.

Nesse texto publicitário são utilizados recursos 
verbais e não verbais para transmitir a mensagem. 
Ao associar os termos anyplace e regret à imagem 
do texto, constata-se que o tema da propaganda 
é a importância da

a. preservação do meio ambiente.

b. manutenção do motor.

c. escolha da empresa certa. 

d. consistência do produto.

e. conservação do carro.

QUESTÃO 2

A autora desse comentário 
sobre o filme Frida mostra-se 
impressionada com o fato 
de a pintora

a. ter uma aparência exótica.

b. vender bem a sua imagem.

c. ter grande poder de sedução.

d. assumir sua beleza singular. 

e. recriar-se por meio da pintura.

One of the things that made an incredible impression on me in 

the film was Frida’s comfort in and celebration of her own unique 

beauty. She didn’t try to fit into conventional ideas or images about 

womanhood or what makes someone or something beautiful. 

Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly 

caring what other people thought. She was magnetic and beautiful in 

her own right. She painted for years, not to be a commercial success 

or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, 

love and culture. She absolutely and resolutely was who she was. The 

trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in 

her own truth was what made her successful in the end. 

QUESTÃO 1

PROVA ANTERIOR Enem 2017 

1ª aplicação

EN
EM

, 2
01

7

TIP
Busque compreender a primeira frase de cada parágrafo porque ela costuma apresentar as ideias principais.

HUTZLER, L. Disponível em: www.etbscreenwriting.com. Acesso em: 6 maio 2013.

X

X

Comente com os alunos que, para a solução da questão 2, é importante saber o significado das palavras anyplace (“qualquer lugar”) e regret (“arrepender-se”).

A partir da leitura do boxe Tip sobre a compreensão da primeira frase de 
cada parágrafo, peça aos alunos que relacionem essa frase à alternativa 
correta da questão 1. Os alunos devem perceber que a frase indica que 
a autora ficou muito impressionada (“an incredible impression on me 
in the film”) com o modo como Frida celebra sua beleza única (“Frida’s 
comfort in and celebration of her own unique beauty”). 

A partir da leitura do boxe Tip na página anterior, peça aos alunos que relacionem o título do texto da questão 5 com a alternativa correta. A partir das palavras 
parecidas com o português e já conhecidas presentes no título (como test, detect, virus etc.), os alunos podem concluir que o texto trata de um teste que pode 

X

Com isso, pode-se concluir que, se a pessoa escolhe qualquer local para trocar o óleo do carro, ela pode se arrepender.

Destaque, então, a importância de se buscar ampliar o repertório lexical a partir de uma maior exposição à língua inglesa 
e um estudo 
sistemático de 

vocabulário. 

detectar todos 
os vírus que 

atingem humanos e animais, o que está 
de acordo com a alternativa a e em 
desacordo com as demais alternativas. 
Comente também que, no subtítulo, 
indica-se que o teste é capaz de 
detectar até vírus incomuns ("even 
uncommon viruses") presentes em 
baixos níveis ("in low levels").
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Segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço 
conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que

a.  enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido.

b.  abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos.

c. recrutará jovens jogadores de Xbox como ciberespiões das agências de inteligência.

d. implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. 

e. anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência.

In the 50 years since the first James Bond movie created a lasting impression of a British secret agent, 

a completely different character is about to emerge. Britain’s intelligence agencies are to recruit their next 

generation of cyber spies by harnessing the talents of the “Xbox generation”.

In an expansion of a pilot program, Foreign Secretary William Hague announced Thursday that up to 100 18-year-

olds will be given the chance to train for a career in Britain’s secret services. The move to recruit school-leavers marks 

a break with the past, when agencies mainly drew their staff from among university graduates.

“Young people are the key to our country’s future success, just as they were during the War”, Hague said. 

“Today we are not at war, but I see evidence every day of deliberate, organized attacks against intellectual 

property and government networks in the United Kingdom.”

The new recruitment program, called the Single Intelligence Account apprenticeship scheme will enable 

students with suitable qualifications in science, technology or engineering, to spend two years learning about 

communications, security and engineering through formal education, technical training and work placements.

British Government to Recruit Teens as Next Generation of Spies

QUESTÃO 3

Letters
Children and Guns
Published: May 7, 2013

To the Editor: Re “Girl’s Death by Gunshot Is Rejected as Symbol” (news article, May 6):

I find it abhorrent that the people of Burkesville, Ky., are not willing to learn a lesson from the tragic shooting 

of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at 

a young age, but I do feel that it’s irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal — 

guns, knives, fire and so on. How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded, in 

a home with two young children? I wish the family of the victim comfort during this difficult time, but to dismiss 

this as a simple accident leaves open the potential for many more such “accidents” to occur. I hope this doesn’t 

have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed.

EMILY LOUBATON

Brooklyn, May 6, 2013

QUESTÃO 4

JEARY, P. Disponível em: http://worldnews.nbcnews.com. Acesso em: 19 nov. 2012.

Disponível em: www.nytimes.com. Acesso em: 10 maio 2013.

X

A partir da leitura do boxe Tip sobre eliminar as alternativas erradas (na próxima página), peça aos alunos que relacionem 
cada alternativa da questão 4 a trechos e palavras-chave do texto. Pode-se concluir que a alternativa a é incorreta a partir 
do trecho “a simple accident leaves open the potential for many more such 'accidents' to occur”. Já o trecho “tragic shooting of 

A partir da leitura do boxe Tip sobre a compreensão da primeira frase de cada parágrafo (na página anterior), peça aos 
alunos que relacionem essas frases à alternativa correta da questão 3. Os alunos devem notar que a primeira frase do 
segundo parágrafo (“[...] 18-year-olds will be given the chance to train for a career in Britain's secret services.”) e a primeira 

a 2-year-old girl by her 5-year-old brother” e a ausência de outro trecho responsabilizando o menino de 5 anos indicam que a 
alternativa b está errada. Os trechos “I find”, “I am not judging”, “I do feel”, “I wish”, “I hope” mostram que a autora expressa 
sua opinião e seus sentimentos sem apresentar uma nova versão dos fatos, levando-nos a concluir que a alternativa c 
está incorreta. Pode-se concluir que a alternativa e está incorreta a partir do trecho “I am not judging their lifestyle of 
introducing guns to children at a young age […]”. Finalmente, pode-se confirmar que a alternativa d é a correta a partir 
do trecho “[...] I do feel that it’s irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal […]”.

frase do quarto parágrafo (“[...] will enable students [...] to spend two years learning [...]”) falam sobre o treinamento de 
adolescentes para atuarem como agentes secretos, o que está de acordo com a alternativa d.
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No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville, a autora da carta enviada ao 
The New York Times busca

a. reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado.

b. responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido.

c. apresentar versão diferente da notícia publicada pelo jornal.

d. expor sua indignação com a negligência de portadores de armas.

e. reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. 

Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde 
pretendem ir. O trecho do guia de viagens de Israel

a. descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares.

b. informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais.

c. divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem.

d. recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais.

e. apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas 
estrangeiros.

Israel has always been a standout destination. From the days of prophets to the modern 

day nomad this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. 

While some arrive in the ‘Holy Land’ on a spiritual quest, many others are on cultural tours, 

beach holidays and eco-tourism trips. Weeding through Israel’s convoluted history is both 

exhilarating and exhausting. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts 

and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is required, 

most sites are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about its incredibly diverse 

population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population 

is Muslim. Politics are hard to get away from in Israel as everyone has an opinion on how to 

move the country forward — with a ready ear you’re sure to hear opinions from every side of 

the political spectrum.

Israel Travel Guide

QUESTÃO 5

Disponível em: www.worldtravelguide.net. Acesso em: 15 jun. 2012.

Busque relacionar cada alternativa de resposta a trechos e palavras-chave do texto. 
Assim, fica mais fácil eliminar as alternativas erradas e chegar à resposta certa. 

TIP

X

X

Ao corrigir a questão 5, destaque para os alunos que o texto menciona vários aspectos sobre Israel, sem 
detalhar nenhum deles. Comente que as alternativas de a até d focalizam aspectos específicos, enquanto 
a alternativa e traz uma resposta mais geral e abrangente. Destaque que o conteúdo da primeira frase do 
parágrafo também tem uma natureza geral e abrangente.
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falar sobre o consumo 
de notícias;

compreender e produzir manchetes 
de jornais/revistas (newspaper/
magazine headlines);

identifi car grupos nominais 
em inglês (noun phrases);

usar o presente contínuo 
(present continuous).

VGSTOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

Nesta unidade, você vai... 
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STARTED
GETTING

2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section on page 266 
can help you.
a.  Do you prefer consuming news on paper (books, magazines, etc.) or on a screen 

(smartphone, computer)? Why?

b. Do you check if a news story is true? If so, how?

1  Com base no título Consuming News, nas imagens e no cartum abaixo, 
quais assuntos você espera encontrar nesta unidade? 
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From: <www.gocomics.com/signewilkinson/2016/12/02>. Accessed on: Jan. 2, 2020.

Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (consumo de notícias) 
a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos devem relacionar o título da unidade 
às imagens e ao cartum apresentados.

Sugestões de resposta: Consumo de 
notícias./Diferentes formas de se ter 

Personal answers.

Para ampliar a 
exploração do 
cartum, pergunte 
aos alunos qual dos 
assuntos citados 
como resposta 
no exercício 1 é 
explicitamente 
abordado nesse 
texto e peça que 
indiquem as 
palavras-chave 
que os levaram 
à resposta. 
Espera-se que eles 
identifiquem que 
o cartum aborda 
formas de avaliar 
a veracidade 
de notícias e 
indiquem, por 
exemplo, how, news 
story e true como 
palavras-chave. Em 
seguida, pergunte 
se eles concordam 
com o critério 
utilizado pelo rapaz 
para avaliar se uma 
notícia é verdadeira 
e qual é o efeito da 
resposta do rapaz 
no texto. Espera-se 

alunos concluam que concordar com uma notícia não é 
um critério apropriado ou suficiente para saber que ela é 

verdadeira e 
que a inadequação da resposta do rapaz gera um efeito de 
humor e crítica.

que os 

acesso a notícias./Confiabilidade das notícias veiculadas./Formas de avaliar a veracidade de notícias./Formas de identificar fake news.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 These photos show people consuming 
news differently. In your notebook, 
write the captions for the photos 
as in the example. Use the captions 
from the box to help you.

 They’re using their 
smartphones.

 He’s using a computer at school.

 They’re watching the news 
on TV.

 He’s listening to a podcast.

 She’s reading the newspaper.

Example: a.  He’s listening to a 
podcast.

A partir de palavras-chave e do que você já sabe sobre o assunto, faça previsões sobre o que você 
vai ler. Isso vai ajudar você a compreender o texto.

TIP

2 In pairs, ask and answer the following questions.

a. How often do you try to keep up with current events?

Every day. • Almost every day. • Once/twice a week. • Almost never. • Never.

b. How do you usually consume news on the web?    

 The following items can help you:

 I follow different blogs.

 I use social media platforms.

 I watch videos from my favorite influencers.

  I read respected online newspapers and magazines.

3 Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title and 
source to answer the questions below. Write the answers in your notebook.

a. How are teens consuming news on the web?

b. Is the text based on a survey?

c. What is the name of the online newspaper that the text is part of?

IAMMOTOS/SHUTTERSTOCK.COM

MAVO/SHUTTERSTOCK.COM

bd

RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK.COM

be

MONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM

bc

RAWPIXEL.COM/ GORODENKOFF/SHUTTERSTOCK.COM

bb

ba

survey: levantamento

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias de leitura diversificadas. 
Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e/ou o gênero do 
texto, o que favorece o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

b. They’re watching the news on TV.; 
c. He’s using a computer at school.; d. She’s reading the newspaper.; e. They’re using their smartphones.

Personal answers.

a. Teens are turning to YouTube for news.; 
b. Yes, it is.; c. USA TODAY.

A partir da leitura do boxe Tip, pergunte aos alunos as ideias e/ou palavras que eles esperam encontrar no texto a ser lido e anote-as no 
quadro. Ao longo do trabalho de compreensão do texto, ajude os alunos a verificarem se suas expectativas se confirmaram ou não.
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READING

www.usatoday.com/story/tech/news/2019/08/13/youtube-influencers-teen-news-source-despite-being-called-unreliable/1992640001/

4 Read the text below to check your predictions.

5 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Há diferentes formas de se manter informado. De acordo 
com o texto, os adolescentes

a.  acreditam que é preocupante receber notícias apenas 
de plataformas de mídia sociais.

b.  costumam checar a credibilidade das notícias e informações que 
recebem de redes sociais.

c.  usam, mais frequentemente, o Twitter ou o Facebook 
do que o YouTube para acompanhar notícias.

d.  utilizam, em grande maioria, veículos tradicionais 
para acompanhar o que acontece no mundo.

e.  preferem acompanhar notícias de redes sociais e influenciadores 
digitais a veículos tradicionais. 

Para identificar 
mais facilmente 
a ideia principal 
de um texto, 
observe o título 
ou a manchete e a 
primeira frase ou 
parágrafo. Essa 
dica pode ajudar 
você a resolver 
questões do Enem.

TIP

From: <www.usatoday.com/story/tech/news/2019/08/13/youtube-influencers-teen-news-source-despite-being-called-unreliable/1992640001/>. 
Accessed on: Jan. 2, 2020.

TECH NEWS

Influencer, celebrity, journalist? 
Teens are turning to YouTube for news, survey shows
Madaline Purdue USA TODAY

Published 8:51 a.m. ET Aug. 13, 2019 | Updated 5:05 p.m. ET Aug. 14, 2019

The results are in: Teens turn to YouTube to keep up with current events instead of established news 
organizations.

More than 75% of teens ages 13 to 17 say it’s important to them to follow current events, yet 
over half of them get their news from YouTube and social media platforms such as Twitter and 
Facebook, according to a new poll from Survey Monkey and Common Sense Media. 

The survey of over 1,000 teens finds the majority prefer visual media to consume news. While 
on YouTube, 60% of teens say they are getting their news from celebrities, influencers and 
personalities, something Michael Robb, senior director of research at Common Sense, says is a 
“cause for concern.”

“We don’t necessarily have a great sense of whether those influencers or celebrities have 
standards and ethics, or what kind of disclosures they’re making," he said. "Are they objective 
sources or not? How trustworthy is their research?” [...]

disclosure: revelação • research: pesquisa • trustworthy: confiável
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Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se 
apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta 
subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

Recorde os alunos da estratégia de se apoiarem nas palavras parecidas com o português para ajudá-los a compreenderem o texto.

Neste texto e em alguns exercícios desta unidade, as redes sociais Twitter, Facebook e Instagram são mencionadas 
a partir dos resultados de uma pesquisa que buscou investigar como adolescentes acompanham notícias. Nesta 

unidade, o uso dos referidos termos sem a presença 
de imagens comerciais identificadas faz parte de um 
contexto pedagógico mais amplo, sem qualquer tipo de 

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 5, peça aos alunos que 
indiquem trecho(s) do texto que justifica(m) 
sua resposta, tais como “Teens turn to YouTube 
to keep up with current events instead of 
established news organizations.” e “While on 
YouTube, 60% of teens say they are getting 
their news from celebrities, influencers and 
personalities […]”. Aproveite para, a partir do 
contexto de uso, ajudá-los a concluírem que
instead of significa “em vez de”.

incentivo ao seu uso ou intuito de divulgação dessas marcas (cf. Parecer CNE/CEB no 15/2000). 
Busca-se desenvolver uma consciência crítica sobre como os adolescentes se relacionam com 

diferentes fontes de notícia.

X
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6 Copy the table below in your notebook and replace each icon  with an appropriate 
fragment from the text to complete it.

Responsible for the survey: Survey Monkey and Common Sense Media

Number of participants: more than

Some findings (results):
• the majority of teens prefer  to consume news
• of those teens who get their news from YouTube, 

6 in 10 say they are getting their news from 

7 What do the words in bold mean? Make inferences and match the columns. Write the 
answers in your notebook.

a. “Teens turn to YouTube”  

b. “keep up with current events”   

c. “the majority prefer visual media” 

d. “a cause for concern”   

I.   to stay informed about current events

II.  the largest part of a group of people or things

III. a feeling of worry about something important

IV. to use, to check

8 Choose the items that Michael Robb, senior director of research at Common Sense, considers 
important when evaluating sources on the Internet. Write the answers in your notebook.

a. author’s ethics 

b. author’s popularity

c. based on objective information 

d. based on reliable research

POST-READING

9  Discuss the questions below with your classmates.
The Useful Language section on page 266 can help you.

a. Based on the survey, 75% of teens believe it’s important 
to follow current events. How about you? Why is it 
important to keep up with the news?

b. According to Michael Robb, the fact that 60% of 
teens get their news from celebrities, influencers and 
personalities is a cause for concern. Do you agree with 
him? Why (not)?

Para conhecer dicas de como identificar uma notícia falsa, acesse o fascículo sobre boatos da Cartilha de 
Segurança para Internet, disponibilizado pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança 
no Brasil, visite: <https://cartilha.cert.br/fasciculos/boatos/fasciculo-boatos.pdf> (Acesso em: 17 fev. 2020).

LE@RNING ON THE WEB

Na sua opinião, por que os 
adolescentes privilegiam as 
mídias visuais e os conteúdos 
publicados por celebridades e 
influenciadores digitais para 
se manterem informados? Que 
ações podem contribuir para que 
os jovens tenham acesso a fontes 
mais confiáveis e a uma maior 
pluralidade de ideias ao 
buscar notícias? 

THINK ABOUT IT!

1,000 teens

visual media

celebrities, influencers and personalities

a. IV; b. I; c. II; d. III

X

X

X

Em Post-Reading, o objetivo é a 
reflexão crítica sobre questões 
relacionadas ao texto, de modo que 
os alunos possam considerar novas 
perspectivas sobre o tema.

Personal answers.

Respostas pessoais.

Ao explorar as perguntas do boxe Think about It!, comente com os alunos a importância de sempre verificar a 
informação com fontes confiáveis. Celebridades, influenciadores digitais e até mesmo um amigo em quem se 
confia não estão livres de compartilhar uma publicação de notícia falsa. Uma das possíveis ações de combate às 
notícias falsas é recorrer a sites como o <http://nilc-fakenews.herokuapp.com> (Acesso em: 13 mar. 2020).
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1  Focus on the expressions in bold from the text on page 57 and answer the questions 
below in your notebook.

“Teens turn to YouTube to keep up with current events instead 
of established news organizations.”

a. What is the main word in the expression “current events”? 

b. What is the main word in the expression “established news organizations”?

VocabularyVocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

2  Based on the expressions below, choose the correct statements. Write the answers 
in your notebook.

current established news

non-governmentala series of events organizations

one of the most 
important

two large 
international

a. The word “events” is a noun.

b. “Current”, “a series of” and “one of the most important” characterize the word “events”.

c. The word “organizations” is an adjective.

d. “Established”, “news”, “non-governmental” and “two large international” characterize 
the word “organizations”.

3 Copy the noun phrases below in your notebook 
and underline the main words as in the example.

Example: a. social media platforms

b. visual media

c. their research

d. a new poll

e. objective sources

f. the survey of over 1,000 teens

g. senior director of research

NOUN PHRASES

Em inglês, uma mesma palavra pode pertencer 
a diferentes classes gramaticais, sendo 
pronunciada de diferentes formas. Em geral, 
quando a palavra é um substantivo ou adjetivo, 
a sílaba tônica é a primeira. Quando é um 
verbo, geralmente, a sílaba tônica é a segunda.

Veja alguns exemplos:

survey (noun) × survey (verb)

present (adjective) × present (verb)

Language Note

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Explique aos alunos que entender a estrutura usual do sintagma (ou grupo) nominal 
auxilia a sua compreensão e, por consequência, a compreensão de textos em que 
sintagmas nominais exercem funções importantes.

a. events; b. organizations

X

X

b. media; c. research; d. poll; 
e. sources; f. survey; g. director

O objetivo do exercício 2 não é ensinar classes 
de palavras, mas levar os alunos a identificarem 
o núcleo de um grupo nominal (que é um 
substantivo) e as palavras que o modificam 
(artigos, adjetivos etc.). Destaque para os alunos 

que, em inglês, a posição mais comum dos adjetivos em um grupo nominal é antes do substantivo, 
como em current events, non-governmental organizations. No caso da expressão news organizations, 
por exemplo, o substantivo news caracteriza o substantivo organizations, assumindo valor de 
adjetivo e indicando o tipo de organizações/instituições (organizações/instituições de notícias).
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

PRESENT CONTINUOUS

1 Read these fragments from the text on page 57 and focus on the verbs in bold. Then 
choose the correct item that completes each sentence below. Write the answers in 
your notebook.

   “Influencer, celebrity, journalist? Teens are turning to YouTube for news, 
survey shows”

   “[…] 60% of teens say they are getting their news from celebrities, influencers 
and personalities […]”

a. The present continuous tense is used in the fragments

 I.  to describe actions that are in progress. 

 II. to talk about changes happening around now.

b. The structure of the present continuous tense is

 I.  auxiliary verb be (am/is/are) + main verb in the -ing form.

 II. main verb in the -ing form.

The sentences below are the photo captions used in exercise 1 from page 56. 
Read them again and do exercises 2, 3 and 4 in your notebook.

They’re using their smartphones.

He’s using a computer at school.

They’re watching the news on TV.

He’s listening to a podcast.

She’s reading the newspaper.

2 Why is the present continuous used in the sentences above?

a. To describe actions that are in progress. 

b. To talk about changes happening around now.

3 Copy the sentences in your notebook and underline the verbs in the present continuous.

4 Now focus on the main verbs in the -ing form. What happens to verbs ending in -e? 

a. Add -ing to -e. 

b. Replace -e with -ing.

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de uso da língua. 
Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

X

X

X

X

They’re using their smartphones.; He’s using a computer at school.; They’re watching the news on TV.; He’s listening to a podcast.; She’s reading
the newspaper.
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MRead the headlines below and do exercises 5, 6, 7 and 8 in your notebook.

5 Copy the headlines in your notebook and underline the verbs in the present continuous.

6 Now focus on the main verbs in the -ing form. In which ones is the final -e replaced by -ing?

7 Why is the present continuous used in the first headline (“Instagram is changing
the way people buy things”)?

a. To describe an action that is in progress. 

b. To describe a current tendency (a change happening around now).

8 Which headline mentions the problems an influencer may have? What are they?

9 In pairs, ask and answer questions about consuming news 
nowadays as in the examples below. Use the expressions 
from the box. 

teens/get news from traditional media lately

YouTube/change the way teens keep up with current events

people/turn to social media for news

kids/get news from digital influencers

teenagers/ignore current events

Instagram/change the way people get information

Examples: 

A: Are teens getting news from traditional media lately? 

B: No, they aren't.

B: Is YouTube changing the way teens keep up with current events?

A: Yes, it is.

In interrogative sentences in the 
present continuous, we use:

  Am + I + main verb in the -ing form

  Are + you/we/they + main verb 
in the -ing form

  Is + he/she/it + main verb in the 
-ing form

In negative sentences in the 
present continuous, we use:

  I + 'm not (= am not) + main verb 
in the -ing form

  you/we/they + aren't (= are not)
+ main verb in the -ing form

  he/she/it + isn't (= is not) + main 
verb in the -ing form

Language Note

Go to Language Reference + Extra Practice on page 286.

bI

From: <https://edition.cnn.com/2019/08/03/
business/instagram-shopping-checkout/

index.html>. Accessed on: Jan. 2, 2020.

Teenagers are 
rewriting the rules 
of the news

bII
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�������

bIII

burnout: síndrome de burnout
(esgotamento físico e mental 
intenso)
rule: regra
warn: alertar

From: <www.economist.com/international/2019/12/18/
teenagers-are-rewriting-the-rules-of-the-news>. 

Accessed on: Jan. 2, 2020.

From: <www.insider.com/youtuber-top
-career-choice-for-us-kids-teens-2019-8/>. 

Accessed on: Jan. 2, 2020.
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I. Instagram is changing the way people buy things; II. Teenagers are rewriting the rules of the news; 
III. Most kids today dream of influencer fame, but YouTubers are warning their young fans about 
anxiety, exploitation, and burnout

“changing” and “rewriting”

X

Headline III: “anxiety, exploitation, and burnout”.

A partir dos exemplos do exercício 9, auxilie os alunos a perceberem que, 
nas respostas curtas afirmativas, usa-se Yes + sujeito + am/is/are e, nas 
respostas curtas negativas, usa-se No + sujeito + ’m not/isn’t/aren’t. Ainda 

ao explorar os exemplos dados, pergunte aos alunos a quem 
ou a quê se referem os pronomes they e it. Espera-se que eles 
concluam que they se refere a teens e it se refere a YouTube. 

A partir da manchete “Instagram is changing the way people buy things”, pergunte aos alunos se eles ou seus familiares costumam consumir produtos fazendo uso da 
internet e, mais especificamente, de redes sociais. Discuta as possíveis vantagens e desvantagens desse tipo de compra. Entre os aspectos positivos, pode-se citar a 
facilidade de se encontrar os produtos desejados e preços promocionais. Entre os negativos, pode-se mencionar maior propensão para aquisição de produtos por 
impulso e o perigo de sites de vendas não confiáveis. Aproveite para destacar a importância de um consumo responsável.
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OralOral SKILLS

1  Copy the table below in your notebook. Then interview a classmate to get to know how 
often he/she gets news from different sources. Take turns.

How often do you get news… every day almost 
every day

once/
twice a 
week

almost 
never never

a. from social media sites?

b. from YouTube stars?

c. from notifications on your phone?

d. reported by established news organizations?

e. on television?

f.  by listening to podcasts?

2  In groups of three or four, ask and answer the following questions. The Useful Language
section on page 266 can help you.

a. Do you have a favorite YouTube star? If so, who? What is he/she famous for?

b. Do you prefer to get your news from YouTube stars or from established news 
organizations? Why?

c. When you get your news online, do you usually check the credibility of the sources? 
If so, how often?

Não se preocupe em entender todas as palavras e todas as informações do áudio. O objetivo do exercício 3 é 
identificar, apoiando-se na anotação de palavras-chave, o tema principal do programa de rádio.

TIP

4 3 Listen to the beginning of a US radio program broadcast by National Public Radio. In 
your notebook, take notes of key words and expressions and choose the item below that 
summarizes the main theme of the recording. 

a. The glamorous life of YouTubers.

b. YouTube stars stress out, just like the rest of us.

c. How excess screen time is linked to childhood obesity.

X

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral em diversos contextos discursivos.

Personal answers.

Personal answers.

Ao corrigir o exercício 3, pergunte quais 
palavras e expressões os alunos anotaram para 
identificar a ideia-chave do áudio. Espera-se 
que eles indiquem alguns dos seguintes termos 
ou expressões: YouTube stars, Internet celebrity, 
affect, mental health, YouTuber, suffering, 
depression, anxiety.
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4

4

4 Listen to the recording again and choose the correct item that answers each question below. 
Write the answers in your notebook.

a. According to different surveys, who are the top teen celebrities?

I. All of them are influencers.

II. Many of them are YouTube stars.

III. Some of them are Hollywood stars. 

b. Which health problems mentioned in the recording did Australian influencer Essena O’Neill 
suffer from?

I. Anxiety and obesity.

II. Burnout and depression.

III. Depression and anxiety. 

c. What made Essena O’Neill feel better about herself?

I. The money she made offering makeup tips.

II. The number of followers, likes and views she got online. 

III. The positive messages she received for filming herself playing video games.

5 Listen to the recording once more and check your answers to exercise 4.

6 Choose the activities mentioned in the recording that are part of a typical teenager’s routine. 
Write the answers in your notebook.

a. taking selfies      c. posting

b. texting                   d. watching video clips

7 What about you? Which activities are part of your daily routine?

X

6 Choose the activities mentioned in the recording that are part of a typical teenager’s routine. 
Write the answers in your notebook.

a. taking selfies       taking selfies      posting taking selfies      c. posting

         d. watching video clips
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Personal answers.

X

X

X

X X

Oriente os alunos a lerem todo o exercício 4 antes de ouvirem o áudio e a prestarem atenção nas informações solicitadas. 
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Nesta unidade, você leu, nas páginas 57 e 61, diferentes manchetes (headlines), que 
são títulos de notícias em jornais ou revistas. Observe como as manchetes são escritas 
de modo a despertar a atenção dos leitores. A seguir, você encontra outros exemplos de 
manchetes em inglês sobre tecnologia. Se necessário, use o Glossary na página 310. 

Writing

www.theguardian.com/technology/2018/aug/12/youtubers-feeling-burn

-video-stars-crumbling-under-pressure-of-producing-new-content

Why YouTubers 
are feeling the burn

From: <www.theguardian.com/technology/2018/aug/12/youtubers-feeling

-burn-video-stars-crumbling-under-pressure-of-producing-new-content>. 

Accessed on: Jan. 2, 2020.
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From: <www.dailymail.co.uk/news/article-6642161/Generation-web-addicts

-Children-spend-time-YouTube-friends.html>. Accessed on: Jan. 2, 2020.From: <www.dailymail.co.uk/news/article-6642161/Generation-web-addicts

www.dailymail.co.uk/news/article-6642161/Generation-web-addicts

-Children-spend-time-YouTube-friends.html

�������������������������������� �

������������������
�������

�������������������������� ����	 �

������
����� �
������������

����������� � �����������������

��������������������������� ������ �

������������

VI
EW

 A
PA

R
T/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

From: <www.nytimes.com/2019/05/20/well/family/is-digital-addiction-a-real-threat-to-kids.html>. Accessed on: Jan. 2, 2020.

From: <www.nytimes.com/2019/05/20/well/family/is-digital-addiction-a

www.nytimes.com/2019/05/20/well/family/is-digital-addiction-a-real-threat-to-kids.html

Is ‘Digital Addiction’ 
a Real Threat to Kids?
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https://edition.cnn.com/2019/10/29/health/common-sense-kids-media-use-report-wellness/index.html

US teens use screens 
more than seven hours 
a day on average – and 
that’s not including 
school work
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From: <https://edition.cnn.com/2019/10/29/health/common-sense-kids-media-use-report-wellness/index.html>. Accessed on: Jan. 2, 2020.

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Peça aos alunos que identifiquem os recursos usados em cada manchete para despertar o interesse dos leitores pela matéria/notícia. Espera-se que os alunos percebam que 
se busca explorar a curiosidade dos leitores para saber os motivos do sentimento de desgaste dos YouTubers no caso da primeira manchete e conhecer a resposta à pergunta 
apresentada 
na segunda 
manchete. 
Comente que, 
embora a primeira 
manchete não 
seja uma pergunta 
direta, o uso 
de why sugere 
uma pergunta 
indireta a ser 
respondida na 
matéria do jornal. 
Já a terceira e a 
quarta manchetes 
exploram o 
impacto das 
notícias em si, 
ambas sobre o 
uso excessivo 
de tecnologias 
digitais por 
adolescentes e/ou 
crianças. Nessas 
manchetes, o uso 
do travessão e dos 
dois pontos separa 
a ideia central 
da manchete de 
um comentário 
para ênfase (“and 
that’s not including 
school work”) e/ou 
do detalhamento 
da notícia 
(“Youngsters are 
becoming so 
obsessed […] their 
online usage”). 
Comente também 
com os alunos 
que, embora a 
quarta manchete 
seja mais longa, 
as manchetes 
costumam ser 
curtas para 
permitir uma 
leitura rápida.

Peça aos alunos que identifiquem os tempos verbais usados nas manchetes. Eles devem identificar o uso do present continuous (are feeling, 
's not including, are becoming) e do simple present (is, use, spend, struggle). Comente que, em manchetes, costuma-se usar o present continuous
para descrever uma tendência atual ou uma ação em progresso. Já o simple present pode ser usado, por exemplo, para anunciar resultados de 
pesquisa ou mesmo falar de fatos que ocorreram no passado, dando um tom de atualidade.
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Agora que suas manchetes estão prontas, é importante pensar em como compartilhá-las 
com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar todas as manchetes 
no mural da sala ou da escola. Para as manchetes criadas com o auxílio de um computador, 
é possível compartilhar os textos no próprio site ou blogue da escola. A partir das reações 
dos colegas e de outras pessoas aos seus textos, você pode aprimorá-los ainda mais.

Com base nas manchetes que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de escrever 
suas próprias manchetes (duas ou três) sobre consumo de notícias (de forma geral 
ou na internet) a partir de notícias que tenham se destacado para você. O objetivo 
é chamar a atenção para alguma questão relevante relacionada ao assunto e 
compartilhá-la com os membros da sua comunidade escolar.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1.  Procure, em jornais ou revistas, notícias 
relacionadas ao consumo de notícias (de 
forma geral ou na internet). Você pode 
escolher textos do seu interesse a partir de 
fontes confiáveis, de material impresso ou 
on-line.

2. Ao selecionar as notícias que mais 
se destacaram para você (duas ou 
três), verifique todas as informações 
apresentadas nos textos selecionados.

3. Faça um rascunho das manchetes. Tente 
ser objetivo e escreva títulos curtos.

4. Use o simple present para falar de fatos que 
ocorreram no passado, dando um 
tom de atualidade. Use o present continuous
para descrever uma tendência atual ou uma 
ação em progresso.

5. Inclua imagens para ilustrar 
as manchetes.

6.  Troque manchetes com um colega e discuta 
os textos elaborados. Nesta etapa de 
revisão, considere as seguintes perguntas:

a. As informações estão adequadas ao 
objetivo do texto?

b. As manchetes estão redigidas de 
maneira clara e objetiva?

c. Você usou letra maiúscula na letra 
inicial da primeira palavra e dos nomes 
próprios?

7.  Faça as correções necessárias.

8. Escreva a versão final das suas manchetes 
à mão ou com o auxílio de um computador.
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com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar todas as manchetes 
no mural da sala ou da escola. Para as manchetes criadas com o auxílio de um computador, 
é possível compartilhar os textos no próprio site ou blogue da escola. A partir das reações site ou blogue da escola. A partir das reações site
dos colegas e de outras pessoas aos seus textos, você pode aprimorá-los ainda mais.

BE
AT

R
IZ

 M
AY

U
M

I

Unit 3   65

Comente com os alunos que manchetes (headlines) são títulos de destaque de notícias ou artigos publicados em jornais ou revistas. Nesta parte da seção, eles vão 
redigir diversas manchetes e ilustrá-las com imagens, sem escrever as notícias ou artigos completos. Dessa forma, a produção final será semelhante ao conteúdo das 
páginas iniciais de portais ou sites de notícias, em que são apresentadas manchetes e algumas fotos para que o usuário clique sobre a manchete do texto que deseja 

ler por completo e, assim, 
ser conduzido a esse texto. 
É possível, entretanto, que 
o usuário queira apenas ler 
o conjunto das manchetes e 
imagens para ter uma ideia 
geral das notícias e artigos 
disponíveis no site
naquele momento.

Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos 
que produzimos. A troca de textos entre os alunos deve ajudá-los a 
reverem sua produção de forma colaborativa.
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The text below is part of a survey report on Internet use by children in Brazil – the ICT Kids 
Online Brazil 2017 survey. Read it and do exercises 2 and 3.

1  How do you access the Internet? Interview your classmates. The expressions below can help you.

 Through game consoles.

 Through television sets.

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Observe as relações entre os elementos verbais e não verbais. Além disso, em questões de múltipla escolha, busque 
informações no texto que ajudem a eliminar alternativas. Essa dica pode ajudar você a resolver questões do Enem.

TIP

 Through computers.

 Through mobile phones.

In 2017, 49% of Internet users 9 to 17 years old 

accessed the Internet through both computers 

and mobile phones. The proportion was higher 

among users in classes AB (76%) than classes 

DE (26%). This factor is relevant to the extent 

that the availability of a wider variety of devices 

among children with better socioeconomic 

conditions could result in more diversified Internet 

experiences (Deursen & Dijk, 2018).

The exclusive use of mobile phones to access 

the Internet has been growing in the last few years, 

CHILDREN BY DEVICES USED TO ACCESS THE INTERNET, BY SOCIAL CLASS (2017)
Total number of Internet users 9 to 17 years old (%)

corresponding to a proportion of almost one-half 

of 9- to 17-year-old users (44%). However, this 

phenomenon is more prevalent among individuals 

in classes DE (67%) than among those in classes 

AB (15%). As for estimates, in 2017, approximately 

11 million children accessed the Internet exclusively 

via mobile phones, and 10.2 million of them were 

in classes C and DE. This data reinforces the 

conclusion that users from higher classes are able 

to perform more varied activities on the Internet 

than those with lower socioeconomic conditions.
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From: <http://globalkidsonline.net/wp-content/uploads/2018/11/tic_kids_online_2017_livro_eletronico.pdf>. 
Accessed on: Jan. 2, 2020.
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Em Taking It Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, com questões relevantes para o 
desenvolvimento de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.
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2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com os dados apresentados na pesquisa sobre o uso de dispositivos para 
acessar a internet por jovens brasileiros entre 9 e 17 anos, pode-se afirmar que

a.  aproximadamente metade dos usuários das classes DE utilizou a televisão para se 
conectar à internet.

b.  há diferenças significativas no uso do telefone celular entre crianças e adolescentes 
de diferentes classes.

c.  usuários de classes mais altas contam com a possibilidade de desenvolver 
atividades mais variadas na internet. 

d.  uma parcela pequena de crianças e adolescentes das classes DE teve acesso à 
internet exclusivamente pelo celular.

e.  76% das crianças e adolescentes acessaram a internet tanto por meio de 
computadores quanto por meio do telefone celular.

Observe o gráfico que acompanha o texto. No caso do acesso à internet via telefones móveis, como é a 
distribuição das porcentagens entre as classes sociais? E no caso do acesso via outros dispositivos? Para você, 
as formas de acesso podem determinar os usos que se faz da internet? Na sua opinião, o que pode proporcionar 
experiências mais diversificadas na internet?

THINK ABOUT IT!

(Acesso em: 9 jan. 2020)

Para saber mais detalhes da pesquisa abordada no texto da página 57, visite:

 www.commonsensemedia.org/about-us/news/press-releases/new-survey-reveals-teens-get-their-news-
from-social-media-and-youtube

 www.surveymonkey.com/curiosity/common-sense-media-teen-media-literacy/

Para ler um relatório sobre mídias sociais e a saúde mental de jovens, visite:

 www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01.pdf

Para assistir a uma palestra sobre os danos causados à saúde mental pelas redes sociais, visite:

 www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o&t=73s 

RECOMMENDED RESOURCES

3 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 266 
can help you.

a.  There are many things that you can do online even if you only have a mobile phone to access 
the Internet. What activities do you usually do on the Internet? The following items can help you:

 watch videos, TV programs or TV series online

 listen to music online

 play games online (with other players)

 chat with friends and family

b.  According to the survey, in 2017, approximately 11 million Brazilian children used the Internet only 
via mobile phones and, of these, 10.2 million belonged to classes C and DE. In your opinion, what 
are the possible limitations of the exclusive use of mobile phones to access the Internet?

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão com estrutura semelhante à 
das questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

X

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que indiquem trecho(s) do texto 
que justifica(m) sua resposta, tais como “[…] users from higher classes are 

Personal answers.

able to perform more 
varied activities on the 

Internet […]” e “[…] the availability of a wider variety of devices among children 
with better socioeconomic conditions could result in more diversified Internet 

experiences […]”.

Respostas pessoais.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

Espera-se que, ao observar o gráfico, os alunos compreendam que, no caso do acesso à internet via telefones móveis, não há muita diferença 
nas porcentagens entre as classes sociais. Um grande número de pessoas acessa a internet dessa forma, independente da classe social. No caso do acesso por outros dispositivos, há 
diferença significativa entre as classes sociais, com as classes AB fazendo mais uso desses recursos. Amplie o debate para abordar não apenas as diferentes formas de acesso à internet, 
mas também os diversificados usos que se pode fazer dela. Destaque as possibilidades de utilizar as tecnologias digitais para aprender e construir 
conhecimento.
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falar sobre brasileiros que se destacam
em diversas áreas;

compreender e produzir perfi s (profi les);

explorar conectores (linking words);

usar os pronomes relativos (relative 
pronouns) who, whose, that, which.
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Nesta unidade, você vai... 
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Unit 4   69

2 In pairs, ask and answer the questions 
below. The Useful Language section on 
page 267 can help you.

a. Who are these talented people? 

b. What do they have in common?

c. Can you name other Brazilians who 
are famous for their work?

d. Do you agree with the fragment 
above? Why (not)? How can you 
describe Brazilians?

1 Com base no título We Are from Brazil, 
nas imagens e no fragmento abaixo, 
quais assuntos você espera encontrar 
nesta unidade? 

From: <www.travel-brazil-selection.com/
informations/brazilian-culture/brazilian-people/>. 

Accessed on: Jan. 27, 2020.
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Brazilians are some of the 
warmest people in the world, 
eager to communicate 
and curious about others. 
Brazilian culture, an 
important pillar of identity, 
was first built through 
exchanges between people 
who were different from each 
other; each ethnic group 
has contributed to a whole 
that has given the people we 
know today.

www.travel-brazil-selection.com/informations/
brazilian-culture/brazilian-people/
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Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade 
(brasileiros talentosos) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os 
alunos devem relacionar o título da unidade às imagens e ao fragmento apresentados.

Sugestões de resposta: Brasileiros./ Brasileiros 
que se destacam em diversas áreas.

Antes de os alunos 
lerem o fragmento 
apresentado 
no exercício 1, 
oriente-os a se 
apoiarem nas palavras 
cognatas (Brazilians, 
communicate, curious, 
Brazilian, culture, 
important, pillar, 
identity, different, 
ethnic group, 
contributed) e em 
seu conhecimento 
prévio para identificar 
as principais 
características 
dos brasileiros 
mencionadas no 
texto. Espera-se que 
os alunos concluam 
que os brasileiros 
são descritos como 
pessoas calorosas, 
comunicativas 
e curiosas, além 

a. They are Marta, Daniel Dias, Iza, Eduardo Kobra, Ingrid Silva, Juliana Paes, 
Gabriel Medina, Any Gabrielly and Alex Atala. b. They are (all) Brazilians/
from Brazil. c. Personal answer.  Suggested answers: Adriana Varejão (artist), 
Gilberto Gil (singer and songwriter), Sônia Braga (actress), Maisa Silva (TV 
hostess and actress), Miguel Nicolelis (neuroscientist). d. Personal answers.

de serem um povo que se formou pelas 
contribuições de diferentes grupos étnicos. 

Consulte as Orientações 
Complementares no Manual 
do Professor.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 What do the people on pages 68 and 69 do? In pairs, 
ask and answer questions as in the examples below. 
The occupations in the box can help you.

an actor/actress • an athlete • 
a chef • a dancer • a painter • a singer • 
 a soccer player • a surfer • a swimmer

2 In pairs, ask and answer the following questions.

a. What are the names of the Brazilians you admire?

b. What do they do?

TIP

Examples:

A: What does Marta do?

B: She’s a soccer player.

a + consonant sound 
      (a soccer player, a swimmer)

an + vowel sound 
         (an athlete, an actor)

Language Note

3 Before reading the texts on the next page, make predictions about them. Focus 
on their structure, source and pictures to choose the correct item that completes 
each sentence below. Write the answers in your notebook.

a. The photographs show two

I.  famous people from Brazil.

II. Brazilians with the same occupation.

b.  The texts are 

 I.  profiles.

 II. biographies.

c.  The main objective of both texts is to

 I.  describe important events in a person’s life.

 II. provide personal information about someone.

4 Which items below do you expect to find in the texts? Write the answer 
in your notebook.

 age

 birthday 

 first name 

 hobby 

 occupation 

 parents’ names

 place of birth 

 last name

Observe a estrutura do 
texto, a fonte e as pistas 
gráficas para formular 
hipóteses sobre a 
finalidade dele.

A: What does Eduardo Kobra do?

B: He’s a painter.

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias de leitura diversificadas. 
Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o 
tema e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento de hipóteses 
sobre o que será lido e a compreensão do texto.

A partir da leitura do boxe Language Note, 
destaque para os alunos que se deve considerar 
o som inicial de uma palavra (som consonantal 
ou vocálico) e não a letra inicial (consoante ou 
vogal) para saber se é indicado usar o artigo a 
ou an antes dela. Explique que se trata de usar 
o artigo que facilita a pronúncia ao se falar o 
artigo junto com a palavra que o segue. Dessa 
forma, antes de honor, por exemplo, usa-se an
porque a letra h não é pronunciada e o som 
inicial dessa palavra é vocálico. Por outro lado, 
antes de university, por exemplo, usa-se a, 
porque a letra u não é pronunciada como som 
vocálico.

Personal answers.

Personal answer.

X

X

X

Observe que, no exercício 4, todos os itens podem ser escolhidos.

What does Daniel Dias do? 
He’s an athlete/a swimmer.; 
What does Iza do? She’s a 
singer.;  What does Ingrid 
Silva do? She’s a dancer.; What 
does Juliana Paes do? She’s an 
actress; What does 
Gabriel Medina do? 
He’s a surfer.; What 
does Any Gabrielly 
do? She’s a singer/
an actress.; What 
does Alex Atala do? 
He’s a chef.
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READING

5 Read the texts below to check your predictions.

6 Responda à questão abaixo em seu caderno.

A partir das informações apresentadas no segundo texto, 
é possível inferir que a brasileira Any Gabrielly

a. dirigiu uma animação. 

b. prefere atuar a cantar. 

c. trabalhou como dubladora. 

d. canta em um grupo de pop nacional.

e. deseja estrelar em uma série de televisão.

TIP

shadow: sombra

Observe o contexto 
para inferir 
o significado 
de palavras 
e expressões 
desconhecidas. Essa 
dica pode ajudar 
você a resolver 
questões do Enem.

Apoie-se em palavras parecidas com o português para fazer previsões sobre o texto e 
compreendê-lo. Que palavras parecidas com o português você encontra nos textos desta página?

TIP

Eduardo Kobra
PAINTER

#92513
most popular Boost

BIRTHDAY
January 1, 1976

BIRTHPLACE
Sao Paulo, Brazil

AGE
44 years old

About

Neo-avant-garde painter who creates three-dimensional murals using light and 
shadow. He has 800,000 followers on his kobrastreetart Instagram account.

www.famousbirthdays.com/people/eduardo-kobra.html
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Text 1

Text 2

Adapted from: <www.famousbirthdays.com/people/eduardo-kobra.html>. Accessed on: Jan. 27, 2020.

www.famousbirthdays.com/people/any-gabrielly.html

Any Gabrielly
POP SINGER

About

Brazilian actress and singer who is best known for offering her voice for the 
Brazilian dubbing of the animation film Moana. She also starred in the TV series 
A Call to Adventure. She became a member of the pop group Now United.

BIRTHDAY
October 9, 2002

BIRTHPLACE
São Paulo, Brazil

AGE
17 years old

CE
SA

R 
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N
VE

N
TI

/F
O

TO
AR

EN
A #7131

most popular Boost

Adapted from: <www.famousbirthdays.com/people/any-gabrielly.html>. Accessed on: Jan. 27, 2020.

X

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se 
apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta 
subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

No primeiro texto, a rede social Instagram é mencionada para indicar o 
número de seguidores de Eduardo Kobra. Nesta unidade, o uso do referido 
termo, sem a presença de imagens comerciais identificadas, faz parte de um 
contexto pedagógico mais amplo, sem qualquer tipo de incentivo ao seu uso 
ou intuito de divulgação dessas marcas (cf. Parecer CNE/CEB nº 15/2000). 

Não há nenhum trecho reescrito nos dois perfis utilizados em Reading. Por se tratarem de textos 
extensos, optou-se por selecionar as principais informações sobre Eduardo Kobra e Any Gabrielly, 
respectivamente, para compor textos menores.

January, Brazil, creates, dimensional, murals, pop, popular, Brazilian, animation, film, series, adventure, member, group.

Comente com os 
alunos que o exercício 
6 apresenta uma 
questão com estrutura 
semelhante à das questões 
encontradas na prova do 
Enem e pode ajudá-los a 
se familiarizarem com 
esse exame.

Ao corrigir o exercício 6, peça aos alunos que indiquem o trecho do texto que justifica sua resposta. Espera-se que 
eles indiquem o trecho “offering her voice for the Brazilian dubbing of the animation film Moana”. 
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7 Answer the questions below in your notebook.

a. How old is Eduardo Kobra?

b. What technique does he use to create three-dimensional murals?

c. What kind of music does Any Gabrielly sing?

8 Based on the texts, choose the statements below 
that are correct about Eduardo Kobra and Any 
Gabrielly. Write the answers in your notebook.

a. Eduardo Kobra is not popular on 
social media.

b. Eduardo Kobra creates
two-dimensional murals. 

c. Any Gabrielly is known as the voice of a 
protagonist of a TV series.

d. Any Gabrielly is part of a global pop group.

e. Eduardo Kobra and Any Gabrielly are both 
from São Paulo. 
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POST-READING

9 Discuss the questions below with your classmates. 
The Useful Language section on page 267 can 
help you.

a. Eduardo Kobra is a street artist who paints in different 
countries around the world. What characteristics do you 
believe he has that make him become someone relevant 
in his profession?

b. In your opinion, can Any Gabrielly be an inspiration for 
other Brazilian teenagers? Why (not)?

Na sua opinião, por que os perfis 
dos brasileiros Eduardo Kobra e 
Any Gabrielly foram publicados 
no site estadunidense
 <www.famousbirthdays.com>? 
Que leitores você acredita que 
podem se interessar por esses 
textos? Para você, os textos 
trazem informações relevantes 
sobre cada um deles? Que 
outros perfis de brasileiros 
você gostaria de ver divulgados 
internacionalmente? Por quê?

THINK ABOUT IT!

Any Gabrielly and other membres 
of Now United.

Eduardo Kobra. Etnias. Graffiti panel. 15 m x 170 m. Rio de Janeiro (RJ).

a. 44 years old.; b. Light and shadow.; c. Pop.

A idade de Eduardo Kobra deverá ser calculada com base em sua data 
de nascimento. A informação 44 anos que consta no texto se refere à 
idade dele na data de acesso ao site. Ao corrigir o 

exercício 8, 
peça aos alunos 
que reescrevam 
os itens incorretos 
de modo a torná-
-los verdadeiros. 
Espera-se que 
eles escrevam as 
seguintes frases:
a. Eduardo Kobra is 
popular on social 
media.; b. Eduardo 
Kobra creates 
three-dimensional 
murals.; c. Any 
Gabrielly is known 
for offering her 
voice for the 
Brazilian dubbing 
of the animation 
film Moana.

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre questões relacionadas ao texto, de 
modo que os alunos possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

a. Personal answer. Suggested answer: 
Determination, passion, creativity, 
originality.; b. Personal answers.

Respostas pessoais.

Think about It!, converse com os alunos sobre o que pode (e o que eles acham que deveria) tornar uma pessoa 
famosa ou reconhecida internacionalmente. Comente também que ter conhecimento da língua inglesa pode 
contribuir para a carreira e a projeção internacional de artistas como Eduardo Kobra e Any Gabrielly. 

A partir da leitura do boxe 
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1 Read this fragment from the first text on page 71 
and focus on the word in bold. Which idea does 
it express: addition or opposition?

“[…] creates three-dimensional murals 
using light and shadow.” 

VocabularyVocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

TIP
Conectores (linking words, em inglês) são 
utilizados para unir palavras ou orações. 
Ao ler um texto, busque identificar quais 
palavras ou orações os conectores ligam. 
No fragmento, and une duas palavras 
(light e shadow).

 Read the text below and do exercises 2 and 3 in your notebook.

www.widewalls.ch/artist/eduardo-kobra/

Process of Work

From: <www.widewalls.ch/artist/eduardo-kobra/>. 
Accessed on: Jan. 27, 2020.

2 Answer the questions below.

a. What is the main aim of the text above?

b. What is the first thing that Kobra does before working on a new painting?

c. According to the text, what do Kobra’s paintings evoke for the passers-by?

3 Read the fragments below and focus on the linking words in bold. Then match the columns.

“[…] exploring the city’s history before he starts creating a new piece.”

“After he gets an impression of the history of the location […]”

“Although Kobra usually uses intense colors, he also utilized a darker palette 
in some of his pieces […]”

LE@RNING ON THE WEB

Para conhecer mais sobre o trabalho de Eduardo Kobra, navegue por fotos de seus murais em: 
<www.eduardokobra.com/projetos/> (Acesso em: 20 jan. 2020).

I. embora in Portuguese. 

II. “too”, “in addition to.”

III. after.

The artist spends a lot of time in museums and libraries exploring the city’s history 
before he starts creating a new piece. After he gets an impression of the history of 
the location he chose for a painting he begins working on it and creating images 
pulled from vintage photographs that evoke a sense of memory and nostalgia for 
the passers-by. Although Kobra usually uses intense colors, he also utilized a darker 
palette in some of his pieces without losing the amazing air of beauty in them.

evoque: evocar, trazer à lembrança • passer-by: passante

LINKING WORDS

a. Before is the opposite of 

b. Although means  

c. Also is equivalent to

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Incentive os alunos a inferirem o significado de cada conector a 
partir do seu contexto de uso. Observe que outros conectores serão 
explorados de forma contextualizada ao longo da obra.

Addition.

Antes de os alunos lerem o texto, peça que observem o 
título e a fonte e pergunte sobre o que eles esperam ler. Eles 

a. Suggested answers: To describe Kobra’s 
process of work./To describe how Kobra 
produces his pieces/artworks.

b. Suggested answers: 
He spends a lot of time 
in museums and libraries 
exploring the city’s history./ 
He explores the city’s histories 
in museums and libraries./ 
He gets an impression of 
the history of the location he 
chose for a painting.c. A sense of memory and nostalgia.

a. III; b. I; c. II

devem concluir que o texto é sobre o processo de trabalho do artista Eduardo Kobra. 
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

RELATIVE PRONOUNS

1 Read these fragments about Eduardo Kobra and focus on the words in bold. Then, choose 
the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook.

 “Neo-avant-garde painter who creates three-dimensional murals […]” – page 71

 “[…] vintage photographs that evoke a sense of memory and nostalgia […]” – page 73

a. The relative pronoun who refers to

 I.  “Neo-avant-garde painter”.  

 II. “three-dimensional murals”. 

b. The relative pronoun that refers to

 I.  “vintage photographs”. 

 II. “a sense of memory and nostalgia”.

2 Based on what you know about Eduardo Kobra, 
choose the sentences about him that are true. If necessary, 
go back to the texts on pages 71 and 73. Write the answers 
in your notebook.

a. Kobra, who is from Recife, is an internationally known artist.

b. The colors that Kobra uses in his paintings are intense. 

c. Kobra is a street artist whose murals bring history to life.

d. Kobra’s murals, which are three-dimensional, are created 
using light and shadow.

e. Kobra is an artist that creates images pulled from 
vintage photographs.

c. Relative pronouns refer to

 I.  a previous element (noun or noun phrase).

 II. a following element (noun or noun phrase). 

d. Relative pronouns are used to

 I.   emphasize an element in the sentence 
and to contrast ideas.

 II.  connect elements in a sentence and 
to avoid repetition.

3 Go back to exercise 2 and focus on the relative pronouns in bold. Then match the 
columns below to understand when we can use each one. Write the answers in your 
notebook.

a. We can use who in reference to

b. We can use that in reference to

c. We can use which in reference to

d. We can use whose in reference to

I.   things.

II.  people.

III. things and people.

IV. things and people (possessive meaning).

No exercício 2, observe a qual 
termo cada pronome relativo 
se refere:

a. Kobra, who

b. colors that

c. a street artist whose murals

d. Kobra’s murals, which

e. an artist that

Language Note

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de uso da língua. 
Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

X X

X

X

X

X

X

X

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que reescrevam o item a de modo 
a torná-lo verdadeiro. A resposta esperada é a seguinte: Kobra, who is from São 
Paulo, is an internationally known artist.

a. II; b. III; c. I; d. IV

who, whose, that, which
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4 Get to know other talented Brazilians. Read the fragments below and replace each icon 
with an appropriate relative pronoun in parentheses. Write the answers in your notebook.

a. Ingrid Silva is a ballerina. Born and raised in a favela of Rio de Janeiro, this rising star of 
ballet began her career at the age of 8, through a groundbreaking social program 

(that/whose) seeks out students in disadvantaged neighborhoods.
From: <www.thefemalelead.com/transform-your-feed>. Accessed on: Jan. 28, 2020.

b. Alex Atala is an acclaimed Brazilian chef (who/whose)
work is concerned with traditional Brazilian cuisine, using 
native ingredients.

From: <www.designindaba.com/profiles/alex-atala>. Accessed on: Jan. 28, 2020.

c. Vik Muniz is a Brazilian visual artist (who/which) uses 
unexpected materials and everyday objects such as sugar, 
dust, chocolate or garbage […].
From: <https://www.widewalls.ch/artist/vik-muniz/> (under “Biography”). Accessed on: Jan. 28, 2020.

d. […] Muniz is often considered as a master illusionist. Yet, 
he claims that he’s not interested in fooling people – he just 
wants to show them the power of his unique approach 

(who/which) is beyond the traditional artistic styles.
From: <https://www.widewalls.ch/artist/vik-muniz/> (under “Biography”). Accessed on: Jan. 28, 2020.

fool: enganar • garbage: lixo • groundbreaking: inovador • seek out: procurar

5 In exercise 4, item c can be completed by another relative pronoun. 
Which one? Write the answer in your notebook.

6 Based on the fragments in exercise 4, join each pair of sentences with an appropriate 
relative pronoun. In your notebook, rewrite them as in the example.

Example:   a.  He’s a respected chef. He uses native ingredients.
Alex Atala is a respected chef who/that uses native ingredients.

b. She’s a ballerina. Her career started at the age of eight.

c. He’s a visual artist. He doesn’t use traditional artistic styles.

7 Who is the fragment below about? Read it and replace the icon with an appropriate 
relative pronoun. Write the answers in your notebook.

“I am very honored, happy to write the history in a sport for some people is still seen as a 
men’s sport,” Marta, considered by many to be the best female player ever, said after the game.

THINK ABOUT IT!

Na sua opinião, o futebol ainda é considerado um esporte masculino? Por quê? Quais as consequências disso 
para as jogadoras? O que tem sido feito e ainda pode ser feito para tornar o futebol um esporte praticado 
igualmente por homens e mulheres?

Go to Language Reference + Extra Practice on page 288.
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From: <www.usatoday.com/story/sports/soccer/2019/06/18/womens-world-cup-marta-brazil-sets-record-17th-goal/1494258001/>. Accessed on: Jan. 28, 2020.

Brazilian visual artist Vik Muniz.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.

a. that; b. whose; c. who; d. which

That.

b. Ingrid Souza is a ballerina whose career started at 
the age of eight.; c. Vik Muniz is a visual artist who/that 
doesn’t use traditional artistic styles.

Marta. That.

Respostas pessoais.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.
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OralOral SKILLS

1  Read the comic strip below and, in pairs, ask and answer the questions below.

THINK ABOUT IT!

Na tirinha, o que você achou do conselho do pai de Curtis? Na sua opinião, qual a importância de ter 
alguém para apoiar você em momentos difíceis? 

2 In groups of three or four, ask and answer the following questions. The Useful Language
section on page 267 can help you.

a. What talents do you usually admire in a person?

b. What talents do you think you have?

3 Copy the table below in your notebook. Answer the following questions and interview two 
classmates to complete the table. Take turns.

QUESTIONS YOU CLASSMATE 1 CLASSMATE 2

a. Who do you admire from Brazil?

b. What do they do?

c. Which city are they from?

d. How old are they?

e. Why do you admire them?

a. Why is Curtis sad?

b. Does Curtis’s father agree with him? Why (not)?

c. In your opinion, why does Curtis’s father suggest that they go together to the movies?

From: <https://safr.kingfeatures.com/api/img.php?e=gif&s=c&file=Q3VydGlzLzIwMTYvMTAvQ3VydGlzLjIwMTYxMDAxXzE1MzYuZ2lm>. Accessed on: Feb. 13, 2020.
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Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral em diversos contextos discursivos.

a. Because he thinks he doesn’t have a talent./Because he thinks he isn’t good at anything.; b. No, he 
doesn’t. Because he believes everyone’s good at something.; c. Suggested answers: To make him feel 

happy/better./To spend some quality time with Curtis.

Comente com os alunos que, em geral, o humor é um elemento comum em tirinhas. Outro 
elemento que pode estar presente em tirinhas é o uso da ternura na apresentação de situações 
do cotidiano e das relações interpessoais, como no caso da tirinha no exercício 1.

Respostas pessoais.

Personal answers.

Personal answers.
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4 Listen to the beginning of a US radio program broadcast by National Public Radio 
in which they talk about a Brazilian guitarist. Who is he? Replace each icon with 
an appropriate answer to complete the profile below. Write the answers in your 
notebook.
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TIPAntes de ouvir o áudio, leia os itens do 
exercício 4 para conhecer as informações solicitadas. 
Você deverá prestar atenção a elas durante a escuta. 
Faça isso em todos os exercícios de compreensão oral.

5

5 Listen to the recording again and choose the correct item that completes each sentence 
about the Brazilian guitarist. Write the answers in your notebook.

a. He is admired by Brazilian

I.  player Helio Delmiro.

 II. pop star Sergio Mendes. 

b. He has a successful

I.  four-decade career.

 II. five-decade career. 

c. He is a

I.  modest musician. 

 II. snobbish musician.

d. He loves 

I.  Italian and Brazilian music.

 II. American and Brazilian music.
5

6 Listen to the recording once more and check your answers to exercises 4 and 5.

7 In pairs, ask and answer the questions below.

a. What Brazilian musician do you admire? 

b. What do you know about him/her?

Full name:

Nickname:

Place of birth: , Brazil

Occupations: guitarist and

Carlos Althier de 
Souza Lemos Escobar

Guinga

Rio de Janeiro

songwriter

X

X

X

X

Ao corrigir o exercício 5, pergunte aos alunos quais palavras ou expressões que 
eles ouviram no áudio os ajudaram a identificarem as frases corretas. Espera-se 
que eles indiquem algumas das seguintes expressões ou frases: a. "Brazilian pop 
star Sergio Mendes"; "object of their admiration"; b. “his successful, five-decade 
career”; c. "Guinga is an unusually modest musician."; d. "American music is inside 
of me as much as Brazilian music."

Personal answers.

Unit 4   77

D3_4085_ING_EM_LA_068a081_U4.indd   77D3_4085_ING_EM_LA_068a081_U4.indd   77 25/06/20   10:5125/06/20   10:51



Writing
Nesta unidade, você leu, na página 71, perfis (profiles) de dois brasileiros – Eduardo 

Kobra e Any Gabrielly. Perfis apresentam breves informações sobre uma pessoa e podem 
ser organizados em tópicos para facilitar a leitura dos dados. Pode-se incluir dados 
pessoais, como data e lugar de nascimento, e/ou profissionais (principais realizações, 
prêmios recebidos etc.). A seguir, você encontra mais dois exemplos de perfis de 
brasileiros: a ginasta Flavia Saraiva e o ator Rodrigo Santoro. Com um colega, identifique 
características do gênero perfil que você encontra nos textos lidos.

www.famousbirthdays.com/people/flavia-saraiva.html

www.thefamouspeople.com/profiles/rodrigo-santoro-40255.php

Flavia Saraiva
GYMNAST

Rodrigo Santoro

Adapted from: <www.famousbirthdays.com/people/flavia-saraiva.html>. Accessed on: Jan. 28, 2020.

Adapted from: <www.thefamouspeople.com/profiles/rodrigo-santoro-40255.php>. Accessed on: Jan. 28, 2020.

About

Brazilian gymnast who competed at the 2016 Rio Olympics and helped her 
team place 8th in the team all-around. She became best known for her skills 
on the balance beam, and came in 5th place in the individual event finals.

Birthday: August 22, 1975
Nationality: Brazilian
Age: 44 Years
Also Known As: Rodrigo Junqueira Dos Reis Santoro
Born In: Petrópolis, Rio De Janeiro
Famous As: Actor
Height: 6'2" (188 cm)
Family:
Father: Francesco Santoro
Mother: Maria José Junqueira Dos Reis
Partner: Mel Fronckowiak (2013–)
City: Rio De Janeiro, Brazil
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#46992
most popular Boost

BIRTHDAY
September 30, 1999

BIRTHPLACE
Rio de Janeiro, Brazil

AGE
20 years old

Quick Facts

Em Writing, o objetivo é propor um exercício de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos identifiquem a presença de 
foto da pessoa em questão, a apresentação objetiva de 
dados pessoais e profissionais (incluindo, entre outros, 
data e local de nascimento, profissão, altura, familiares, 
principais realizações), a organização de informações 
em tópicos, o uso de breve resumo com informações 
adicionais, o uso de fontes de diferentes tipos e cores para 
tornar a leitura mais fácil e agradável. Destaque que os 

Não há nenhum trecho reescrito nos dois perfis 
utilizados em Writing. Por se tratarem de textos 

tipos de dados pessoais e profissionais apresentados podem variar dependendo do que o autor do perfil considera mais relevante 
para o público-alvo e/ou mais adequado ao local/contexto de publicação do perfil.

extensos, optou-se por selecionar as principais informações sobre Flavia Saraiva e Rodrigo Santoro, respectivamente, para compor textos menores.
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Com base nos perfis que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de escrever o perfil 
de algum brasileiro ou brasileira que você admira. Dessa forma, os membros da sua 
comunidade escolar podem saber mais sobre quem você admira. 

Agora que seu perfil está pronto, é importante pensar em como compartilhá-lo 
com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar todos os 
perfis no mural da sala ou da escola. Para os perfis criados com o auxílio de um 
computador, é possível compartilhar os textos no próprio site ou blogue da escola. 
A partir das reações dos colegas e de outras pessoas ao seu texto, você pode 
aprimorá-los ainda mais.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Pense em um brasileiro ou brasileira 

que você admira.

2. Descubra mais sobre sua vida e carreira. 

Faça buscas na internet e consulte 

diferentes fontes para verificar as 

informações obtidas.  

3. A partir dos itens listados nos perfis 

desta unidade, como profissão, data de 

aniversário, lugar de nascimento, 

idade, decida quais informações 

você deve incluir.

4. Faça um rascunho do perfil no caderno.

5. Inclua uma foto da pessoa para ilustrar 

seu texto.

6. Troque perfis com um colega e discuta os 
textos elaborados. Nesta etapa de revisão, 
considere as seguintes perguntas:

a. O perfil está adequado ao público-alvo 
e ao seu objetivo?

b. É recomendável retirar ou incluir 
alguma informação?

c. As palavras estão escritas 
corretamente?

d. As cores utilizadas e a disposição das 
informações estão adequadas?

7.  Faça as correções necessárias.

8. Escreva a versão final do perfil à mão
ou, se possível, com o auxílio de 
um computador.

Agora que seu perfil está pronto, é importante pensar em como compartilhá-lo 
com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar todos os 
perfis no mural da sala ou da escola. Para os perfis criados com o auxílio de um 
computador, é possível compartilhar os textos no próprio site ou blogue da escola. 
A partir das reações dos colegas e de outras pessoas ao seu texto, você pode 
aprimorá-los ainda mais.

Destaque a importância de revisar e reescrever 
todos os textos que produzimos. A troca de textos 
entre os alunos deve ajudá-los a reverem sua 
produção de forma colaborativa.
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1 Before reading the text below, make predictions about it. Focus on 
its title, picture and expressions in bold in the first paragraph to 
answer the questions below in your notebook.

a. Who is the text about?

b. Where is she from?

c. What does she do?

d. Is she known outside her country?

e. What type of information about her do you expect to find in the text?

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Read the abstract below and do exercises 2 and 3.

TIP
Observe o título, a 
imagem e expressões-
-chave em negrito do 
primeiro parágrafo 
do texto desta página 
para favorecer o 
estabelecimento de 
hipóteses a respeito 
do que será lido.

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/women-science-interview-celina-turchi-brazilian-researcher

From: <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/women-science-interview-celina-turchi-brazilian-researcher>. 
Accessed on: Jan. 29, 2020.

08/03/2019

Women in science
Interview with Celina Turchi, Brazilian researcher
[…]

She is Professor Celina Turchi, a Brazilian epidemiologist who was ranked 
in Nature’s 10 most notable people in science in 2016 and listed as one of 
the 100 most influential people in the world by Time magazine in 2017 after 
being the first one to evidence a link between Zika virus and microcephaly.

Professor Celina Turchi, your achievements in Science and Research are for 
sure an inspiration to early-stage researchers. What advice would you give 
to your starter peers who want to build a solid career as a researcher?

Thanks for the opportunity to address some issues about career development in health sciences. At the 
individual level, I believe that being always curious and interacting with networks of scientists seems like 
a good starting point. During my professional life, I had the opportunity to be part of several research 
groups from Brazilian public institutions (Federal University of Goiás; Fiocruz-Pernambuco; Pernambuco 
State University, etc) as well as international ones (London School of Hygiene and Tropical Medicine - 
UK; Brandeis University - USA; Louisiana State University - USA). I also received several grants and 
scholarships from The National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) in order to 
develop epidemiological projects and research activities. In my point of view, building solid international 
and national networks depends on individual skills and commitment but also on a clear and continuous 
policy to provide enough funds toward sponsoring scientific careers and capacity building.

Não se preocupe em compreender todas as palavras de um texto. Nem sempre isso é necessário para você 
atingir seus objetivos de leitura.
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Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.Em Taking It Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, 

com questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.

a. Celina Turchi.; b. She’s from Brazil.; 
c. She’s a researcher/a professor/an 
epidemiologist/a scientist.; d. Yes, she is.; 
e. Personal answer.
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TIP
Apoie-se em palavras-chave 
das alternativas de resposta 
para verificar se as 
informações apresentadas 
em cada uma delas podem ser 
encontradas no texto. 

2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

A pesquisadora brasileira Celina Turchi é uma das mais influentes no mundo devido, 
principalmente, a sua pesquisa sobre a relação entre o vírus zika e a microcefalia. No 
trecho da entrevista apresentada, Celina Turchi aconselha que jovens pesquisadores

a. sejam sempre curiosos e interajam com redes de cientistas. 

b. participem de grupos de pesquisa em instituições internacionais.

c. participem de grupos de pesquisa vinculados a instituições públicas. 

d. desenvolvam atividades de pesquisa com o auxílio de bolsas de estudo.

e. dependam de recursos financeiros de instituições nacionais e internacionais.

3 Discuss the questions below with your classmates. The 
Useful Language section on page 267 can help you.

a. According to the text, professor Celina Turchi’s 
achievements in Science and Research are an inspiration 
to early-stage researchers. What qualities do you believe 
she has that make her be an influential person in her field?

b. Do you agree with the advice she gives to her starter peers 
who want to build a solid career as a researcher? Why (not)?

THINK ABOUT IT!

Celina Turchi é uma brasileira que obteve destaque internacional por sua atuação como pesquisadora na área 
de Ciências da Saúde. Na sua opinião, qual é a importância dessa conquista para o Brasil? Que desafios você 
imagina que ela enfrentou para construir sua carreira? Para você, o exemplo de Celina pode encorajar meninas 
e meninos a se dedicarem à pesquisa científica no Brasil? 

Para ler uma matéria sobre igualdade de gênero na pesquisa, que, com base em um estudo recente, revela que as 
pesquisadoras brasileiras lideram na diminuição da diferença de gênero na ciência, visite:

 www.forbes.com/sites/shannonsims/2017/03/08/surprising-new-study-brazil-now-a-global-leader-in-gender-
equality-in-science

O referido estudo, intitulado “Gender in the Global Research Landscape”, pode ser encontrado na íntegra em:

 www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/265661/ElsevierGenderReport_final_for-web.pdf

Para assistir a um minidocumentário sobre a bailarina Ingrid Silva, em que ela compartilha informações sobre sua 
trajetória profissional no Brasil e no mundo, visite:

 www.youtube.com/watch?v=L9jNdJaVBBk

Para assistir a uma palestra sobre a arte como transformação, em que o artista visual e fotógrafo Vik Muniz 
compartilha algumas de suas experiências e trabalhos, visite:

 www.youtube.com/watch?v=GQrroEGZuUE

Para conhecer mais sobre o musicista Carlos Althier de Souza Lemos Escobar, o Guinga, com destaque para sua 
trajetória profissional no ramo da música, leia as postagens disponíveis em:

 https://worldmusiccentral.org/tag/guinga/

RECOMMENDED RESOURCES

(Acesso em: 28 jan. 2020)

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão 
com estrutura semelhante à das questões encontradas na prova 
do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

X
Ao corrigir o exercício 
2, peça aos alunos que 
indiquem o trecho do texto 
que justifica sua resposta 
(“I believe that being always 
curious and interacting with 
networks of scientists seems 
like a good starting point.”).

Respostas pessoais.

A partir da leitura do boxe Think about It!, destaque para 
os alunos que os resultados da pesquisa de Celina Turchi 

podem vir a contribuir para melhorar a saúde de pessoas no mundo todo e comente que a repercussão internacional do trabalho 
dela ajuda a construir uma imagem positiva do Brasil no exterior. Comente também que costuma haver um número menor de 
mulheres do que de homens atuando como cientistas, o que pode ter representado um desafio adicional para Celina. Destaque 

Personal answers.

ainda a importância de políticas públicas que favoreçam a formação de cientistas e o financiamento de pesquisas.

Unit 4   81

D3_4085_ING_EM_LA_068a081_U4.indd   81D3_4085_ING_EM_LA_068a081_U4.indd   81 23/07/20   17:1723/07/20   17:17



82   

READING COMPREHENSION

1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its title, subtitle
and picture to complete each sentence below. Write the answers in your notebook.

a. The text is

 I.  a survey.

 II. a news article.X 

Review 2

2 What do you expect to read about in the 
text? Write the answer in your notebook.

3 Read the text below to check your predictions.

TIP
Apoie-se em palavras parecidas com o português 
e no vocabulário já conhecido para fazer previsões 
sobre o texto e compreendê-lo.

By Travis Waldron, Hu� Post US

[...] All careers must end, even those of the stars who seem immortal at 
their peak. It happened to Pelé and Zidane, Ronaldo and Cruy� . Most 
of them are revered for what they did as they did it. 
Marta, by contrast, may go down as the most underappreciated superstar in the history of this sport. 
It wasn’t for a lack of e� ort or accomplishment. Marta is a six-time world player of the year and Brazil’s all-time 
leading scorer. She hauled Brazil to the World Cup fi nal in 2007; this year, at 33, she scored twice, and her 17 
career World Cup goals are more than any other man or woman has ever scored at the tournament.
Rather, it’s because of the sheer fact that she was a woman, and in her country and beyond, women’s soccer 
still su� ers from a lack of investment, a lack of attention and a lack of care. […]
Marta is women’s soccer’s greatest story, and one of its most tragic, too. […] At just 21, she carried Brazil to the 
World Cup fi nal and torched the sport’s biggest, baddest team — the United States — in the process. […]
In a just world, Marta would take her deserved place among the many mononymous stars of Brazil’s past, in 
a pantheon next to Pelé and Garrincha, Romário and Ronaldo, Ronaldinho and the like. Instead, the greatest 
player in the history of women’s soccer ended this World Cup begging girls to ensure the survival of the game 
she helped build — all because, and only because, the people in charge still refuse to build it for them. 

SPORTS 25/06/2019

Marta Is The World Cup’s Best 
Story And Its Greatest Tragedy
The Brazilian superstar's career is a testament to what's 
possible in women's soccer — and also a reminder of how 
little attention the sport still receives.

www.huffpostbrasil.com/entry/marta-brazil-womens-world-cup_n_5d127cbce4b0a3941869b4f4?ri18n=true

From: <www.huffpostbrasil.com/entry/marta
-brazil-womens-world-cup_n_5d127cbce4b0a39
41869b4f4?ri18n=true>. Accessed on: May 5, 2020.
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b. The text is about Brazilian soccer player Marta and

 I. her successful career.

 II. her tragic accident.

X 

baddest: (gíria) melhor, mais forte • beg: implorar • mononymous: conhecido 
por um único nome (e não nome e sobrenome) • score: marcar (gol)

Brazilian superstar Marta has scored more than 100 goals 
for Brazil and has done so more times at the World Cup 

than any man or woman in history.

Em Review 2, o objetivo é rever conteúdos das unidades 3 e 4, proporcionar 
um diagnóstico do grau de aprendizagem e oferecer um instrumento 
de autoavaliação aos alunos. Esta unidade de revisão inclui exercícios de 

compreensão escrita (Reading Comprehension), 
exercícios sobre os aspectos gramaticais 
apresentados nas duas unidades anteriores 
(Language in Use) e perguntas para nortear a 
autoavaliação dos alunos (Thinking about Learning). 

Suggested answers: Brazilian soccer player 
Marta./Marta’s career.

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema sobre 
brasileiros talentosos, já abordado na unidade 4 (We Are from Brazil), 
o que facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido.

Comente com 
os alunos que 
o superlativo 
do adjetivo 
bad (ruim, 
mau) é worst
(pior) e tem, 
portanto, um 
significado 
oposto a 
baddest
(termo usado 
como gíria). 
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4 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O texto sobre a futebolista brasileira Marta é construído a partir da apresentação 
de dois fatos que se opõem sobre sua carreira. São eles

a. fama e ausência de talento.

b. dedicação e ausência de prêmios.

c. talento e ausência de valorização.X 

5 Answer the questions below in your notebook.

a. How many times has Marta been world player of the year?

b. According to the text, what fact is responsible for Marta being “the most underappreciated 
superstar” in the history of soccer?

c. What Brazilian soccer players is Marta compared to?

6 Focus on the words in bold and choose the correct item that completes each sentence below. 
Write the answers in your notebook.

a. In “[…] the most underappreciated superstar in the history of this sport.”, we can infer that 
underappreciated is equivalent to

 I. desvalorizada in Portuguese.

 II. supervalorizada in Portuguese.

b. In “[…] women’s soccer still suffers from a lack of investment, a lack of attention and a lack
of care.”, we can infer that lack means

 I.  having something, or having a lot of something.

 II. not having something, or not having enough of something.

7 What does the word just mean in each fragment? Make 
inferences and choose the correct definitions. Write the answers 
in your notebook.

a. “At just 21, she carried Brazil to the World Cup final […]” 

 I. only (só, apenas)

 II. fair or morally right (justo, equitativo)

b. “In a just world, Marta would take her deserved place […]’”

 I.  only (só, apenas)

 II. fair or morally right (justo, equitativo)

X 

X 

X 

X 

Definitions from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-portuguese/just>. 
Accessed on: May 5, 2020.

TIP
Observe que a mesma 
palavra pode ter 
significados diferentes, 
dependendo do contexto 
de uso. No exercício 7, por 
exemplo, observamos que a 
palavra just, nos contextos 
apresentados, assume 
diferentes significados.

d. investimento e ausência de atenção.

e. reconhecimento e ausência de esforço.

THINK ABOUT IT!

De acordo com o texto, Marta não tem o reconhecimento que merece, porque o futebol feminino não é valorizado 
como o masculino. Você conhece outras atletas brasileiras de diferentes esportes que não têm o reconhecimento 
que deveriam ter? Na sua opinião, como o esporte pode ser meio de valorização pessoal para qualquer indivíduo?

Comente com os alunos que o exercício 4 apresenta questões com estrutura semelhante à das questões

encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 4, peça aos alunos que indiquem o trecho do texto que 
justifica a resposta correta. Espera-se que eles indiquem um dos seguintes trechos 
“The Brazilian superstar's career is a testament to what's possible in women's soccer —

 and also a reminder of how little attention the sport still receives.”; “[…] the most 
underappreciated superstar in the history of this sport.”; “[…] suffers 
from a lack of investment, a lack of attention and a lack of care.”

a. Six (times).; b. The (sheer) fact that she is a woman.; 
c. Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho.

Respostas pessoais.

A partir da discussão sobre o esporte como meio de valorização pessoal, proposta no boxe Think about It!, converse 
como os alunos sobre os possíveis benefícios de se praticar uma atividade esportiva, como fazer parte de um grupo, 
desenvolver senso de responsabilidade e comprometimento com os colegas, aprender a seguir regras, aprender a

superar dificuldades, conhecer potencialidades e limitações pessoais, aprender a criar e seguir rotinas etc. 
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8 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its title, source and 
picture to answer the questions below. Write the answers in your notebook.

a. What does this text and the one from page 82 have in common?

b. What do you expect to read about in the text?

9 Read the text below to check your predictions.

https://theculturetrip.com/south-america/brazil/articles/seven-sports-that-are-native-to-brazil/

From: <https://theculturetrip.com/south-america/brazil/articles/seven-sports-that-are-native-to-brazil/>. Accessed on: May 5, 2020.

10 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O texto apresenta a peteca como um dos esportes criados no Brasil. 
De acordo com o texto acima,  

a. primeira federação de peteca foi criada em 1987.

b. a peteca começou a ser jogada antes da chegada dos portugueses no Brasil.

c. a maior federação de peteca hoje está localizada no estado de Minas Gerais.

d. o futebol é um dos esportes originados no Brasil mais amados pela população.

e. os indígenas pararam de jogar peteca com a chegada dos portugueses no Brasil.
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Sports That Are Native to Brazil
Lise Alves
16 March 2017

Brazil is known for its love for futebol, or soccer as some call it, but the game did not originate in 
this South American country. There are other sports, however, that were created here that are 
not as well known abroad or even to Brazilians themselves. […]

Peteca
The word “peteca” comes from the Tupi indigenous 
tribe and means “swing” or “blow.” The peteca is made 
of a rubber base with feathers attached at the top and 
played very much like badminton, but with the hands 
instead of a racket. The peteca game was widely used 
by the indigenous before the Portuguese arrived in what 
is now Brazil. In 1920, at the Antwerp Olympic Games, 
some Brazilian athletes carried with them petecas for 
recreational purposes. This attracted the attention of 
athletes from other countries, but only in 1973 was the first 
Peteca Federation created, in the state of Minas Gerais. 
In 1987 the first Brazilian Peteca Competition was held 
and in 2000 the World Peteca Federation was created in 
Berlin, Germany. The largest peteca federations today are 
found in Germany and Japan. The game in other parts of 
the world is called indiaca. [...]

a. They are both about sports.; 
b. Suggested answers: Sports that are 
native to Brazil./”Peteca”.

Comente com os alunos que o exercício 10 apresenta questões com estrutura semelhante à

das questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

trecho do texto que justifica a resposta correta. Espera-se que eles indiquem o trecho “The 
peteca game was widely used by the indigenous before the Portuguese arrived in what is now 

Brazil.” Nesse trecho, destaque a preposição before (antes de) 
e as palavras transparentes used, indigenous e Portuguese.

Ao corrigir o exercício 10, peça 
aos alunos que indiquem o 
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11 Read the fragment below and focus on the pronoun in bold. 
What does it refer to? Write the answer in your notebook.

“[…] some Brazilian athletes carried with them petecas 
for recreational purposes.”

12 Focus on the words in bold and choose the correct item 
that completes each sentence below. Write the answers 
in your notebook.

a. In “There are other sports, however, that were created here 
[…]”, we can infer that however expresses

I. a contrast.   II. an addition.

b. In “The peteca game was widely used by the indigenous […]”, 
we can infer that widely is equivalent in meaning to

I. rarely.   II. extensively.

X
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a

Singer Paula Fernandes. W
IR

EI
M

AG
E/
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TY
 IM
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ES

b

Soccer player Roberto Firmino.

CE
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O
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EN

A 
c

d

Paralympic athlete Terezinha 
Guilhermina and her guide.

1 What are these Brazilians doing? In your notebook, write the captions for the photos 
as in the example.

Example: a. They are playing the flute.

TIP
Identifique a qual palavra 
ou expressão os pronomes se 
referem para compreender 
melhor o texto.

THINK ABOUT IT!
No texto, a peteca é 
apresentada como um 
esporte criado no Brasil. 
Você já praticou esse esporte? 
Quais são seus esportes 
favoritos? Na sua opinião, 
seria importante promover 
o acesso dos jovens a 
diferentes tipos de esportes? 
Por quê (não)?

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.

Members of the indigenous tribe Tuyuka.

“some Brazilian athletes”

Respostas pessoais.

A partir das perguntas do boxe Think about It!, 
promova uma discussão com os alunos sobre 
a importância da popularização de diferentes 
esportes como forma de inserção e promoção 
social de jovens com diferentes perfis, as 
possíveis dificuldades de acesso aos esportes 
enfrentadas por eles e possíveis ações para 
superar tais dificuldades.

b. She is singing/performing onstage.; c. They are running.; d. He is playing soccer.
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a. “[...] Angélica Dass is a Brazilian photographer 
(who/whose) after experiencing stigmatization 

in her own country decided to explore and share 
the many colours of human beings with the wider 
world. [...]”
From: <www.52-insights.com/angelica-dass-the-politics-of-colour-photography-art/>. 

Accessed on: Jan. 26, 2020.

b. “Adriana Varejão is a Brazilian artist (who/
whose) work fuses themes of colonialism, 
politics, cultural anthropology and miscegenation, 
and spans painting, sculpture, drawing and 
photography. [...]”

From: <https://ocula.com/artists/adriana-varejao/>.
 Accessed on: Jan. 26, 2020.

RELATIVE PRONOUNS

2 Get to know two talented women from Brazil. Read the fragments below and 
replace each icon  with an appropriate relative pronoun in parentheses. 
Write the answers in your notebook.
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3 In exercise 2, item a can be completed by another relative pronoun. Which one? 
Write the answer in your notebook.

4 Read the quote below by Daniel Dias and 
replace the icon  with an appropriate 
relative pronoun. Write the answer in 
your notebook.

“Disability is a limiting word 
classifies a person. We all have 
deficiencies and limits. I am not a 
disabled athlete, I am a Paralympic 
athlete.”

From: <www.paralympic.org/daniel-dias/>. 
Accessed on: Jan. 26, 2020.

5 Based on the previous quote, join each pair of sentences with an appropriate relative 
pronoun. Write the new sentences in your notebook.

a. Daniel Dias is a Paralympic athlete. Daniel Dias swims.

b. Daniel Dias is an athlete. His disability doesn’t make him a disabled athlete.

H
EC

TO
R 

VI
VA

S/
G

ET
TY

 IM
AG

ES

Consulte as Orientações 
Complementares no Manual 
do Professor.

a. who ; b. whose

Ao corrigir o exercício 2, pergunte aos 
alunos à qual expressão da frase se refere cada pronome 
relativo selecionado. Espera-se que eles indiquem que, no item a, who se refere à 
expressão a Brazilian photographer (que, no caso, é Angélica Dass) e que, no item b, whose
se refere à expressão Brazilian artist (que, no caso, é Adriana Varejão). Lembre que whose
traz ideia de posse e, no item b, modifica a palavra work, indicando que se trata do trabalho 
de Adriana Varejão. Comente que whose work equivale a “cujo trabalho”, em português.

Ao corrigir o exercício 4, pergunte 
aos alunos à qual expressão da frase 

a. Daniel Dias is a Paralympic athlete who/that swims.; b. Daniel Dias is an athlete whose disability doesn’t make him a disabled athlete.

That.

That.

se refere o pronome relativo utilizado. Espera-se que eles indiquem que that se refere à expressão a limiting word. Para explorar a compreensão da citação, peça 

com suas palavras o que Daniel Dias quis dizer com a última 
frase. Espera-se que eles concluam que Daniel destaca suas 
habilidades como atleta e não suas limitações.

aos alunos que 
expliquem 
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Nesta seção, reflita sobre a sua aprendizagem e, em seu caderno, escreva a resposta a 
cada pergunta.

THINKING ABOUT LEARNING

I. How well can you do this?

I can identify noun phrases.

 I can understand the meaning of some linking words.

 I can infer the meaning of unknown words/expressions.

 I can understand the main idea/aim of short, simple texts.

I can write newspaper/magazine headlines.

 I can write a profile.

 I can write simple phrases and sentences.

 I can understand simple questions and instructions.

 I can generally identify the main topic of a recording.

 I can generally identify familiar words and basic phrases.

 I can reply in an interview to simple direct questions about personal details.

 I can ask and answer simple questions on familiar topics such as “consuming news” 

and “inspiring people”.

 I can produce simple phrases about people.

 I can use simple phrases and sentences to express my opinion on familiar topics.

 I can use the present continuous to describe actions that are in progress or to talk 

about changes happening around now.

 I can use relative pronouns to connect elements in a sentence and to avoid 

repetition.

III. What can I do to improve my learning? 

Examples 
 Take notes of the new words/expressions I learn.

 Surf the Internet to find extra exercises and games in English.

 Look for opportunities to practice the language.

II. What learning resources have I used in Units 3 and 4? 

 Recommended resources

 Language Reference + Extra Practice

 Glossary 

 Dictionaries

 Internet

 Other

Very well. Well. Not so well.

READING

SPEAKING

GRAMMAR

LISTENING

WRITING

Para ajudar os alunos a avaliarem o que já 
conseguem fazer em língua inglesa, verifique se 
eles compreenderam todas as frases dos quadros 
apresentados e oriente-os a consultarem o Glossary
na página 310 sempre que necessário.

Os itens incluídos em Speaking abrangem tanto Spoken interaction quanto Spoken production, 
conforme previsto no Common European Framework of Reference.
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Nesta seção, escreva a resposta 
de cada questão em seu caderno.

Muitos cartuns apresentam situações de sala 
de aula. No cartum ao lado, a professora

a. busca estimular a leitura de livros pela 
aluna.

b. recomenda a leitura de livros de não ficção.

c. ignora a experiência de leitura que a aluna 
já tem.

d. subestima o uso que a aluna faz de 
tecnologias digitais.

e. sugere que a aluna leia mensagens de texto 
mais longas.

O humor é utilizado em cartuns para abordar 
diferentes assuntos. Sobre o cartum ao lado, 
é correto afirmar que o menino

a. preencheu uma página inteira.

b. desistiu de terminar a atividade.

c.  entregou uma folha com ilustrações.

d.  orgulha-se da qualidade do seu trabalho.

e.  escreveu sobre o dramaturgo 
inglês William Shakespeare.

Disponível em: <www.cartoonstock.com/cartoonview.
asp?catref=dcr0773>. Acesso em: 3 mar. 2020.

Disponível em: <www.thecomicstrips.com/store/add.
php?iid=6759>. Acesso em: 25 jan. 2020.

FOR ENEM 1Studying
SIMULADO

FOR ENEM 12

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2
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Ao ler cartuns e quadrinhos, busque identificar as relações entre a parte verbal e a não verbal. TIP

Em Studying for Enem 2, apresentamos 
dez questões de compreensão 
escrita para que os alunos possam se 

X

X

Ao corrigir a questão 2, lembre aos alunos que, em cartuns, são utilizados vários recursos para 
se obter um efeito de humor. Destaque também a importância de se fazer inferências para a 
compreensão do texto. Os alunos devem compreender que, no cartum em foco, o aluno entrega 
um texto escrito por ele que considera não ter muita qualidade (“It’s not Shakespeare […]”), mas 
que, pelo menos, ocupa uma página inteira (“[…] I filled a whole page”). Destaque a importância 
do conhecimento de mundo para se compreender o cartum, já que é necessário saber que 
William Shakespeare foi um grande escritor inglês e é sinônimo de produção escrita de alta 
qualidade. Comente ainda que dizer que um texto é ou não é Shakespeare é um exemplo de uso 
de linguagem figurada. 

A partir da leitura do boxe Tip sobre as relações entre os componentes verbal e não verbal, pergunte aos alunos a que o pronome it (no texto da questão 1) se 
refere. Eles deverão observar o cartum para concluir que it se refere ao livro na mão da professora. Aproveite para lembrar a eles que, em cartuns, são utilizados 

familiarizar com o tipo de questões 
utilizadas no Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio).  As questões estão 
organizadas em duas partes, um 

simulado e uma prova completa já aplicada, respectivamente. Na primeira parte, as questões são 
semelhantes àquelas do Enem e, na segunda, fazem parte da segunda aplicação da prova completa do 
Enem de 2017. Destaque para os alunos que as dicas apresentadas nos boxes Tip podem ajudá-los 
a resolver as questões.

vários recursos para se obter um efeito de humor e é importante fazer inferências para se compreender o texto. Os alunos devem

entender que, no cartum em foco, a professora entrega um livro à aluna e pede para que ela o leia pensando que está lendo uma 
longa mensagem 
de texto. Tal tipo de 
comparação só é 
necessária porque a 
professora acredita 
que a aluna não 
costuma ler livros, 
mas sim mensagens 
eletrônicas de texto, 
e deseja, portanto, 
estimulá-la 
a ler livros, 
conforme indica a 
alternativa a. 
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QUESTÃO 3

The word "literacy" usually describes the ability to 

read and write. Reading literacy and media literacy 

have a lot in common. Reading starts with recognizing 

letters. Pretty soon, readers can identify words — and, 

most importantly, understand what those words mean. 

Readers then become writers. With more experience, 

readers and writers develop strong literacy skills. […]

Media literacy is the ability to identify different types 

of media and understand the messages they’re sending. 

Kids take in a huge amount of information from a wide 

array of sources, far beyond the traditional media (TV, 

radio, newspapers, and magazines) of most parents’ 

What is media literacy, and why is it important?

youth. There are text messages, memes, viral videos, 

social media, video games, advertising, and more. But 

all media shares one thing: Someone created it. And it 

was created for a reason. Understanding that reason is 

the basis of media literacy. […]

The digital age has made it easy for anyone to 

create media. We don’t always know who created 

something, why they made it, and whether it's 

credible. This makes media literacy tricky to learn and 

teach. Nonetheless, media literacy is an essential skill 

in the digital age. 

[…]

Disponível em: <www.commonsensemedia.org/news-and-media-literacy/what-is-media-literacy-and-why-is-it-important>. Acesso em: 3 mar. 2020.

Na era digital, diferentes tipos de mídia estão disponíveis e o letramento midiático é considerado 
uma habilidade essencial. De acordo com o texto, pode-se afirmar que o letramento midiático

a. deve privilegiar a análise das fontes que vão além da mídia tradicional. 

b. torna-se fácil para aqueles que criam conteúdos para as diferentes mídias.

c. implica compreender as razões pelas quais as mídias e seus conteúdos são criados. 

d. pode ser aprendido facilmente porque as crianças estão familiarizadas com diferentes tipos 
de mídia. 

e. apresenta diferenças substanciais em relação ao letramento que se refere à habilidade de ler 
e escrever.

HUGHES, Langston. The collect works of Langston 
Hughes. Columbia: University of Missouri Press, 

2003. v. 11, p. 52.

Em “Dreams”, Langston Hughes se 
refere à vida sem sonhos por meio 
de duas metáforas. Essas metáforas 
refletem uma visão do eu lírico 
em relação à vida, que é

a. irônica.

b.  cômica. 

c.  utópica.

d.  festiva.

e.  controversa.

Dreams
(Langston Hughes)

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That cannot fly.

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow.

QUESTÃO 4

TIP
Em poemas, é 
comum o uso de 
linguagem figurada, 
tais como metáforas 
e comparações. 
Busque compreender 
o que o autor quer 
expressar com essa 
linguagem para 
entender o texto 
como um todo.

X

A partir da leitura do boxe Tip sobre a 
compreensão de linguagem figurada 
em poemas, destaque para os alunos as 
duas metáforas para a vida sem sonhos 
presentes no poema: “Life is a broken-
winged bird / That cannot fly” e “Life is a 
barren field / Frozen with snow”. Ainda que 
os alunos não conheçam todas as palavras 
desses versos, eles podem concluir que 

a vida sem sonhos é vista como 
algo negativo – um pássaro 
que não pode voar, um campo 
congelado com neve. Se é fundamental que haja sonhos na vida, 
a alternativa c (“utópica”) é a que melhor define a visão do eu 
lírico em relação à vida.

X

Ao corrigir a questão 3, peça aos alunos que 
indiquem o trecho da citação que justifica 
a escolha da alternativa c como a correta. 

Eles devem indicar “But all media shares 
one thing: Someone created it. And it 

was created for a reason. 
Understanding that 

media literacy”. Peça também que justifiquem por que as demais alternativas estão erradas. A alternativa a é incorreta porque, embora as 
mídias tradicionais e não tradicionais sejam mencionadas no texto, não se sugere privilegiar nenhum tipo de mídia em relação ao letramento 

é incorreta porque, embora o texto diga que é fácil para qualquer pessoa criar mídia (“The digital age has made it easy for anyone to create 
media”), não se avalia o letramento midiático das pessoas que criam conteúdos para as diferentes mídias. A alternativa d é incorreta 
porque, apesar de o texto mencionar que as crianças obtêm informação de uma grande variedade de fontes, não se estabelece uma relação 
entre a familiaridade com diferentes tipos de mídia e a facilidade de se ter letramento midiático. De acordo com o texto, aprender e ensinar 

reason is 
the basis of 

digital. A 
alternativa b 

letramento midiático é difícil (“This makes media literacy tricky to learn and teach”). Já o trecho “The word 'literacy' usually describes the

ability to read and write. Reading literacy and media literacy have a lot in common.” mostra que a alternativa e está errada.
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Ao longo da história, as mulheres 
têm lutado para conquistar direitos 
e espaços que eram ocupados 
apenas por homens. De acordo 
com o estudo mencionado, pode-se 
afirmar que

a. há mais mulheres do que homens 
realizando pesquisas científicas 
no Brasil.

b. o percentual de pesquisadoras 
brasileiras diminuiu 11% nas duas 
últimas décadas. 

c. Brasil e Portugal são países em 
que a publicação de artigos é 
liderada por mulheres.

d. o Brasil, dentre os países 
investigados, lidera o índice de 
desigualdade entre homens 
e mulheres na ciência. 

e. o Brasil se destaca por ter 
diminuído a diferença entre 
o número de homens e o de 
mulheres que publicam 
artigos científicos.

Surprising news today: Brazilian women are leading the world when 

it comes to a key measurement on science, surpassing the ranking of 

the United States, the United Kingdom and the European Union.

The massive study on Gender in the Global Research Landscape, 

published today by Elsevier, identifies 12 “comparator” countries, 

including among them the United States, the European Union 

(counted as one), the United Kingdom, Portugal, Chile, Mexico, and 

Brazil. Using measurements on everything from the number of 

times a scientific article is cited to the proportion of women among 

inventors, the study shines a bright light on gender disparity – and 

progress – in academia and the sciences in general.

In the study, Brazil stands out for its progress in closing the 

gender gap over the past two decades. The proportion of women 

who publish scientific articles – which is considered the principal 

form of career evaluation for academics – rose 11% in Brazil over 

the past 20 years. Today, Brazilian women publish nearly half of the 

country’s scientific scholarly articles, approaching gender parity in 

one of the fields that has historically left women behind.

Among all the countries studied, Brazil and Portugal ranked 

highest in the percentage of female authors of scientific scholarly 

articles, with 49% of scientific scholarly articles in the two 

countries now written by women. […]

Surprising New Study: Brazil Now A Global 
Leader In Gender Equality In Science
Shannon Sims | Business | I cover the business and culture of Brazil.

Disponível em: <www.forbes.com/sites/shannonsims/2017/03/08/surprising-new-study-brazil
-now-a-global-leader-in-gender-equality-in-science/#6e0c6fd06f44>. Acesso em: 3 mar. 2020.

QUESTÃO 5

A fábula The Four Oxen and the Lion ilustra um 
preceito moral, como se espera em textos desse 
gênero. Essa moral, podendo ser compreendida 
como o tema do texto, está expressa em:

a. O mais forte sempre vence.

b. A união faz a força.

c. A força carrega a justiça nas costas.

d. O ataque é a melhor defesa.

e. O inimigo da vida é a morte.Disponível em: www.aesopfables.com. Acesso em: 1 dez. 2011.

QUESTÃO 1

PROVA ANTERIOR
Enem 2017 

2ª aplicação

A Lion used to prowl about a field in which Four Oxen 
used to live. Many a time he tried to attack them; but 
whenever he came near, they turned their tails to one 
another, so that whichever way he approached them he 
was met by the horns of one of them. At last, however, 
they quarreled among themselves, and each went off to 
pasture alone in a separate corner of the field. Then the Lion 
attacked them one by one and soon made an end of all four.

The Four Oxen and the Lion

90  

X

X

 Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que indiquem o trecho da citação que justifica a escolha da alternativa e como a correta. 
Eles devem indicar “In the study, Brazil stands out for its progress in closing the gender gap over the past two decades”.

Ao corrigir a questão 1, comente que é necessário primeiramente compreender 
a história para, depois, inferir a moral da fábula. Para a compreensão da história, 
é preciso saber o significado de algumas palavras-chave. Para entender que os 
bois se viravam com as caudas voltadas umas para as outras de modo que, em 
qualquer aproximação, o leão encontrasse os chifres de um deles, é necessário 
conhecer algumas palavras-chave, como oxen (bois), tails (caudas) e horns (chifres). 
Para compreender que um dia os bois brigaram entre si, permitindo o ataque do 
leão, é necessário saber o significado da palavra-chave quarreled (passado do verbo 

quarrel – discutir, brigar). Destaque, então, a importância de se buscar ampliar o repertório lexical a partir de uma maior exposição à 
língua inglesa e um estudo sistemático de vocabulário.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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House fires have changed. The New York Fire Department 

is rethinking its tactics for residential fires, while trying to 

hold onto its culture of “aggressive interior firefighting” — 

charging inside burning buildings as fast as possible.

Plastic fillings in sofas and mattresses burn much faster 

than older fillings like cotton, helping to transform the 

behavior of house fires in the last few decades, firefighters 

and engineers say. With more plastic in homes, residential 

fires are now likely to use up all the oxygen in a room 

before they consume all flammable materials.

“Years ago you could break a window and it took the 

fire several minutes to develop — or tens of minutes”, a 

fire battalion chief in Queens, George K. Healy, said. “Now 

we’re learning when you vent that window or the door, the 

fire is developing in, say, a minute.”

As Furniture Burns Quicker, 
Firefighters Reconsider Tactics

QUESTÃO 2

O texto aborda o tema dos incêndios 
residenciais, que se propagam com mais 
rapidez atualmente por causa

a. da composição sintética dos móveis.

b. da estrutura das construções atuais.

c. da acumulação demasiada de tecidos.

d. dos recursos insuficientes de combate ao fogo.

e. da ventilação inapropriada dos cômodos. 

LIBRADO, R. Disponível em: www.nytimes.com. 
Acesso em: 15 jun. 2013 (adaptado).

Busque identificar, no texto, palavras-chave 
relacionadas ao foco da questão. Isso pode 
ajudar você a encontrar trechos relevantes para 
a seleção da alternativa de resposta correta.

TIP

QUESTÃO 3

LEGEND, J. Evolver. Los Angeles: Sony Music, 2008 (fragmento).

If You’re Out There

If you hear this message
Wherever you stand
I’m calling every woman
Calling every man

We’re the generation
We can’t afford to wait
The future started yesterday
And we’re already late

We’ve been looking for a song to sing
Searched for a melody
Searched for someone to lead
We’ve been looking for the world to change
If you feel the same, we’ll go on and say

If you’re out there
Sing along with me if you’re out there
I’m dying to believe that you’re out there
Stand up and say it loud if you’re out there
Tomorrow’s starting now…now…now […]

We can destroy Hunger
We can conquer Hate
Put down the arms and raise your voice
We’re joining hands today […]

O trecho da letra de If You’re Out There revela que essa canção, lançada em 2008, é um(a)

a. convocação à luta armada.

b. apelo ao engajamento social. 

c. atitude saudosista.

d. crítica a atitudes impensadas.

e. elogio à capacidade de aceitação.X
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X

A partir da leitura do boxe Tip sobre a identificação de palavras-chave 
relacionadas ao foco da questão, destaque para os alunos que o foco da 
questão 2 é a causa da maior rapidez da propagação dos incêndios residenciais. 
Considerando esse foco, destaque a importância de localizar a palavra-chave 
faster ("mais rapidamente", em português) e, em seguida, as palavras 
transparentes plastic e sofas, no trecho “Plastic fillings in sofas and mattresses burn 
much faster than older fillings like cotton”, que leva ao item a como resposta. 

Ao corrigir a questão 3, 
destaque para os alunos 
que o trecho “We’ve been 
looking for the world to 
change” indica o desejo 
de mudar o mundo e, 
portanto, relaciona-se 
ao engajamento social. A 
primeira estrofe mostra 
que se trata de um 
chamado, ou seja, um 
apelo. Dessa forma, é 
possível concluir que a 
alternativa b é a 
resposta correta. 
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Filmed over nearly three years, WASTE LAND follows 

renowned artist Vik Muniz as he journeys from his home 

base in Brooklyn to his native Brazil and the world’s largest 

garbage dump, Jardim Gramacho, located on the outskirts 

of Rio de Janeiro. There he photographs an eclectic band 

of “catadores” — self-designated pickers of recyclable 

materials. Muniz’s initial objective was to “paint” the 

catadores with garbage. However, his collaboration with 

these inspiring characters as they recreate photographic 

images of themselves out of garbage reveals both the 

dignity and despair of the catadores as they begin to 

re-imagine their lives. Director Lucy Walker (DEVIL’S 

PLAYGROUND, BLINDSIGHT and COUNTDOWN TO ZERO) 

and co-directors João Jardim and Karen Harley have great 

access to the entire process and, in the end, offer stirring 

evidence of the transformative power of art and the 

alchemy of the human spirit.

Synopsis

QUESTÃO 4

Vik Muniz é um artista plástico brasileiro 
radicado em Nova York. O documentário
Waste Land, produzido por ele em 2010, 
recebeu vários prêmios e

a. sua filmagem aconteceu no curto tempo 
de três meses.

b. seus personagens foram interpretados 
por atores do Brooklyn.

c. seu cenário foi um aterro sanitário na 
periferia carioca.

d. seus atores fotografaram os lugares 
onde moram.

e. seus diretores já pensam na continuidade 
desse trabalho.

Disponível em: www.wastelandmovie.com. Acesso em: 2 dez. 2012.

QUESTÃO 5

EN
EM

, 2
01

7

A proposta da capa da revista, associando 
aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte 
mensagem:

a.  O combate aos problemas decorrentes do 
aquecimento global é visto como uma guerra.

b.  O aquecimento global é mundialmente considerado 
um problema insuperável e irreversível.

c.  O problema do aquecimento global poderá ser 
solucionado com a ajuda do Exército.

d.  As grandes guerras provocaram devastação, o 
que contribuiu para o aquecimento global.

e.  O Exército está trabalhando no processo de 
reposição de árvores em áreas devastadas.

Disponível em: www.time.com. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado).

Em textos verbo-visuais, como capas de revista, charges etc., use seu conhecimento de mundo 
para ajudar a identificar as relações entre a imagem e o que está escrito. Observe que essas 
relações podem ser baseadas em metáforas.  

TIP

Comente com os alunos que a foto utilizada na capa faz 
referência a uma foto famosa, feita por Joe Rosenthal, 
em que soldados estadunidenses hasteiam a bandeira 

X

X

Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos que relacionem cada alternativa 
a trechos do texto, justificando a eliminação das alternativas incorretas e a 
seleção da correta. Para eliminar a alternativa a, eles devem apontar o trecho 
“Filmed over nearly three years […]”, que indica que a filmagem se deu em cerca 
de três anos e não três meses. No texto, Brooklyn é mencionado apenas por 
ser o local em que Vik Muniz mora (“[…] from his home base in Brooklyn”), o que 

permite eliminar a alternativa b. Para eliminar a alternativa d, os alunos podem apontar o trecho “[…] they recreate photographic 
images of themselves out of garbage […]”. A alternativa e está errada porque não há menção à possibilidade da continuidade do 
trabalho. Finalmente, os alunos devem apontar o trecho “[…] the world’s largest garbage dump, Jardim Gramacho, located on the 
outskirts of Rio de Janeiro. There he photographs an eclectic band of 'catadores' […]” para justificar a escolha da alternativa c. 

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.de seu país ao vencerem a batalha de Iwo Jima, no Japão, na Segunda Guerra Mundial 

(<www.britannica.com/topic/Battle-of-Iwo-Jima>. Acesso em: 3 mar. 2020).
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 Esta seção apresenta estratégias de aprendizagem e de leitura que vão ajudar você a se 
sentir mais confiante para realizar as atividades propostas ao longo das unidades 5, 6, 7
e 8 deste livro.

 Read the texts below to do exercises 1, 2 and 3 in your notebook.

Text 1

From: <https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-positive/stop-treating-differently-rapper-singer-sparsh-shah-rare-genetic-disorder-inspiring-video
-people-with-disability-good-morning-messages-6136304/>. Accessed on: Mar. 15, 2020.

GGetting Ready
FOR PART 2

PhD (Philosophy Doctor): título acadêmico de doutorado
MIT (Massachusetts Institute of Technology): Instituto de Tecnologia de Massachusetts

http://indianexpress.com/article/lifestyle/life-positive/stop-treating-differently-rapper-singer-sparsh-shah-rare-genetic-disorder-inspiring-video-people
-with-disability-good-morning-messages-6136304/

MUST READ
Home / Lisfestyle / Life / Stop treating us differently, appeals rapper Sparsh Shah, born with a rare genetic disorder
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Text 2

From: <http://news.mit.edu/2017/shirley-jackson-speaks-about-her-career-and-being-change-agent-0929>. Accessed on: Mar. 15, 2020.

http://news.mit.edu/2017/shirley-jackson-speaks-about-her-career-and-being-change-agent-0929

Shirley Jackson speaks about her career and being 
an agent for change
Professor Paula Hammond talks with MIT Corporation life member about her experiences as an MIT 
student, research scientist, and university president

Julia C. Keller | School of Science

September 29, 2017

On Sept. 26, Shirley Ann Jackson ’68 PhD ’73 returned to campus for a discussion with an audience of students, alumni, and friends 

about her career highlights and the direction of science education.

Jackson is the president of Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) and an MIT Corporation life member. She received her bachelor’s 

degree from MIT in 1968, continuing her graduate work, in part, to create opportunities for other underrepresented minorities at MIT. 

She earned a doctorate in particle physics in 1973, becoming the first African American woman to receive a PhD from MIT and the 

second African American woman in the United States to earn a doctorate in physics.

[...]

Press Inquiries
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Em Getting Ready for PART 2, o objetivo é apresentar estratégias diversificadas que podem ajudar os alunos a compreenderem textos escritos pertencentes 
a diferentes gêneros. Nos exercícios, os alunos são convidados a colocarem essas estratégias em prática e os textos apresentados estão relacionados, 

Antes de os alunos lerem os textos para fazerem os exercícios 1, 2 e 3, oriente-os a não se preocuparem em compreenderem 
todas as palavras dos textos, mas a se concentrarem na localização das informações solicitadas nos exercícios.

abordados nas unidades 5, 6, 7 e 8. Nesta seção, buscamos também revisar e consolidar os conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores desenvolvidos no Ensino Fundamental relacionados à disciplina de Língua Inglesa, mais 

geralmente, 
a temas 
que serão 

especificamente, relacionados ao eixo leitura.
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1 Texts 1 and 2 are about these people. Who are they? In your notebook, write down their 
names and occupations.  

2 In your notebook, write T (True) or F (False). Then correct the false statements.

a. Sparsh Shah was born with a rare disease.

b. Sparsh Shah has a negative view of his condition.

c. Shirley Jackson conducts research in the field of physics.

d. Shirley Jackson is the second African American woman to receive a doctorate from MIT.

3 Focus on the words in bold and choose the correct item that completes each sentence below.

a. In “[…] about her career highlights and the direction of science education.”, we can infer that 
highlight means

 I.  a problem.     II. an important part. 

b. In “[…] continuing her graduate work, in part, to create opportunities […]”, we can infer 
that to expresses

 I.  exemplification.    II. purpose. 

c. In “[…] to create opportunities for other underrepresented minorities at MIT.”, we can infer 
that underrepresented is equivalent to

 I.  sub-representado/a(s) in Portuguese.  II. não representado/a(s) in Portuguese.

4 The website domain can provide indications of the 
website’s area of interest or purpose. Based on the 
sources from Text 1 (<https://indianexpress.com>) 
and Text 2 (<https://news.mit.edu>), which text 
was published in an educational website? Write the 
answer in your notebook.
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 TIP

Apoie-se no vocabulário 
já conhecido para ajudar 
você na compreensão 
do texto.

a b

Observe o contexto para inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas.TIP

Não é necessário compreender todas as palavras do texto para atingir seus objetivos de leitura.TIP

Ao buscar conteúdos para 
estudos e pesquisas escolares na internet, 
preste atenção ao domínio dos sites. Em 
geral, sites com domínio educacional 
(.edu), acadêmico (.ac) ou de uma 
organização não governamental (.org) 
costumam ser confiáveis.

TIP

X

X

X

a. Sparsh Shah, rapper/singer/(singer-turned-motivational) speaker; 
b. Shirley (Ann) Jackson, research scientist/university president.

a. T; b. F. Sparsh Shah has a positive view of his condition.; c. T; d. Shirley Jackson is the first African American woman to receive a doctorate from 
MIT./Shirley Jackson is the second African American woman in the United States to receive a doctorate in physics.

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que indiquem trechos do texto 
que justifiquem suas respostas. Espera-se que eles indiquem os seguintes 
trechos para cada item: a. “born with a rare genetic disorder”; b. “singer-turned-

motivational speaker”, “why [...] think beyond disability”; c. “doctorate 
in physics”; d. “the first African American woman to receive a PhD from 

MIT and the second African American woman in the United 
States to earn a doctorate in physics.”

Ao corrigir o item c do exercício 3, destaque para os alunos que o prefixo under- (em underrepresented) 
traz uma ideia de “abaixo de” e equivale ao prefixo sub- em português.

Text 2 (<https://news.mit.edu>).
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5 Let’s suppose you and a classmate are going to write a text about Shirley Ann Jackson. 
You have to learn more about her and you decide to search the Internet for information. 
Talk to your classmate about how you are going to do this search and evaluate the 
results. The following steps can help you.

 Step I:
Choose a search engine.

 Step II:  
Type the word(s) you're 
looking for in the search box.
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 Step III: 
Use search operators (symbols or words) in the search box to make your search results more 
precise. Here are three common search techniques:

a. Search for an exact match

Tip: 
      Put exact words inside 

quotes.

Search box: 
     “Shirley Ann Jackson”

Situation: 
Find texts about Shirley 
Ann Jackson.

From: <www.google.com>. Accessed on: Mar. 15, 2020.

b. Exclude words from your 
search

Tip: 
Put a minus sign in front of 
a word that you don’t want.

Search box: 
“Shirley Ann Jackson”
interview -biography

Situation: 
Find interviews with 
Shirley Ann Jackson and 
eliminate biographies from 
the results.

From: <www.google.com>. Accessed on: Mar. 15, 2020.
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c. Search for a specific site 
or domain

Tip: 

Put site: in front of a site 
or domain.

Search box: 

“Shirley Ann Jackson”
site:.edu

Situation: 

Find educational websites 
about Shirley Ann Jackson.

From: <www.google.com>. Accessed on: Mar. 15, 2020.

 Step IV:   
Make sure you spell the word(s) you're looking for correctly.

 Step V:
Make sure you don’t put spaces between the symbol or word and your search term. 

 Step VI:
Click on the name of the website that seems to be the most helpful to you. 

 Step VII:  
Evaluate the website to see if it will really help you. Here are five useful questions to ask 
yourself when you are evaluating websites:

a. Who is the author of the website?

b. What is the purpose of the website?

c. When was the website created?

d. Where does the content of the website come from?

e. Why is this website useful for my purpose?

LE@RNING ON THE WEB

Para conhecer dicas de como usar a internet com mais segurança, acesse a Cartilha de Segurança para Internet, 
disponível em: <https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf> (Acesso em: 15 mar. 2020).
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Neste livro, enquanto se aprende a usar a língua inglesa, várias competências e 
habilidades são exploradas. Saber quais são elas pode ajudar você a se engajar 
no processo para desenvolvê-las. Let’s get ready! 

Ao longo das unidades 5, 6, 7 e 8 deste livro (PART 2), as atividades propostas buscam 
desenvolver as seguintes competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) do Ensino Médio.
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Neste livro, enquanto se aprende a usar a língua inglesa, várias competências e 
habilidades são exploradas. Saber quais são elas pode ajudar você a se engajar 
no processo para desenvolvê-las. Let’s get ready! 

Ao longo das unidades 5, 6, 7 e 8 deste livro (PART 2), as atividades propostas buscam 
desenvolver as seguintes competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) do Ensino Médio.

Competências gerais da Educação Básica:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 
culturais, das locais às mundiais, e também participar de 
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais 
de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 
da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana 
e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo 
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e 
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Competências específicas de Linguagens e 
suas Tecnologias para o Ensino Médio:

(consulte a seção Competências e habilidades 
desenvolvidas na página 316) 

 Competência Específica 2

 Competência Específica 4

 Competência Específica 5

 Competência Específica 6

 Competência Específica 7

Habilidades específicas de Linguagens e 
suas Tecnologias para o Ensino Médio:

(consulte a seção Competências e habilidades 
desenvolvidas na página 316) 

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 2:
EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG204.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 4: 
EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 5: 
EM13LGG501, EM13LGG502, EM13LGG503.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 6: 
EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG603, EM13LGG604.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 7: 
EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, EM13LGG704.

Além das competências e habilidades previstas na BNCC do Ensino Médio, este livro resgata diversas habilidades previstas na BNCC do Ensino Fundamental 
(Anos Finais) a fim de revisar e consolidar os conhecimentos desenvolvidos no Ensino Fundamental relacionados à disciplina de Língua Inglesa.

Nesta página, listamos apenas as competências e habilidades desenvolvidas 
nas unidades 5, 6, 7 e 8 (PART 2) e não todas aquelas previstas na BNCC.  
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falar sobre mulheres de destaque nas áreas STEM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática);

compreender e produzir linhas do tempo (timelines);

explorar prefixos e sufixos (prefixes and suffixes);

usar o passado simples (simple past) do verbo be e de

verbos regulares.
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Ada Lovelace
(1815-1852, England)
Mathematician and writer

Marie Curie
(1867-1934, Poland)
Physicist and chemist

Chien-Shiung Wu
(1912-1997, China)
Experimental physicist
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Annie Easley
(1933-2011, United States)
Computer programmer, 
mathematician and rocket scientist

Katia Krafft
(1942-1991, France)
Volcanologist

Maryam Mirzakhani
(1977-2017, Iran)
Mathematician and educator

*STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics

Nesta unidade, 

você vai... 

Women
STEM é um acrônimo criado em 2001 por administradores de uma fundação estadunidense da área científica 

(National Science Foundation – NSF) para se referir aos campos profissionais das disciplinas de Ciência, Tecnologia, 

e Matemática e a um currículo educacional 

que integra conhecimentos e habilidades 
dessas áreas. Destaque 

para os alunos que, 

por se tratar de um 

acrônimo, STEM deve ser 

pronunciado como uma 

mais informações sobre o assunto, 

acesse <www.britannica.com/

topic/STEM-education> (Acesso 

em: 24 fev. 2020).

Consulte as Orientações 

Complementares no Manual 

do Professor.

Engenharia 

palavra e não como 

letras isoladas. Para 
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2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section on page 268 can 
help you.

a. Focus on the photos on the previous page. Who were they? Ask and answer as in 
the example. Take turns.

 Example: Who was Ada Lovelace?
  She was a mathematician and writer from England.

b. Focus on the photos on this page. Who are they? Ask and answer as in the example. Take turns.
 Example: Who is Valentina Tereshkova?
  She is an engineer and cosmonaut from Russia.

c. Can you name other women who were/are famous in STEM?

d. Do you agree with the quote above? Why (not)? 

e. In your opinion, is it easier for women today to pursue a career in STEM? Why (not)?

Unit 5   99

1 Com base no título Women in STEM, nas imagens e na citação abaixo, quais assuntos você 
espera encontrar nesta unidade? 
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“Nothing worthwhile comes easily. 
Don’t let others discourage you or tell you 

that you can’t do it. In my day I was told 
women didn’t go into chemistry. I saw no 

reason why we couldn’t.”

Gertrude B. Elion (1918-1999, United States)
Biochemist and pharmacologist

Valentina Tereshkova
(1937, Russia)
Engineer and cosmonaut LE
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STARTED
GETTING

Shirley Ann Jackson
(1946, United States)
Theoretical physicist and inventor

Celina Turchi
(1952, Brazil)
Epidemiologist and researcher

National Academy of Sciences. Biographical Memoirs: Volume 78. Washington, DC: The National Academies Press, 2000.
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Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (mulheres nas áreas 
STEM) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos devem relacionar o título da 
unidade às imagens e ao fragmento apresentados.

Sugestões de resposta: Mulheres nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)./Mulheres      
               que se destacaram e se destacam nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

que ph em pharmacologist é pronunciado como /f/. 
Com base no que já sabem sobre citações, os alunos 

chemistry e biochemist com “química” e 
“bioquímica”, em português, fica mais 

devem concluir que a frase em questão foi 
dita por Gertrude B. Elion, uma conhecida 

Antes de os alunos lerem a citação apresentada no exercício 1, oriente-os a se apoiarem nas palavras cognatas (discourage, chemistry, biochemist, 
pharmacologist) e no que já sabem sobre citações e o imperativo em língua inglesa – usado em Don’t let. Comente que a semelhança de 

enfrentadas por 
mulheres em determinadas áreas de estudo e trabalho e as palavras-chave women, not (em didn’t), go (into), chemistry, 

c. Personal answer.

d. Personal answers.

e. Personal answers.

evidente quando esses termos 
são pronunciados, já que ch nessas 
palavras tem som de /k/, como qu
em português. Comente também 

no, reason, why pode levá-los a inferirem que Gertrude teve de superar o preconceito em sua carreira. 

bioquímica e farmacologista estadunidense, que viveu 
no século XX. O conhecimento prévio sobre dificuldades 

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 The items below are some of the most significant 
achievements made by women throughout history. 
Read them and make inferences. Then replace each 
icon  with an expression from the box to complete the 
sentences. Write the answers in your notebook.

• a Nobel Prize • an Oscar for Best Director
• her second Nobel Prize • the right to vote

• the Violence Against Women Act

Sources: <www.smithsonianmag.com/history/decade-by-decade-25263355/>; <www.history.
com/topics/womens-history/famous-firsts-in-womens-history>. Accessed on: Feb. 10, 2020.

M
AR

K 
PE

TE
R

SO
N

/C
O

R
BI

S 
/G

ET
TY

 IM
AG

ES

a. In 1903, Marie Curie was the first woman to receive . 
In 1911, at 44, she received .

b. Many women in the USA gained on August 18, 1920.

c. The United States Congress passed in 1994.

d. Kathryn Bigelow was the first woman to win in 2010.

2 Before reading the text on the next page, make predictions about it. 
Focus on its title, layout, pictures and source to choose the correct item 
that completes each sentence below. Write the answers in your notebook.

a. The timeline presents some important 

I.  events in the life of Marie Curie. 

II. achievements of women throughout history.

b. The eight items in the timeline are presented in

 I.  order of relevance.

II. chronological order. 

X

X

3 Which expressions below do you expect to find in the text? Use the Glossary on page 310 
if necessary. Write the answers in your notebook.

 female scientists

 the first woman

 many forms of discrimination

 racial segregation

 gender gap

 wage gap

 overcome obstacles

 celebrate accomplishments

 The Civil Rights Act

 The Equal Pay Act

 The Violence Against Women Act

We use in + year: in 1903

We use on + date: on August 18, 1920

We use at + age: at 44

Language Note

T IP
Observe a 
estrutura do 
texto, a fonte e as 
pistas gráficas 
para formular 
hipóteses sobre a 
finalidade dele.

The Violence Against Women Act is a 
major event in women’s history.

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias 
de leitura diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e/ou o gênero do 
texto, o que favorece o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

a. a Nobel Prize - her second Nobel Prize; b. the right to vote; 
c. the Violence Against Women Act; d. an Oscar for Best Director

Oriente os alunos 
a observarem o 
contexto de cada 
frase do exercício 1
para fazer inferências. 
Ao corrigir o exercício, 
pergunte a eles 
como chegaram às 
respostas. Espera-se 
que eles indiquem que 
como, no item a, há 
duas lacunas a serem 
preenchidas, pode-se 
inferir que se 
referem aos dois 
prêmios Nobel 
recebidos por Marie 
Curie. No item d,
o verbo win indica 
que a frase se refere 
ao outro prêmio 
citado no boxe – 
no caso, o Oscar de 
Melhor Diretor/a. 
Ainda considerando 

não é seu foco principal. Aproveite para comentar que linhas do tempo 
podem abordar um tema geral (como as conquistas das mulheres e das 
cientistas ao longo da história) ou os eventos de destaque na vida de 
uma determinada pessoa.

Ao corrigir o exercício 2, destaque 
para os alunos que Marie Curie é 
mencionada na linha do tempo, mas 

Personal answer.

Observe que, no exercício 3, todos os itens podem ser escolhidos.

as expressões dentro do boxe e os possíveis complementos dos verbos gained e passed, pode-se inferir que, no item b, fala-se de um direito adquirido (no 
caso, the right to vote) e, no item c, de uma lei aprovada no Congresso dos EUA (no caso, the Violence Against Women Act). Aproveite para convidar os alunos a 

acessarem os sites indicados no exercício para conhecer outras conquistas das mulheres ao longo da história.
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READING

4 Read the text below to check your predictions.

Apoie-se nas imagens para ajudar você a 
compreender o que está escrito no texto.

accomplishment: realização • lack: falta, ausência
pursue: seguir • wage: salário

5 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Todos os itens a seguir representam conquistas das mulheres 
ao longo da história. A partir das informações apresentadas na linha do 
tempo, a única conquista que não foi mencionada no texto é a seguinte:

a. o direito ao voto nos Estados Unidos. 

b. a possibilidade de acesso ao ensino superior na América. 

c. a lei de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. 

d. a lei dos direitos civis que acabou com a segregação racial 
nos Estados Unidos.

e. a lei trabalhista de igualdade salarial entre homens e mulheres 
nos Estados Unidos.

TIP
Apoie-se em 
expressões e 
palavras-chave do 
texto para eliminar 
alternativas e 
chegar à resposta 
certa. Essa dica 
pode ajudar você a 
resolver questões 
do Enem.

TIP

Adapted from: IGNOTOFSKY, Rachel. Women in Science: 50 fearless pioneers who changed the world. New York: Ten Speed Press, 2016. E-book.

400 AD
Hypatia of Alexandria was 
the first recorded female 

mathematician.

1833
Oberlin College 

was the first college in 
America to admit women.

1903
Marie Curie was the first 

woman to receive a Nobel 
Prize.

1920
Many women gained 

the right to vote in the 
United States with the 

Nineteenth Amendment.

1941-45
WWII created a new 

workforce of women while 
men were at war. 

Female scientists were 
given new opportunities 

to show their talents.

1963
The Equal Pay Act passed in 
America and stipulated that 
men and women should be 

paid equally for equal work. 
This law helps women 

to overcome the wage gap 
(the fight is ongoing).

1964 
The Civil Rights Act made 

many forms of discrimination 
illegal, ending racial 

segregation in schools and 
workplaces and giving 
more opportunities to 

African-Americans.

NOW
More women than ever 
before are working hard 
to invent, discover, and 
explore the unknown.

Throughout history, many obstacles have stood in the way of women who 
pursued the sciences. A lack of access to higher education and not being paid 
a fair wage are just some of those barriers. Let’s celebrate the milestones in 
history and accomplishments women have made in education and science.

TIMELINE

X

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. 
Oriente os alunos a se apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto 
pode ser lido com diferentes objetivos. Esta subseção engloba tanto a compreensão geral 
quanto a compreensão de informações específicas do texto.

Não há nenhum trecho reescrito na linha do tempo utilizada em Reading. 
Por se tratar de um texto extenso, optou-se por selecionar as principais 
informações para compor um texto menor.

A partir da leitura do boxe Tip, peça aos alunos que relacionem cada 
imagem ao que está escrito sobre cada ano na linha do tempo.

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta uma questão 
com estrutura semelhante à das questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Consulte as Orientações 
Complementares no Manual 
do Professor.

WWII se refere 
à expressão World War II ("Segunda Guerra 
Mundial", em português).
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LE@RNING ON THE WEB

Para ter acesso à Declaração Universal dos Direitos Humanos em inglês, visite: <www.un.org/en/
universal-declaration-human-rights/> (Acesso em: 24 fev. 2020).

POST-READING

9 Discuss the questions below with your classmates. The
Useful Language section on page 268 can help you.

a. According to the timeline, “lack of access to higher education” and 
“not being paid a fair wage” are just two of the obstacles women 
have faced over the years. Can you think of any other? Which ones?

b. In your view, how can society accelerate gender equality? Who 
needs to be involved in fighting against 
gender-specific discrimination?

THINK ABOUT IT!

Com base nos textos lidos 
e no seu conhecimento 
prévio, como a participação 
da mulher na sociedade foi 
se modificando ao longo da 
história? Como você acredita 
que essa participação pode 
ser ampliada?

7 Read the fragment below and focus on the pronoun in bold. What does their refer to? Write 
the answer in your notebook.

“Female scientists were given new opportunities to show their talents.”

8 Now read the cartoon on the right and choose the 
correct item that answers each question below. 
Write the answers in your notebook.

JO
E 

H
O

FF
EC

KE
R

/W
W

W
.S

PO
R

TS
BU

SI
N

ES
SD

AI
LY

.C
O

M

reward: recompensar
file a suit: abrir um processo

a. What lesson does the man teach the young girl?

I.  She is able to play soccer as well as a boy. 

 II. She is not able to play soccer as well as a boy.

b. What does the man realize after reading the 
newspaper article?

I.  Men and women are paid equally for equal jobs.

II. There is a wage gap between men and women. 

X

X

c. Based on the timeline on page 101, disrespect to what Act 
caused this reaction “Women’s soccer team files wage 
discrimination suit”?

I.  The Equal Pay Act (1963). 

II. The Civil Rights Act (1964).

X

6 Answer the questions below in your notebook.

a. Who was the first recorded female mathematician?

b. Who was the first woman to receive a Nobel Prize?

c. Which law started to help women to overcome the wage gap in the USA?

d. Which law started to give more opportunities for African-Americans?

From: <www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/04/11/
Opinion/Cartoon.aspx>. Accessed on: Feb. 24, 2020.

a. Hypatia of Alexandria.; b. Marie Curie.; c. The Equal Pay Act.; d. The Civil Rights Act.
Ao corrigir o exercício 6, destaque para os 
alunos que observar as iniciais maiúsculas ajuda a 
identificar os nomes das mulheres (nos itens a e b) 
e das leis (nos itens c e d).

Female scientists.

Ao corrigir o item c do exercício 8, aproveite para recordar os alunos dos grupos nominais 
(noun phrases) em inglês apresentados na unidade 3. A partir da identificação do verbo file na 
manchete, percebe-se que os grupos nominais “women’s soccer team” e “wage discrimination suit”
exercem, respectivamente, as funções de sujeito e objeto direto. Peça aos alunos que identifiquem 
os núcleos de cada grupo nominal e os termos que os caracterizam. Eles devem indicar que 
women’s e soccer caracterizam o núcleo team (ou seja, o time é de futebol feminino) e wage e 
discrimination caracterizam o núcleo suit (ou seja, a ação judicial é de discriminação salarial). 

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre questões relacionadas ao texto, 
de modo que os alunos possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

a. Personal answers. Suggested answers: Access to 
equal opportunity, lack of women in positions of 

Respostas pessoais.

Com o objetivo de oferecer aos alunos subsídios para responderem às perguntas apresentadas no boxe Think about It!, indique o acesso aos sites <https://interactive.
unwomen.org/multimedia/timeline/womensfootprintinhistory/en/index.html> e <www.nationalgeographic.com/magazine/2019/11/> (Acesso em: 10 mar. 2020). 

power, sexism. b. Personal answers. Suggested answers: End discriminatory laws, increase the number of women in politics and leadership, 
challenge traditional gender stereotyping. Everybody/Our society as a whole needs to be 
involved in fighting against gender-specific discrimination.

Neles, é possível encontrar recursos, como textos informativos e linhas do tempo, sobre o papel das mulheres na construção da história.
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1 Read these fragments from the text on page 101 and focus on the words in bold. Then choose 
the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook.

“Let’s celebrate the [...] accomplishments women have made in education and science.”

“The Civil Rights Act made many forms of discrimination illegal […]”

“More women than ever before are working hard to […] explore the unknown.”

a. We can infer that the prefixes il- in illegal and 
un- in unknown mean

 I. the same as.  II. the opposite of. 

b. We can infer that the suffixes -ment in accomplishments
and -ation in discrimination and education form

I. nouns.   II. verbs.

X

X

2 Copy the tables on the right in 
your notebook and complete 
them by replacing each icon 

 with a word from the text on 
page 101.

3 Go back to pages 98 and 99 and notice the suffixes used to form 
words that describe occupations. Then copy the table on the right 
in your notebook and complete it by replacing the icons  with 
the appropriate words.

VocabularyVocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

O acréscimo de um prefixo 
não modifica a classe 
gramatical da palavra. O acréscimo de 
um sufixo geralmente modifica a classe 
gramatical da palavra. Isso acontece 
tanto em inglês quanto em português.

Prefixes Examples

il- illegal

un-
unknown

Suffixes Occupations

-er/-or

-ist

-ian

Suffixes Examples

-ation

discrimination

education

-ment accomplishment

4 In your notebook, add more words to the previous table. What other occupations 
end in -er, -or, -ist and -ian?

5 Read the quote on the right 
by Valentina Tereshkova and 
replace the icon  with an 
appropriate noun. Use a 
word formed by participate
+ suffix. Write the quote in 
your notebook.

“A bird cannot fly with one wing only. 
Human space flight cannot develop any 
further without the active of women.”

Valentina Tereshkova (1937, Russia)

From: <www.soroptimistinternational.org/a-bird-cannot-fly-with-one-wing-
celebrating-50-years-of-women-in-space/>. Accessed on: Feb. 27, 2020.

TIP

Busque agrupar as palavras pela terminação, como 
teacher e farmer, para estudar e ampliar vocabulário.

TIP
D

1S
K

/S
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U
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ST

O
CK

.C
O

M

PREFIXES AND SUFFIXES

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo 
do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Incentive os alunos a inferirem o significado de cada afixo a partir 
do seu contexto de uso. Observe que outros prefixos e sufixos serão 
explorados de forma contextualizada ao longo da obra.

A partir da leitura do boxe Tip e do exercício 1, peça aos alunos que 
deem exemplos de palavras em português que têm prefixos com ideia de 
oposição ou negação (como ilegal, impessoal, irregular, desconhecido, 
desagradável etc.) e de sufixos que formam substantivos (como 
realização, educação, desenvolvimento, felicidade etc.).

unfair, segregation

-er/-or: educator, engineer, inventor, programmer, 
researcher, writer; -ist: chemist, physicist, scientist, 
volcanologist, epidemologist; -ian: mathematician

Personal answer. Suggested occupations: -er: manager, singer, waiter; -or:

participation

actor, director, doctor; -ist: dentist, journalist, pianist; -ian: electrician, librarian, musician.
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

SIMPLE PAST

Read these fragments from the timeline on page 101 and focus on the verbs in bold to do 
exercises 1 and 2 in your notebook. 

1833: “Oberlin College was the first college in America to admit women.”

1903: “Marie Curie was the first woman to receive a Nobel Prize.”

1941-45: “WWII created a new workforce of women while men were at war.”

verb bebe, regular verbs

1 Choose the correct item that completes the statement below.

The fragments above refer to events in the past that

a. are finished.   b. are not finished.X

2 Replace each icon  with was or were to complete the 
statements below.

a. In affirmative sentences, when the subject is I/he/she/it, 
we use .

b. In affirmative sentences, when the subject is you/we/they, 
we use .

“Oberlin College was” = It was

“Marie Curie was” = She was

“men were” = they were

In negative sentences, 
the forms of the verb be in 

the simple past are

wasn’t = was not

weren’t = were not

Language Note

Language Note3 The sentences below are about the women on pages 98 and 
99. In your notebook, rewrite them using their names as in the 
example. Replace each icon  with was, wasn’t, were or weren’t. 

Example: a.  She born in England. 
Ada Lovelace was born in England.

b. She  a volcanologist.

c. They  mathematicians.

d. She a Japanese experimental physicist.

e. They born in the United States, but in Poland and Iran, respectively.

Now read these fragments from the timeline on page 101 and focus on the verbs in bold to do 
exercises 4 and 5 in your notebook.

1920: “Many women gained the right to vote in the United States [...]”

1941-45: “WWII created a new workforce of women while men were at war.”

1963: “The Equal Pay Act passed in America and stipulated that men and women should be 
paid equally for equal work.”

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de uso da língua. 

a. was; b. were

b. Katia Krafft was a volcanologist.; c. Ada Lovelace, Annie 
Easley and Maryam Mirzakhani were mathematicians.; 
d. Chien-Shiung Wu wasn’t a Japanese experimental 
physicist.; e. Marie Curie and Maryam Mirzakhani weren’t

Oriente os alunos a inferirem as regras 
por meio da observação dos exemplos.

born in the United States, but in 
Poland and Iran, respectively.
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4 Choose the correct item that completes the statement below.

The fragments on the previous page refer to events that happened at

a. a specified time in the past.   b. an unspecified time in the past.

5 What do the verbs gained, created, passed and stipulated have in common? Complete the 
statement below.

They are examples of regular verbs in the simple past. They all end in .

6 There are three different ways to pronounce the -ed ending of regular verbs in the simple 
past: /t/, /d/ or /Id/. Listen to the recording and repeat the verbs below.

a. /t/: passed, worked, watched, helped, developed

b. /d/: gained, used, called, followed, received 

c. /Id/: created, stipulated, completed, needed, conducted

7 Copy the table below in your notebook. Based on the examples, infer the spelling rules 
for regular verbs in the simple past and replace the icon  with the correct answer.
Example: a. ed

X

6

Spelling rules for regular verbs in the simple past Examples

a. most verbs: verb + gain  gained play  played

b. verbs ending in e: verb + create  created die  died

c. *verbs ending in consonant + vowel + consonant: verb + + ed bar  barred plan  planned

d. verbs ending in consonant + y: - y + + ed marry  married study  studied
* We do not double the final consonant when the stress is on the first syllable. For example: offered, visited.

8 Get to know more about Dr. Shirley Ann Jackson. Read this text 
about her and replace each icon  with an appropriate verb from the 
box below. All the verbs are regular and should be in the simple past. 
Write the answers in your notebook.

conduct • develop • follow • receive

From: <www.black-inventor.com/dr-shirley-jackson>. Accessed on: Feb. 26, 2020.
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Dr. Shirley Ann Jackson, a theoretical physicist and famous black inventor, 
has been credited with making many advances in science. She first  an 
interest in science and mathematics during her childhood and  experiments and studies, 
such as those on the eating habits of honeybees. She  this interest to the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) where she  a bachelor, and doctoral degree, all in the field of 
physics. In doing so she became the first African-American woman to earn a Ph.D. from MIT.

bachelor: graduação, 
bacharelado
doctoral degree/Ph.D. 
(postgraduate degree): grau 
de doutor
honeybee: abelha

Go to Language Reference + Extra Practice on page 290.

LE@RNING ON THE WEB

Para conhecer mais sobre a carreira de Shirley Ann Jackson, seus 
prêmios e realizações, visite: <www.howard.edu/library/reference/
cybercamps/camp99/diana/defaultw2.htm> (Acesso em: 26 fev. 2020).

Há três possibilidades de pronúncia 
para a terminação -ed: 1. /t/, sempre 

que a pronúncia do verbo no infinitivo terminar nas consoantes surdas 
/p/, /k/, /f/, /s/, /ks/, /∫/, /t∫/, como em helped, worked, laughed, passed, 
fixed, washed, watched; 2. /d/, sempre que a pronúncia do verbo no 
infinitivo terminar em vogal ou nas consoantes sonoras /b/, /g/, /ӡ/, /dӡ/, 

/l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /v/, /z/, como em copied, climbed, begged, 
massaged, changed, called, confirmed, cleaned, offered, 
received, realized; 3. /Id/, sempre que a pronúncia do verbo no 

infinitivo terminar nas 
consoantes oclusivas 

b. d ; c. final/last consonant; d. i

Para ajudar os alunos a fazerem o exercício 8, 

developed, conducted, 
followed, received

-ed

oriente-os a se apoiarem nas palavras cognatas (como conduct, receive, interest, experiments etc.) e, se necessário, consultar a seção Glossary na página 310).

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor. 

alveolares /d/, /t/, 
como em needed, founded, created, 
stipulated, completed, conducted.
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2  Based on the previous exercise, choose one of the three women who were influential in STEM 
to prepare a short oral presentation about her. Use your own words to talk about her. The 
Useful Language section on page 268 can help you. 

3  Listen to the 
beginning of a short 
lesson in which the 
narrator talks about 
a woman in STEM. 
Who was she? 
Choose the correct 
item and write the 
answer in your 
notebook.
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OralOral SKILLS

1  Get to know other inspiring women who were influential in STEM. In pairs, ask and answer 
questions about them. Use the questions in the box to help you. Take turns.

Who was (name)?

Where was she born?

7

When was she born?

Why was she important?

Name: Dorothy Vaughan
Occupation: mathematician and 
human computer
Country of birth: United States
Date of birth: September 20, 1910
Date of death: November 10, 2008 
(aged 98)
Famous for: She was the first 
African-American woman to 
supervise a group of staff at the 
National Advisory Committee for 
Aeronautics (NACA), predecessor 
of NASA.
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a. Mary Anning b. Marie Curie X c. Maria Goeppert

Name: Maria Laura Mouzinho 
Leite Lopes
Occupation: mathematician
Country of birth: Brazil
Date of birth: January 18, 1917
Date of death: June 20, 2013 
(aged 96)
Famous for: She was the first 
Brazilian woman to receive a 
doctorate in mathematics (1949).
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Name: Rosalind Franklin
Occupation: chemist and X-ray 
crystallographer
Country of birth: England
Date of birth: July 25, 1920
Date of death: April 16, 1958 
(aged 37)
Famous for: She helped discover 
the structure of DNA.
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Para agilizar a apresentação dos alunos preparada no exercício 2, 

Uma alternativa é pedir aos alunos, caso seja possível, que produzam podcasts de suas 
apresentações e que os compartilhem entre todos. Ao final, os podcasts podem ser 
divulgados no blogue da escola.

Sources: <www.britannica.com/biography/Dorothy-Vaughan>; <http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/7890_3786_ID.pdf>; <www.scielo.org.co/scie
lo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-65862015000100016>; <https://profiles.nlm.nih.gov/spotlight/kr/feature/biographical>. Accessed on: June 19, 2020.

organize a turma em grupos de três alunos, cada um tendo escolhido uma personalidade feminina diferente. Dessa forma, cada aluno fará sua 
apresentação para os outros dois e todos do grupo terão acesso a apresentações sobre as três mulheres apresentadas no exercício 1. 

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão 
e produção oral em diversos contextos discursivos.

Relembre os alunos das regras para o uso de preposições antes de anos e datas apresentadas no boxe Language Note na página 100. Certifique-se 
também de que eles saibam que, antes dos nomes dos países, deve-se usar a preposição in (como em She was born in the United States.). 

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor. 
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4 Listen to the recording again and write 1-8 to order the events 
below. Write the answers in your notebook.

a. She returned to Warsaw.

b. She was born in Warsaw.

c. She studied in a secret institution.

d. She worked as a governess and tutor.

e. She returned to Paris and married Pierre.

f. She moved to Paris to study at a reputed institution.

g. She earned both a physics and mathematics degree.

h. She met a physicist called Pierre, who shared his lab with her.

5 Listen to the recording once more and choose the correct item that answers each question 
below. In your notebook, take notes of key words/expressions and write your answers.

a. What was the heart of her research?

I.  Radioactivity. 

 II. Dinosaur fossils.

b. What was she like as a student?

 I.  She wasn’t very excited about mathematics.

 II. She was a brilliant student, but faced some obstacles. 

c. What happened to her during her studies in Paris? 

 I.  She survived largely on bread and tea. 

 II. She married a physicist and they worked together.

d. What did she find when she returned to Warsaw? 

I.  It was possible for a woman to have an academic position.

 II. It was still a challenge for a woman to have an academic position.

6 Listen to the recording again and check your answers to exercises 4 and 5.

7 In pairs, ask and answer the questions below.

a. In your opinion, is the woman mentioned in the recording an inspiring figure? 
Why (not)?

b. What challenges, if any, do you believe women still face today when pursuing a career 
in STEM?

X

X

X

X

7

7

7

LE@RNING ON THE WEB

Para ter acesso ao vídeo completo, do qual o trecho de áudio desta seção foi extraído, e conhecer os demais 
acontecimentos na vida de Marie Curie, visite: <www.ted.com/talks/shohini_ghose_the_genius_of_
marie_curie/> (Acesso em: 26 fev. 2020).

TIP
Antes de ouvir o 
áudio, leia os itens 
do exercício 4 
para conhecer as 
informações solicitadas. 
Você deverá prestar 
atenção a elas durante 
a escuta. Faça isso em 
todos os exercícios de 
compreensão oral.

7

1

2

3

8

4

5

6

a. Personal answers.; b. Personal answer. Suggested answer: Income inequality (not getting paid as 
much as men), pregnancy discrimination in the workplace, stereotype threat.
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Nesta unidade, você leu, na página 101, uma linha do tempo (timeline) que apresenta os 
eventos que marcaram, ao longo da história, as conquistas das mulheres nas ciências. 
Uma linha do tempo, que oferece uma representação visual de eventos em ordem 
cronológica, pode nos ajudar a entender melhor acontecimentos relacionados a um tema 
durante um período de tempo ou à vida de uma pessoa. A seguir, você encontra outro 
exemplo de linha do tempo, que destaca os principais acontecimentos na vida de Marie 
Curie. Com um colega, identifique características do gênero linha do tempo que você 
encontra nos textos lidos.

Won Nobel 
Prize in physics.

Won Nobel 
Prize in 
chemistry.

Invented the term 
radioactivity and 
announced discovery 
of polonium.

Announced 
discovery of radium.

Became first 
woman professor 
at the Sorbonne.

Died in France, from 
longtime exposure 
to radiation.
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July 18, 1898

July 26, 1898

November 5, 1906 July 4, 19341903 1911

Born in Warsaw, 
Poland, as Maria 
Sklodowska.

Registered at the 
Sorbonne under 
the name Marie.

Married 
Pierre Curie.

November 7, 1867

July 26, 1895

1891

Adapted from: MELTZER, Brad. I am Marie Curie. New York: Penguin Group, 2019.

“Nothing in life is to be feared. 
It is only to be understood.”
Marie Curie
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Marie in her laboratory.

Writing
Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos identifiquem a presença de anos e/ou datas em destaque e dispostos em 
ordem cronológica, além de frases curtas relacionadas a cada ano ou data. Os alunos devem perceber 
também a possibilidade de se organizar as informações na direção vertical ou horizontal e de se 
incluir imagens ilustrativas. Aproveite para perguntar se eles já leram outras linhas do tempo tanto em 
inglês quanto em português. É possível que eles já tenham visto linhas do tempo usadas em livros de 
História para sintetizar os principais acontecimentos históricos em um determinado período. 

Não há nenhum trecho reescrito na linha do tempo utilizada em 
Writing. Por se tratar de um texto extenso, optou-se por selecionar 
as principais informações para compor um texto menor.
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Com base nas linhas do tempo que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de 
escrever a linha do tempo de alguma mulher que você admira. Dessa forma, os 
membros da sua comunidade escolar podem vir a saber mais sobre quem você admira 
e os acontecimentos que marcaram a vida dessa pessoa.

BE
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U
M

I

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Pense em uma mulher de destaque 

na história que você admira. Ela pode 

pertencer às áreas STEM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática) ou 

ter atuado em outra área.

2. Descubra mais sobre sua vida e carreira. 

Faça buscas em fontes impressas e/ou na 

internet e consulte diferentes fontes para 

verificar as informações obtidas.

3. A partir das informações encontradas, 

como datas de nascimento/falecimento, 

lugar de nascimento, prêmios, realizações, 

decida quais informações você deve incluir 

na linha do tempo.

4. Organize as informações selecionadas 

em ordem cronológica. 

5. Faça um rascunho da linha do tempo 

no caderno.

6. Inclua fotos da pessoa com legendas 
para ilustrar seu texto. Se desejar, inclua 
citações para acompanhar alguma das 
fotos utilizadas.

7. Troque linhas do tempo com um colega 
e discuta os textos elaborados. Nesta 
etapa de revisão, considere as seguintes 
perguntas:

a. As informações sobre a pessoa, como 
datas e lugares, estão corretas?

b. É recomendável retirar ou incluir alguma 
informação?

c. As palavras estão escritas corretamente?

d. O simple past foi utilizado para descrever 
eventos no passado?

8. Faça as correções necessárias.

9. Escreva a versão final da linha do tempo 
à mão ou, se possível, com o auxílio de 
um computador.

Agora que sua linha do tempo está pronta, é importante pensar em como 
compartilhá-la com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar 
todas as linhas do tempo no mural da sala ou da escola. Para as linhas do tempo 
criadas com o auxílio de um computador, é possível compartilhar os textos no próprio 
site ou blogue da escola. A partir das reações dos colegas e de outras pessoas ao seu 
texto, você pode aprimorá-lo ainda mais.

TIP
Ao selecionar fontes 
confiáveis na internet 
para pesquisas escolares, 
busque privilegiar 
sites em que o domínio 
seja educacional (.edu), 
acadêmico (.ac) ou de 
uma organização não 
governamental (.org).
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texto, você pode aprimorá-lo ainda mais.

Ao selecionar fontes 
confiáveis na internet 
para pesquisas escolares, 
busque privilegiar 
sites em que o domínio sites em que o domínio sites
seja educacional (.edu), 
acadêmico (.ac) ou de 
uma organização não 
governamental (.org).

Destaque a importância de revisar e 

os alunos deve ajudá-los a reverem sua produção de forma colaborativa.
reescrever todos os textos que produzimos. A troca de textos entre 
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Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

1 Before reading the whole text below, make predictions about 
it. Focus on its title, picture and first paragraph to answer 
the following questions in your notebook.

a. Who is the text about?

b. What were her occupations?

c. Was she an extraordinary woman in STEM?

d. What family member encouraged her to pursue her career?

e. What type of information about her do you expect to find 
in the text? 

Questions and short answers 
with was/were:

Was she/he/it…? 

Yes, he/she/it was.; 
No, he/she/it wasn’t.

Were you/we/they…? 

Yes, you/we/they were.; 
No, you/we/they weren’t.

Language Note

Read the text below and do exercises 2 and 3.

www.tynker.com/blog/articles/success-stories/annie-easley-a-lifetime-of-shooting-for-the-stars

Annie Easley’s extraordinary life as a computer programmer, mathematician, 

and rocket scientist was guided by her mother’s words of wisdom: “You can be 

anything you want to. It doesn’t matter what you look like, what your size is, what 

your color is. You can be anything you want to, but you do have to work at it.”

Without Annie Easley, hybrid vehicles (or spaceflight as we know it) might not 

exist. During her 34-year career at NASA, she also worked on alternative energy, storage batteries, and was key to the 

development of Centaur, a high energy booster rocket. According to NASA, she “developed and implemented the code 

used in researching energy-conversion systems, and analyzed alternative power technology.” Across Annie’s various 

projects, her drive, desire to learn, and perseverance remained constant. In her words, “Everything I ever worked on has 

brought satisfaction, knowing that I was a part of doing something.” […]

Annie’s impact and influence weren’t limited to her career – she devoted much of her time to bettering her workplace 

and community. As an EEO counselor at NASA she “helped supervisors address issues of gender, race, and age.” She 

also taught other African-Americans how to pass the required literacy test in order to vote and tutored students in her 

community, inspiring female and minority students to explore STEM. […]

From: <www.tynker.com/blog/articles/success-stories/annie-easley-a-lifetime-of-shooting-for-the-stars/>. Accessed on: Feb. 27, 2020.
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Ative seu conhecimento prévio sobre o tema do texto para favorecer o estabelecimento 
de hipóteses sobre o que será lido.

TIP

Annie Easley: A Lifetime of Shooting for the Stars

Annie EasleyWomen in STEM

Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, com questões relevantes para o 
desenvolvimento de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.

a. Annie Easley.; b. She was a computer 
programmer, mathematician and rocket 
scientist.; c. Yes, she was.; d. Her mother.; 
e. Personal answer.

Destaque para os alunos a forma interrogativa e as respostas 
curtas do verbo be no simple past apresentadas no boxe
Language Note. Essas formas serão retomadas na seção 

Language Reference + Extra Practice na página 290.
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2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

A cientista Annie Easley (1933-2011), que estudou energia solar e eólica, 
trouxe várias contribuições ao longo de mais de trinta anos de carreira, 
exceto a seguinte:

a. trabalhou com energia alternativa e contribuiu para a criação de 
veículos híbridos.

b. dedicou parte do seu tempo à melhoria do seu ambiente de 
trabalho e comunidade. 

c. publicou obras sobre gênero, etnia e idade durante o tempo em 
que trabalhou para a NASA.

d. desenvolveu e implementou o código utilizado na pesquisa de 
sistemas de conversão de energia.

e. treinou afro-americanos da sua comunidade para fazer o teste de 
alfabetização destinado a eleitores.

X

3 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 268 
can help you.

a. Do you agree with Annie’s mother’s words of wisdom? Why (not)? How does it relate to 
Gertrude’s quote on page 99?

b. According to the text, Annie’s impact and influence weren’t limited to her career. In your opinion, 
why is it important when people like Annie Easley devote some time to better the community?

TIP
Apoie-se em 
palavras-chave 
das alternativas 
de resposta para 
verificar se as 
informações 
apresentadas 
em cada uma 
delas podem ser 
encontradas no 
texto. Essa dica 
pode ajudar você a 
resolver questões 
do Enem.

THINK ABOUT IT!

As palavras da mãe de Annie encorajaram sua filha a acreditar em si própria e a lutar pelo que desejava. No 
cartum da página 102, o homem também busca mostrar à menina que ela é capaz de jogar futebol. Na sua 
opinião, qual é a importância de se acreditar na própria capacidade?  

O site do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) disponibiliza diversos recursos, como panfletos, artigos, 
publicações em geral, com dados sobre igualdade de gênero. A partir do link indicado abaixo, é possível ter acesso a textos 
que apresentam e discutem dados gerados em levantamentos feitos pela instituição:

 https://data.unicef.org/topic/gender/overview/

Para conhecer um pouco sobre a vida e a carreira de outras mulheres inspiradoras nas áreas STEM – Pooja Chandrashekar, 
Dr. Jedidah Isler, Elizabeth Blackwell, Mae Jemison e Dr. Jane Goodall – leia cinco biografias curtas disponíveis em

 https://news.janegoodall.org/2018/03/08/5-powerful-women-stem-need-know/

Para ler depoimentos de mulheres que se destacam hoje nas áreas STEM, em que elas citam, por exemplo, as 
justificativas por terem escolhido suas profissões e as principais realizações e conquistas profissionais, visite:

 www.nasa.gov/careers/women-of-stem

Para assistir a uma palestra em que Jedidah Isler, uma astrofísica negra que vem se destacando na sua área, conta 
sobre sua inspiradora trajetória pessoal e profissional, visite:

 www.ted.com/talks/jedidah_isler_the_untapped_genius_that_could_change_science_for_the_better/

RECOMMENDED RESOURCES

(Acesso em: 27 fev. 2020)

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que 
relacionem cada alternativa não selecionada 
a um trecho do texto, indicando as expressões 
e palavras-chave que os ajudaram a identificar 
esses trechos e, assim, eliminar alternativas de 

a. Personal answers.

b. Personal answer.

Resposta pessoal.

resposta. Espera-se que eles indiquem os trechos a seguir: a. “Without Annie Easley, hybrid vehicles (or spaceflight as we know it) might not exist. During her 

NASA, she also worked on alternative energy [...]”;  b. “[…] she devoted much of her time to bettering her 
workplace and community.”;  d. “[…] she 'developed and implemented code used in researching 

e. “She also taught other African-Americans how to pass the required literacy test in order to vote […]”.

34-year 
career at 

energy-conversion 
systems […]'”; 
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falar sobre jovens infl uentes;

compreender e produzir 
entrevistas (interviews);

explorar expressões 
idiomáticas (idioms);

usar o passado simples (simple 
past) de verbos irregulares.

idiomáticas (idioms);idioms);idioms

usar o passado simples (simple 
past) de verbos irregulares.past) de verbos irregulares.past

Nesta unidade, você vai... 
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2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section on page 269 
can help you.

a. Do you know any of these people? If so, who? What do they do?

b. Can you name other influential teens?

c. Based on the magazine headline above, who is Adut Akech?

d. In your opinion, what makes someone a real role model? Who is your role model? Why?

STARTED
GETTING

Unit 6   113

1 Com base no título 
Influential Teens, nas 
imagens e na manchete 
de revista ao lado, 
quais assuntos você 
espera encontrar nesta 
unidade? 
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From: <www.glamourmagazine.co.uk/article/adut

-akech-model-interview>. Accessed on: Mar. 2, 2020.From: <www.glamourmagazine.co.uk/article/adut

-akech-model-interview>. Accessed on: Mar. 2, 2020.

From refugee to runway star: 

meet Adut Akech, the world's most 

in-demand fashion model 

A real role model.
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Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (adolescentes 
influentes) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos devem relacionar o título 
da unidade às imagens e à manchete de revista apresentadas.

Sugestões de resposta: Adolescentes 
influentes.; Adolescentes que são 
influenciadores.

Pergunte aos alunos quais palavras da manchete de 
revista apresentada eles já conhecem e destaque as 
palavras cognatas (refugee, model, real). Comente o uso 
das preposições from (que indica origem) e to (que indica 
destino), auxiliando os alunos a concluir que Adut passou 
de refugiada a estrela. Destaque os grupos nominais 
"the world’s most in-demand fashion model" e "A real role 
model." e pergunte aos alunos qual é o núcleo de cada 
um. Espera-se que eles indiquem que é model nos dois 
casos. Pergunte, então, quais os dois tipos de modelo que 
Adut Akech é, concentrando-se nas expressões fashion 
model e role model. Pela possível familiaridade com o 
termo fashion e pela foto, os alunos devem concluir que 
Adut é uma modelo de moda. Pela indicação de que ela 
foi refugiada (refugee) antes de se tornar uma estrela e 
pela presença do adjetivo real, os alunos podem concluir 
que ela é também um modelo a ser seguido na vida por 
sua história de superação. Assim, os alunos devem inferir 
que role model se refere a alguém que é admirado e cujo 
comportamento é seguido por outras pessoas.

a. Personal answer. They are Malala Yousafzai (activist), Han Hyun Min (model), BTS (boy band), Marley Dias (writer/
activist), Maisa Silva (TV hostess/actress) and Sheku Kanneh-Mason (musician/cellist). 

b. Personal answer. c. She is a (fashion) model./She is a runway star. d. Personal answers.

Consulte as Orientações 
Complementares no Manual 
do Professor.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 In your opinion, what makes a person influential? 
In pairs, discuss the importance of the items below 
and rank them (1-5) according to how relevant you 
consider them.

 number of followers on social media

 being passionate about what you do

 being authentic and honest in your actions

 being able to communicate your ideas effectively 

 breaking out of your comfort zone N
EL
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2 Go back to pages 112 and 113 and take a look at the photos of Marley Dias and Sheku 
Kanneh-Mason. The text on the next page is about them. Which words and expressions 
below do you think are related to each of them? Use the Glossary on page 310 if necessary. 
Write the answers in your notebook.

 avid reader

 books

 classical music

 female protagonist

 international tour

3 Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title, 
structure, pictures and source to answer the questions below in your notebook.

a. Where was the text published?

b. When was it published?

c. Why are Marley Dias and Sheku Kanneh-Mason in it?

 library

 play cello

 publish a book

 release an album

 young musician

TIP
Ao ler textos na internet, observe que a fonte de alguns termos ou expressões pode ter uma cor diferente 
para indicar que se trata de um link (também chamado de hiperlink) para outra página. Essa possibilidade de 
“navegar” de uma página da internet para outra é uma das características da leitura de hipertextos digitais.

TIP Use informações não verbais sobre Marley Dias e Sheku Kanneh-Mason para favorecer o 
estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido.

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias 
de leitura diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos 
sobre o tema e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento 
de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

Personal answer.

Certifique-se de 
que os alunos 
entenderam que, 
no exercício 1, 
devem numerar 
os itens de 1 a 5, 
sendo 1 o que 
consideram mais 
relevante e 5 o 
menos relevante 
para tornar uma 
pessoa influente. 
Aproveite para 
discutir que a 
influência de 
alguém não 
se restringe 
a contextos 
digitais, mas 
inclui também 
sua influência 
em seus grupos 
sociais mais 
próximos.

Para ajudar os alunos a responderem ao exercício 2, 
oriente-os a se apoiarem nos elementos das fotos 
das páginas 112 e 113. Os alunos devem perceber 
a relação de Marley Dias com os livros e de Sheku 
Kanneh-Mason com a música.

Suggested answers: Marley Dias: avid reader, books, female 
protagonist, library, publish a book; Sheku Kanneh-Mason: 
classical music, international tour, play cello, release an album, 
young musician

a. TIME (magazine)/time.com.; b. (December 7,) 2018.; c. Because they 
were (two of) TIME's most influential teens of 2018.
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5 Responda à questão abaixo em seu caderno.

A partir das informações apresentadas no texto, o único item 
que não corresponde a um feito de um dos jovens é o seguinte

a. Marley, por meio de uma hashtag (#1000BlackGirlBooks), ajudou 
a distribuir milhares de livros com protagonistas negras. 

b. Marley publicou seu próprio livro em que ela encoraja crianças 
a mudarem o mundo. 

c. Sheku, por meio de uma hashtag (#cellobae), ganhou 
visibilidade em uma cerimônia de casamento. 

d. Sheku está se preparando para lançar seu primeiro álbum e 
começar uma turnê internacional. 

e. Sheku se tornou o primeiro músico negro a vencer uma 
competição da BBC de grande prestígio.

X

READING

4 Read the text below to check your predictions.
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https://time.com/5463721/most-influential-teens-2018/

TIME’s 25 Most Influential Teens of 2018
BY TIME STAFF. UPDATED: DECEMBER 10, 2018 11:36 AM ET | ORIGINALLY PUBLISHED: DECEMBER 7, 2018 9:00 AM EST

Marley Dias, 13 
When Marley Dias was in the sixth grade, she encountered a problem: “At home I 

always got to see black girls and diverse experiences being reflected in the books 

I read,” Dias tells TIME. “But at school, I did not have access to those experiences.” 

So Dias, an avid reader, embarked on a mission to collect one thousand books 

featuring black female protagonists (mostly from donations), and distribute them 

to communities in need. Since its launch in 2015, #1000BlackGirlBooks has helped 

distribute more than 11,000 books to libraries, schools and community organizations around the world. And 

Dias, now a high school freshman, recently published her own book, Marley Dias Gets It Done: And So Can You. 

Her goal, she says, is to ensure that “kids know that changing the world should not be something that feels 

imaginary, but something that you have the power to do today and always.” — Rachel E. Greenspan

Sheku Kanneh-Mason, 19 
Millions first encountered Sheku Kanneh-Mason during the Royal Wedding, at which 

the cello prodigy was personally chosen by Prince Harry and Meghan Markle to play 

while they stepped out to sign their registry. (Social media affectionately dubbed 

him #cellobae.) But even before then, the teenage Brit was making waves in classical 

music: In 2016, Kanneh-Mason became the first black musician to win the BBC’s 

prestigious Young Musician of the Year award. Since then, he has released a record-setting classical album, 

announced an international tour, and continued to bring new fans to classical music. “The music itself can 

appeal to anyone,” he says. “It’s just a case of people having the chance to hear it or see it.” — Casey Quackenbush

TIP
Observe que 
hashtags, como 
#1000BlackGirlBooks e 
#cellobae, são utilizadas 
nas mídias sociais para 
divulgação de ideias, 
pessoas, produtos etc., 
porque seu uso facilita a 
localização de conteúdos 
sobre o assunto indicado 
em cada hashtag.

From: <https://time.com/5463721/most-influential-teens-2018/>. 
Accessed on: Mar. 2, 2020.appeal: agradar • ensure: garantir • launch: lançamento
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Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda 
que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

A partir da leitura do segundo boxe Tip da página anterior, pergunte aos alunos quais (hiper)links poderiam ser clicados caso o 
texto sobre Marley Dias e Sheku Kanneh-Mason estivesse em um suporte digital e o que eles esperariam encontrar na página que 
seria aberta a partir de cada (hiper)link. Espera-se que os alunos indiquem os (hiper)links TIME STAFF, #1000BlackGirlBooks, Sheku
Kanneh-Mason, #cellobae e BBC’s prestigious Young Musician of the Year award e digam que eles podem trazer mais informações, 
respectivamente, sobre os autores do texto, a campanha de distribuição de livros feita por Marley, o próprio músico, a divulgação 

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta uma questão com estrutura semelhante às das 

questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 5, peça aos alunos que indiquem o trecho que justifique a resposta correta. Espera-se que 
eles indiquem o trecho “Since then, he has released a record-setting classical album, announced an international tour, 
and continued to bring new fans to classical music.”, que mostra que Sheku já lançou seu álbum e anunciou sua turnê 
internacional e não está se preparando para isso, conforme diz o item d. 

da participação de Sheku no casamento real e o prêmio recebido por ele. Outras 
respostas sobre as expectativas em relação a cada (hiper)link são possíveis.

A partir da leitura do boxe Tip, pergunte aos 
alunos se eles costumam usar hashtags para 
divulgar ou localizar conteúdos. Comente 
também que, em #cellobae, o termo bae é a 
abreviação de babe ou baby, geralmente utilizado 
para se referir a um namorado ou namorada.

Unit 6   115

D3_4085_ING_EM_LA_112a125_U6.indd   115D3_4085_ING_EM_LA_112a125_U6.indd   115 24/07/20   15:5424/07/20   15:54



6 Based on the text, replace each icon  with Marley or Sheku to complete the sentences 
below. Write the answers in your notebook.

a. is a teenager from Great Britain.

b. is very enthusiastic about reading.

7 In your notebook, write T (True) or F (False). Then correct the false statements.

a. Marley got to see black girls in the books she read at school.

b. Marley wants kids to know that they have the power to change the world.

c. Sheku was the winner of a respected award after playing the cello at the 
Royal Wedding. 

d. Millions of people got to know Sheku Kanneh-Mason because he played at 
the Royal Wedding.

8 Read the fragments below and focus on the pronouns in bold. What do they refer to? Write 
the answers in your notebook.

a. “Since its launch in 2015 […]”

b. “[…] while they stepped out to sign their registry.”

c. “[…] having the chance to hear it or see it.”

9 Read the fragments below and focus on the words in bold, which refer to specific past 
events. What were they? Write the answers in your notebook.

a. “But even before then, the teenage Brit was making waves in classical music […]”

b. “Since then, he has released a record-setting classical album […]”

POST-READING

10 Discuss the questions below with your classmates. The 
Useful Language section on page 269 can help you.

a. According to Marley Dias, at home she always got to 
see black girls and diverse experiences being reflected 
in the books she read. In your opinion, why is this 
important? Do you usually see diverse experiences and 
perspectives in the books you read? If so, which ones?

b. Sheku believes that people can be interested in classical 
music if they have the opportunity to hear it or see it. 
Do you agree with him? Why (not)?

THINK ABOUT IT!

De acordo com o texto, Marley 
Dias quer se assegurar de que 
as crianças saibam que mudar o 
mundo deve ser algo que você tem 
o poder de fazer hoje e sempre. 
Na sua opinião, como você pode 
fazer a sua parte para ajudar a 
mudar o mundo para melhor? 
Em que situações do dia a dia da 
sua escola ou comunidade você 
acredita que poderia contribuir?

LE@RNING ON THE WEB

O violoncelista Sheku é um dos sete irmãos músicos da família Kanneh-Mason. Para conhecer mais sobre 
essa família de músicos talentosos, visite: <www.classicfm.com/artists/sheku-kanneh-mason/kanneh-
masons-family-father-mother-siblings/> (Acesso em: 2 mar. 2020). Para ouvi-los tocar, visite: 
<www.kannehmasons.com/media-2> (Acesso em: 2 mar. 2020).

c. played the cello at a royal wedding.

d. is a first-year student in high school.

a. Sheku; b. Marley; c. Sheku; d. Marley

a. F. Marley got to see black girls in the books she read at home.; b. T.; c. F. Sheku was 
the winner of a respected award before playing the cello at the Royal Wedding.; d. T.

a. #1000BlackGirlBooks; b. Prince Harry and 
Meghan Markle; c. classical music

a. the Royal Wedding; b. BBC’s prestigious 
Young Musician of the Year award in 2016

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre questões relacionadas ao texto, 
de modo que os alunos possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

Personal answers.

Respostas pessoais.
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1 Read this fragment from the text on page 115 and focus on the expression in bold. Then 
choose the correct item that completes each sentence below. Make inferences and write 
the answers in your notebook. 

“But even before then, the teenage Brit was making waves in classical music […]”

a. The expression make waves means

 I. to be very active in a way that makes people notice you. 

 II. to move your hand from side to side in the air to attract attention.

b. The expression is used in

 I.  a formal context.    II. an informal context. 

2 Expressions like make waves are sometimes difficult to 
understand because their meaning is different from the meaning 
of the separate words. Expressions like this are called idioms. 
Based on the definitions in the box, try to infer the meaning of the 
idioms (a-c). Write the answers in your notebook.

  because of their personal qualifications or efforts

  happening whenever someone asks

  to be or do something so important that it will be recorded in history

X

X

VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

IDIOMS

So, who is Sheku? He makes what he plays sound important, even 
when it isn’t. He produces passion on demand.

He’s the son of parents from Antigua and Sierra Leone, and grew 
up in Nottingham with six siblings, each of them a strikingly gifted 
musician in their own right. 

With his new album set to make history in the UK album chart, 
Sheku Kanneh-Mason continues to win over the world – and now, 
he’s officially inspired a new generation of young cellists.

    From: <www.latimes.com/entertainment-arts/story/2019-12-04/sheku-kanneh-mason-los-angeles-tour-review>. Accessed on: Mar. 2, 2020.

From: <www.gramophone.co.uk/features/article/sheku-kanneh-mason-interview-just-playing-beautifully-is-
kind-of-boring-i-want-to-play-with-as-much-character-as-possible>. Accessed on: Mar. 2, 2020.

    From: <www.classicfm.com/artists/sheku-kanneh-mason/more-young-cellists-2020-than-ever-before/>. Accessed on: Mar. 2, 2020.

b. in their own right:

a. on demand:

c. make history: 

O uso de expressões idiomáticas torna a linguagem mais atraente e interessante. Ao conhecê-las 
e usá-las, enriquecemos nossa comunicação.
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TIP

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Incentive os alunos a inferirem o significado de cada expressão idiomática (idiom) a partir do seu contexto de uso. 
Observe que outras expressões idiomáticas serão exploradas de forma contextualizada ao longo da obra.

a. happening whenever 
someone asks; b. because of 
their personal qualifications 
or efforts; c. to be or do 
something so important that 
it will be recorded in history

Ao explorar o boxe Tip, comente com os 
alunos que as expressões idiomáticas 
(idioms, em inglês) são expressões típicas 
de uma língua que não podem ser 
compreendidas pelo significado individual 
dos seus elementos. Pergunte a eles se 
conhecem 
exemplos de expressões idiomáticas em 
português. Pode-se citar como exemplos 
“tirar onda”, “pisar na bola”, “quebrar o 
galho”, “ao pé da letra”, “sem pé nem 
cabeça”.
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

SIMPLE PAST 

1 Read these fragments from the text on page 115 and focus on the verbs in bold. Then choose 
the correct item that completes each statement below. Write the answers in your notebook.

“When Marley Dias was in the sixth grade, she encountered a problem […]”

 “So Dias, an avid reader, embarked on a mission […]”

 “In 2016, Kanneh-Mason became the first black musician to win […]”

 irregular verbs 

Some examples of time 
expressions that refer 

to the past:

In 2016, yesterday, last 
week/month/year, when 
I was a child, two years/

days ago

Language Note
a. The fragments above refer to events that happened at

 I.  a specified time in the past.  II. an unspecified time in the past.

b. In the fragments, there are two regular verbs in the simple past. 
They are

 I.  was, became.  II. encountered, embarked. 

c. In the fragments, there are two irregular verbs in the simple past. 
They are

 I.  was, became.   II. encountered, embarked. 

2 Now read this fragment from the text on page 115 and choose 
the correct item that completes each statement below. Write the 
answers in your notebook.

“But at school, I did not have access to those experiences.”

a. The fragment is an example of a negative sentence in the simple 
past, which is formed by

 I.  did not (= didn’t) + main verb in the infinitive (without to). 

 II. did not (= didn’t) + past form of the main verb (without to).

X

X

X

X

Questions and short 
answers with Did:

Did she have access 
to those experiences?

Yes, she did. 
No, she didn’t.

Language Note

a. Amika George is an 18-year-old student from North London. She the 
#FreePeriods campaign, which calls on the government to give free 
menstrual products to children from low-income families.

From: <www.theguardian.com/profile/amika-georg>. Accessed on: Mar. 3, 2020.

period: menstruação KE
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3 Get to know other influential teens. Replace each icon  with an appropriate verb from the 
box below. Use the simple past. You can find a list of irregular verbs on page 306. Write the 
answers in your notebook.

 bring • know • turn • start

b. The correct short answer for the question Did Marley Dias have access to those experiences? is

 I.  Yes, she did.   II. No, she didn’t.X

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de uso da língua. 
Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

Ao corrigir o exercício 1, lembre os alunos de que o 
passado dos verbos regulares em inglês é formado pelo 
acréscimo da terminação -ed à forma básica do verbo, 
conforme já apresentado na unidade 5. 

A partir da leitura 
do segundo boxe 
Language Note, 
destaque para os 
alunos que a forma 
interrogativa dos 
verbos no simple 
past (com exceção 
do verbo be) tem a 
seguinte estrutura: 
Did + sujeito + 
forma básica do 
verbo principal. 
Observe que, ao 
final desta seção, há 
uma remissão para 
a seção Language 
Reference + Extra 
Practice (na página 

a. started; b. brought, knew, turned

Para ampliar o exercício 3, pergunte aos alunos como os adolescentes apresentados no exercício podem 
servir de inspiração para outros adolescentes e com qual dos três eles mais se identificam e por quê.

292), na qual 
os conteúdos 
relativos ao simple 
past (incluindo as 
formas afirmativa, 
negativa, 
interrogativa 
e respostas 
curtas) são 
sistematizados.
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5 Based on the previous text, choose the correct sentences 
about Adut Akech. Write the answers in your notebook.

a. She lived in a refugee camp. 

b. Her older sister didn’t go to school.

c. She’s doing an online course in Economics. 

d. She believes there is enough diversity in fashion.

X 

X 

6 In your notebook, write sentences about your past experiences. Use verbs and time 
expressions from the boxes below to help you.

Go to Language Reference + Extra Practice on page 292.

4 Adut Akech is a young South Sudanese-Australian model. Read this interview with her, which 
was published in an Italian magazine, and replace each icon  with an appropriate verb from 
the box below. Use the simple past. Write the answers in your notebook.

be • do • dream • have • take • teach

Questions with Who as the subject:

Who helped Adut?

Who wrote this book?

Language Note

b. PALEMBANG, Indonesia – She’s the daughter of a carpenter and a sidewalk 
vendor. So Margielyn Arda Didal can’t help but tear up after capturing the 
gold medal in the 2018 Asian Games women’s skateboarding street event. The 
19-year-old Didal glory to the country, but the former street kid that she 
also just her family’s life around. […]

From: <www.rappler.com/sports/specials/asian-games/210674-margielyn-arda-didal-
from-street-kid-to-asian-street-skate-champ>. Accessed on: Mar. 3, 2020.

JI
JO

 D
E 

G
U

ZM
AN

/A
P 

PH
O

TO
/

G
LO

W
 IM

AG
ES

KE
LL

Y 
D

EF
IN

A
/W

IR
EI

M
AG

E/
G

ET
TY

 IM
AG

ES

Interview with Adut Akech
[…]
What was your idea of a ‘dream life’ during those difficult times?
I of an education, a home, and enough food for my family.

And now what is your dream life?
Finishing my studies, first of all. I my diploma and I’ve just started in Economics. Online, 
though, because of all the traveling. […]

Who  you to write?
My older sister, the only one of us who was able to attend school, which expensive in the 
refugee camp. We advantage of the daylight because at night we only one oil lamp. […]

Do you think there’s enough diversity in fashion?
I think there could be more. Seeing a non-white woman selling perfume, for example, is still 
too rare. […]

From: <www.vogue.it/en/news/daily-news/2018/04/06/interview-with-adut-akech/?refresh_ce=>. Accessed on: Mar. 3, 2020.

Verbs Past time expressions

• was / wasn’t

• learned / didn’t learn

• went / didn’t go

• did / didn’t do

• yesterday

• when I was a child 

• two days/years ago 

• last week/month/year

www.vogue.it/en/news/daily-news/2018/04/06/interview-with-adut-akech/?refresh_ce

Example: I learned how to draw when I was a child.

Ao corrigir o exercício 5, peça aos alunos que 
justifiquem suas respostas com trechos do 
texto. Espera-se que eles indiquem os seguintes 
trechos: “My older sister [...] in the refugee camp” 
(para indicar que o item a é verdadeiro e o item 
b é falso); “I’ve just started in Economics. Online 
[...]” (para indicar que o item c é verdadeiro); “I 
think there could be more.” (para indicar que o 
item d é falso). Aproveite para perguntar aos 
alunos o que eles acham da história de Adut 
Akech e que outras perguntas eles gostariam 
de fazer para ela em uma entrevista. Note que a 
entrevista completa está disponível on-line, na 
fonte indicada.

dreamed, did, taught, was, took, had

A partir da leitura do boxe Language Note, 
relembre aos alunos que a forma interrogativa 
dos verbos no simple past (com exceção do 

verbo be) tem a seguinte estrutura: 
Did + sujeito + forma básica 

em perguntas com Who como sujeito, não se usa o verbo auxiliar (did) 
e a estrutura é a seguinte: Who (que é o sujeito) + verbo no simple past.

Personal answer.

do verbo principal. 
Destaque, então, que, 

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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1 Get to know these young changemakers! In pairs, ask and answer questions about them. 
Use the questions in the box to help you. Take turns. The Useful Language section on page 
269 can help you.

 Who is (name)?

 Where was he/she born?

 When was he/she born?

OralOral SKILLS

Name: Sirlene Jagniri Néris
Occupation: Social Sciences student
Country of birth: Brazil
Year of birth: 1998
Known for:  researching indigenous paintings and clothing to teach the children of 

the Chapecozinho reserve about their traditions and customs

Name: Fionn Ferreira
Occupation: public speaker and engineer
Country of birth: Ireland
Year of birth: 2000
Known for: designing a new method for the extraction of microplastics from water
Award: 2019 Google Science Fair

Name: Mayra Avellar Neves
Occupation: education activist
Country of birth: Brazil
Year of birth: 1991
Known for:  organizing a walk for peace to protest against the extreme violence in 

the favelas in Rio de Janeiro
Award: 2008 International Children’s Peace Prize
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“I want to know more about indigenous rights so that I can 
take this knowledge to the reserve to attract young people.”

“The most effective way to reduce microplastic pollution in oceans is 
to use less plastics and ensure that plastics used can be recycled and 
separated to prevent them from entering our wastewater.”

“Education is the key to breaking the vicious cycle of poverty and violence.”

Sources: <https://docplayer.net/82182968-Girls-empowerment-april-2015-no-3-european-union.html>; <www.forbes.com/sites/
trevornace/2019/07/30/irish-teen-wins-2019-google-science-fair-for-removing-microplastics-from-water/#784e3289373f>; <www.

intelligentliving.co/teenager-science-award-remove-microplastics/>; <www.womeninpeace.org/a-names/2019/12/27/mayra-avellar-neves>; 
<https://kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/winners/mayra-avellar-neves/>. Accessed on: Mar. 3, 2020.

2 Based on the previous exercise, choose one 
of the three changemakers to prepare a short 
oral presentation about him/her. Use your 
own words to talk about him/her. The Useful 
Language section on page 269 can help you.

TIP
Durante uma apresentação oral, explore recursos 
como pausas e hesitações. Elas são momentos para 
planejar ou rever o que vai ser dito em seguida. 
Explore também recursos paralinguísticos, como 
gestos e expressões faciais.

 What is he/she known for?

 Did he/she win a prize? If so, which one?

 Do you agree with his/her quote? Why (not)?

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral em diversos contextos discursivos.
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3 Before listening to the beginning of a talk delivered by Amika 
George, go to page 118 and read again the short text about her. 
What do you expect to listen to in the recording?

6 Listen to the recording once more and check your answers to exercises 4 and 5.

7 In pairs, ask and answer the questions below.

a. Amika George believes that it is important to break the silence and talk about poverty 
period. Do you agree with her? Why (not)?

b. Based on the recording, why does Amika George compare herself to the girls who are 
victims of poverty period?

c. What can you do to fight period poverty in your community?

4 Listen to the recording and choose the expressions that Amika George uses to refer
to period poverty. Write the answers in your notebook.

a. a recent problem

b. a hidden problem 

c. an unknown crisis 

X

X

5 Now listen to the recording again and choose the correct item that 
answers each question below. In your notebook, take notes of key 
words/expressions and write your answers.

a. How often does Amika George talk about her period to her friends 
and family?

I. All the time.   II. Only when nobody is listening.

b. When did Amika find out about period poverty?

I.  At the end of the year. II. At the beginning of the year. 

c. How did she find out about period poverty? 

I. When she was watching the news. 

II. When she was studying for an exam.

d. What usually happens to girls who can’t afford sanitary products?

I.  They miss just one day of school every single month.

II. They either miss school or go to school using primitive alternatives.

X

X

X

X

Para ter acesso ao vídeo completo, do qual o trecho de áudio desta seção foi extraído, e conhecer melhor os 
argumentos utilizados por Amika George para defender seu posicionamento sobre o assunto, visite: <www.ted.com/
talks/amika_george_period_poverty_breaking_the_silence> (Acesso em: 3 mar. 2020). Em <www.youtube.com/
watch?v=ZawTYk3adeA> (Acesso em: 3 mar. 2020), é possível assistir a uma entrevista com a Amika George.

LE@RNING ON THE WEB
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d. atrocious and unacceptable 

e. challenging to all the girls in the UK

X

TIP
Antes de ouvir o 
áudio, leia os itens 
do exercício 5
para conhecer as 
informações 
solicitadas. Você 
deverá prestar 
atenção a elas 
durante a escuta. 
Faça isso em todos 
os exercícios de 
compreensão oral.

Suggested answer: The #FreePeriods campaign.

Para ajudar os alunos a fazerem 
o exercício 4, oriente-os a se 
concentrarem nas expressões 
indicadas, sem se preocuparem 
em compreender todas as palavras 
da apresentação de Amika.

a. Personal answers.; b. Suggested answers: To show that life can be more challenging to teenage girls 
who can’t afford sanitary products./To show that girls who are victims of poverty period get behind 

in their educational progress.; c. Suggested answers: 
Donate products to period poverty charities./Start 

a campaign to end period poverty in your community./Raise awareness by posting 
about poverty period on social media.
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Nesta unidade, você leu, na página 119, um trecho de uma entrevista (interview) com 
a modelo Adut Akech. Embora o gênero entrevista seja essencialmente oral, é comum 
encontrarmos entrevistas que foram reproduzidas na forma escrita, como é o caso 
das que aparecem nesta unidade e, geralmente, publicadas em revistas, jornais ou 
blogues. A seguir, você encontra um trecho de outra entrevista, também em formato 
de perguntas e respostas, em que a ativista paquistanesa Malala Yousafzai fala sobre 
sua luta para garantir o acesso à educação para todas as meninas. Com um colega, 
identifique características do gênero entrevista que você encontra nos textos lidos.

From: <https://news.un.org/en/story/2017/10/567872-interview-fighting-girls-education-un-advocate-malala-yousafzai-finds-her>. Accessed on: Mar 4, 2020.

Writing

INTERVIEW: 

In fighting for girls’ education, UN advocate 
Malala Yousafzai finds her purpose
5 October 2017 | Culture and Education

https://news.un.org/en/story/2017/10/567872-interview-fighting-girls-education-un-advocate-malala-yousafzai-finds-her
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In September, the Malala Fund started the Gulmakai Network to support the work of education champions in 
developing countries and speed up progress towards girls’ secondary education around the world.

The 20-year-old, who will be attending Oxford University, spoke to UN News about the need to increase investment 
in education, the importance of allowing girls to be who they want to be, and when it was that she discovered the 
power of her own voice and the purpose for her life. 

[…]

UN News: What are some of the things you observed in your efforts to promote girls’ education during your travels?

Malala Yousafzai: So this year I went on a Girl Power trip and I went to 
America, Canada, then Nigeria, Iraq, and Mexico, and in these places I 
met amazing and incredible girls and I heard their inspiring stories. […] 
These are the stories that inspire me but my aim is to bring these stories 
into a global platform like the UN and allow these girls to meet their 
country leaders and local leaders so their voices can be raised.

[…]

UN News: What would you say is your key message to world leaders?

Malala Yousafzai: I’m just reminding them of their responsibilities – that they are holding the positions in which they are 
responsible for their people and for the future generation. I remind them that they have to increase investment towards 
schooling, towards quality education, otherwise we would lose these future generations. […]

UN News: What can men do to help achieve education for girls?

Malala Yousafzai: Well I think men have to do a lot. My father is an inspiration because his five sisters could not go to 
school. So, he decided he would allow his own daughter to go to school, to get her education, and then to raise her voice. 
When we started campaigning in Swat Valley, when terrorism started and girl’s education was banned, there were many 
other girls who wanted to speak out but their parents, their brothers did not allow them. My father was the one who did 
not stop me. […]

“My goal is very clear, and 
that is to continue fighting 
for girls’ education, their 
empowerment, their rights”

Malala Yousafzai

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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Com base nas entrevistas que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de 
entrevistar uma pessoa que você admira ou que seja influente na sua comunidade. 
Dessa forma, os membros da sua comunidade escolar poderão saber mais sobre 
essa pessoa e os projetos/conquistas que marcaram a vida dela.

Agora que sua entrevista está pronta, é 
importante pensar em como compartilhá-la 
com seus colegas de sala e/ou outras 
pessoas. A turma pode organizar todas as 
entrevistas no mural da sala ou da escola. 
Para as entrevistas criadas com o auxílio de 
um computador, é possível compartilhar os 
textos no próprio site ou blogue da escola. 
A partir das reações dos colegas e de outras 
pessoas ao seu texto, você pode aprimorá-los 
ainda mais. Lembre-se de que, ao escrever a 
entrevista em inglês e divulgá-la na internet, 
um número muito maior de pessoas 
poderá ter acesso ao texto e conhecer seu 
entrevistado.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Pense em uma pessoa que você admira ou 
que seja influente na sua comunidade. Você 
pode entrevistar alguém da sua escola, 
família ou bairro.

2. Prepare-se para a entrevista. Escreva, com 
antecedência, as perguntas que deseja 
fazer. Procure fazer perguntas do tipo 
“Qual” (“What”), “Como” (“How”) para que a 
pessoa entrevistada possa discorrer sobre 
o tema abordado.

3. Conduza a entrevista em inglês ou em 
português, conforme as possibilidades. 
Você pode registrá-la em áudio ou por 
meio de notas. Seja gentil com a pessoa 
entrevistada e procure deixá-la à vontade.

4. A partir das suas anotações ou áudio, 
selecione as respostas mais interessantes 
para compor o texto que será escrito.

5. Agora, em inglês, faça um rascunho da 
entrevista no caderno. Procure organizar 
as perguntas e respostas de modo que 
apresentem um encadeamento lógico de ideias.

6. Inclua uma foto da pessoa para ilustrar 
seu texto. Se desejar, destaque trechos da 
fala da pessoa para acompanhar seu texto, 
assim como foi feito na entrevista com a 
Malala Yousafzai na página anterior.

7. Troque entrevistas com um colega e discuta 
os textos elaborados. Nesta etapa de 
revisão, considere as seguintes perguntas:

a.  As informações estão adequadas a seu 
objetivo e ao público-alvo?

b.  As perguntas e respostas estão 
redigidas de maneira clara e objetiva?

c.  A organização visual facilita a 
compreensão das informações?

d.  O simple past foi utilizado 
adequadamente para descrever eventos 
no passado?

8. Faça as correções necessárias.

9. Escreva a versão final da entrevista à 
mão ou, se possível, com o auxílio de 
um computador.

Agora que sua entrevista está pronta, é 
importante pensar em como compartilhá-la 
com seus colegas de sala e/ou outras 
pessoas. A turma pode organizar todas as 
entrevistas no mural da sala ou da escola. 
Para as entrevistas criadas com o auxílio de 
um computador, é possível compartilhar os 

 ou blogue da escola. 
A partir das reações dos colegas e de outras 
pessoas ao seu texto, você pode aprimorá-los 
ainda mais. Lembre-se de que, ao escrever a 
entrevista em inglês e divulgá-la na internet, 

poderá ter acesso ao texto e conhecer seu 

as perguntas e respostas de modo que 
apresentem um encadeamento lógico de ideias.

mão ou, se possível, com o auxílio de 
um computador.

BEATRIZ MAYUMI

Destaque a importância de 
revisar e reescrever todos 
os textos que produzimos. 
A troca de textos entre os 
alunos deve ajudá-los a 
reverem sua produção de 
forma colaborativa.
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1 Before reading the text below, make predictions about it. Focus on its source, picture and 
first sentence to answer the questions below in your notebook.

a. When the text was published, how old was Han Hyun Min?

b. Where are his parents from?

c. Is he an influential teen?

d. What type of information about him do you expect to find in the text? 

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Read the text below and do exercises 2 and 3.

https://time.com/5003930/most-influential-teens-2017

TIME SEARCH

Han Hyun Min, 16
Growing up in a largely homogeneous society, 
Han, who is half Nigerian, half Korean, was 
often made to feel ashamed of his appearance. 
“There are so many prejudices about darker 
skinned people in South Korea,” he tells 
TIME. “When I was in kindergarten, some of 
the mothers in the playground would tell my 
friends, ‘Don’t play with him. If you play with 
him, you will become darker too.’” But Han, 
who was discovered on Instagram, is now one of 
the country’s most sought-after fashion models; 
he’s a fixture in local magazines and walked in 
20 shows during the recent Seoul Fashion Week. 
Although he has faced discrimination—he was 
denied several early castings because of his skin 
color—Han says he hopes his rising profile will 
help make South Korea’s beauty standards more 
inclusive. “My dream is now a reality,” he tells 
TIME, “and I want those like me to feel they can 
achieve the same.” — Suyin Haynes

ashamed:  envergonhado/a • beauty standard: padrão de beleza

From: <https://time.com/5003930/most-influential-teens-2017/>. Accessed on: Feb. 10, 2020.

Busque observar as palavras-chave da primeira frase do texto para poder antecipar seu sentido global.TIP
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Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, com 
questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos necessários à 
construção da cidadania e ao convívio social republicano.

a. 16.; b. Nigeria and Korea.; c. Yes, he is.; 
d. Personal answer. Suggested answer: 
Why he is an influential teen./Who he is.

Neste texto, a rede social Instagram é mencionada para 
indicar como Han Hyun Min tornou-se conhecido. Tal menção, 
portanto, é feita no texto para que a história de vida desse 

adolescente seja contada. Dessa forma, o uso do referido termo faz parte de um contexto pedagógico mais amplo, sem 
qualquer tipo de incentivo ao seu uso ou intuito de divulgação dessa marca (cf. Parecer CNE/CEB nº 15/2000).
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2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O modelo Han Hyun Min fez parte da lista dos adolescentes mais influentes de 2017, 
segundo a revista TIME. A partir das informações apresentadas no texto, pode-se 
dizer que o jovem

a. cresceu em uma sociedade heterogênea.

b. sofreu preconceito pela cor da sua pele na Nigéria.

c. começou a sofrer discriminação racial a partir da adolescência.

d. deixou de participar de desfiles como modelo por discriminação racial. 

e. revelou que os padrões de beleza se tornaram mais inclusivos na Coreia do Sul.

TIP Observe o uso de conectores, como because of, e busque compreender as relações de sentido estabelecidas 
por eles no texto. Essa dica pode ajudar você a resolver questões do Enem.

3 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 269 
can help you.

a. In your opinion, why can Han Hyun Min be considered an influential teen?

b. Han was a victim of discrimination because of his skin color. How can we raise awareness of 
this social problem in order to fight against it?

THINK ABOUT IT!

De acordo com o texto, Han Hyun Min espera contribuir para que os padrões de beleza na Coreia do Sul se tornem 
mais inclusivos. Na sua opinião, os padrões de beleza no Brasil são inclusivos? Por quê (não)? Como podemos evitar 
que pessoas se sintam excluídas ou discriminadas por não se encaixarem em padrões de beleza estabelecidos?

Para saber quais são os adolescentes que estão mudando o mundo e participaram do Fórum Econômico Mundial 
de 2020, visite:

 www.weforum.org/agenda/2020/01/the-teenage-change-makers-at-davos-2020/

Para conhecer mais detalhes sobre a campanha promovida pela jovem Amika George, #FreePeriods, entender os 
motivos pelos quais se trata de uma questão de saúde pública e de garantia de direitos à educação de meninas, visite:

 www.unwomen.org/en/news/stories/2019/10/i-am-generation-equality-amika-george-period-poverty

Para ouvir um podcast em que Amika George é entrevistada e fala sobre a campanha #FreePeriods, visite:

 www.bbc.co.uk/sounds/play/m00070b8

Para assistir a uma entrevista com Malala Yousafzai, feita pela Organização das Nações Unidas, em que ela 
discute a importância da educação e fala sobre seu trabalho para garantir o acesso de todos à educação, assista:

 www.youtube.com/watch?v=tgP7ubB8XcI

RECOMMENDED RESOURCES

(Acesso em: 4 mar. 2020)

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão com estrutura semelhante às 
das questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

X

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que indiquem o trecho do texto que justifica sua resposta. Espera-se 
que eles indiquem o trecho “he was denied several early castings because of his skin color”. A partir desse trecho 

e do boxe Tip, destaque a ideia de causa expressa por because of – ou 
seja, por causa da cor da pele, Han foi excluído de vários desfiles. 

Aproveite para destacar também que denied é a forma do 
verbo deny ("negar", em português) no simple past e retome 

a. Suggested answers: Because he is a successful model who fights for more inclusive beauty standards./Because he can inspire 
other teens who face discrimination.; b. Suggested answers: We can start campaigns against racial discrimination./We can 

promote debate on how to make 
beauty standards more inclusive.  

Respostas pessoais.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.

as regras ortográficas para formar 
o simple past de verbos regulares 

apresentadas na unidade 5. 

Unit 6   125

D3_4085_ING_EM_LA_112a125_U6.indd   125D3_4085_ING_EM_LA_112a125_U6.indd   125 24/07/20   16:0124/07/20   16:01



126   

Review 3

READING COMPREHENSION

1 Before reading the following text, make predictions 
about it. Focus on its title and source to choose the 
correct item that completes each sentence below. 
Write the answers in your notebook.

a. The text was published in   

 I.  a nonprofit website from South Africa.

 II. a federal government website from South Africa.

b. The text is about 

 I.  today’s influential women from South Africa.

 II. women’s fight in the history of South Africa.

2 Read the text below to check your predictions.
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www.sahistory.org.za/article/history-womens-struggle-south-africa

From: <www.sahistory.org.za/article/history-womens
-struggle-south-africa>. Accessed on: Mar. 15, 2020.role: papel, função • struggle: luta • overthrown: derrubado/a

History of Women’s struggle in South Africa
Women at the start of the 20th century

It is only over the last three or four decades that women’s role in the history of South Africa has, belatedly, 
been given some recognition. Previously the history of women’s political organization, their struggle for 
freedom from oppression, for community rights and, importantly, for gender equality, was largely ignored in 
history texts. Not only did most of these older books lean heavily towards white political development to the 
detriment of studies of the history and interaction of whites with other racial groups, but they also focused on 
the achievements of men (often on their military exploits or leadership ability) virtually leaving women out of 
South African history.

The reason for this ‘invisibility’ of women calls for some explanation. South African society (and this applies 
in varying degrees to all race groups) are conventionally patriarchal. In other words, it was the men who had 
authority in society; women were seen as subordinate to men. Women’s role was primarily a domestic one; it 
included child rearing and seeing to the well-being, feeding and care of the family. They were not expected to 
concern themselves with matters outside the home – that was more properly the domain of men. Economic 
activity beyond the home (in order to help feed and clothe the family) was acceptable, but not considered 
‘feminine’. However, with the rise of the industrial economy, the growth of towns and (certainly in the case 
of indigenous societies) the development of the migrant labour system, these prescriptions on the role of 
women, as we shall see, came to be overthrown. [...]

Ler textos em inglês escritos e publicados em diferentes países nos possibilita ter acesso a 
diferentes culturas de língua inglesa.

TIP

Em Review 3, o objetivo é rever conteúdos da seção 
Getting Ready for PART 2 e das unidades 5 e 6, 
proporcionar um diagnóstico do grau de aprendizagem 
e oferecer um instrumento de autoavaliação aos alunos. 
Esta unidade de revisão inclui exercícios de compreensão 
escrita (Reading Comprehension), exercícios sobre os 
aspectos gramaticais apresentados nas duas unidades 
anteriores (Language in Use) e perguntas para nortear a 
autoavaliação dos alunos (Thinking about Learning).

Ao corrigir o item a do exercício 1, peça aos alunos que justifiquem 
sua resposta. Espera-se que eles digam que o domínio do site em 
que o texto foi publicado é .org. Aproveite para destacar que .za no 
endereço do referido site significa Zuid-Afrika e é usado na internet 
pela África do Sul.

desta página retoma o 
tema das conquistas das 
mulheres ao longo da história, já abordado na 
unidade 5 (Women in STEM), o que facilita o 
estabelecimento 
de hipóteses 
sobre o texto
a ser lido.

Comente 
com os 
alunos que 
o texto 
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4 In your notebook, write T (True) or F (False). Then correct the false statements.

a. Older books focused on the black political development in South African history.

b. It was the men who had authority in the South African society.

c. Women’s main role in society was to concern themselves with matters outside the home.

d. Economic activity beyond the home was not considered feminine.

5 In your notebook, answer each question below with a fragment from the text.

a. According to the text, what was largely ignored in history texts?

b. Besides white political development, what did history books also focus on?

c. What activities were part of women’s domestic role?

6 Read the fragments below and focus on the pronouns in bold.
What do they refer to? Write the answers in your notebook.

a. “Women's role was primarily a domestic one […]”

b. “They were not expected to concern themselves with 
matters outside the home […]”

7 Focus on the words in bold and choose the correct 
item that completes each sentence below. Write the 
answers in your notebook.

a. In “Not only did most of these older books lean 
heavily towards […], but they also focused on the 
achievements of men [...]”, we can infer that not only, 
but also expresses

 I. addition.   II. opposition.

b. In “Economic activity beyond the home (in order 
to help feed and clothe the family) was acceptable 
[…]”, we can infer that in order to expresses

 I. cause.   II. purpose.

c. In “However, with the rise of the industrial economy 
[…]”, we can infer that however is equivalent to

 I. for example.   II. nevertheless.

X 

X 

X 

3 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com o texto, a invisibilidade das mulheres sul-africanas na história

a. tem-se acentuado nas últimas três ou quatro décadas.  

b. aumentou com a economia industrial e o crescimento das cidades.

c. pode ser explicada pela organização da sociedade, que é patriarcal. 

d. permanece a mesma depois da conquista da liberdade e de alguns direitos.

e. sempre foi discutida nos livros de história ao apresentar as conquistas dos homens.

X 

TIPUse seus conhecimentos sobre 
conectores (linking words/phrases). 
Lembre-se de que diferentes conectivos 
podem expressar uma mesma ideia.

TIPIdentifique a qual 
palavra ou expressão os 
pronomes se referem para 
compreender melhor o texto.

THINK ABOUT IT!

Na sua opinião, o papel das mulheres na 
história do Brasil tem sido reconhecido? 
Por quê (não)? O que você acredita 
que pode ser feito nos dias atuais para 
garantir a visibilidade das mulheres na 
sociedade brasileira?

Comente com os alunos que o exercício 3 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das
questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 3, peça aos alunos 
que indiquem o trecho do texto que 
justifica a resposta correta. Espera-se 
que eles indiquem o trecho “The reason 

for this ‘invisibility' of 
women calls for some explanation. South African society 
(and this applies in varying degrees to all race groups) 
are conventionally patriarchal”. Destaque as seguintes 

palavras-chave, que também são 
palavras cognatas: reason, invisibility, 
explanation, South, African, 

society, conventionally, 
patriarchal. 

a. F. Older books focused on the white political development in South African history./Older books focused on the achievements of men in 
South African history.; b. T; 
c. F. Women’s main role in 

matters inside the home./Women’s main 
role in society was a domestic one.; d. T.

for gender equality, was 
largely ignored in history texts.”; b. “they also 
focused on the achievements of men (often 
on their military exploits or leadership ability) 

virtually leaving women 
out of South African history.”; c. “it included child rearing and 
seeing to the well-being, feeding and care of the family”

society was to concern 
themselves with 

a. role; b. women

Ao corrigir o item b do exercício 6, comente com os alunos que, para identificar a que termo o 
pronome they se refere, é preciso observar a frase anterior. Comente também que themselves é 

a. “Previously the history of women's political organization, their struggle for freedom from oppression, for community rights and, importantly, 

um pronome reflexivo e se refere ao sujeito they (no caso, mulheres). 

Ao corrigir o item c do exercício 7, pergunte aos alunos que ideia 
é expressa pelos conectores however e nevertheless. Espera-se 
que eles respondam que é a ideia de oposição ou contraste.

Respostas pessoais.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.
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1 Get to know some inspiring women who grew up to be scientists. Replace each icon 
with an appropriate verb from the boxes to complete the texts. Use the simple past and 
write the answers in your notebook.

SIMPLE PAST (verb be, regular verbs)

LANGUAGE IN USE

Text 1 Text 2
Text 3

Achievement: Zoologist 
who  understanding of 
reptiles and amphibians, 
as curator at the London Zoo, 
pioneered humane design for 
zoo habitats, and  innovative 
veterinary surgical techniques.

Achievement: Oceanographer 
who  new species, made 
record-setting dives, 
pioneering undersea exploration 
technologies, and  Mission 
Blue to champion creation of 
marine sanctuaries worldwide.

Achievement: Physicist and 
mathematician who  wavelet 
theory, which  audio and visual 
processing, medical imaging, 
seismology, and surveillance, 
among many other technologies. 
As president of the International 
Mathematics Union, 
innovative initiatives to support 
teaching math around the world.
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JOAN BEAUCHAMP PROCTER SYLVIA EARLE INGRID DAUBECHIES

FREEMAN, Martha. Born Curious: 20 Girls Who 
Grew Up to Be Awesome Scientists. New York: 

Simon & Schuster Books for Young Readers, 
2020, p. 11.

FREEMAN, Martha. Born Curious: 20 Girls Who 
Grew Up to Be Awesome Scientists. New York: 

Simon & Schuster Books for Young Readers, 
2020, p. 46.

FREEMAN, Martha. Born Curious: 20 Girls Who 
Grew Up to Be Awesome Scientists. New York: 

Simon & Schuster Books for Young Readers, 
2020, p. 75.

dive: mergulho • surveillance: fiscalização eletrônica • wavelet: onduleta

design • discover • found develop • implement • 
revolutionize 

advance • develop • serve

 The text below is about another inspiring woman, Sissi, who is a former Brazilian soccer 
player. Read it and do exercises 2 and 3 in your notebook.

When Sisleide “Sissi” Lima do Amor young, it was against the 
law for girls to play soccer in Brazil. But Sissi to play, even if 
she got in trouble. So, she , first in secret, turning other toys 
into soccer balls and practicing whenever she could. Eventually, 
Sissi’s parents got her a soccer ball. When she fourteen, two 
years after Brazil made it legal for girls to play soccer, Sissi
playing professionally and then the first Brazilian women’s 
national soccer team. At the height of her career, Sissi was called 
the “Queen of Brazilian football” and today is credited with inspiring 
a generation of Brazilian girls to be unafraid to take the field.

unafraid = not afraid

Language Note
CLINTON, Chelsea. She Persisted around the World: 13 Women Who Changed History. 

New York: Penguin Random House LLC, 2018.

Comente com os alunos que os textos apresentados nesta seção trazem 
informações sobre cinco mulheres que se destacaram/destacam em diferentes 
áreas, retomando e ampliando o tema da unidade 5 (Women in STEM). Com 
isso, eles poderão se sentir mais seguros para usar seu conhecimento prévio 
sobre o tema durante a leitura e a realização dos exercícios.

advanced, served, developed discovered, designed, founded developed, revolutionized, 
implemented

Ao corrigir o exercício 1, pergunte aos alunos qual é a regra geral para a formação do simple past de 

verbos regulares. Espera-se que eles respondam que é acrescentar -ed ao infinitivo do verbo. No caso dos verbos 
que terminam em e, como advance, serve, revolutionize, que aparecem no exercício, basta o acréscimo de -d. 
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The following text is about another inspiring woman, Wangari Maathai. Read it and do 
exercises 4, 5 and 6 in your notebook.

2 Replace each icon  with an appropriate verb from the box below in the simple past.

be • be • join • persist • start • want

3 Based on the previous text, answer the questions below.

a. Was it possible for women to play soccer in Brazil when Sissi was young?

b. How old was Sissi when she started playing soccer professionally?

c. What did people call Sissi at the height of her career?

SIMPLE PAST (irregular verbs)

www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/biographical/

From: <www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/biographical/>. 
Accessed on: Mar. 15, 2020.

Wangari Maathai
Biographical

Wangari Muta Maathai was born in Nyeri, Kenya 
(Africa) in 1940. The first woman in East and Central 
Africa to earn a doctorate degree. Wangari Maathai 
obtained a degree in Biological Sciences from Mount 
St. Scholastica College in Atchison, Kansas (1964). 
She subsequently earned a Master of Science degree 
from the University of Pittsburgh (1966). She pursued 
doctoral studies in Germany and the University of 
Nairobi, obtaining a Ph.D. (1971) from the University of 

Nairobi where she also taught veterinary anatomy. She became chair of the Department of 
Veterinary Anatomy and an associate professor in 1976 and 1977 respectively. In both cases, 
she was the first woman to attain those positions in the region. Wangari Maathai was active 
in the National Council of Women of Kenya in 1976-87 and was its chairman in 1981-87. […]

Wangari Maathai is internationally recognized for her persistent struggle for democracy, 
human rights and environmental conservation. She has addressed the UN on several 
occasions and spoke on behalf of women at special sessions of the General Assembly 
for the five-year review of the earth summit. She served on the commission for Global 
Governance and Commission on the Future. She and the Green Belt Movement have 
received numerous awards, most notably The 2004 Nobel Peace Prize. […]
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chair: chefe • on behalf of: em nome de

was, wanted, persisted, was, started, joined

Ao corrigir o exercício 2, pergunte aos alunos qual 
é a forma do verbo be no simple past. Espera-se 
que eles respondam que há duas formas: was
(quando o sujeito é I, he, she ou it) e were (quando o 
sujeito é we, you ou they).a. No, it wasn’t.; b. (She was) fourteen.; c. “Queen of Brazilian football”.
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6 In your notebook, reorder the words in the items below to write sentences about 
Wangari Maathai. 

a. to obtain a Ph.D. / She / the first woman in East and Central Africa / was

b. was / the first female professor / She / at the University of Nairobi

c. for environmental conservation / became / She / famous for fighting

LE@RNING ON THE WEB

Para ter acesso à linha do tempo completa de Wangari Maathai, visite: <www.pbs.org/independentlens/
takingroot/timeline.html> (Acesso em: 15 mar. 2020).
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4 Answer the questions below about Wangari Maathai.

a. Where was she born?

b. When was she born?

c. What is she internationally famous for?

d. What award did she receive in 2004?

5 Based on the text about Wangari Maathai, replace each icon  with an appropriate 
word/expression in order to complete the timeline below.

Wangari Maathai
born in Nyeri, Kenya.

1940

a degree in Biological Sciences.1964

Obtained a Ph.D. from the
University of Nairobi where 
she also veterinary anatomy.

1971

chair of the Department 
of Veterinary Anatomy.

1976

Became the chair of the .1981

the Nobel Peace Prize.2004Wangari Maathai was the 
first African woman to 
receive the Nobel Peace 
Prize for her contribution to 
sustainable development, 
democracy and peace.

1971

Earned a Master of Science degree 
from the University of Pittsburgh.

Became an associate professor.

W
EN

DY STONE/CORBIS/GETTY IMAGES

a. (She was born) in Nyeri, Kenya (Africa).; b. (She was born) 
in 1940.; c. For her persistent struggle for democracy, 
human rights and environmental conservation.; d. The 
(2004) Nobel Peace Prize.

was, Obtained/Earned, 1966, taught, Became, 1977, 
National Council of Women of Kenya, Received/Won

No exercício 5, os alunos 
devem completar uma linha 
do tempo (timeline) a partir das 
informações apresentadas no 
texto sobre Wangari Maathai. 
Comente com os alunos que o 
gênero textual linha do tempo 
já foi trabalhado na unidade 5
(Women in STEM). Com isso, eles 
poderão se sentir mais seguros 
para usarem seu conhecimento 
prévio sobre o gênero do texto 
durante a realização do exercício.

a. She was the first woman in East and Central Africa to obtain a Ph.D.; b. She was the first female professor 
at the University of Nairobi.; c. She became famous for fighting for environmental conservation.
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Nesta seção, reflita sobre a sua aprendizagem e, em seu caderno, escreva a resposta a 
cada pergunta.

I.  How well can you do this?

I can identify some prefixes and suffixes and understand their meanings. 

I can identify some idioms and understand their meanings.

I can infer the meaning of words/expressions.

I can understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary.

I can write timelines.

I can write interviews.

I can use simple connectors like “and”, “but” and “because”.

I can understand simple questions and instructions.

I can generally identify the main topic of a recording.

I can understand and extract the essential information from short, recorded 

passages.

I can express opinions and attitudes in a simple way.

I can give a short, rehearsed, basic presentation on a familiar subject.

I can ask and answer questions and exchange ideas and information on familiar 

topics in predictable everyday situations.

I can use the simple past of regular and irregular verbs.

I can use the simple past to describe events that happened in the past.

III. What can I do to improve my learning? 

Examples 
Establish a regular study schedule.

Listen to podcasts and songs in English.

Read magazines and books in English to learn new idioms.

II.  What learning resources have I used in Getting Ready for PART 2, Units 5 and 6? 

Recommended resources

Language Reference + Extra Practice

Glossary 

Dictionaries

Internet

Other

READING

SPEAKING

GRAMMAR

LISTENING

WRITING

Very well. Well. Not so well.

THINKING ABOUT LEARNING
Para ajudar os alunos a avaliarem o que já 
conseguem fazer em língua inglesa, verifique se 
eles compreenderam todas as frases dos quadros 
apresentados e oriente-os a consultarem o Glossary na 
página 310 sempre que necessário.

Os itens incluídos em Speaking abrangem tanto Spoken interaction quanto Spoken production, conforme 
previsto no Common European Framework of Reference.
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Five Fast Facts about Rocket 
Scientist Annie Easley 

Annie Easley (1933-2011) was a computer scientist, 

mathematician and rocket scientist. She worked 

on Centaur technology at NASA — a high-energy 

rocket technology that uses liquid hydrogen and 

liquid oxygen to boost rockets into space. She 

also co-authored numerous papers about nuclear 

engines in rockets and she worked on solar, wind 

and energy projects. 

Here are some other facts about Annie Easley you 

might not know:

1.  Easley worked at NASA before it was NASA. 

When she started her career there in 1955, it 

was called National Advisory Committee for 

Aeronautics, or NACA.

2.  She started out studying pharmacy at Xavier 

University in New Orleans, but dropped out 

to get married and move to Cleveland. The 

university there had just closed its pharmacy 

program, so she had to look for a different 

career. An article in a Cleveland newspaper 

about twin sisters who worked as “human 

Nesta seção, escreva a resposta 
de cada questão em seu caderno.

Dentre os fatos apresentados sobre Annie Easley (1933-2011), sabe-se que a cientista

a. foi mãe solo.

b. começou a trabalhar para a NASA antes de 1955.

c. concluiu o curso de farmácia para poder se casar.

d. foi uma grande esquiadora até completar 46 anos. 

e. ajudou afro-americanos do seu estado natal a fazer o teste destinado a eleitores. X

FOR ENEM 1Studying

SIMULADO

FOR ENEM 13

QUESTÃO 1
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Disponível em: <www.energy.gov/articles/five-fast-facts-about-rocket-scientist-annie-easley>. Acesso em: 16 mar. 2020.

computers” at NACA caught her eye, she applied 

there, was hired and the rest is history.

3.  Easley was raised by a single mother who told her 

she could do anything she wanted as long as she 

worked at it.

4.  Before civil rights laws of the 1960s, Easley helped 

train African Americans to take the voting test in 

her home state of Alabama.

5.  She was a founding member and one-term 

president of the NASA Lewis Ski Club, even though 

she didn’t start skiing until she was 46. She skied 

regularly in Colorado, Canada and Europe.

Em Studying for Enem 3, apresentamos dez questões de compreensão escrita para que os alunos possam se familiarizar com o tipo de questões 
utilizadas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As questões estão organizadas em duas partes, um simulado e uma prova completa 

já aplicada, respectivamente. Na 
primeira parte, as questões são 
semelhantes àquelas do Enem 
e, na segunda, fazem parte da 

segunda aplicação da prova completa do Enem de 2018. Destaque para os alunos que as dicas 
apresentadas nos boxes Tip podem ajudá-los a resolver as questões.

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que indiquem o trecho do texto que justifica a escolha da alternativa e como a 
correta. Eles devem indicar "[…] Easley helped train African Americans to take the voting test in her home state of Alabama". 
Peça também que justifiquem por que as demais alternativas estão erradas. Os trechos a seguir mostram, respectivamente, 

que as alternativas a, b, c e d estão incorretas: a. "Easley was raised 
by a single mother [...]"; b. "When she started her career there in 1955 
[…]"; c. "She started out studying pharmacy at Xavier University in New 
Orleans, but dropped out to get married […]."; d. "[…] she didn’t start 
skiing until she was 46". Por esses trechos, sabe-se que Annie Easley 
foi criada por uma mãe solo, que começou a trabalhar na NASA em 

1955 e não antes disso, 
que ela deixou o curso de farmácia para se casar e que começou a 
esquiar a partir dos 46 anos, não que esquiou até essa idade.
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No trecho do discurso proferido por Malala Yousafzai na cidade de Tóquio, em março 
de 2019, ela afirma que o acesso à educação

a. garante a realização de sonhos.

b. deve ser uma escolha da família.

c. precisa acontecer apenas em escolas.

d. oferece perspectivas para o futuro de jovens. 

e. pode ser negado durante ataques extremistas. 

X

TIP
Apoie-se em palavras transparentes e em seu conhecimento do assunto para compreender o texto.

Tokyo, Japan

[…] In January 2009, when I was just 11 years 

old, I said goodbye to my classmates, not knowing 

when — if ever — I would see them again.

At that moment, my father and I knew we had 

to speak out — because we knew that life without 

education meant my friends and I would have 

no future at all. No chance to pursue our own 

dreams, no chance to offer our contributions to 

the community we loved.

And the extremists did target me for 

defending my right to education. But they failed. 

They only made my voice louder — and today I 

am here to speak to all of you on behalf of 

130 million girls still out of school.

Many of those girls look at my story and have 

hope that they will go to school, complete their 

education and choose their own future.

And many of the women in this room are here 

because we were inspired by women who came 

before us.

Women like Grace Hopper, a pioneer in 

computer programming. Japan’s first female 

astronaut, Chiaki Mukai. Or Benazir Bhutto, the 

Malala Yousafzai: World Assembly of Women speech
SPEECH | MARCH 23, 2019
MALALA YOUSAFZAI

first female Prime Minister of Pakistan, who was my 

inspiration.

You are here because someone believed in you, like 

my father believed in me.

Because you took advantage of the opportunities 

presented to you.

Because you fought for your ideas to be heard.

And most of all, you are here because you had an 

education. […]

Disponível em: <https://malala.org/newsroom/archive/malala-world-assembly-of-women-speech>. Acesso em: 16 mar. 2020.
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A partir da leitura do boxe Tip, espera-se que os alunos 
identifiquem, no texto, palavras transparentes como assembly, 
moment, education, future, chance, contributions, community, 
extremists, defending, story, complete. Ao corrigir a questão 2, 
peça aos alunos que indiquem o trecho da citação que justifica 
a escolha da alternativa d como a correta. Eles podem indicar, 
por exemplo, o trecho "[…] we knew that life without education 
meant my friends and I would have no future at all".
Nenhuma das demais alternativas é 
mencionada no texto. 
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Maya Angelou foi uma escritora 
estadunidense que lutou pelos direitos 
civis e também atuou como atriz, cantora, 
professora, entre outras atividades. No 
trecho apresentado do poema Caged Bird, 
a autora

a. deseja que o canto dos pássaros livres se 
espalhe com os ventos.

b. acredita que aqueles que vivem sem 
liberdade também podem ser ouvidos. 

c. lamenta que muitos pássaros sejam 
aprisionados e impedidos de voar e cantar. 

d. reconhece que a falta de liberdade limita o 
mundo a sombras, pesadelos e gritos.

e. admite que quem vive aprisionado perde a 
capacidade de sonhar com a liberdade.

X

QUESTÃO 4

[…]

The free bird thinks of another breeze

and the trade winds soft through the sighing trees

and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn

and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams

his shadow shouts on a nightmare scream

his wings are clipped and his feet are tied

so he opens his throat to sing

The caged bird sings

with a fearful trill

of things unknown

but longed for still

and his tune is heard

on the distant hill

for the caged bird

sings of freedom.

Caged Bird

ANGELOU, Maya. The Complete Poetry.
New York: Random House, 2015, p. 189-190.

Malala Yousafzai cita nomes como Grace Hopper, Chiaki Mukai e Benazir Bhutto 
para oferecer exemplos de mulheres que

a. se destacam na área de tecnologia.

b. tiveram o acesso à educação negado.

c. são pioneiras em diversas áreas no Japão.

d. servem de inspiração para outras mulheres. 

e. defenderam o direito das meninas à educação.

X

QUESTÃO 3
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Em poemas, é comum encontrar figuras de 
linguagem, como metáforas, para descrever 
sentimentos, ideias ou ações. Note que, 
nas figuras de linguagem, as palavras são 
empregadas com um sentido conotativo.

TIP

Ao corrigir a questão 3, peça aos alunos que indiquem o trecho do 
texto que justifica a escolha da alternativa d. Espera-se que eles 
indiquem o trecho "And many of the women in this room are here 
because we were inspired by women who came before us. Women like 
Grace Hopper, [...] Chiaki Mukai. Or Benazir Bhutto, the first female 
Prime Minister of Pakistan, who was my inspiration". Destaque para os 
alunos o uso de like para introduzir exemplos em “Women like [...]”.

de linguagem no poema. Os 
alunos podem indicar, por 
exemplo, a personificação do 
pássaro no trecho "The free 
bird thinks [...]" e o fato de os 
pássaros livres e aprisionados 
poderem ser metáforas 
para as pessoas que vivem 
com e sem liberdade, 
respectivamente. Para ajudar 
os alunos a compreenderem o 
significado de alguns termos 
desconhecidos, aproveite 
para destacar a importância 
da observação de palavras 
formadas por prefixos, como 
unknown (un- + known), e 
sufixos, como freedom (free + 
-dom) e fearful (fear + -ful).

Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos que indiquem os versos que justificam a escolha da alternativa b. Eles 
podem indicar, por exemplo, "The caged bird sings/ [...] and his tune is heard". As ideias expressas nas demais alternativas 
não são mencionadas no poema. A partir da leitura do boxe Tip, destaque para os alunos que sentido conotativo é 

o sentido figurado, que contrasta com o sentido denotativo ou literal. Peça aos alunos que deem exemplos de figuras 

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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QUESTÃO 5

PROVA ANTERIOR Enem 2018 

2ª aplicação

Robert Frost (1874-1963) foi um dos mais importantes 
poetas estadunidenses. No poema Fire and Ice, ao 
falar sobre o fim do mundo, o eu lírico

a. prefere que o mundo acabe em gelo.

b. afirma desconhecer o sentimento de ódio.

c. tem certeza de que o mundo acabará em fogo.

d. acredita que tanto o fogo quanto o gelo têm poder 
de destruição. 

e. escolhe que tudo seja destruído pelo fogo se o 
mundo acabar pela segunda vez. 

X

Some say the world will end in fire,

Some say in ice.

From what I’ve tasted of desire

I hold with those who favor fire.

But if it had to perish twice,

I think I know enough of hate

To say that for destruction ice

Is also great

And would suffice.

FIRE AND ICE

Disponível em: www.indianchild.com. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

FROST, Robert. Complete Poems of Robert Frost.
New York: Henry Holt and Company, 1964.

QUESTÃO 1

O uso de celulares em lugares públicos tem 
sido prática corrente. O texto aponta que 
essa prática tem gerado

a. anseios por recursos para ampliar os 
benefícios dos dispositivos.

b. reclamações sobre a falta de normas 
no comportamento dos usuários. 

c. questionamentos a respeito da 
dependência constante dessa tecnologia.

d. discussões acerca da legislação para a 
comercialização de telefones.

e. dúvidas dos usuários em relação ao 
manuseio de novos aparelhos.

X

Most people today have a mobile phone. In fact, 

many people can’t imagine how they ever got along 

without a portable phone. However, many people 

also complain about cell phone users. People 

complain about other people loudly discussing 

personal matters in public places. They complain 

when cell phones ring in movie theaters and 

concert halls. They complain about people driving 

too slow, and not paying attention to where they 

are going because they are talking on a cell phone. 

And they complain about people walking around 

talking to people who aren’t there.

Whenever a new communications technology 

becomes popular, it changes the way society is 

organized. Society has to invent rules for the 

polite way to use the new devices. Our social 

etiquette, our rules of politeness for cell phones, 

is still evolving.

Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que indiquem os versos ou trechos que justificam a 
escolha da alternativa d como correta. Eles podem indicar, por exemplo, os versos 
"I hold with those who favor fire" e "To say that for destruction ice / Is also great". Destaque o 
uso de also ("também", em português), que indica adição (ou seja, tanto o fogo quanto o 
gelo podem destruir). Peça aos alunos também que indiquem os versos que justificam a 
eliminação das demais alternativas. Os versos a seguir mostram, respectivamente, que as 

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que indiquem o trecho e as palavras-
-chave que justificam a escolha da alternativa b como correta. Espera-se 
que eles apontem o seguinte trecho: "[…] many people also complain about 
cell phone users". Destaque para os alunos que as frases que vêm depois desse 
trecho apresentam diversos tipos de reclamações sobre o comportamento 
dos usuários de celulares em lugares públicos. Nessas frases, também há a 
presença da palavra-chave complain ("reclamar", em português).

alternativas a, b, c e e estão incorretas: a. "To say that for destruction 
ice / Is also great" (trecho em que se fala de uma possibilidade e não de 
uma preferência); b. "I think I know enough of hate"; c. "I hold with those 
who favor fire" (trecho em que o eu lírico diz que aposta no fogo como 
forma de destruição do mundo, sem expressar certeza); e. "But if it had 
to perish twice, /  I think I know enough of hate / To say that for destruction 
ice / Is also great" (trecho em que o eu lírico diz que, se o mundo fosse 
acabar pela segunda vez, poderia acabar pelo gelo).
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Monks embrace web to reach recruits
Stew Milne for The New York Times

A internet costuma ser um veículo de 
comunicação associado às camadas 
mais jovens da população, embora 
não exclusivamente a elas. Segundo o 
texto, a razão que levou os religiosos a 
fazerem uma campanha publicitária na 
internet foi o(a)

a. busca por novos interessados pela 
vida religiosa de monge. 

b. baixo custo e a facilidade de acesso 
dos monges à rede.

c. desejo de diminuir a solidão vivida 
pelos monges na abadia.

d. necessidade dos monges de se 
expressarem publicamente.

e. divulgação de fotos pessoais dos 
monges no Facebook.

X

The Benedictine monks at the Portsmouth Abbey in 

Portsmouth have a problem. They are aging and their 

numbers have fallen to 12, from a peak of about 24 in 1969. 

So the monks have taken to the Internet with an elaborate 

ad campaign featuring videos, a blog and even a Gregorian 

chant ringtone. “If this is the way the younger generation 

are looking things up and are communicating, then this is 

the place to be”, said Abbot Caedmon Holmes, who has been 

in charge of the abbey since 2007. That place is far from 

the solitary lives that some may think monks live. In fact, 

in this age of social media, the monks have embraced what 

may be the most popular form of public self-expression: a 

Facebook page, where they have uploaded photos and video 

testimonials. Some monks will even write blogs.

MILNE, S. Disponível em: www.nytimes.com. Acesso em: 19 jun. 2012 (adaptado).

QUESTÃO 2

Tendo em vista a procura por atividades 
de lazer em períodos de recesso escolar, 
esse fôlder

a. divulga uma proposta de 
acampamento com abordagem 
temática. 

b. anuncia a exibição de uma série de 
filmes sobre tradições culturais.

c. comunica a abertura de inscrições 
para um curso de música 
folclórica.

d. encoraja a realização de oficinas de 
contação de história para crianças.

e. convida para a apresentação de 
uma peça teatral sobre cultura 
indígena.

X

Spring Break Camp, 2015. Fôlder. Orange County Regional Historic Center.

QUESTÃO 3

EN
EM

, 2
01

8

Os elementos verbais e não verbais se complementam 
para apresentar e reforçar informações.

TIP

Note que o título antecipa ideias importantes que o texto apresenta.TIP
A partir da leitura do boxe Tip sobre a antecipação de ideias do texto 

Ao corrigir a questão 3, peça aos alunos que indiquem os trechos e/ou palavras-chave que justificam a escolha
da alternativa a como correta. Os alunos devem mencionar o título "Spring break camp", destacando a palavra-chave 

no título, peça aos alunos que relacionem o título do texto da questão 2 com a alternativa correta. Os alunos devem perceber 
que, no título "Monks embrace web to reach 
recruits", a expressão "to reach recruits" indica 
o objetivo dos monges – ou seja, alcançar/

conseguir recrutas. Comente que recruit é uma palavra cognata e corresponde, em português, a “recruta” (que significa novato).

camp ("acampamento", em português) e o sub-título "Fun with Folk Art!", que indica que o acampamento tem a arte folclórica como tema, ou seja, apresenta 

uma abordagem temática. Comente também 
que a imagem ilustra e reforça a temática do 

acampamento.
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O artista francês Pierre David, ao evidenciar seu encantamento com a diversidade de cores de 
peles no Brasil, no projeto Nuancier, também

a. desencadeia um estudo sobre a atitude dos brasileiros com base na análise de características 
raciais.

b. denuncia a discriminação social gerada com a distinção de cores na população de Salvador.

c. destaca a mistura racial como elemento-chave no impedimento para a ascensão social.

d. provoca uma reflexão crítica em relação à classificação e à mercantilização das raças. 

e. elabora um produto com base na variedade de cores de pele para uso comercial.

X

In 1933, in a book called The Masters and the Slaves, the Brazilian anthropologist Gilberto Freyre wrote: “Every 

Brazilian, even the light-skinned, fair-haired one, carries about him on his soul, when not on soul and body alike, 

the shadow, or at least the birthmark, of the aborigine or the negro.” This was forefront in the mind of the French 

artist Pierre David when he moved to Brazil in 2009. “When I was in the streets, I could see so many skin colours”, 

he says. He decided to make a human colour chart, like one you would find in the paint section of B&Q shop, but 

showing the gradations and shades of our skin colour. The project, called Nuancier or “swatches”, was first shown 

at the Museu de Arte Moderna in Salvador – Bahia, and is now on show in his native France. “Brazil has a better 

attitude to skin colour than other developed nations”, he says. “There's no doubt, because the concept of skin 

colour difference was recognised very early in their history. Now, it even appears on identity documents.”

Yet Nuancier, David says, is still a critique of racism, in Brazil and around the world. “This work may seem 

provocative – to classify men by colour, to industrially produce the colour of an individual so it can be store-

bought. But this is a demonstration of the commodification of bodies. It denounces racism anywhere it is 

found in the world.”

Which skin colour are you? The human swatch chart that confronts racism

SEYMOUR, T. Disponível em: www.theguardian.com. Acesso em: 21 out. 2015 (adaptado).

QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

Pelas expressões do it yourself e How-Tos, 
entende-se que a pesquisa realizada na 
página da internet revela uma busca por

a. agendamento de serviços autorizados.

b. instrução para a realização de atividades. 

c. esclarecimento de dúvidas com 

outros usuários.

d. inscrição em cursos para elaboração 

de projetos.

e. aquisição de produtos para a execução 

de tarefas.

X

Disponível em: www.doityourself.com. Acesso em: 12 jul. 2015.

EN
EM

, 2
01

8
Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos que indiquem o trecho e as palavras-chave que justificam a escolha da 
alternativa d como correta. Espera-se que eles apontem o seguinte trecho: "This work may seem provocative – to 
classify men by colour, to industrially produce the colour of an individual so it can be store-bought. But this is a 

demonstration of the commodification of bodies. It denounces racism anywhere it is found in the world." 

Ao corrigir a questão 5, destaque para os alunos a necessidade de conhecimento das expressões do it yourself (que 
equivale a "faça você mesmo", em português) e how-to (que se refere a como fazer alguma coisa) para a escolha

da alternativa b como correta. Aproveite a oportunidade para mostrar a importância do estudo sistemático do 
vocabulário e da exposição a textos em inglês de diferentes temas.

D3_4085_ING_EM_LA_132a137_ENEM3.indd   137D3_4085_ING_EM_LA_132a137_ENEM3.indd   137 01/07/20   16:2001/07/20   16:20



138

THE POWER OF 7
UNIT

138

falar sobre o poder da música;

compreender e produzir pesquisas 
de opinião (opinion polls);

explorar collocations;

usar as formas comparativas 
e superlativas de adjetivos.

Nesta unidade, você vai... 
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138

Music

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section on page 270 
can help you.

a. Does music play an important role in your life? Why?

b. How much time do you spend listening to music?

c. Do you agree with the quotes from Shankar Mahadevan and Lou Rawls? Why (not)?

Unit 7   139

1 Com base no título The Power of Music, nas imagens e nas citações abaixo, 
quais assuntos você espera encontrar nesta unidade? 

STARTED
GETTING

JA
CO

B 
LU

N
D

/S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
 

M
EI

N
PH

O
TO

/S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

From: <www.radiocity.in/non-film/interviews-details/Fatherhood-changed-me-as-a-musician-Shankar

-Mahadevan/6570>; <https://vinyl-magic.com/blog/lou-rawls-erin-me>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

quais assuntos você espera encontrar nesta unidade? 

“Music is the highest form 
of communication.”

(Shankar Mahadevan)

R
AW

PI
XE

L.
CO

M
/S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

; 

ED
IT

O
R

IA
 D

E 
AR

TE

From: <www.radiocity.in/non-film/interviews-details/Fatherhood-changed-me-as-a-musician-Shankar

-Mahadevan/6570>; <https://vinyl-magic.com/blog/lou-rawls-erin-me>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
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“Music is the greatest communication 

in the world.”
(Lou Rawls)

ZA
RY

A 
M

AX
IM

 A
LE

XA
ND

RO
VI

CH
/

SH
UT

TE
RS

TO
CK

.C
OM

; E
DI

TO
RI

A 
DE

 A
RT

E

Personal answers.

Peça aos alunos que identifiquem as palavras 
cognatas utilizadas nas citações do exercício 
1. Os alunos devem identificar music, form, 
communication. Pergunte também se eles 
sabem o significado dos adjetivos high
(elevado, alto, importante) e great (grande, 
excelente, importante). Destaque o uso do 
artigo the nas duas citações e da expressão
in the world para ajudá-los a inferirem o 
significado de highest (mais elevado, mais 
alto, mais importante) e greatest (maior, mais 
importante) a partir do contexto de uso.

Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central 

Sugestões de resposta: O poder da música/Os benefícios 
da música/As diferentes funções da música.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.

da unidade (o poder da música) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos 
devem relacionar o título da unidade às imagens e às citações apresentadas.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 In pairs, ask and answer the following questions. Use the Glossary on page 310 if necessary.

a. What’s your favorite kind of music? The items below can help you.

 Blues.

 Bossa nova.

 Classical.

a. How old is Sparsh Shah?

b. What does he do?

c. Where is he from?

3 Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title, 
subtitle, source and what you know about Sparsh Shah to choose the words and 
expressions you expect to find in the text. Use the Glossary on page 310 if necessary. Write 
the answers in your notebook.

genetic disorder • inspirational speaker • rap • rare disease • 

sing • share feelings • voice • write songs

 Country.

 Jazz.

 Heavy metal.

b. Who is your favorite singer or band?

c. Do you play any musical instruments? If so, which one(s)? Which one(s) do you want to play? 
The items below can help you.

 Cello.

 Drums.

 Electric guitar.

 Flute.

 Guitar.

 Piano.

d. Why do you usually listen to music? 

 Hip-hop.

 Pop.

 Rap.

 Saxophone.

 Violin.

 Other. Which one(s)?

From: <https://disabilityhorizons.com/2018/10/
sparsh-shah-the-15-year-old-rapper-with-brittle-

bones/>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

 Reggae.

 Rock.

 Other. Which one(s)? 

Sparsh Shah: the 15-year-old rapper
with brittle bones
Sparsh Shah is a 15-year-old rapper, singer, songwriter and inspirational 
speaker from New Jersey, USA. He was born with Osteogenesis 
Imperfecta, more commonly known as Brittle Bone Disease. He has broken 
more than 130 bones over the years, but has an unbreakable spirit. He 
wants to become the next Eminem and perform to one billion people. [...]
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Sparsh Shah speaks onstage during 
WE Day UN 2018 in New York City.

2 The text on the next page is a speech that was delivered 
by Sparsh Shah, a disability rights activist. Read the 
text below to get to know about him. Then answer the 
following questions in your notebook.

d. What is his condition called?

e. What is his dream?

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias 
de leitura diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos 
sobre o tema e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento 
de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

Personal answers.

Personal answer.

a. He’s 15 years old.; b. He’s a rapper, 
singer, songwriter and inspirational 
speaker.; c. He’s from New Jersey, 

Antes de os 
alunos fazerem 
o exercício 3, 
destaque para 
eles que, embora 
um discurso seja 
um texto oral, 
ele pode ter uma 
versão escrita, 
feita antes ou 
depois de ter 
sido proferido. 
Ao observar a 
fonte do texto, 
os alunos podem 
concluir que ele 
foi publicado 
em um livro que 
reúne discursos 

Todas as palavras/expressões podem ser escolhidas no exercício 3. Ao corrigi-
-lo, peça aos alunos que justifiquem suas respostas. Espera-se que eles façam 

de vários jovens (“Speeches by 
young people”) com o objetivo 
de inspirar outras pessoas (“to 
empower & inspire”).

referências às informações sobre 
Sparsh Shah apresentadas no 
texto do exercício 2, ao que eles 
sabem sobre discursos e ao tipo 

de discurso em questão (considerando o título do livro em que foi publicado). Com relação ao título e ao subtítulo do texto, 
comente que eles indicam onde e quando o discurso foi proferido. Explique que WE Day é uma série de eventos organizados 
anualmente por uma instituição canadense sem fins lucrativos para fortalecer jovens de todo o mundo. Para saber mais sobre 
WE Day, que será retomado em Post-Reading, visite <www.we.org/en-CA/our-work/we-day/> (Acesso em: 20 mar. 2020).

USA.; d. Osteogenesis Imperfecta/Brittle Bone Disease.; e. He wants 
to become the next Eminem and perform to one billion people.
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READING

4 Read the text below to check your predictions.

cope: lidar, 

enfrentar

reach: alcançar

5 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Com o objetivo de inspirar jovens a superar desafios, em seu 
discurso, Sparsh Shah compartilha sua história de vida e afirma que:

a. sua paixão pela música não o ajudou a lidar com situações difíceis.

b. seus ossos não se quebraram mais desde seu nascimento.

c. sua rotina não foi afetada pela osteogênese imperfeita.

d. sua ambição não é maior que sua adversidade.

e. sua doença não o define. X

TIP
Apoie-se em 
palavras 
parecidas com o 
português para 
fazer previsões 
sobre o texto e 
compreendê-lo. 
Essa dica pode 
ajudar você a 
resolver questões 
do Enem.

LE@RNING 
ON THE WEB Para assistir ao vídeo com o discurso completo de Sparsh Shah, visite: 

<www.youtube.com/watch?v=CzLIOIPy6ns> (Acesso em: 20 mar. 2020).

SVITAK, Adora. Speak Up: Speeches by young people to empower & inspire. London: White Lion Publishing, 2020, p. 132.

Read the text below to check your predictions.

alcançar

SVITAK, Adora. 

Read the text below to check your predictions.

alcançar

SVITAK, Adora. Speak Up: Speak Up: Speeches by young people to empower & inspire. London: White Lion Publishing, 2020, p. 132.

Speeches by young people to empower & inspire. London: White Lion Publishing, 2020, p. 132.

Speeches by young people to empower & inspire. London: White Lion Publishing, 2020, p. 132.

Speeches by young people to empower & inspire. London: White Lion Publishing, 2020, p. 132.

I’m fifteen years old and I have 

Osteogenesis Imperfecta, a rare 

and incurable genetic disorder that 

makes my bones fragile. I was born 

with almost forty fractures… Fifteen 

years and 130 fractures later, I’ve 

realized that my purpose is bigger 

than my pain. And my ambition is 

stronger than my adversity. What am 

I trying to say? Disabilities are not 

definitions. Mine doesn’t stop me 

from reaching my full potential. It’s 

just given me a different perspective 

on life. […]

… And hey, I know I can’t do things 

the same way as everyone else. My 

parents have to lift me in and out of 

bed every day or when I go up the 

stairs at my friends’ houses. But I just 

have to find what works for me, and 

find how I can shine my light, what 

helps me cope.

Speech at WE Day

WE Day, New York City, USA – 2018

For me, that was none other 

than music. Not only has singing, 

song-writing and rapping helped me 

cope with my bad days, but it lets me 

share my feelings with everyone who 

might resonate with my story. […]

So now, after finding that purpose, 

I now use my platform to inspire 

and encourage others to embrace 

who they are and to unleash their 

potential. I may have broken my 

bones but I know that the two things 

that will never break in my life are 

my voice and my spirit. I’m Sparsh, 

I’m fifteen years old, I’m a singer, 

song-writer, rapper and inspirational 

speaker from New Jersey. I have a 

great life, great friends and family, 

and an amazingly cute little brother 

who I love dearly. And I am not 

defined by my disability, I am defined 

by the terms that I give myself. So 

how do you define yourself?
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Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se 
apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. 
Esta subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

indiquem trechos que justifiquem 
por que as demais alternativas 

estão erradas. Eles podem indicar os seguintes trechos para 
cada alternativa errada: a. “Not only has singing, song-writing and 
rapping helped me cope with my bad days […]”; b. “Fifteen years 

and 130 fractures later, […]”; c. “[…] I can’t do things the same way as everyone else […]”; d. “[…] my ambition is stronger than my adversity”. Aproveite para pedir aos 
alunos que destaquem o trecho do texto que faz referência ao objetivo de Sparsh de inspirar jovens a superar desafios. Espera-se que eles indiquem “I now use my 
platform to inspire and encourage others to embrace who they are and to unleash their potential.”

perspective on life”. 
Peça também que 

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta uma questão com estrutura semelhante à 
das questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

indicar o trecho “Disabilities are not 
definitions. Mine doesn’t stop me from 

reaching my 
full potential. 

Ao corrigir o exercício 5, peça aos alunos que indiquem o trecho que justifica a resposta correta. Eles podem 

It’s just given 
me a different 
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6 Match the columns below to better understand how the text is organized. Write the answers 
in your notebook.

a. 1st paragraph

b. 2nd paragraph

c. 3rd paragraph

d. 4th paragraph

7 According to Sparsh Shah, his condition has given him a different perspective on life. Choose 
the fragments below that show his optimistic view of life. Write the answers in your notebook.

a. “I have Osteogenesis Imperfecta, a rare and incurable genetic disorder […]”

b. “[…] my purpose is bigger than my pain. And my ambition is stronger than my adversity.” 

c. “I have a great life, great friends and family, and an amazingly cute little brother who I love dearly.” 

d. “And I am not defined by my disability, I am defined by the terms that I give myself.”

8 What do the pronouns in bold refer to? Choose the correct item that completes each 
sentence below. Write the answers in your notebook.

a. In “Mine doesn’t stop me from reaching 
my full potential”, mine refers to

 I.  “my ambition”.

 II. “my disability”.

9 Based on the definitions in the 
box, try to infer the meaning 
of the words in bold. Write the 
answers in your notebook.

a. “[…] my purpose is bigger than my pain.”

b. “[…] it lets me share my feelings with everyone who might resonate with my story.”

c. “[…] encourage others to embrace who they are and to unleash their potential.”

X 

X 

X 

X 

I.   Sparsh talks about the importance of music in his life.

II.  Sparsh introduces himself again and says he’s not defined by his disability.

III. Sparsh describes part of his daily routine.

IV. Sparsh explains what his condition is.

POST-READING

10 Discuss the questions below with your classmates. The 
Useful Language section on page 270 can help you.

a. Sparsh Shah ends his speech with a statement and a 
question: “And I am not defined by my disability, I am 
defined by the terms that I give myself. So how do you 
define yourself?” What do you think of his statement 
and how would you answer his question?

b. Sparsh Shah spoke at WE Day, an annual series of 
youth empowerment events organized by a Canadian 
charity. In your opinion, why is it important to promote 
events like this? Which ones are usually held in Brazil? 

THINK ABOUT IT!

De acordo com Sparsh Shah, a música 
tem um papel de destaque em sua 
vida. Segundo o jovem, que canta, 
compõe e faz rap, a música o ajudou 
a lidar com momentos difíceis e 
permite que ele compartilhe seus 
sentimentos com outras pessoas. 
Você conhece alguém que tenha 
superado dificuldades por meio da 
música? Você já usou a música com 
essa finalidade? Como você costuma 
expressar e compartilhar seus 
sentimentos?

b. In “For me, that was none other than 
music”, that refers to 

 I.  “what helps me cope”.

 II. “singing, song-writing and rapping”.

X 

• be affected in a personal or emotional way

• aim or goal, what he is trying to do or become

• suddenly let a strong force, emotion etc. have an effect

a. IV; b. III; c. I; d. II

Ao corrigir o exercício 6, destaque para os alunos que a ideia principal do discurso, que é o fato de a doença de Sparsh não defini-lo 
nem impedir seu desenvolvimento pessoal, é apresentada tanto no início quanto no final do texto. Essa é uma estratégia que costuma 
ser usada em discursos para reforçar a mensagem que se deseja transmitir.

Ao corrigir o exercício 8, destaque para 
os alunos a importância de se identificar 
a que elementos os pronomes se referem 
para melhor compreender o texto.

a. aim or goal, what he is trying to do or become; b. be affected in a personal 
or emotional way; c. suddenly let a strong force, emotion etc. have an effect

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão 
crítica sobre questões relacionadas ao texto, 
de modo que os alunos possam considerar 
novas perspectivas sobre o tema.

Personal answers.

Respostas pessoais.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

COLLOCATIONS

1  Read this fragment from the text on page 141 and focus 
on the words in bold to answer the questions below. 
Write the answers in your notebook.

“Mine doesn’t stop me from reaching my full potential.”

a. Which adjective is used with potential?

b. Which verb is used with potential?

c. Based on the dictionary entry below, which verbs when used with the noun 
potential produce an equivalent meaning to reach potential? 

From: <www.ozdic.com/collocation-dictionary/potential>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

TIP
Collocations são combinações 
de palavras que ocorrem 
frequentemente em uma 
língua, como full potential 
(adjetivo + substantivo) e 
reach potential (verbo + 
substantivo). Estude essas 
combinações em inglês para 
compreendê-las melhor e 
utilizá-las em seus textos.

2 Read the text below, in which American singer-songwriter and pianist Alicia Keys talks 
about what keeps her motivated. Then replace the icons  with words from the box. 
Learn new collocations and write the answers in your notebook.

beginning • bring • feel • have • have • produce

D
AV

ID
 B

U
CH
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H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

 

What keeps her motivated to music

I feel more connected than ever to the purpose that I  on this planet. I really 
believe that we all  a purpose, and I know what I'm here to do and I  more 
inspired than ever to do that. What I feel that I'm here to do is to create the 
alternative. And I actually think that that's been a part of my mission since the 
very . I have recently also learned and started to identify with all of these more diverse sides 
within myself. And I believe that I'm here to kind of  an energy, a light, a strength of hope […].

From: <www.npr.org/2020/03/27/821654852/alicia-keys-reflects-on-how-life-experiences-gave-her-permission-to-be-more-myse>. Accessed on: Mar. 30, 2020.

LE@RNING ON THE WEB

Para ter acesso a um dicionário de 
collocations, que está disponível 
gratuitamente na internet, visite: 
<www.ozdic.com>
 (Acesso em: 20 mar. 2020).

potential - noun
ADJ.

considerable, enormous, great, limitless | full
- You aren't using your computer to its full potential.

| true | unfulfilled, untapped | commercial | growth
- 

VERB + POTENTIAL
have, show

- This young man has enormous potential.
be aware of, see

- John Cadbury could see the potential for his product.
develop, exploit, unlock

- They were among the first companies to exploit the potential of the Internet.
fulfil, reach, realize

- Signing for a top club would enable him to fulfil his true potential.

www.ozdic.com/collocation-dictionary/potential

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo 
do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Explique aos alunos que o verbete apresentado no 
exercício 1 foi retirado do dicionário on-line de 
collocations recomendado no boxe Le@rning on the 
Web. Explique a eles que estudar essas expressões 
(e não apenas palavras isoladas) é uma forma 
eficiente de ampliar o vocabulário e incentive o uso 
do referido dicionário.

a. full; b. reach; c. fulfil, realize

Ao corrigir o exercício 1, peça aos alunos que leiam novamente 
o verbete observando exemplos de outros adjetivos e verbos que 
costumam ser usados com a palavra potential e destaque que os 
verbos são agrupados por semelhança de sentido. 

produce; have; have; 
feel; beginning; bring

palavras comuns em inglês (collocations) que foram utilizadas no texto e verifique se eles compreenderam 
seus significados a partir do contexto: produce 
music (“produzir música”), have a purpose (“ter um 

Ao corrigir o exercício 2, 
destaque para os alunos 
as combinações de 

propósito”), feel inspired (“sentir-se inspirado/a”), the very beginning (“bem no começo”),
bring an energy/a light/a strength of hope (“levar uma energia/uma luz/um poder de 
esperança”). Comente que, na expressão the very beginning, beginning
é um substantivo.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

Read these quotes and focus on the words in bold to do exercises 1 and 2 in your notebook. 

“Music is the highest form of communication.” (page 139)

“Music is the greatest communication in the world.” (page 139)

“[…] my purpose is bigger than my adversity.” (page 141)

“[…] my ambition is stronger than my adversity.” (page 141)

Read the online post on the right and do exercises 2
and 3 in your notebook. 

2 The online post shared the final results of an opinion 
poll. What question was asked in the poll? How many 
people voted?

3 Based on the final results of the opinion poll, 
complete the sentences below by replacing the icons 

 with better than, as good as or the best. 

a. Teenage Dream by Katy Perry was album of 2010.

b. Recovery by Eminem was Brothers by The Black Keys.

c. The Suburbs by Arcade Fire wasn’t Brothers by 
The Black Keys.

MAKING COMPARISONS

In affirmative 
sentences, we use 
as + adjective + as; 

in negative sentences, 
we can use 

as + adjective + as or 
so + adjective + as.

Language Note

1 Choose the correct item that completes each statement below.

a. When one element is compared to another, we use 
 I.    the comparative form 

(bigger than, stronger than) 

b. When one element is compared to other elements (two or more) 
from the same group, we use

 I.   the comparative form 
(bigger than, stronger than) 

c. “[…] my purpose is bigger than my adversity” is equivalent in 
meaning to

 I.   my purpose is as big as 
my adversity.

X

From: <https://thedailyaztec.com/97357/
artsandculture/twitter-polls-rank-decades-favorite

-albums/?print=true>. Accessed on: Mar. 20, 2020. W
W
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Good is an irregular adjective. Comparative adjective: better Superlative adjective: best
Language 

Note

II. the superlative form 
(the highest, the greatest) 

II. the superlative form 
(the highest, the greatest)

X

II. my adversity isn’t as/so 
big as my purpose.

X

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de uso 
da língua. Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

“Which of these albums was the best?”; 95 votes.

a. the best; b. better 
than; c. as good as

precede o nome do perfil que fez a publicação, que Retweet indica 
o número de compartilhamentos da mensagem e Likes, o número 
de curtidas. Pergunte também a data em que a publicação foi feita. 

Para ampliar a 
exploração do 
tweet (publicação 
feita no serviço de 
microblogging Twitter), 
pergunte aos alunos 
o que significa o @ e 
os termos Retweet e 
Likes. Espera-se que 
eles respondam que @ 

Eles devem 
responder 
que foi no 
dia 29 de 
outubro de 
2019.
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4 Replace the icons  with the, than or as to complete the statements below. Write the answers 
in your notebook.

a. When one element is compared to another, we can use:

 • the comparative of superiority  comparative adjective +

 • the comparative of equality  as + adjective +

b. When one element is compared to other elements (two or more) from the same group, we use:

 • the superlative form  + superlative adjective.

5 Copy the table below in your notebook. Then replace each icon  with an appropriate answer to 
learn how comparative and superlative adjectives are formed.

6 The fragments below present some scientifically-proven benefits of listening to music. 
Complete them by replacing the icons  with the comparative or the superlative form of the 
adjectives in parentheses. Write the answers in your notebook.

a. Music Makes You (happy)

 “Research proves that when you listen to music you like, your brain releases dopamine, a 
‘feel-goodʼ neurotransmitter.”

b. Music Elevates Your Mood While Driving
 “A study in the Netherlands found that listening to music can positively impact your mood 

while driving, which can lead to (safe) behavior than not listening to music.”

c. Music Keeps Your Brain Healthy in Old Age 
 “A study with healthy (old) adults found that those with ten or more years of musical 

experience scored (high) on cognitive tests than musicians with one to nine years of 
musical study. The non-musicians scored (low).

 […] No matter whether you’re young or old, healthy or sick, happy or sad, music can improve 
the quality of your life in numerous ways. It reduces stress and anxiety, lifts your mood, boosts 
your health, helps you sleep better, takes away your pain, and even makes you (smart).”

Comparative adjectives Superlative adjectives

Short adjectives 
(one or two 

syllables)

a.  most adjectives: adjective + 
great  greater; strong  stronger

g.  most adjectives: adjective + 
great  greatest; strong  strongest

b.  adjectives ending in e: adjective + 
large  larger; late  later

h.  adjectives ending in e: adjective + 
large  largest; late  latest

c.  adjectives ending in consonant + vowel + 
consonant: adjective +  + er
big  bigger; hot  hotter

i.  adjectives ending in consonant + vowel + 
consonant: adjective +  + est
big  biggest; hot  hottest

d.  adjectives ending in y: adjective – y + 
happy  happier; heavy  heavier

j.  adjectives ending in y: adjective – y + 
happy  happiest; heavy  heaviest

Long adjectives 
(three or more 

syllables)

e.  most adjectives: more + adjective
important  more important;
interesting  more interesting

k.  most adjectives: most + adjective
important  most important;
interesting  most interesting

Irregular adjectives f.  good  better; bad  worse; 
far  farther/further

i.  good  best; bad  worst; 
far  farthest/furthest

behavior: comportamento • mood: humor • score: pontuar Go to Language Reference + Extra Practice on page 294.

From: <www.lifehack.org/317747/scientists-find-15-amazing-benefits-listening-music>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

a. than; as; b. the

a. er; b. r; c. last consonant; d. ier; g. est; 
h. st; i. last consonant; j. iest

a. happier; b. safer; c. older, higher, 
the lowest, smarter
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SONG 2

Rise  (by Katy Perry)

I won’t just survive
Oh, you will see me thrive
Can't write my story
I’m beyond the archetype

I won’t just conform
No matter how you shake my core
‘Cause my roots – they run deep, oh
[...]

SONG 2
SONG 1

The Climb (from Hannah Montana: 

The Movie soundtrack)

[...]
The struggles I'm facing

The chances I'm taking

Sometimes might knock me down

But no, I'm not breaking

I may not know it

But these are the moments

That I'm gonna remember most, yeah

Just gotta keep goin'

And I, I gotta be strong

[...]

From: <www.azlyrics.com/lyrics/mileycyrus/

theclimb.html>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

1 Listen to parts of two songs, transcribed below. Use the Glossary on 
page 310 if necessary. Then, in pairs, ask and answer the following 
questions. The Useful Language section on page 270 can help you.

2 Copy the table below in your notebook. Then interview four classmates to find out what kind 
of music they listen to in different situations. Take turns.

OralOral SKILLS

9

From: <www.azlyrics.com/lyrics/katyperry/rise.html>. 
Accessed on: Mar. 20, 2020.

a. Based on the recording, what kind of song (pop, rap, rock, etc.) is “The Climb”? 
What about “Rise”? 

b. What is the tone of the songs: optimistic or pessimistic?

c. What do the lyrics of “The Climb” and “Rise” have in common?

d. Do you know any other songs (in English or in Portuguese) that have the same 
topic/message? If so, which one(s)?

e. What’s your favorite song in English? What is it about?

What kind of music do you listen to… Classmate 1 Classmate 2 Classmate 3 Classmate 4

a. to dance?

b. to exercise?

c. to reduce stress?

d. to concentrate better?

e. to improve your mood?

f. (extra question)?

g. (extra question)?
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TIP
Em letras de música, 
é muito comum 
encontrar variação 
linguística, como 
abreviações e 
contrações. Na canção 
"Rise", encontramos 
um exemplo: 'cause
(= because). Você 
conhece outros 
exemplos de variação 
linguística em letras 
de música em inglês 
ou português?

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e 
produção oral em diversos contextos discursivos.

Para auxiliar os alunos a realizarem a entrevista 
proposta no exercício 2, lembre-os de que o 
exercício 1 de Pre-Reading apresenta uma relação 
de tipos de música, que pode ser consultada.

a. "The Climb" and "Rise" are 
pop songs.; b. Optimistic.; 
c. Suggested answers: They 
are about overcoming 
difficulties./They are about 
strong people.; d. Personal 
answers.; e. Personal answers.

Resposta pessoal.
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3 Based on the previous exercise, choose a classmate to prepare a short oral presentation 
about his/her musical preferences. Use your own words to talk about him/her. The Useful 
Language section on page 270 can help you. 

10

10

4 Listen to the beginning of a radio interview with 
Lauv, a singer, songwriter and record producer 
from the United States. Then answer the 
questions below in your notebook.

a. What kind of music does he sing? 

b. Is Lauv his real name or stage name?

c. What’s the name of his first album?

10

6 Listen to the recording once more and check your answers to exercises 4 and 5.

7 In pairs, ask and answer the questions below.

a. Lauv believes that the Internet culture is responsible for making people feel 
lonely. Do you agree with him? Why (not)?

b. Do you usually establish deep connections with your friends and family on the 
Internet? Or do they develop more easily in person?

c. Lauv, just like Sparsh Shah, composes music to express his personal feelings 
about issues that are socially relevant. Do you know any other songwriters 
who also do this? If so, who?

5 Listen to the recording again and choose the correct item that answers each question below. 
In your notebook, take notes of key words/expressions and write your answers.

a. When did he start making music?

 I.  When he was a child.

 II. When he was a teenager. 

b. Which of his songs is his favorite?

 I.  “How I’m Feeling”.

 II. “Modern Loneliness”. 

c. Why is it his favorite song? 

 I. Because he could express his feelings about his loneliness. 

 II. Because it didn’t take him a long time to write.

d. What does he think about loneliness in the Internet culture? 

 I. He doesn’t actually truly know his friends. 

 II. He is connected to more people than ever and he doesn’t feel lonely anymore.
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TIPAntes de ouvir o áudio, leia os itens do exercício 5 para conhecer as informações solicitadas. Você 
deverá prestar atenção a elas durante a escuta. Faça isso em todos os exercícios de compreensão oral.

a. Pop.; b. Stage name.; c. How I’m Feeling.

A partir do item b do exercício 4, proponha aos alunos uma pesquisa sobre cantores e 
outras personalidades que usam nomes artísticos (stage names) em vez de seus nomes 
verdadeiros (real names) e, se possível, os motivos que conduziram a essas escolhas.

Para ajudar os alunos a fazerem o exercício 5, oriente-os a se 
concentrarem nas informações solicitadas, sem se preocuparem 
em compreender todas as palavras do trecho da entrevista.

Personal answers.

Personal answer.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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Nesta unidade, você leu, na página 144, os resultados de uma pesquisa de opinião 
(opinion poll) expressos por meio de um gráfico de barras, que teve como objetivo 
classificar os melhores álbuns de 2010 dentre as opções apresentadas. Uma pesquisa 
de opinião visa conhecer o que pensa determinado público. Geralmente, contém 
pergunta(s) e oferece opções de resposta. A seguir, você encontra dois exemplos 
de pesquisa de opinião publicadas na internet sobre preferências musicais. Com um 
colega, identifique características do gênero pesquisa de opinião que você encontra 
nos textos lidos.
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From: <https://thedailyaztec.

com/97357/artsandculture/twitter

-polls-rank-decades-favorite-albums/

?print=true>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

From: <https://wror.com/2019/05/23/greatest-rock-opera-all-time/#/questions>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

From: <https://wror.com/2019/05/23/greatest-rock-opera-all-time/#/questions>. Accessed on: Mar. 20, 2020.

Listed in the poll below are eight of the most popular rock operas of all time. Vote and let us know which you think is the greatest. 
What is the greatest rock opera of all time?

 The Who - 'Tommy'

 The Who - 'Quadrophenia'

 Pink Floyd - 'The Wall'

 Meat Loaf - 'Bat Out of Hell'

 Green Day - 'American Idiot'

 'Jesus Christ Superstar'

 Genesis - 'The Lamb Lies Down On Broadway'
  The Kinks - 'Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)'

SHARE

Thread

The Daily Aztec

@TheDailyAztec

42 votes • 1 day 23 hours left

8:22 PM • 11/17/19

1 Like

2014 here we go!

What was your favorite album?

My Krazy Life - YG

Four - One Direction
Salad Days - Mac Demarco

1989 - Taylor Swift

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção textual 
(planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos percebam que as perguntas de pesquisas de opinião não costumam ser 
do tipo sim ou não (yes-or-no questions) para permitir uma variedade de respostas. Dessa forma, 
as perguntas costumam ser iniciadas por palavras ou expressões como what (como nos exemplos 
aqui apresentados), which, who, why, how, how much, how often etc., de modo a se poder conhecer 
a opinião, preferência ou posicionamento das pessoas em relação a um determinado assunto. 
Comente, entretanto, que é possível ampliar a possibilidade de respostas a perguntas do tipo sim 
ou não, utilizando-se, por exemplo, de respostas que indiquem uma gradação, como no caso da 
pergunta Do you agree with this statement [...]? e das respostas I strongly agree.; I somewhat agree., I 
neither agree or disagree., I somewhat disagree., I strongly disagree. Comente que algumas pesquisas 
incluem a alternativa Other (Outro) para permitir a inclusão de respostas não previstas. Na pesquisa 
de opinião da página 144, não há uma opção Other, mas pede-se que, se necessário, o respondente 
indique sua própria resposta nos comentários (“If you don’t see your favorite let us know in the 
comments”). Espera-se que os alunos também percebam que é comum haver uma ou duas frases 

para contextualizar e introduzir a pergunta da pesquisa de opinião, como “2010 marked the beginning of the decade.” (página 
144), “2014 here we go!” e “Listed in the poll below are eight of the most popular rock operas of all time. Vote […]” (nesta página). 
Ao apresentar os resultados, como na pesquisa de opinião da página 144, é preciso indicar o número total de votos e organizar 
os dados de forma visualmente clara. Em pesquisas feitas pela internet, é possível informar e atualizar, automaticamente e em 
tempo real, o número de votos e o prazo restante para se responder à pergunta, conforme se pode ver na captura de tela da 
pesquisa sobre o álbum favorito de 2014 (42 votes – 1 day 23 hours left).
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Com base nas pesquisas de opinião que você leu nesta unidade, chegou a sua vez 
de elaborar uma pesquisa de opinião sobre preferências musicais. Dessa forma, você 
e seus colegas podem conhecer as opiniões dos membros da sua comunidade escolar 
sobre algum assunto relacionado à música. 

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Pense em uma pergunta para sua pesquisa 
de opinião e escreva-a. Alguns exemplos: 
What’s your favorite kind of music?; What’s 
the greatest album of all time?; How much 
time do you spend listening to music? Após 
definir a pergunta, escreva uma ou duas 
frases para introduzi-la. 

2. Escreva, pelo menos, quatro possíveis 
respostas. Seja breve e claro. Você pode 
incluir a alternativa Other para permitir que 
as pessoas informem sua própria resposta.  

3. Faça um rascunho da sua pesquisa de 
opinião no caderno. Você pode permitir 
que o respondente selecione apenas uma 
resposta ou múltiplas respostas.

4. Peça a um colega para responder a sua 
pesquisa de opinião. Essa é uma boa maneira 

de verificar se a pergunta e as alternativas 
de resposta estão realmente claras. 

5. Responda à pesquisa de opinião de 
seu colega e discuta com ele ambas 
as pesquisas. Nesta etapa de revisão, 
considere as seguintes perguntas:

a.  As informações estão adequadas ao 
objetivo do texto?

b.  As informações foram verificadas e 
estão corretas?

c.  A pergunta e as respostas estão 
redigidas de maneira clara e objetiva?

d.  A organização visual facilita a rápida 
compreensão das informações?

6. Faça as correções necessárias.

7. Escreva a versão final da sua pesquisa 
de opinião.

Agora que sua pesquisa de opinião está pronta, é importante pensar em como 
compartilhá-la com seus colegas de sala e/ou outras pessoas para que eles a respondam. 
A turma pode organizar todas as pesquisas de opinião no mural da sala ou da escola. 
Se houver a possibilidade de utilização da internet para a elaboração e publicação da 
pesquisa de opinião, utilize serviços gratuitos como <https://easypolls.net> 
ou <www.strawpoll.me> (Acesso em: 20 mar. 2020). 

Depois de realizar o levantamento 
de opiniões, organize os resultados 
obtidos. Para divulgá-los, você pode 
simplesmente incluir o número absoluto 
de respondentes ou a respectiva 
porcentagem ao lado de cada resposta. 
Se preferir, você também pode utilizar 
gráficos coloridos em forma de barras 
(bar chart) ou pizza (pie chart). A partir 
das reações dos colegas e de outras 
pessoas ao seu texto, você pode 
aprimorá-lo ainda mais.
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Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos que produzimos. A troca 
de textos entre os alunos deve ajudá-los a reverem sua produção de forma colaborativa. Se possível, peça a ajuda do 

professor de Matemática para 
orientar os alunos no cálculo 

da porcentagem 
de respondentes 
que optaram por 
cada resposta e na 
organização dos 
dados em gráficos.
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1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on 
its title, subtitle, two first lines and picture to answer the questions 
below in your notebook.

a. Who is the author of the text?

b. What does she do?

c. Is the text written in first or third person?

d. In which section of the newspaper was the text published?

Read the text below and do exercises 2 and 3.

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

TIP
Observe sempre a 
fonte e o título do 
texto para levantar 
hipóteses sobre o 
que será lido.  

Adapted from: <www.nytimes.com/2019/02/27/opinion/disability-dance-alice-sheppard.html>. 
Accessed on: Mar. 20, 2020.

www.nytimes.com/2019/02/27/opinion/disability-dance-alice-sheppard.html

pivot: girar, virar • resign: demitir-se

LE@RNING ON THE WEB

Para assistir a uma entrevista com Alice Sheppard sobre inclusão e múltiplas possibilidades das práticas da 
cultura corporal de movimento, visite: <www.youtube.com/watch?v=O8KJMJJUGv4> (Acesso em: 20 mar. 2020).

Alice Sheppard 
performing at the 
National Museum of 
Mexican Art in 2015.

Opinion

I Dance Because I Can
The power of this art lies in our ability to view it outside 

assumed ideas about the body.

by Alice Sheppard
Ms. Sheppard is a choreographer and dancer.
Feb. 27, 2019

[...]

I was not supposed to be a dancer; I grew up playing music and dreaming of working in an 
orchestra. I pivoted at the last minute, studied languages, went to graduate school, became a 
professor, and never looked back at the arts until I saw the dancer Homer Avila perform at a 
conference on disability studies in 2004. We spoke after the show. At the time, I could not have 
guessed the effect his words would have on me. I […] accepted his dare to take a dance class. I 
did not know that Homer would soon be dead and that his words would ignite a curiosity that 
would become a fiery passion for dance. Two years later, I resigned from my academic job and 
began to train as a dancer.

Even now, nearly 15 years later, people often ask why I dance. I tell them because of the 
way it feels, because of the pleasure, because I can. Mostly, though, these answers land 
awkwardly. I see my interlocutor soften. Sometimes, their internal/external filter fails: 
Of course, someone with your limitations must get enjoyment from moving; it must feel good, 
considering; movement probably even helps, right? Therapy?

None of this is the case. Dance is often more injurious than therapeutic. I do not work from a 
deficit-based understanding of my body. But it is true that I enjoy it. Immensely. I have fallen in 
love with stretching, pushing, sweating. With the very effort of moving. I have fallen in love with 
dancing: Its power and freedom are like nothing else I know. 

[…]
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Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, 
com questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.

a. Alice Sheppard.; b. She is a choreographer and dancer.; 
c. First person.; d. Opinion.

A partir da leitura do boxe Tip e do exercício 1, 
comente com os alunos que, ao identificar que o 
texto foi publicado na seção Opinion do jornal The 
New York Times e perceber que o título do texto “I 
Dance Because I Can” é um depoimento pessoal, 
pode-se prever que o texto apresentará a visão da 
autora sobre sua experiência com a dança. 

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.

Não há nenhum trecho reescrito no texto utilizado em Taking it 
Further. Como não foi possível licenciar a mesma foto de Alice Sheppard do texto original, optou-se 
por utilizar uma foto em um contexto de dança parecido e, assim, a legenda foi reescrita.
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2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com o texto, ao falar sobre sua experiência com a dança, Alice Sheppard

a. relata que se tornou dançarina quando criança.

b. entende que sua relação com a dança é de natureza terapêutica.

c. descarta a necessidade de esforços para realizar movimentos corporais. 

d. revela que abriu mão de sua carreira acadêmica para se tornar dançarina. 

e. relembra que seu interesse pela dança surgiu ao participar de um grupo de estudos.

X

3 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 
270 can help you.

a. According to Alice Sheppard, the power of dance lies in “our ability to view it outside 
assumed ideas about the body”. In your view, to what extent is Alice’s perspective on life 
similar to Sparsh’s? 

b. In the text, Alice mentions dancer and choreographer Homer Avila as an inspirational figure 
whose words had an impact on her life. Who do you see as a role model or inspirational 
figure? Why?

TIPAo ler um texto, apoie-se nas palavras cognatas e lembre-se de que não é preciso saber o significado 
de todas as palavras para atingir seus objetivos de leitura. 

THINK ABOUT IT!

Alice Sheppard cresceu se dedicando à música e sonhava tocar em uma orquestra. Mais tarde, ela viu na dança 
uma forma de realização pessoal e decidiu abrir mão da vida acadêmica para se dedicar a uma nova carreira 
bastante desafiadora. Com base no texto, o que você acredita que essa mudança representou na vida de Alice? Na 
sua opinião, quais são os desafios envolvidos na escolha da primeira profissão e/ou na mudança de carreira?

Para assistir ao documentário “Brittle Bone Rapper: The Inspirational World of Sparsh (Amazing Person 
Documentary)”, que mostra os desafios na vida de Sparsh Shah, que nasceu com osteogênese imperfeita, mais 
conhecida como doença dos ossos de vidro, visite:

 www.youtube.com/watch?v=oYzWeTdr1Qw&t=66s

Para descobrir os benefícios da musicoterapia, que é uma prática com música num contexto clínico de 
tratamento, reabilitação ou prevenção de saúde e bem-estar, com base em evidências científicas, leia o artigo 
“Music therapy: The power of music for health”, disponível em:

 www.sciencefocus.com/the-human-body/the-power-of-music-for-health/

Para assistir a uma palestra em que Benjamin Zander, diretor musical da Orquestra Filarmônica de Boston, 
descreve, com grande entusiasmo, o poder da música clássica em nossas vidas, visite:

 www.ted.com/talks/benjamin_zander_the_transformative_power_of_classical_music?referrer=playlist-
how_music_affects_us&language=en

RECOMMENDED RESOURCES

(Acesso em: 12 mar. 2020)

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta 
uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode 

ajudá-los a se familiarizarem com esse exame. trechos para cada alternativa errada: a. “I was not supposed to be a dancer; I 
grew up playing music [...] became a professor, and never looked back at the arts 
until I saw the dancer Homer Avila perform at a conference on disability studies 

in 2004”; b. “Dance is often more injurious than therapeutic.”; c. “With 
the very effort of moving.”; e. “[...] in 2004. We spoke after the show. At the 
time, I could not have guessed the effect his words would have on me. I [...] 

accepted his dare to take a dance class. I did 
not know that Homer would soon be dead 

and that his words would ignite 
a curiosity that would become 

a fiery passion for dance.”

Personal answers.

Respostas pessoais.

A partir da leitura do boxe Tip, peça aos alunos que identifiquem 
palavras cognatas no texto, tais como dance, ability, therapeutic, 
academic, passion etc. e ajude-os a observarem a importância dessas 
palavras na compreensão do texto. Destaque que é possível responder à 

questão proposta 
no exercício 2 sem 
saber o significado 
de algumas palavras 
do texto, como, por 

exemplo, fiery, 
awkwardly, sweating, 
porque elas não são 
focalizadas nessa 

questão.

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que indiquem o trecho que justifica a resposta correta. Espera-se 
que eles indiquem o trecho “I resigned from my academic job and began to train as a dancer”. Peça também que 
indiquem trechos que justifiquem por que as demais alternativas estão erradas. Eles podem indicar os seguintes 
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falar sobre a relação entre 
os jovens e o tempo;

compreender e produzir 
poemas (poems);

explorar multi-word verbs;

usar as formas com will e be going 
to para falar sobre o futuro.
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Nesta unidade, você vai... 

TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
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2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section on page 271 
can help you.

a. Is there any similarity between the character from the cartoon and you? If so, 
which one(s)?

b. Do you think about the future very often? If so, what do you usually think about?

c. Do you feel any kind of pressure to do something when you grow up? If so, what?

Unit 8   153

1 Com base no título A Matter of Time, nas imagens e no cartum abaixo, quais assuntos 
você espera encontrar nesta unidade? 
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GETTING

From: <www.glasbergen.com/ngg_tag/grow-up/>. Accessed on: Mar. 10, 2020.

IM
AG

EM
: D

EA
N 

D
R

O
BO

T/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
; I

LU
ST

R
AÇ

ÃO
: B

EA
TR

IZ
 M

AY
U

M
I

Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (a relação 
entre jovens e tempo) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos devem 
relacionar o título da unidade às imagens e ao cartum apresentados.

Sugestões de resposta: Tempo./O tempo e os jovens./Expectativas para o futuro.

Pergunte aos alunos 
quais palavras do cartum 
apresentado eles já conhecem 
e destaque as palavras 
cognatas (mature, adult, social, 
security, graduate). Destaque 
também as semelhanças 
entre eligible e “elegível”, 
comentando que o sufixo 
-ible costuma corresponder 
ao sufixo -ível em português. 
Peça, então, aos alunos que 
destaquem as palavras ou 
orações que indicam tempo 
nas três primeiras frases do 
cartum. Eles devem identificar 
o seguinte: “when I was 5”, 
“when I was 10”, “now”. Oriente-os 
a observar o que, segundo o 
cartum, aconteceu ou acontece 
em cada um desses momentos. 
Os alunos devem perceber que, 

Personal answers.

aos cinco anos, o rapaz 
deveria ser um menino 
grande ("a big boy"); aos 
10, mais maduro ("more 
mature") e, agora, deveria 
agir como um adulto 
("like an adult"). Pergunte, 
então, o que o rapaz 
acredita que acontecerá 
antes de ele concluir o 
ensino médio e o que 
isso revela sobre seus 
sentimentos. Os alunos 
devem concluir que o 
rapaz diz que terá direito 
à previdência social (“be 
eligible for social security”) 
e que esse comentário 
exagerado indica que 
ele vem se sentindo 
pressionado a amadurecer 
ao longo de sua vida.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 These pictures illustrate some of the events that are part of different teenagers’ 
expectations for the future. Use the expressions in the box to label the pictures. Write the 
answers in your notebook.

finish your studies • get your first job • go on your first solo trip •
move into your first home • start your first internship • start your own business

2 Now, in pairs, talk about the events in exercise 1 that refer to your future expectations and 
explain why they do so. Is there anything else you want to achieve? If so, what? The Useful 
Language section on page 271 can help you.
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3 Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title, 
subtitle and source to choose the correct item that completes each sentence below. Write 
the answers in your notebook.

a. The text is the first part of 

I.  an Australian magazine article.  II. a British magazine article. 

b. The target audience of the text is 

I.  adults.     II. teenagers. 

c. The two recommendations the author gives are

I.   rush to catch up and wish you 
were the same as others.

d. The author approaches the topic in

I.  an encouraging way.    II. a pessimistic way.

X 

X 

X 

II.  embrace who you are and go at your 
own pace.

X 

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias de leitura diversificadas. 
Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos 
sobre o tema e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento de 
hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

a. go on your first solo trip; b. move into your first home; c. finish your studies; 
d. start your first internship; e. start your own business; f. get your first job

Personal answers.

Ao corrigir o exercício 3, destaque para os alunos que os itens a e b podem ser respondidos 
a partir da observação da fonte do texto, que indica que a revista é de UK, ou seja, United 
Kingdom, e se destina a adolescentes (TEEN). Já os itens c e d podem ser respondidos a partir 
da compreensão do título e do subtítulo.
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READING

4 Read the text below to check your predictions.
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5 Responda à questão abaixo em seu caderno.

A partir da leitura do texto, pode-se identificar que a tese principal do autor é a seguinte:

a. cada pessoa tem seu próprio tempo. 

b. antecipar fases na vida ou a realização de eventos é inevitável.

c. as pessoas se comparam às outras quando entram na fase adulta.

d. nem todas as crianças passam pelas mesmas fases de desenvolvimento físico e mental.

e. as pessoas precisam de constantes desafios para acumularem diferentes conquistas.

O título e o subtítulo antecipam ideias importantes sobre o texto.TIP

lag behind: ficar para trás • notch up: acumular • race: corrida • reach: alcançar

From: TEEN Breathe Magazine (UK). "Issue 17". Lewes: GMC Publications Ltd, 2019, p. 44-45.

emphasise (BrE) = 
emphasize (AmE)

Language Note

X 

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se apoiarem no vocabulário 
já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta subseção engloba tanto a compreensão geral 

Comente com os alunos que, por se tratar de uma revista publicada no 
Reino Unido, a grafia da palavra emphasised é com o sufixo -ise. Em inglês 
estadunidense, por exemplo, a mesma palavra é formada pelo acréscimo 

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta 
uma questão com estrutura semelhante à das questões 

Ao corrigir o exercício 5, peça aos alunos 
que indiquem o trecho que justifica a 
resposta correta. Eles podem indicar o 
trecho “just like walking and talking, people 

ser mencionados. Com relação às alternativas incorretas, não há, no 
texto, menção à obrigatoriedade de antecipação de fases ou eventos 
(alternativa b) ou ao fato de as crianças não passarem pelas mesmas 
fases de desenvolvimento (alternativa d). Também não há menção 

experience them at different ages”. O título e o subtítulo também podem 

no texto à comparação entre as pessoas na vida adulta (alternativa 
c), nem à necessidade de constantes desafios para acúmulo de 
conquistas (alternativa e). 

encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los 
a se familiarizarem com esse exame.

A partir do exercício 5, destaque para os alunos que uma tese é uma 
proposição teórica, opinião ou conclusão sustentada com fundamentos.

quanto a compreensão de informações específicas do texto.

do sufixo -ize (emphasized). 
Explique que esse é um exemplo 
de variação linguística.
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THINK ABOUT IT!

De acordo com o texto, os indicadores de desenvolvimento pessoal ao longo da vida são amplamente 
determinados pela sociedade. Na sua opinião, quais as possíveis consequências disso na vida de alguém?

6 In your notebook, write F if the fragment refers to a fact presented in the text or O if it 
refers to the author’s opinion.

a. “[…] it’s easy to feel that you’re lagging behind.”

b. “Some babies will reach these stages months before – or after […]”

c. “In the early years, they mostly mark physical and mental development […]”

d. “All of these are, of course, hugely significant events […]”

e. “[…] we’re not mass-produced by a machine […]”

8 One of the author’s main arguments in the text is that “From the minute a human is born, 
a lifetime of milestones stretches ahead of them.” Choose a fragment from the text that 
can exemplify this idea. Write it in your notebook.

7 Based on the definitions in the box, try to infer the meaning of 
the words in bold. Write the answers in your notebook.

 extremely, enormously

 as fast or as slow as you can

 very important stages or events

 the state of being ready or prepared for something

 information that suggests how something should be done

a. “[…] notch up achievements and reach milestones […]”

b. “[…] embrace who you are and go at your own pace”

c. “[…] but it’s also emphasised that these are only guidelines.”

d. “All of these are, of course, hugely significant events […]”

e. “[…] emotional readiness to spread your wings.”

POST-READING

9 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 271 
can help you.

a. According to the author of the text, “people experience them [hugely significant events] 
at different ages”. Why do you think it is important to embrace who you are and take 
life at your own pace? In small groups, make a list of the three most important reasons 
and provide good arguments to support your views. Then share your list with other 
classmates and get to know different viewpoints on the same topic.

b. In your opinion, what are the consequences of “rushing to catch up or wishing you were 
the same as others”? 

Em inglês, acrescenta-se 
o sufixo -ly a adjetivos 
para formar advérbios 

(huge  hugely) e o sufixo 
-ness a adjetivos para 

formar substantivos
(ready  readiness). 

Language Note

T IP
Observe o contexto 
de uso para inferir 
o significado de 
palavras e expressões 
desconhecidas.

a. O; b. F; c. F; d. O; e. F

Ao corrigir o exercício 6, destaque para os alunos a presença dos adjetivos easy e significant nos itens a e d, 
respectivamente, caracterizando opiniões do autor.

a. very important stages or events; 
b. as fast or as slow as you can; 
c. information that suggests how 
something should be done; d. extremely, 

A partir da leitura do boxe Language Note, pergunte aos alunos se 
eles conhecem outras palavras em inglês formadas pelos sufixos 
-ly e -ness. Algumas respostas possíveis são recently, specially, 
gradually, formally, sadness, happiness, kindness, darkness. Comente 

Possible answers: “Parents are told when to expect their 
baby to sit up, crawl, walk, talk […] are only guidelines.”/“In 
the early years, they mostly mark physical and mental 
development […] defines them.”/“first solo train trip, first kiss, 
first relationship, first job […] a family.”/“walking and talking”.

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre questões relacionadas ao 
texto, de modo que os alunos possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

Personal answers.

Respostas 
pessoais.

português para a formação de 
advérbios. O sufixo -ly, entretanto, pode formar tanto 
advérbios quanto adjetivos em alguns casos, como em 
daily (diariamente, diário) e yearly (anualmente, anual). 

com os alunos que, em geral, o sufixo 
-ly corresponde ao sufixo -mente em 

enormously; e. the state of being 
ready or prepared for something
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VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

1  Read these fragments from the text on page 155 and focus on the words in bold. Then make 
inferences and match the columns. Write the answers in your notebook.

“Rather than rushing to catch up […]”

“Some of the markers that might fall into this category […]”

“[…] moving into your own first home […]”

“[…] that you can press to switch on your body’s magic mechanisms […]”

2  Notch up, catch up, fall into,
move into and switch on are 
examples of multi-word verbs, 
i.e. the combination of a verb 
and one or two particles (a 
preposition or an adverb). 
In some multi-word verbs, 
the particle has a clear basic 
meaning as shown in the table 
on the right.

MULTI-WORD VERBS

a. Catch up means

b. Fall into means

c. Move into means

d. Switch on means 

I.   to make a machine, light etc. start working by pressing a button.

II.  to go to a different place and begin to live or work there.

III. to succeed in reaching a person who is ahead of one.

IV. to belong to a particular group.

Particles Frequent meanings Examples

away to another place go away, run away

back return, repeat come back, call back

down movement, reduce go down, calm down

in arrive, include come in, fill in

into change, become divide into, turn into

off remove, finish call off, switch off

on continue, start go on, keep on

out outside, exclude come out, stay out

up movement, increase stand up, turn up

Now, based on the table above, replace each icon  with an 
appropriate particle in parentheses to complete the quotes 
below. Write the answers in your notebook.

a. “The greatest gift you can give someone is your time 
because when you give your time, you are giving a portion of 
your life that you will never get . (back/on)” – Anonymous

b. “The time to act will never be right, make your move before you 
are ready, and everything will fall place.” (into/down) – ATGW

c. “Time slips like grains of sand never to return again.” 
(away/up) – Robin Sharma
From: MERCER, Sarah; GREGERSEN, Tammy. Teacher Wellbeing. United Kingdom: Oxford, 2020; <https://tpwd.texas.gov/state-parks/martin-dies-jr/

ranger-notes/fy2020/forgetting-the-past>; <www.awakenthegreatnesswithin.com/35-inspirational-quotes-time/>. Accessed on: Mar. 16, 2020.

sand: areia

TIP
O mesmo multi-word 
verb pode assumir significados 
diferentes, como é possível 
observar nos exemplos a seguir:
Can you turn down the volume, 
please? (turn down = to reduce)
I think they will turn down my 
invitation. (turn down = to reject)

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário 
de forma sistemática e contextualizada.

Incentive os alunos a inferirem o significado de cada multi-word verb a partir do seu contexto de uso. Observe que 
outros multi-word verbs serão explorados de forma contextualizada ao longo da obra.

a. III; b. IV; c. II; d. I 

Comente com os alunos que multi-word verbs, ou seja, verbos formados pela 
combinação de um verbo e uma ou mais palavras (preposições e/ou advérbios) são 
bastante comuns, especialmente no inglês falado. Muitas pessoas se referem a esses 

verbos como phrasal verbs, que são, na verdade, 
apenas um dos tipos de multi-word verbs, juntamente com os prepositional verbs
e phrasal-prepositional verbs. Como a distinção entre esses tipos de verbos não é 

tratada neste livro, utilizamos 
o nome mais abrangente 
multi-word verbs.

a. back; b. into; c. away
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

1 Read these fragments from the text on page 155 and focus on the verbs in bold. Then choose 
the correct item that completes each statement below. Write the answers in your notebook.

 “Your time will come”

 “Some babies will reach these stages months before […]”

 “[…] they’ll get there in the end.”

2 Now read these fragments from the quotes on page 157 (exercise 2) and focus on the words 
in bold. In your notebook, rewrite them using will not or won’t.

 a. “[…] you are giving a portion of your life that you will never get back.”

 b. “The time to act will never be right, make your move before you are ready […]”

FUTURE

a. In the fragments above, we use will

 I.  to make offers about the future.

II. to express opinions and expectations about the future. 

b. In affirmative sentences about the future, we use will +

 I.  main verb in the infinitive (without to). 

II. main verb in the simple present.

In informal language, 
it’s very common to use 
the contracted forms of 

will (’ll) and will not (won’t). 

Examples: 

I’ll help you with your 
homework later. 

I think she won’t go 
to the concert tonight.

Language Note

LE@RNING ON THE WEB

Para conhecer mais sobre a história de Langston Hughes e ler outros poemas de sua autoria, visite: 
<https://poets.org/poet/langston-hughes> (Acesso em: 11 mar. 2020).

I, too, sing America.

I am the darker brother.
They send me to eat in the kitchen
When company comes,
But I laugh,
And eat well,
And grow strong.

Tomorrow,
I’ll be at the table
When company comes.
Nobody’ll dare
Say to me,
“Eat in the kitchen,”
Then.

Besides,
They’ll see how beautiful I am
And be ashamed —

I, too, am America.

5

10

15

I, Too
BY LANGSTON HUGHES

From: HUGHES, Langston. Selected 
Poems of Langston Hughes. New 
York: Vintage Books, 1990, p. 275.
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ashamed: envergonhado/a • dare: atrever-se, ousar

with will/be going to

Read the poem on the right 
and do exercises 3, 4 and 5
in your notebook.

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações 
de uso da língua. Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

X

X

a. […] you are giving a portion of your life that 
you won’t/will not get back.; b. The time to act 

won’t/will not be 
right, make your 
move before you 
are ready […].

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.
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3 Answer the questions below about the poem.

a. What is the main theme of the poem?  b. Who is the author of the poem?

4 Choose the correct statements about the poem.

a. It contains a lot of rhymes.

b. It contains everyday language. X

5 Go back to the poem and focus on lines 8, 9, 11, 15 and 16. Then 
choose the correct item that answers each question below. 

a. Why is will used in the text?

 I.  To talk about promises about the future.

 II. To talk about opinions and expectations about the future. 

b. Which word is used to refer to the future?

 I.  “Tomorrow”.   II. “Besides”.

X

X

7 Focus on the second panel and choose the correct 
item that completes each statement below. 

a. In “I’m gonna be”, the verb form ’m gonna be is used 

 I.  to talk about intentions about the future. 

 II. to talk about promises about the future.  

b. The expression used to refer to the future is

 I.  “I know exactly”. II. “when I grow up”. 

X

X

8 What about you? What are you going 
to be/do when you grow up? In your 
notebook, write sentences about you.

6 Choose the correct statements about the comic strip. 

a. The text shows a conversation between father and daughter. 

b. Gracie is not able to understand what she is going to be in the future.

c. According to Gracie, she is going to be more intelligent when she gets older. 

d. Figure out and grow up are the two multi-word verbs used in the text. 

X

X

X

Some examples of words 
and expressions that refer

to the future:

later, tonight, 
this week/month/year, 
next week/month/year, 
in a week/month/year

Language Note

Now read the 
comic strip on 
the right and 
do exercises 6, 
7 and 8 in your 
notebook.

From: <www.cartoonstock.com/
directory/r/reclaiming_yourself.asp>. 

Accessed on: Mar. 11, 2020. W
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Go to Language Reference + Extra Practice on page 296.

In spoken language, it is very common 
to use going to as gonna:

She’s gonna be smarter when she grows up. 
(= She’s going to be smarter when she grows up.)

What are you gonna do? 
(= What are you going to do?)

I’m not gonna tell you. 
(= I’m not going to tell you.)

Language Note

c. It contains the contracted form of will.X

THINK ABOUT IT! O poema I, too foi escrito em 1932. Para você, o poema ainda continua socialmente relevante? 
Por quê (não)? Como você descreveria a atitude do eu lírico diante do problema enfrentado?

a. Suggested answers: Racism./Inequality./(Lack of) social justice.; 
b. Langston Hughes.

Respostas pessoais. Sugestão de resposta: O eu lírico pode ser visto com uma atitude de superação/coragem. Para saber mais sobre o preconceito 
racial nos Estados Unidos no período da Grande Depressão (1929-1939), época em que o poema foi escrito, visite <www.history.com/news/

last-hired-first-fired-how-the-great-depression-affected-african-
americans> (Acesso em: 30 mar. 2020).

Para ampliar a exploração da tirinha, peça aos alunos que expliquem o efeito de humor causado pela resposta da menina nos dois últimos quadrinhos. 
Espera-se que eles percebam que o humor se deve ao fato de a resposta dela ser inesperada. Em geral, as pessoas falam de uma profissão ao dizerem que 

sabem o que vão ser quando crescerem, mas a menina diz que será 
ela mesma, apenas mais inteligente, mais velha, mais alta e mais sábia. 

Personal answers.

Aproveite para rever a forma comparativa dos adjetivos 
(smarter, older, taller, wiser), já apresentada na Unit 7. 

Comente com os alunos que, em cartuns, tanto em inglês quanto em português, é muito comum encontrar variação linguística, 
como abreviações e contrações, que são frequentemente utilizadas na linguagem coloquial. No cartum, encontramos um 
exemplo: gonna (= going to). Pergunte aos alunos se eles conhecem outros exemplos de variação 
linguística desse tipo em inglês ou português.
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1 In small groups, talk about your expectations for the future.
Ask and answer the questions below. Take turns. The Useful 
Language section on page 271 can help you.

a. What will your life be like when you finish high school?

b. What about in five years? And in ten years?

c. What do you think the world will look like in fifty years?

d. What technological innovations do you think there will be in 
the future?

2 Interview two classmates to get to know their plans for the weekend. Copy the table 
below in your notebook and complete it with your classmates’ answers. Try to ask extra 
questions if possible. The Useful Language section on page 271 can help you.

3 Based on the previous exercise, use your own words to make a short oral presentation 
about one of your classmates’ plans for the weekend. The Useful Language section on 
page 271 can help you.

OralOral SKILLS

In exercise 1, notice that 
we use will to talk about 

opinions and expectations 
about the future.

Language Note

In exercises 2 and 3, 
notice that we use be going 

to to talk about plans and 
express intentions about 

the future.

Language Note

CLASSMATE 1 CLASSMATE 2

What are you going to do next weekend?

Who... with?

Where... ?

Are you going to...?

Aren’t you going to...?
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Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral 
em diversos contextos discursivos.

Personal answers.

Pergunte aos alunos a que dias da semana, em inglês, a palavra weekend se refere. Eles devem responder 
Saturday e Sunday, que correspondem aos dias com o calendário na cor vermelha na imagem. 
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4 Listen to the beginning of an audiobook of a famous novel by Lewis Carroll published in 
1865, Alice’s Adventures in Wonderland. Based on the recording, try to identify key words and 
expressions in order to choose the picture that best refers to the scene described. Write the 
answer in your notebook.

5 Now listen to the recording again and choose the correct item that answers each question 
below. In your notebook, take notes of key words/expressions and write your answers.

a. Who was reading a book?

I.  Alice.

II. Alice’s sister. 

b. What animal ran close to Alice?

I.  A pink Cheshire Cat.

II. A White Rabbit with pink eyes. 

6 Listen to the recording once more and check your answers to exercise 5.

7 In pairs, ask and answer the questions below.

a. In the story, there’s a character who is late for an appointment. Are you always on time 
or running late? In your opinion, why is it important to be on time?

b. How do you manage your time? Which strategies do you use to manage your time? Which 
one(s) would you like to use?

11

11

11
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TIPNão se preocupe em entender todas as palavras e todas as informações do áudio. O objetivo 
do exercício 4 é identificar a cena narrada no audiolivro.

c. What did Alice do when she saw the animal? 

I.  She got curious and decided to run after it. 

II. She decided to start a conversation with it.

d. What was the White Rabbit carrying? 

I.  A small key.

II. A pocket watch.

Você ouviu um trecho de uma obra infantil que conquistou leitores de todas as idades. Na sua opinião, 
quais as possíveis vantagens e desvantagens de se conhecer uma obra literária através de um audiolivro?

LE@RNING ON THE WEB

Para ter acesso a diversos audiolivros em inglês, gratuitos e lidos por voluntários, visite: 
<http://librivox.org/> (Acesso em: 12 mar. 2020).

THINK ABOUT IT!

a b
X 

Personal answers.

Para ajudar os alunos a fazerem o 
exercício 5, oriente-os a se concentrarem nas 
expressões indicadas, sem se preocuparem 
em compreender todas as palavras da 
apresentação do audiolivro.

X 

X 

X X 

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Pode-se indicar as seguintes vantagens, entre outras: o(s) narrador(es) pode(m) tornar o livro mais envolvente para algumas pessoas; 
pode-se ouvir o audiolivro à noite sem luz acesa; há um limite fixo de tempo previsto para se ouvir a obra; o audiolivro pode dar acesso à obra para pessoas com deficiência visual; 
o audiolivro não ocupa espaço físico. Pode-se indicar as seguintes desvantagens, entre outras: depende-se da tecnologia para se ter acesso à obra; se houver distração, pode ser 
difícil acompanhar o que é dito e perceber os recursos usados pelo autor; torna-se mais difícil pular algumas partes do livro ou retornar a outras.
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KATRINA’S SUN-DIAL
Henry van Dick

[…]
Time is

Too Slow for those who Wait,

Too Swift for those who Fear,

Too Long for those who Grieve,

Too Short for those who Rejoice;

But for those who Love,

Time is not.

Too Slow for those who Wait,

Too Swift for those who Fear,

Too Long for those who Grieve,

Too Short for those who Rejoice;

But for those who Love,

Nesta unidade, você leu, na página 158, um poema (poem) de Langston Hughes. 
A poesia, assim como outras formas de escrita criativa, pode ser um bom recurso 
para expressar suas emoções e ideias. A seguir, você encontra mais dois exemplos 
de poemas que abordam a mesma temática – o tempo. Com um colega, identifique 
características do gênero poema que você encontra nos textos lidos.

Writing

From: <www.gutenberg.org/files/3525/3525-h/3525-h.

htm#link2H_4_0046>. Accessed on: Mar. 18, 2020.

From: HUGHES, Langston. Selected Poems of Langston Hughes. 
New York: Vintage Books, 1990, p. 11.grieve: lamentar

swift: veloz
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As I Grew Older
Langston Hughes

It was a long time ago.
I have almost forgotten my 
dream.
But it was there then,
In front of me,
Bright like a sun – 
My dream.
[…]

www.gutenberg.org/files/3525/3525-h/3525-h.htm#link2H_4_0046

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos percebam que poemas são geralmente organizados em versos e estrofes, podendo apresentar rima ou não. Os 
alunos também devem perceber o uso criativo da linguagem em poemas, incluindo recursos como o emprego do sentido figurado, como 

em metáforas e antíteses, a repetição de palavras ou trechos, a 
musicalidade, entre outros.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.

D3_4085_ING_EM_LA_152a165_U8.indd   162D3_4085_ING_EM_LA_152a165_U8.indd   162 03/08/20   15:3903/08/20   15:39



Unit 8   163

Com base nos poemas que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de escrever seu 
próprio poema para poder expressar, de forma criativa, suas emoções e ideias sobre como 
você se relaciona com o tempo. Você pode escrever um poema curto ou longo, com ou 
sem rimas, ou seja, o poema a ser escrito não precisa obedecer a regras predeterminadas. 
Dessa forma, os membros da sua comunidade escolar podem saber como você se sente em 
relação a esse assunto. 

Agora que seu poema está pronto, é 
importante pensar em como compartilhá-lo
com seus colegas de sala e/ou outras 
pessoas. A turma pode organizar todos 
os poemas no mural da sala ou da escola. 
Para os poemas criados com o auxílio de 
um computador, é possível compartilhar os 
textos no próprio site/blogue da escola ou 
em sites especializados na publicação de 
poemas, como <www.poemhunter.com> 
(Acesso em: 12 mar. 2020). A partir das 
reações dos colegas e de outras pessoas 
ao seu texto, você pode aprimorá-lo ainda 
mais. Lembre-se de que, ao divulgar seu 
poema na internet, um número muito maior 
de pessoas poderá ter acesso ao texto e 
saber como você se sente em relação ao 
assunto abordado.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Pense como você pode abordar o assunto. 
Você pode falar de forma mais abrangente, 
exemplificando diferentes relações que 
as pessoas estabelecem com o tempo, ou 
tratar o tema de forma mais específica, 
compartilhando suas emoções.

2. Escreva palavras e expressões relacionadas 
ao tema a ser abordado. Busque analisar 
o assunto sob diferentes ângulos. Se 
necessário, consulte um dicionário bilíngue 
(impresso ou on-line).

3. Selecione e organize suas ideias a partir 
das palavras e expressões que você 
escreveu. Não se preocupe com o estilo 
do poema agora, mas focalize na 
maneira criativa ao expressar suas 
ideias e emoções.

4. Faça um rascunho do poema no caderno. 
Pense na forma do texto, reveja suas 
escolhas de palavras e expressões e, se 
desejar, comece a testar algumas rimas.

5. Troque poemas com um colega e discuta os 
textos elaborados. Nesta etapa de revisão, 
considere as seguintes perguntas:

a.  No poema, você expressa seus 
sentimentos e opiniões sobre o tema?

b.  A linguagem é utilizada de 
forma criativa?

c.  As palavras estão escritas corretamente?

6. Faça as correções necessárias.

7.  Escreva a versão final do poema à 
mão ou, se possível, com o auxílio
de um computador.

Unit 8   163Unit 8   163
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Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos que produzimos. A troca de textos 

Se possível, promova a criação de um sarau na escola com o 
objetivo de aproximar a literatura dos alunos e da comunidade 
escolar e/ou local e, assim, incentivar a experiência de sentir 
diferentes emoções ao recitar e ouvir poemas.

entre os alunos deve ajudá-los a reverem sua produção de forma colaborativa.
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1 What do the following trendy new acronyms mean? Match the columns below and write the 
answers in your notebook.

a. FOMO (fear of missing out)

b. JOMO (joy of missing out)

c. MOMO (mystery of missing out)

d. FOJI (fear of joining in)

2 Before reading the text below, focus on its title, subtitles and picture. What do you expect 
to read about? Write the answer in your notebook.

Read the text below and do exercises 3 and 4.

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Four Things to Do About FOMO
Dec 19, 2019 | Anxiety, Depression, Mindfulness, Self-Growth, Wellbeing
By Nikki Eskenasi, PsyD

[…] In the age of social media, and particularly around the holiday season, we may find 
ourselves making comparisons to others such as friends, family, influencers, or 
celebrities. We may start to notice what others have or what they’re doing that we’re 
not, and this may make us feel negatively about ourselves. This can lead to anxiety, 
sadness, jealousy, or anger. […] Here are four things we can do about FOMO:

1. Recognize FOMO
[…] The first step is to start noticing FOMO when it arises, and to label it and be aware. Only through awareness 
can we start to make changes.

2. Make Better Social Comparisons
[…] When we constantly compare ourselves to others who seem to have things we don’t have, it’s no surprise 
that we feel worse about what we do have, even when the images we see are not realistic. […]

3. Say Yes, and No.
In order to deal with FOMO, it’s very important to learn when to say yes, and when and how to say no. […] When we 
spend more time engaged in what truly matters to us, FOMO may even reduce on its own.

4. Be Mindful
Perhaps the best strategy to combatting FOMO, however, is to be mindful. Mindfulness involves fully throwing 
ourselves into the present moment, limiting multi-tasking, and focusing on just one thing at a time. […]

www.centerforanxiety.org/2019/12/19/four-things-to-do-about-fomo/
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aware: atento/a

I.   “Taking pleasure in 'missing out' by not feeling 
like you have to be everywhere at once.”

II.   “This is the paranoia that arises when your 
friends don't post anything on social media at all.”

III.  “You might opt out of social media altogether for 
fear that nobody will want to connect, follow or 
be 'friends' with you.”

IV.  “The acute and often unjustified belief that 
everyone is having more fun than you, and that 
you're somehow being left out of all the fun.”

From: <www.dailymail.co.uk/femail/article-3410074/Forget-FOMO-FOJI-MOMO-JOMO-
new-anxieties-caused-social-media.html>. Accessed on: May 12, 2020.

LE@RNING ON THE WEB

Os acrônimos no exercício 1 são alguns 
exemplos de gírias da internet (Internet 
slang). Para conhecer outros acrônimos e 
abreviações, acesse o dicionário: <www.
internetslang.com> (Acesso em: 12 maio 2020).

From: <www.centerforanxiety.org/2019/12/19/four-things-to-do-about-fomo/>. Accessed on: May 12, 2020.

Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, 
com questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.

a. IV; b. I; c. II; d. III

Suggested answers: FOMO (fear of missing out)./What 
to do about FOMO./How to deal with FOMO.
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3 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O texto apresenta algumas dicas práticas para ajudar aqueles que têm “medo de 
ficar de fora” (fear of missing out, em inglês). De acordo com o texto, uma ação que 
pode ser útil para reduzir esse sentimento é

a. comparar-se com amigos e familiares.

b. tentar focar em várias atividades ao mesmo tempo.

c. envolver-se mais em atividades verdadeiramente importantes. 

d. desenvolver a consciência do que é necessário fazer no futuro. 

e. deixar de seguir influenciadores e celebridades em redes sociais.

X

4 Discuss the questions below with your classmates. 
The Useful Language section on page 271 can help you.

a. FOMO is one out of many afflictions caused by 
social media. Do you think the tips presented in the 
text on how to deal with FOMO are useful? In your 
opinion, which one is the most relevant? Why? 

b. Have you ever experienced FOMO? If so, when did it 
happen? What about JOMO, MOMO and FOJI?

Para ler um artigo sobre a pressão psicológica ao escolher a profissão, intitulado “The Immense Pressure of Career 
Choice”, em que o autor do texto conta sua experiência pessoal sobre o assunto e destaca a importância de ter uma 
mente saudável, visite:

 www.psychologytoday.com/us/blog/design-your-path/201206/the-immense-pressure-career-choice

Para reconhecer a importância do desenvolvimento de habilidades voltadas para o gerenciamento do tempo e 
aprender dicas práticas que visam otimizar sua rotina de estudos, visite:

 www.educationcorner.com/effective-time-management.html 

Para assistir a uma palestra curta, em que uma aluna do Ensino Médio, Yana Savitsky, compartilha o método que 
utiliza para gerenciar seu tempo e conseguir realizar as tarefas propostas, assista:

www.ted.com/talks/yana_savitsky_how_a_student_changed_her_study_habits_by_setting_goals_and_managing_time

Para ter acesso ao livro Alice's Adventures in Wonderland, de Lewis Carroll, e a outras obras literárias, visite, respectivamente:

www.gutenberg.org/ebooks/11

www.gutenberg.org

RECOMMENDED RESOURCES

(Acesso em: 12 mar. 2020)
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Comente com os alunos que o exercício 3 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das questões 

encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 3, peça 
aos alunos que justifiquem a 
escolha da alternativa c como 
a correta. Espera-se que eles 
indiquem o trecho “When we 
spend more time engaged in 
what truly matters to us, FOMO 
may even reduce on its own”.

Personal answers.

THINK ABOUT IT!

De acordo com o texto, uma das formas de lidar com o “medo de ficar de fora”, conhecido como FOMO, é 
concentrar-se no momento presente. Você já usou (ou tentou usar) essa estratégia para tentar diminuir a 
sensação de ansiedade relacionada a FOMO ou a outras circunstâncias? Como foi essa experiência? Respostas 

pessoais.
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Review 4

READING COMPREHENSION

1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its title, subtitle
and source to choose the correct item that completes each sentence below. Write the 
answers in your notebook.

a. The text was published in a website from

I.  the United States.

II. the United Kingdom. 

b. The text is

I.  a blog post.

 II. a news article. 

X 

X 

2 Read the text below to check your predictions.

From: <www.independent.co.uk/news/education/education-news/older-children-to-start-school-later-to-find-out-if-it
-suits-their-biological-clocks-10491931.html>. Accessed on: Mar. 30, 2020.

Schools across Britain are being asked to take part in a research project to stagger their 

start times to suit the different biological clocks of children, with ten year olds starting 

at 9am and 15 year olds starting at 10am.

Scientists believe that the body’s circadian rhythm, which determines sleep-wake 

patterns over 24 hour periods, varies with a child’s age and that an earlier school start 

time for all students is not in the best interests of older children.

The research project, funded by the Welcome Trust, will recruit 100 schools as part of 

the biggest study yet into the role that school start-times play in the education and 

wellbeing of students, said Paul Kelley of the University of Oxford. […]

News > Education > Education News

Older children to start school later to find 
out if it suits their biological clocks
Teensleep project seeks to establish if early start is in everyone’s interests
Steve Connor | @SteveAConnor | Tuesday 8 September 2015 17:52 |
10 comments

www.independent.co.uk/news/education/education-news/older-children-to-start-school-later-to-find-out-if-it-suits-their-biological-clocks-10491931.html
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c. The text is about

I. starting school later for older children.

II.  proposing an earlier school start time 
for older children.

X 

Em Review 4, o objetivo é rever os conteúdos das 
unidades 7 e 8, proporcionar um diagnóstico do 
grau de aprendizagem e oferecer um instrumento 
de autoavaliação aos alunos. Esta unidade de revisão 
inclui exercícios de compreensão escrita (Reading 
Comprehension), exercícios sobre os aspectos 
gramaticais apresentados nas duas unidades 
anteriores (Language in Use) e perguntas para nortear a 
autoavaliação dos alunos (Thinking about Learning).

Ao corrigir o item a do exercício 1, peça aos alunos que justifiquem 
sua resposta. Espera-se que eles digam que .uk no endereço do 
referido site é usado na internet para os países do Reino Unido. 

D3_4085_ING_EM_LA_166a171_RW4.indd   166D3_4085_ING_EM_LA_166a171_RW4.indd   166 03/07/20   11:0403/07/20   11:04



Review 4  167

3 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O horário de início das aulas é motivo de reclamação por parte de muitos estudantes. 
O objetivo do texto aqui apresentado é 

a. divulgar os resultados de um estudo sobre o ritmo circadiano de estudantes britânicos 
de diferentes faixas etárias.

b. anunciar uma pesquisa sobre o papel dos horários de início das aulas na educação 
e no bem-estar de alunos britânicos. 

c. convencer os estudantes britânicos a avaliarem se seus relógios biológicos precisam 
ser ajustados ao horário de início das aulas.

d. convocar escolas britânicas para participar de uma pesquisa sobre os horários de início 
de aulas e o relógio biológico dos estudantes.

e. promover um movimento a favor da mudança dos horários de início das aulas em 
escolas britânicas com base em argumentos científicos.

X

4 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com o texto, os cientistas

a. propõem que as aulas das crianças mais novas comecem mais tarde do que as aulas 
dos adolescentes.

b. sugerem que as aulas sejam iniciadas mais tarde para beneficiar os estudantes 
de todas as idades.

c. argumentam que o relógio biológico das crianças vem sofrendo alterações ao longo dos 
anos devido ao horário escolar.

d. acreditam que o ritmo circadiano do corpo, que determina os padrões de sono em 
períodos de 24 horas, varia com a idade da criança. 

e. recomendam que o ritmo circadiano dos estudantes mais velhos seja ajustado para se 
adequar ao horário de início das aulas e garantir o bem-estar deles.

X

5 What do these numbers refer to? Match the columns below and write the answers in your notebook.

a. 9am  

b. 10am  

c. 100

I.   The number of schools that will be involved in the biggest study so far.

II.   The school start time for ten-year-old students participating in a 
research project in Britain.

III.  The school start time for fifteen-year-old students participating in a 
research project in Britain.

LE@RNING ON THE WEB

O vídeo disponível em <https://ed.ted.com/lessons/how-does-your-body-know-what-time-it-is-marco-a-
sotomayor> (com áudio em inglês e legendas em português) explica como funciona o ritmo circadiano e nossa 
percepção do tempo (Acesso em: 30 mar. 2020).

Comente com os alunos que os exercícios 3 e 4 apresentam questões com estrutura 
semelhante à das questões encontradas na prova do Enem e podem ajudá-los a se 

Ao corrigir o exercício 3, peça aos alunos que indiquem 
o trecho do texto que justifica a resposta correta. Eles 
podem indicar a primeira frase do texto, assim como 
o título e o subtítulo. Aproveite para destacar que é 
comum o título, o subtítulo do texto e a primeira frase 

parágrafo anteciparem e/ou resumirem 
ideias desenvolvidas no texto.

“Scientists believe that the body’s circadian rhythm, which determines sleep-wake patterns over 24 hour periods, varies with a child’s age […]”. Peça 

Ao corrigir o exercício 4, peça aos alunos que indiquem o trecho do texto que justifica a resposta correta. Espera-se que eles apontem o trecho 

também que justifiquem por que as demais alternativas estão erradas. 
Eles devem indicar que o texto não menciona nem sugere alterações no ritmo 
circadiano (ou relógio biológico) dos estudantes e, portanto, as alternativas c e e são 
incorretas. Pode-se concluir que as alternativas a e b são incorretas a partir do trecho 

“[…] with ten year olds starting at 9am and 15 year olds starting at 10am”, que deixa claro que a proposta é iniciar as 
aulas dos alunos mais novos mais cedo enquanto as aulas dos adolescentes começariam mais tarde.

a. II; b. III; c. I

Ao corrigir o exercício 5, comente com os alunos que, na indicação de horas, am é a abreviação de ante meridiem (em latim), que significa “antes 
do meio-dia”. Comente também que, para indicar um horário depois do meio-dia, usa-se pm, que é a abreviação de post meridiem (em latim).

familiarizarem 
com esse exame.

de cada 
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6 Focus on the words in bold and choose the correct item that completes 
each sentence below. Write the answers in your notebook.

a. In “[…] start school later to find out if it suits their biological clocks”, 
we can infer that the multi-word verb find out means

 I.  expect something. II.  get some information about something. 

b. In “Schools across Britain are being asked to take part in a research 
project […]”, we can infer that the idiom take part in means

 I. participate.  II. organize.

c. In “Scientists believe that the body’s circadian rhythm, which
determines sleep-wake patterns […]”, the relative pronoun which
refers to

 I.  “Scientists”. II. “the body’s circadian rhythm”.

X

X

X

1 The fragments below present some psychological benefits of listening to music. Complete 
them by replacing the icons  with the comparative form of the adjectives in the box. Write 
the answers in your notebook.

 easy • fast • good • great • hard • happy • healthy • motivated • relaxed

a. “Listening to music can be entertaining and some research suggests that it might even 
make you . Music can be a source of pleasure and contentment, but there are many other 
psychological benefits as well.”

b. “The researchers suggest that music and lighting help create a setting.”

c. “While listening to music at any point in time was effective, the researchers noted that 
listening to music pre-surgery resulted in outcomes.”

d. “There is a good reason why you find it to exercise while you listen to music — researchers 
have found that listening to fast-paced music motivates people to work out .”

e. “Another of the science-backed benefits of music is that it just 
might make you .”

f. “Runners are not only able to run while listening to music; 
they also feel to stick with it and display endurance.”

MAKING COMPARISONS

LANGUAGE IN USE

THINK ABOUT IT!

Você já observou seu ritmo 
circadiano (circadian 
rhythm ), ou seja, o ciclo 
biológico de 24 horas que 
controla o sono e outras 
funções do organismo? 
Na sua opinião, o que 
pode afetar positiva ou 
negativamente seu ritmo 
circadiano? Você acredita 
que um horário escolar 
mais adequado ao ritmo 
circadiano dos alunos pode 
ajudar o aproveitamento 
nos estudos?

endurance: resistência

outcome: resultado

stick with: manter, continuar

work out: exercitar-se

Lembre-se de que o pronome relativo se refere a um termo que o antecede. Identifique-o para 
compreender melhor o texto.

TIP

Respostas pessoais. 

Comente com os alunos que os textos apresentados nesta seção, com exceção do texto do exercício 8, retomam o tema já 
abordado na unidade 7 (The Power of Music), o que facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido.

a. healthier; b. more relaxed; c. better; d. easier, harder; e. happier; 
f. faster, more motivated, greater

A título de revisão, ao corrigir o exercício 1, pergunte aos alunos como se forma 
o grau comparativo de adjetivos em inglês. Espera-se que eles respondam que, 
no caso de adjetivos curtos, acrescenta-se a terminação er (como em faster, 
harder, greater) e, em adjetivos longos, usa-se more ... (than), como em more
relaxed e more motivated. Eles também devem lembrar que há regras ortográficas 
para a formação do comparativo dependendo da terminação do adjetivo. Por 
exemplo, em adjetivos terminados em y, como healthy, easy, happy, exclui-se o y e 
acrescenta-se ier para formar, respectivamente, healthier, easier, happier.

A partir da leitura do boxe Think about It!, converse com os alunos sobre a importância do respeito ao ritmo 
circadiano para se ter um sono de melhor qualidade e um melhor aproveitamento escolar. Os textos disponíveis 

From: <www.verywellmind.com/surprising-psychological-benefits-of-music-4126866>. Accessed on: Mar. 30, 2020.

em <www.ucs. br/site/revista-ucs/revista-ucs-15a-edicao/no-ritmo-do-relogio-biologico/> e <www.bbc.com/portuguese/

geral-45963965> (acesso em: 5 maio 2020) podem contribuir para o debate.
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2 Which fragments in exercise 1 present some psychological benefits of music when it comes 
to exercising? Write the answer in your notebook.

Read the cartoon on the right and do 
exercises 3, 4 and 5 in your notebook.

3 Choose the correct statements about the 
cartoon.

a. The characters are in a store that sells 
CDs. 

b. All the CDs in the store cost the same.

c. The “Greatest Hits” are the most 
popular CDs. 

d. The “Greatest Misses” are the most 
unpopular CDs.

X 

X 

X 

4 Which superlative adjective is used in the cartoon?

5 Replace the icons  with cheaper than, as cheap as or the 
cheapest to complete the sentences about the cartoon.

a. The “Greatest Misses” are CDs in the store.

b. The “Greatest Misses” are the “Greatest Hits” in the store.

c. The “Greatest Hits” aren’t the “Greatest Misses” in the store.

6 On the right, based on the results of an opinion 
poll on the greatest album ever made, complete 
the sentences below. Replace the icons  with 
greater than, as great as or the greatest. Write 
the answers in your notebook.

a. Innuendo by Queen was album ever made.

b. O.K. Computer by Radiohead was IV by 
Led Zeppelin.

c. Dark Side of the Moon by Pink Floyd was
Doolittle by The Pixies.

d. Dark Side of the Moon by Pink Floyd was
O.K. Computer by Radiohead.

unpopular = not popular

Language Note
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From: <https://igalaciman.com/2012/06/07/on-the-warm
-up-poll/>. Accessed on: Mar. 30, 2020.

Fragments d and f.

Comente com os alunos que, quando se fala de músicas, filmes, shows, 
gravações etc., hit se refere a um sucesso e miss se refere a um fracasso, como 
na frase Audiences will decide if Will Smith’s latest movie is a hit or a miss. No 
cartum, essas palavras são usadas no plural – hits, misses – para se referir, 
respectivamente, aos CDs que são considerados sucessos e aqueles que são 
considerados fracassos. A partir da situação retratada no cartum, comente 
com os alunos que produtos em promoção podem estimular compras por 
impulso e destaque a importância do consumo responsável. 

“Greatest”.

a. the cheapest; b. cheaper than; c. as cheap as

a. the greatest; b. as great as; 
c. as great as; d. greater than

Pergunte se os alunos conhecem os álbuns citados no exercício 6 e, em caso afirmativo, se 
concordam com os resultados da pesquisa de opinião apresentada. Aproveite para perguntar quais 
álbuns musicais eles incluiriam como alternativas de resposta a essa pesquisa de opinião.

From: <www.gocomics.com/cornered/2001/12/01>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
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FUTURE WITH WILL/BE GOING TO

7 Did you know that music integrates many different 
subjects? Replace each icon  with an appropriate verb 
from the box below to complete the text. Use will and 
write the answers in your notebook.

allow • be able to • involve • shine

8 The transcript on the right 
shows a conversation between 
a psychologist and two students 
about career choices. Complete it 
by replacing each icon  with the 
verb in parentheses. Use be going 
to and write the answers in your 
notebook.

https://theinspiredclassroom.com/2017/05/why-is-music-education-in-schools-important/

From: <https://theinspiredclassroom.com/2017/05/why-is-music-education-in-schools-important/>. Accessed on: Mar. 31, 2020.

HASTRUP, Kirsten; HERVIK, Peter. Social Experience and Anthropological 
Knowledge. London: Taylor & Francis e-Library, 2005. E-book. 

[…] Not only will music education allow children to develop their musical skills, it will also give them the opportunity 

to work on their math skills, reading and writing skills, science skills, and history knowledge. For example, time 

signatures in music are an excellent way to incorporate fractions, and lyric analysis and songwriting students to 

work on their reading abilities.

Additionally, having discussions about how instruments work information on the physics of sound, and learning 

about music’s place in society a light on important historical events. If teachers are concerned about their 

students’ skills in other areas of learning, they incorporate them into a music class with ease. […]
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HASTRUP, Kirsten; HERVIK, Peter. Social Experience and Anthropological 
Knowledge. London: Taylor & Francis e-Library, 2005. E-book. 
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Psychologist (ethnographer): And what about you? Have 

you decided which degree you (study) yet?

First Pupil: I still haven’t made up my mind. Because… 

I don’t know. I’d like to do journalism or law. I’d like 

to be a journalist, I’d like to be a lawyer. But you don’t 

know what the courses (be like). You don’t know 

what you (study). You haven’t got a clear idea of 

what you want to do.

Second Pupil: You just haven’t got a clue about the 

different careers.

First Pupil: That’s right. You see journalists, you see

lawyers, and obviously you like it. You say ‘great’, 

‘wonderful’. It’s really attractive because they’ve 

already got work and everything. But then you say 

‘I (read) journalism.’ What (do) in the course? 

You don’t know. We don’t really know anything about 

the content of the course. You just know the future – 

things about what journalists and lawyers do once 

they’ve got work. […]

THINK ABOUT IT!

Você já pensou em que área(s) 
gostaria de aprofundar seus estudos 
e seguir carreira? Já conversou com 
profissionais dessa(s) área(s) para saber 
mais sobre sua formação e atuação? 
Na sua opinião, como você pode se 
informar melhor sobre esse assunto?

Comente com os alunos que, no texto, 
o verbo read, em "I'm going to read 

journalism", significa study. Esse é um uso especificamente britânico.

a. will allow; b. will involve; c. will shine; d. will be able to

Antes de os alunos realizarem o exercício 8, 

’re/are going to study; are going to be like; ’re/are going to study; ’m/am going to read; are you going to do

Respostas pessoais. 
Sugestões de respostas: 

seu interesse 
e, se possível, 
observá-los 
durante seu 
trabalho; 
visitar sites

currículo do curso de seu interesse; participar de programas de visitação oferecidos por diversas universidades.

de universidades e/ou cursos 
técnicos para conhecer o 

Conversar 
com 
profissionais 
das áreas de 

peça que passem os olhos pelo diálogo transcrito para identificar as 
palavras e expressões usadas para indicar quem está conversando. Eles 
devem indicar psychologist (ethnographer), first pupil e second pupil. 
Explique que pupil significa "aluno", "estudante", em português. Explique 
também que um etnógrafo (ethnographer, em inglês) é, em poucas 
palavras, um pesquisador da cultura de grupos sociais. Peça, então, que 
os alunos observem a fonte do texto e destaque que a transcrição do 
diálogo foi retirada de um livro da área da Antropologia, ciência que se 
dedica ao estudo aprofundado do ser humano, seu comportamento e 
sociedades no passado e no presente.
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Nesta seção, reflita sobre a sua aprendizagem e, em seu caderno, escreva a resposta a 
cada pergunta.

THINKING ABOUT LEARNING

I.  How well can you do this?

I can understand combinations of words which are usually used together (collocations). 

I can identify some multi-word verbs and understand their meanings.

I can infer the meaning of unknown words/expressions.

I can understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary.

I can write opinion polls.

I can write poems.

I can use simple connectors like “and”, “but” and “because”.

I can understand simple questions and instructions.

I can generally identify the main topic of a recording.

I can understand and extract the essential information from short, recorded passages.

I can express opinions and attitudes in a simple way.

I can give a short, rehearsed, basic presentation on a familiar subject.

I can ask and answer questions and exchange ideas and information on familiar 

topics in predictable everyday situations.

I can make comparisons.

I can use will and be going to to talk about the future.

III. What can I do to improve my learning? 

Examples 
Establish a regular study schedule.

Listen to podcasts and songs in English.

Read magazines and books in English to learn new idioms.

II.  What learning resources have I used in Units 7 and 8? 

Recommended resources

Language Reference + Extra Practice

Glossary 

Dictionaries

Internet

Other

Very well. Well. Not so well.

READING

SPEAKING

GRAMMAR

LISTENING

WRITING
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Para ajudar os alunos a avaliarem o que já 
conseguem fazer em língua inglesa, verifique se 
eles compreenderam todas as frases dos quadros 
apresentados e oriente-os a consultarem o Glossary na 
página 310 sempre que necessário.

Os itens incluídos em Speaking abrangem tanto Spoken interaction quanto Spoken production, conforme 
previsto no Common European Framework of Reference.
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Nesta seção, escreva a resposta 
de cada questão em seu caderno.SIMULADO

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

FOR ENEM 1Studying
FOR ENEM 14

STRACHAN, John; TERRY, Richard. Poetry. 2nd edition. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000, p. 145-146.

William Carlos Williams (1883-1963) foi um poeta 
associado ao movimento modernista. O poema 
This is Just to Say é construído como se fosse

a. um bilhete. 

b. uma receita.

c. uma dedicatória.

d. uma carta de amor.

e. uma mensagem de despedida.

X 

This is Just to Say
by William Carlos Williams

I have eaten

the plums

that were in

the icebox

and which

you were probably

saving

for breakfast

Acquainted with the night
by Robert Frost

I have been one acquainted with the night.

I have walked out in rain – and back in rain.

I have outwalked the furthest city light.

I have looked down the saddest city lane.

I have passed by the watchman on his beat

And dropped my eyes, unwilling to explain.

I have stood still and stopped the sound of feet

When far away an interrupted cry

Came over houses from another street,

But not to call me back or say good-by;

And further still at an unearthly height,

One luminary clock against the sky

Proclaimed the time was neither wrong nor right

I have been one acquainted with the night.
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Songs for the Open Road: Poems of Travel & Adventure. 
New York: Dover Publications, Inc., 1999, p. 14.

Forgive me

they were delicious

so sweet

and so cold.

Robert Frost (1874-1963) é um dos mais conhecidos 
poetas estadunidenses. No poema apresentado, a 
relação do eu lírico com a noite é de

a. medo.

b. tristeza.

c. admiração.

d. desconforto.

e. familiaridade.X 

Em Studying for Enem 4, apresentamos 
dez questões de compreensão escrita 
para que os alunos possam se familiarizar 
com o tipo de questões utilizadas no 
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). 
As questões estão organizadas em duas 

partes, um simulado e uma prova completa já aplicada, respectivamente. Na primeira parte, as questões são 
semelhantes àquelas do Enem e, na segunda, fazem parte da primeira aplicação da prova completa do Enem de 
2018. Destaque para os alunos que as dicas apresentadas nos boxes Tip podem ajudá-los a resolver as questões.

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que justifiquem a escolha da 
alternativa a como a correta. Espera-se que eles digam que o assunto é 
do cotidiano, que a linguagem é coloquial e o eu lírico se dirige a alguém 
com quem convive para avisar a essa pessoa o que aconteceu (ele comeu as 
ameixas – “I have eaten / the plums”) e pedir desculpas (“Forgive me”).

Ao corrigir a questão 2, destaque para os alunos que, 
para compreender o tipo de relação estabelecida entre 
o eu lírico e a noite, é fundamental observar o verso que 
contém a palavra night e que se repete no poema (“I have 

been one acquainted with the night”). Saber que 
a palavra-chave acquainted, usada nesse verso, 
corresponde a “familiarizado” em português 
conduz à escolha da alternativa e. Destaque, 
portanto, a importância de se buscar a ampliação 
do conhecimento lexical em inglês, que pode 
ocorrer por meio do consumo de textos em 
inglês e do estudo sistemático de vocabulário.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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O cartum se refere à atividade de ouvir música, que é bastante antiga. Nele, o personagem

a. revela que prefere ouvir música em mídias como o disco de vinil e o CD.

b. reconhece o impacto da tecnologia na forma em que as pessoas ouvem música. 

c. acha estranho que as pessoas voltem a ouvir música em mídias como o disco de vinil e o CD.

d. relembra que só há pouco tempo foram desenvolvidas tecnologias de armazenamento e 
de reprodução de música.

e. afirma que foi revolucionário quando as pessoas começaram a ouvir música em mídias como 
o disco de vinil e o CD.

X 
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Disponível em: <www.thecomicstrips.com/store/
add.php?iid=179566>. Acesso em: 23 mar. 2020.

Apoie-se em 
palavras-chave e em 
seu conhecimento 
do assunto para 
compreender o texto.

TIPQUESTÃO 3

QUESTÃO 4

O texto cita alguns 
estudos científicos sobre 
os benefícios do uso 
terapêutico da música no 
tratamento de diferentes 
patologias. A utilização 
da música com o objetivo 
de facilitar a promoção de 
interações sociais acontece 
no tratamento de

a. bebês prematuros.

b. pacientes infartados.

c. crianças com autismo. 

d. pessoas com 
esquizofrenia.

e. idosos com doença 
de Parkinson.

X 

Music therapy: The power of music for health
The more we learn about the power of music therapy, the more 
applications we discover for it. Zoe Cormier explains the link 
between music and health.

By Zoe Cormier | 09th October, 2018 at 02:00

Music is medicinal. You might expect a statement like this to come from 

someone in a drumming circle, a chanting crystal healer or sleazy record-label 

executive. But the idea that music can be used to for health and to heal the 

mind is increasingly grounded in scientific evidence – not theory.

Recent studies show how people coping with Parkinson’s can learn to 

walk more easily when rhythms assist their gait. Other research suggests 

autistic children find social interactions become easier when accompanied 

by music, and that less anaesthetic is required when music is played to spinal 

surgery patients. Perhaps most astoundingly, premature babies gain weight 

quicker when they can hear music.

Scientific studies – ranging from investigations of the brain at a cellular 

level, to psychiatric assessments of schizophrenics, to linguistic scores in 

stroke patients – are all leading to the same conclusion: music isn’t just 

a form of entertainment, it is evolutionarily significant. And the more we 

learn about the impact of music on the brain, the more we understand how 

it can be employed as a therapeutic intervention. […]

Disponível em: <www.sciencefocus.com/the-human-body/the-power-of-music-for-health/>. Acesso em: 7 abr. 2020.

Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos 
que indiquem o trecho do texto que 
justifique que a alternativa c é a correta. 
Espera-se que eles indiquem o trecho 
“Other research suggests autistic children 
find social interactions become easier 
when accompanied by music”.

Ao corrigir a questão 3 e a partir da leitura do boxe Tip, destaque para os alunos a importância de conhecer 
o significado de algumas palavras-chave como odd, revolutionary, stopped, stored, spinning e media (que, no 

revolucionário pararmos de ouvir música armazenada em mídias giratórias (como discos de vinil e CDs) e isso causa 
estranheza. Pode-se concluir que essa estranheza se deve ao fato de hoje ser mais comum (e não revolucionário) ouvirmos 
música sem utilizarmos as mídias giratórias. Em outras palavras, houve uma mudança na forma de se ouvir música por 
causa das novas tecnologias, como indicado na alternativa b.

contexto, 
correspondem, respectivamente, a “estranho”, “revolucionário”, “paramos”, “armazenada”, “giratória” e “mídia”) e de 
usar seu conhecimento de mundo para compreender o texto. De acordo com o cartum, no passado, foi considerado 
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QUESTÃO 5

No cartum, a crítica está no fato de a sociedade 
exigir do adolescente que

a. se aposente prematuramente.

b. amadureça precocemente. 

c. estude aplicadamente.

d. se forme rapidamente.

e. ouça atentamente.

X 

GLASBERGEN, R. Disponível em: www.glasbergen.com. 
Acesso em: 3 jul. 2015 (adaptado).

PROVA ANTERIOR Enem 2018 

1ª aplicação
QUESTÃO 1
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O uso da musicoterapia no tratamento 
de algumas patologias já ocorre 
há algum tempo e apresenta bons 
resultados. O objetivo do estudo 
envolvendo música, apresentado no 
abstract, foi o de investigar

a. os efeitos de música extrema 
sobre o modo como os sujeitos 
expressam a raiva.

b. os efeitos positivos e negativos de 
ouvir música alta.

c. os benefícios para a saúde do 
coração ao ouvir música.

d. os estilos de música que podem 
ajudar no combate ao estresse.

e. os sentimentos despertados ao 
escutar música por longos períodos.

X 

Extreme metal music and 
anger processing
Leah Sharman1 and Genevieve A. Dingle1,2*

1 School of Psychology, University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia
2   Centre for Youth Substance Abuse Research, University of Queensland, 
Brisbane, QLD, Australia

The claim that listening to extreme music causes anger, and 

expressions of anger such as aggression and delinquency have 

yet to be substantiated using controlled experimental methods. 

In this study, 39 extreme music listeners aged 18–34 years were 

subjected to an anger induction, followed by random assignment 

to 10 min of listening to extreme music from their own playlist, 

or 10 min silence (control). Measures of emotion included heart 

rate and subjective ratings on the Positive and Negative Affect 

Scale (PANAS). Results showed that ratings of PANAS hostility, 

irritability, and stress increased during the anger induction, and 

decreased after the music or silence. Heart rate increased during 

the anger induction and was sustained (not increased) in the 

music condition, and decreased in the silence condition. PANAS 

active and inspired ratings increased during music listening, an 

effect that was not seen in controls. The findings indicate that 

extreme music did not make angry participants angrier; rather, 

it appeared to match their physiological arousal and result in an 

increase in positive emotions. Listening to extreme music may 

represent a healthy way of processing anger for these listeners.

Disponível em: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/
fnhum.2015.00272/full>. Acesso em: 23 mar. 2020.

É comum que o título do texto 
e a primeira frase de cada parágrafo 
antecipem e/ou resumam ideias 
desenvolvidas no texto. Compreender 
essas partes pode ajudar você a 
identificar as ideias principais.

TIP

Ao corrigir a questão 5 e a partir da leitura do boxe Tip sobre a importância de compreender o título do texto e a primeira frase de cada parágrafo, oriente os 
alunos a observarem que o título “Extreme metal music and anger processing” sugere uma relação entre música extrema e a raiva e, portanto, indica a pertinência 

da alternativa a. Além disso, a primeira frase do texto revela a necessidade de estudos (“have yet to be substantiated 

(“The claim that listening to extreme music causes anger, and expressions of anger […]”), o que também leva à escolha da alternativa a.

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que justifiquem a escolha da
alternativa b como a correta. Eles podem destacar alguns trechos 
do cartum, como “big boy", “more mature”, “like an adult”, que estão 
relacionados à cobrança de amadurecimento precoce feita pela sociedade 
aos adolescentes (na verdade, desde que são crianças). Os alunos também 
podem indicar a frase “Now they say it’s time to start acting like an adult”, 
em que now se refere à faixa etária de quem fala (ou seja, a adolescência).

Como o cartum utilizado 
na questão 1 foi explorado 
no boxe Gettting Started
da unidade 8 (A Matter of 
Time), que aborda a relação 
entre os jovens e o tempo, 
espera-se que os alunos se 
sintam mais seguros para 
responderem à questão.

using controlled experimental methods”) sobre a crença de que ouvir música extrema causa raiva e suas expressões 
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QUESTÃO 2

Lava Mae: Creating Showers on 
Wheels for the Homeless

San Francisco, according to recent city numbers, 

has 4,300 people living on the streets. Among the 

many problems the homeless face is little or no 

access to showers. San Francisco only has about 16 

to 20 shower stalls to accommodate them.

But Doniece Sandoval has made it her mission 

to change that. The 51-year-old former marketing 

executive started Lava Mae, a sort of showers 

on wheels, a new project that aims to turn 

decommissioned city buses into shower stations 

for the homeless. Each bus will have two shower 

stations and Sandoval expects that they'll be able to 

provide 2,000 showers a week.

A relação dos vocábulos shower, bus e 
homeless, no texto, refere-se a

a. empregar moradores de rua em lava a jatos 
para ônibus.

b. criar acesso a banhos gratuitos para 
moradores de rua. 

c. comissionar sem-teto para dirigir os ônibus 
da cidade.

d. exigir das autoridades que os ônibus 
municipais tenham banheiros.

e. abrigar dois mil moradores de rua em ônibus 
que foram adaptados.

X 

ANDREANO, C. Disponivel em: http://abcnews.go.com. 
Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado).

QUESTÃO 3

ORWELL, G. Nineteen Eighty-Four. New York: Signet Classics, 1977.

O romance 1984 descreve os perigos de um 
Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa 
passagem é que o controle do Estado se dá por 
meio do(a)

a. boicote a ideais libertários.

b. veto ao culto das tradições.

c. poder sobre memórias e registros. 

d. censura a produções orais e escritas.

e. manipulação de pensamentos individuais.

X 

1984 (excerpt)

‘Is it your opinion, Winston, that the past has real 

existence?’ [...] O’Brien smiled faintly. ‘I will put it 

more precisely. Does the past exist concretely, in 

space? Is there somewhere or other a place, a world 

of solid objects, where the past is still happening?’

‘No.’ 

‘Then where does the past exist, if at all?’

‘In records. It is written down.’

‘In records. And — —?’

‘In the mind. In human memories.’

‘In memory. Very well, then. We, the Party, control 

all records, and we control all memories. Then we 

control the past, do we not?’

ORWELL, G. Nineteen Eighty-Four. New York: Signet Classics, 1977.

Para ajudar a inferir o significado de um termo desconhecido, observe a formação da palavra, 
como no caso de homeless (home + sufixo -less). TIP

Ao corrigir a questão 3, peça aos alunos que identifiquem o trecho 
da citação que justifique a escolha da alternativa c como a correta. 
Espera-se que eles indiquem “We, the Party, control all records, and 
we control all memories”. No texto, não há menção aos conteúdos 
das demais alternativas de resposta.

Ao corrigir a questão 2, peça aos alunos que justifiquem a escolha da 
alternativa b como a correta. Eles podem destacar, por exemplo, o trecho 
“turn […] buses into shower stations for the homeless”, que indica claramente 
que o projeto mencionado no texto visa transformar ônibus em estações 
de banho para os sem-teto. A partir da leitura do boxe Tip, destaque para os 
alunos que a palavra homeless é formada pelo substantivo home ("lar", em 
português) e pelo sufixo -less (que indica ausência). Portanto, the homeless 
são aquelas pessoas que não têm um lar, ou seja, estão em situação de rua.
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QUESTÃO 4

TEXTO I

A Free World-class Education for 
Anyone Anywhere

The Khan Academy is an organization on a mission. 
We’re a not-for-profit with the goal of changing 
education for the better by providing a free world-class 
education to anyone anywhere. All of the site’s 
resources are available to anyone. The Khan Academy’s 
materials and resources are available to you completely 
free of charge.

Com o impacto das tecnologias 
e a ampliação das redes sociais, 
consumidores encontram na internet 
possibilidades de opinar sobre serviços 
oferecidos. Nesse sentido, o segundo 
texto, que é um comentário sobre o 
site divulgado no primeiro, apresenta a 
intenção do autor de

a. elogiar o trabalho proposto para a 
educação nessa era tecnológica.

b. reforçar como a mídia pode contribuir 
para revolucionar a educação.

c. chamar a atenção das pessoas influentes 
para o significado da educação.

d. destacar que o site tem melhores 
resultados do que a educação tradicional.

e. criticar a concepção de educação em 
que se baseia a organização.

X 

Disponível em: http://fnoschese.wordpress.com. Acesso em: 2 mar. 2012.

Disponível em: www.khanacademy.org. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado).

Busque identificar, no texto, palavras-chave 
relacionadas ao foco da questão. Isso pode 
ajudar você a encontrar trechos relevantes para 
a seleção da alternativa de resposta correta.

TIP

QUESTÃO 5

Don’t write in English, they said,

English is not your mother tongue...

...The language I speak

Becomes mine, its distortions, its queerness

All mine, mine alone, it is half English, half

Indian, funny perhaps, but it is honest,

It is as human as I am human... 

...It voices my joys, my longings my

Hopes... 

(Kamala Das, 1965:10)

A poetisa Kamala Das, como muitos escritores 
indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de 
essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela

a. usa a língua inglesa com efeito humorístico.

b. recorre a vozes de vários escritores ingleses.

c. adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa.

d. demonstra consciência de sua identidade linguística. 

e. reconhece a incompreensão na sua maneira de 
falar inglês.

X 

GARGESH, R. South Asian Englishes. In: KACHRU, B. B.; KACHRU, 
Y; C. L. (Eds.). The Handbook of World Englishes. Singapore, 

Blackwell, 2006.

TEXTO II

I didn’t have a problem with Khan Academy site 
until very recently. For me, the problem is the way 
Khan Academy is being promoted. The way the media 
sees it as “revolutionizing education”. The way people 
with power and money view education as simply 
“sit-and-get”. If your philosophy of education 
is “sit-and-get”, i.e., teaching is telling and learning is 
listening, then Khan Academy is way more efficient 
than classroom lecturing. Khan Academy does it better. 
But TRUE progressive educators, TRUE education 
visionaries and revolutionaries don’t want to do these 
things better. We want to DO BETTER THINGS.

por exemplo, o trecho que vai do verso 3 até o final do poema e destacar o uso dos 
pronomes de primeira pessoa do singular I, mine, my. A autora mostra que a língua 
inglesa que ela usa é dela (“The language I speak / Becomes mine”) e se caracteriza pela 
estranheza e distorções do inglês falado na Índia.

A partir da leitura do boxe Tip sobre a identificação de palavras-chave relacionadas ao foco da questão, destaque para os alunos que o foco da questão 4 é identificar 
a intenção do autor ao escrever o texto II, que é um comentário sobre o site Khan Academy (divulgado no texto I). Considerando esse foco, destaque a importância de 
localizar a palavra-chave problem (em “For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted”), que já sugere uma crítica, e a expressão "philosophy of education", 
que se relaciona à expressão “concepção de educação”, usada na alternativa e. Destaque ainda que, para o autor, Khan Academy pode ser considerada mais eficiente do 

Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que justifiquem a 
escolha da alternativa d como a correta. Eles podem indicar, 

que a apresentação expositiva de conteúdos em sala de aula ("classroom lecturing"), se a concepção de educação for “sentar-e-
-pegar” ("sit-and-get", em inglês). O autor, entretanto, critica essa concepção, alinhando-se aos educadores progressistas, que 

querem fazer "better things" ("coisas melhores", em português, em “We want to DO BETTER THINGS”), conforme dito nas duas últimas frases do texto.
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 Esta seção apresenta estratégias de aprendizagem e de leitura que vão ajudar 
você a se sentir mais confiante para realizar as atividades propostas ao longo das 
unidades 9, 10, 11 e 12 deste livro.

 Read the texts below to do exercises 1 and 2 in your notebook.

GGetting Ready
FOR PART 3

Text 1 Text 2

From: <www.imdb.com/title/tt4846340/?ref_=nv_sr_srsg_3>. 
Accessed on: May 13, 2020.

The story of a team of female 
African-American mathematicians who 
served a vital role in NASA during the 
early years of the U.S. space program.

www.imdb.com/title/tt4846340/?ref_=nv_sr_srsg_3

From: <www.imdb.com/title/tt8085790/?ref_=tt_sims_tt>. 
Accessed on: May 13, 2020.

A woman is transformed into her 
younger self at a point in her life when 
the pressures of adulthood become too 
much to bear.

www.imdb.com/title/tt8085790/?ref_=tt_sims_tt

1 Choose the correct statement about the texts.

a. They are both movie reviews.  b. They are both movie synopses.

2 Based on the two previous texts and the movie posters below, answer the following questions.
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Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

Em Getting Ready for PART 3, o objetivo é apresentar estratégias diversificadas que podem ajudar os alunos a compreenderem textos escritos 
pertencentes a diferentes gêneros. Nos exercícios, os alunos são convidados a colocarem essas estratégias em prática e os textos apresentados estão 

10, 11 e 12. Nesta seção, buscamos também revisar e consolidar os conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores desenvolvidos no Ensino Fundamental relacionados à disciplina de Língua 
Inglesa, mais especificamente, relacionados ao eixo leitura.

de vista sobre o filme, enquanto a sinopse apresenta apenas um breve 
resumo da história. Na unidade 11, os alunos vão falar sobre filmes e 

séries, ler e produzir resenhas 
de filmes.  

Ao corrigir o exercício 1, verifique se os alunos sabem o que são movie reviews (“resenhas de filmes”) e movie synopses (“sinopses de filmes”) 
e as principais diferenças entre esses dois gêneros. Espera-se que os alunos digam que uma resenha de filme inclui uma avaliação, um ponto 

relacionados, geralmente, a 
temas que serão abordados 

nas unidades 9, 
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a. Which text is about the movie Little? 

b. Which text is about the movie Hidden Figures?

Now read the text below about Hidden Figures and do exercises 3, 4, 5 and 6 in your notebook.

TIP
Você já observou que, muitas vezes, nomes de filmes e séries em português não correspondem a uma tradução 
literal do título original em inglês? A recriação dos títulos ocorre, muitas vezes, para aproximar o filme ou a série 
do público de determinado país ou cultura. Um exemplo é o filme Hidden Figures, cuja tradução literal poderia 
ser “Figuras Escondidas”, mas que no Brasil foi traduzido para Estrelas Além do Tempo. Em Portugal, o mesmo 
filme se chama Elementos Secretos e, em países hispânicos, Talentos Ocultos. Você conhece outros exemplos dessa 
recriação de títulos? Nesses casos, você considera os títulos em português adequados? Por quê (não)?

From: <www.indiewire.com/2018/06/best-black-movies-ranked-black-
panther-1201971237/3/>. Accessed on: May 13, 2020.acknowledge: reconhecer • hobble: impedir

“Hidden Figures”
The top-earning Best Picture 
nominee of 2017 ($236 million), 
“Hidden Figures” presented three 
brilliant black women who just
wanted to do their jobs. And 
they did: their expertise at a 
NASA field center helped send 
the first Americans into orbit, 
an extra-amazing feat since each 
was hobbled by segregation laws 
still in effect in the early ’60s. 
Mathematician Katherine Goble (Taraji P. Henson) had to trek a half-mile to use the bathroom 
at work; Dorothy Vaughan was reprimanded for conducting research in a library’s whites-only 
section; and Mary Jackson (Janelle Monáe) went to court seeking enrollment in an off-limits 
engineering program.

Rated PG, the film aimed to be widely accessible, including a love story (between Henson and 
her previous “Curious Case of Benjamin Button” co-star Mahershala Ali), friendship excursions, 
historical context, and countdown drama. Budgeted at just $25 million, writer-director-producer 
Theodore Melfi delivered the first live-action, non-franchise film in six years that featured 
multiple female leads and registered successive victories at the weekend box office (its predecessor: 
“The Help”). The source material was Margot Lee Shetterly’s eponymous book, optioned before 
publication by 20th Century Fox. Beyond acknowledging the accomplishments of this trio and their 
peers, and the continued need for women in STEM jobs, “Hidden Figures” produced perhaps the 
most scholarly Barbie doll to ever sell out. – JM

www.indiewire.com/2018/06/best-black-movies-ranked-black-panther-1201971237/3/
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Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, and more in 
“Hidden Figures”.

c. Which movie is a comedy?

d. Which movie is a drama?
Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que justifiquem suas respostas. Espera-se que eles digam que se apoiaram nas imagens dos 
pôsteres e, no caso do filme Little, na frase She woke up like this (“Ela acordou desse jeito”, em português). Para concluir que o filme Little é a 
comédia, os alunos podem ter se apoiado nas expressões faciais das atrizes nas fotos e no próprio enredo, que traz uma situação imaginária. 
A postura dos atores nas fotos do pôster e o próprio enredo podem ter levado os alunos a concluírem que Hidden Figures é um drama.

Respostas 
pessoais.

a. Text 2.; b. Text 1.; c. Little.; d. Hidden Figures.

sem a presença de imagens comerciais identificadas, é justificado no texto sobre o filme e faz parte 
de um contexto pedagógico mais amplo, sem qualquer tipo de incentivo ao seu uso ou intuito de 
divulgação dessa marca (cf. Parecer CNE/CEB nº 15/2000). 

No texto, o nome 20th Century Fox é mencionado para fazer 
referência ao estúdio que produziu o filme Hidden Figures
a partir do livro de mesmo título escrito por Margot Lee 

Shetterly. 
O uso do 
referido 
termo, 
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4 There is a mistake highlighted in each sentence below. Based on the text, correct the 
sentences and rewrite them as in the example.

Example: a.  Hidden Figures had a production budget of $236 million.
Hidden Figures had a production budget of $25 million.

b. The movie was based on a book by Theodore Melfi.

c. Janelle Monáe played the role of mathematician Katherine Goble.

d. The movie includes a love story between the characters played 
by Janelle Monáe and Mahershala Ali.

5 Focus on the words in bold and choose the correct item that completes 
each sentence below.

a. In “The top-earning Best Picture nominee of 2017 […]”, we can infer that picture means

I. a film. II. a photograph.

b. In “[…] an extra-amazing feat since each was hobbled by segregation laws […]”, 
we can infer that feat means

I.  an action or a piece of work that is not successful.

II. an action or a piece of work that needs skill, strength or courage.

c. In “Mathematician Katherine Goble (Taraji P. Henson) had to trek a half-mile to use the 
bathroom at work […]”, we can infer that trek means

I. to walk a long distance. II.  to walk a short distance.

d. In “The source material was Margot Lee Shetterly’s eponymous
book […]”, we can infer that the book and the movie have

I. the same name. II. different names.

6 The text is part of an online article published on a website that delivers news, information 
and other resources to creators and movie lovers. Based on the text, choose the best title for 
the article.

a. The 20 Best Films Of 2015.

b. The Best TV Comedies of All Time.

c. The Best Black American Films of the 21st Century, From ‘Straight Outta Compton’ to 
‘Black Panther’

X 

X 

X 

X 

X 

3 Answer each question below with a fragment from the text.

a. How are the protagonists described in the text?

b. Where did they work?

c. What was Dorothy Vaughan reprimanded for?

d. Who played the role of Mary Jackson?

e. Before Hidden Figures, in which movie did Taraji P. Henson 
and Mahershala Ali work together?

f. What was the movie based on?

1 mile = 1.6 kilometers

Language Note

T IP
Observe o contexto 
para inferir o 
significado de 
palavras e expressões 
desconhecidas.

TIP
Apoie-se no vocabulário 
já conhecido para ajudar 
você na compreensão do 
texto e não se preocupe 
em compreender todas 
as palavras. Isso não é 
necessário para atingir seus 
objetivos de leitura.

Antes de os alunos lerem o texto para fazer os exercícios 3, 4, 5 e 6, oriente-os a não se preocuparem em compreender todas 

a. “(three) brilliant black women (who just wanted to do 
their jobs)”; b. “at a NASA field center”; c. “for conducting 
research in a library’s whites-only section”; d. “Janelle 

as palavras do texto, mas a se 
concentrarem na localização das informações solicitadas nos exercícios.

Monáe”; e. “Curious 
Case of Benjamin Button”; f. “(The 
source material was) Margot Lee 
Shetterly’s eponymous book”

b. The movie was based on a book by Margot Lee Shetterly.; c. Taraji P. 
Henson played the role of mathematician Katherine Goble.; d. The movie 

Ao corrigir o exercício 6, pergunte aos alunos o que são Straight Outta Compton
e Black Panther. Espera-se que eles concluam que são títulos de filmes listados 
no artigo, juntamente com Hidden Figures e outros, como os melhores filmes 
estadunidenses com atores negros do século XXI.

includes a love story between the characters played by Taraji P. Henson and Mahershala Ali.
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7 According to the text, Hidden Figures is rated PG. Match the columns below in order to 
understand the film rating system. Write the answers in your notebook.

Rating symbol 

a. G (General Audiences)

b. PG (Parental Guidance Suggested)

c. PG-13 (Parents Strongly Cautioned)

d. R (Restricted)

a. The online forum is about the movie Hidden Figures.

b. TimElhaji and antlers both have a positive opinion on the movie. 

c. The user TimElhaji agrees with antlers.

d. The user AWS260 has watched Hidden Figures.

e. The posts in the forum are good examples of formal English.

X 

X 

X 

Meaning
I.   Some material may be inappropriate for children 

under 13.

II.   Under 17 requires accompanying parent or adult 
guardian.

III. Some material may not be suitable for children.

IV. All ages admitted. 

THINK ABOUT IT!

Hidden Figures (“Estrelas Além do Tempo”, em português) é um drama biográfico que conta a história de três 
matemáticas da NASA, Katherine Goble, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que viveram a segregação racial nos 
Estados Unidos. O que você sabe sobre esse período? Na sua opinião, ainda existe segregação racial nos dias de hoje? 
Em caso afirmativo, como ela acontece?

TIP
Busque preservar seus 
dados pessoais e seguir 
as possíveis regras de 
participação ao interagir 
em fóruns de discussão 
na internet. Participar 
de fóruns em inglês pode 
oferecer possibilidades de 
aproximação e integração 
com grupos multilíngues e 
multiculturais na internet. 
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8 Read the online forum posts below and choose the correct items about them. Write the 
answers in your notebook.

antlers                                                                      Jan 17                                                 
I saw this today and thought it was really well done. […] It is designed to appeal to a wide audience, clearly, but Hidden 
Figures is smart nonetheless.

TimElhaji                                                                      Jan 17  
That’s a good way of putting it, antlers. I agree with pretty much all of what you’re saying. There was some smart 
storytelling and the emotional core seemed solid. [...]

AWS260                                                                      Jan 17  
I haven’t seen the movie, but the book it’s based on (also called Hidden Figures) is very good. […]

From: <www.filmratings.com>. Accessed on: May 13, 2020.

THINK ABOUT IT!

Você já participou de algum fórum de discussão na internet em português 
e/ou inglês? Em caso afirmativo, qual foi o assunto abordado no fórum? E como 
foi essa experiência? 

https://forum.quartertothree.com/t/hidden-figures-movie/127941

From: <https://forum.quartertothree.com/t/hidden-figures-movie/127941>. Accessed on: July 7, 2020.

Respostas pessoais.

a. IV; b. III; c. I; d. II

A partir do exercício 7, pergunte 
aos alunos como é a classificação 

etária de produções para cinema e televisão no Brasil. Eles devem 
responder que a classificação inclui a categoria “livre” e outras que 

Respostas pessoais.

indicam a idade mínima 
recomendada (10, 12, 14 ou 16 anos).
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Neste livro, enquanto se aprende a usar a língua inglesa, várias competências e habilidades 
são exploradas. Saber quais são elas pode ajudar você a se engajar no processo para 
desenvolvê-las. Let’s get ready! 

Ao longo das unidades 9, 10, 11 e 12 deste livro (PART 3), as atividades propostas buscam 
desenvolver as seguintes competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) do Ensino Médio:

Competências gerais da Educação Básica:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 
culturais, das locais às mundiais, e também participar de 
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais 
de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 
da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana 
e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo 
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e 
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Competências específicas de Linguagens e 
suas Tecnologias para o Ensino Médio:

(consulte a seção Competências e habilidades 
desenvolvidas na página 316)

 Competência Específica 1

 Competência Específica 2

 Competência Específica 4

 Competência Específica 6

 Competência Específica 7

Habilidades específicas de Linguagens e 
suas Tecnologias para o Ensino Médio:

(consulte a seção Competências e habilidades 
desenvolvidas na página 316) 

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 1:
EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104, 
EM13LGG105.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 2:
EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG204.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 4:
EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403. 

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 6:
EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG603, EM13LGG604.

 Habilidades relacionadas à Competência Específica 7:
EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, EM13LGG704.

Além das competências previstas na BNCC do Ensino Médio, este livro resgata diversas habilidades previstas na BNCC do Ensino Fundamental 
(Anos Finais) a fim de revisar e consolidar os conhecimentos desenvolvidos no Ensino Fundamental relacionados à disciplina de Língua Inglesa.

Nesta página, listamos apenas as competências e habilidades desenvolvidas nas 
unidades 9, 10, 11 e 12 (PART 3) e não todas aquelas previstas na BNCC.  
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falar sobre o jovem no 

mundo do trabalho;

compreender e produzir 

tirinhas (comic strips);

explorar conectores 

(linking words/phrases);

usar orações condicionais 

dos tipos 1 e 2 (if clauses – 

types 1 and 2).

Nesta unidade, 

você vai... 

AL
PA

 P
R

O
D

/S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

M
O

N
KE

Y 
BU

SI
N

ES
S 

IM
AG

ES
/S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

Work

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.

182   
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TEENS AND THE WORLD

STARTED
GETTING

1 Com base no título Teens and the World of Work, nas imagens e no cartum abaixo, 
quais assuntos você espera encontrar nesta unidade?

2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section 
on page 272 can help you.

a. In the cartoon, how much experience does the man have?

b. In your opinion, what do you need to take into consideration when choosing 
a career? Why?

c. What are your career aspirations?

From: <www.cartoonistgroup.com/store/add.php?iid=18832>. Accessed on: Apr. 6, 2020.

quais assuntos você espera encontrar nesta unidade?

From: <www.cartoonistgroup.com/store/add.php?iid=18832>. Accessed on: Apr. 6, 2020.
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Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (os jovens 
e o mundo do trabalho) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos 
devem relacionar o título da unidade às imagens e ao cartum apresentados.

Sugestões de resposta: O jovem no mundo do 
trabalho./As primeiras experiências profissionais.

francesa e tem 
a primeira 
sílaba tônica 
(na língua 
inglesa). Esse 
termo é usado, 
geralmente nos 
Estados Unidos, 
para se referir a 
um breve relato 
da formação 
acadêmica, 
experiências e 
qualificações 
profissionais 
e pessoais de 

a. Suggested answer: A lot of experience.; 
b. Personal answers.; c. Personal answer.

uma pessoa preparado por um candidato a um 
emprego. Em geral, résumé é mais breve do 
que um curriculum vitae (CV) e escrito para a 
obtenção de uma vaga de emprego específica. 

Para saber 
mais sobre as 

diferenças entre résumé e CV, consulte <https://novoresume.com/career
-blog/cv-vs-resume-what-is-the-difference>; <www.thebalancecareers.
com/cv-vs-resume-2058495>; <www.indeed.com/career-advice/resumes
-cover-letters/difference-between-resume-and-cv> (Acesso em: 6 abr. 2020).

Explique aos alunos que résumé (também escrito como 
resumé ou resume, em inglês) é uma palavra de origem 

Unit 9   183
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 Answer the poll on the right 
and, in pairs, ask and answer 
the questions after it. Use 
the Glossary on page 310 if 
necessary.

From: <https://teens.lovetoknow.com/teen-jobs-career-planning/what-is-biggest-challenge-teens-finding-job>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

a. Considering the part-time jobs that fit your personality, which ones may also fit with your 
school hours? The items below can help you.

 Animal care assistant.

 Babysitter.

 Baker.

 Blogger/writer.

 Car washer.

 Data clerk.

 Dog walker.

 Farm worker.

 Graphic designer.

 Grocery store cashier.

 Library assistant.

 Music tutor.

 Personal assistant.

 Other. Which one(s)?

b. What do you need to consider when finding a job? Rank the following items from 1 
(extremely important) to 7 (not so important).

 Employability.

 Employee benefits (e.g. health, dental insurance).

 Flexible working hours.

 Job satisfaction.

 Opportunities for career development.

 Salary.

 Workplace safety.

c. Do you have a hobby? If so, which one(s)? Would you like to make a living out of your hobby? 
Why (not)?

What is the biggest challenge you face
as a teen when looking for a job?

Finding something with decent pay.

 Getting a job when I have little to no work experience.

 Finding something that is close enough for me to get to without a car.

 Getting a part-time job that fits with school hours.

 Other.

 Finding a job that fits my personality.

Submit

2 Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title, 
subtitles, structure and picture to choose the correct item that completes each sentence 
below. Write the answers in your notebook.

a. The text is 

I.   a news article on global perspectives 
on career planning.

II.  an article that provides information and 
advice on teen jobs. 

X 

b. The text presents some examples of 

I. part-time jobs for 16-year-olds. 

II.  jobs with good pay for 
16-year-olds.

X 

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias 
de leitura diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos 
sobre o tema e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento 
de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

Personal answers.

Ao discutir questões relacionadas aos adolescentes e o mundo do 
trabalho (“Teens and the World of Work”), faz-se uso das palavras 
work, job e career ao longo desta unidade e as diferenças entre esses 
termos podem gerar dúvidas. Job e career são substantivos contáveis 
e, portanto, podem ser usados no plural. Work pode ser um verbo 
(She works for a law firm.) ou um substantivo incontável (I have a lot 
of work.). Job é o nome do trabalho que se faz para ganhar dinheiro, 
refere-se a um emprego ou cargo/função (I like my job. I’m a teacher.; 

uma atividade em 
que há esforço para 
atingir um objetivo. 
Todo emprego (job) 
envolve trabalho 
(work), mas há 
trabalho que não 
é relacionado a 
um emprego. 
Como verbo, work
também significa 
“funcionar” (This 
machine is not 
working.). Em alguns 
contextos, job
também é sinônimo 
de task, “tarefa” 
(I have many jobs to 
do this weekend.). 
Career é a carreira, 
ou seja, o trabalho 
desenvolvido ao 
longo da vida 
profissional, 
incluindo os 
diferentes 
empregos (jobs) 
e as decisões 
profissionais. 
Quando julgar 
conveniente, 
esclareça essas 
diferenças para 
os alunos.

My brother has a good job as a lawyer.). 
Work (substantivo) significa trabalho, 

Comente com os alunos que, 
geralmente, em pesquisas de opinião, 
a alternativa Other (Outro) é a última, 
embora não esteja assim no texto 
apresentado. É possível que tenha havido 
alguma dificuldade de configuração no 

momento da criação 
dessa pesquisa feita 
digitalmente.
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READING

3 Read the text below to check your predictions.

https://teens.lovetoknow.com/what-jobs-are-options-16-year-olds

From: <https://teens.lovetoknow.com/what-jobs-are-options-16
-year-olds>. Accessed on: Apr. 6, 2020.

COLLEGE          ONLINE          CHEERLEADING          HOMESCHOOL          FAMILY

Teens >> Teen Jobs and Career Planning >> What Jobs Are Options for 16-Year-Olds?

What Jobs Are Options for 16-Year-Olds?
By Dominique W. Brooks

MD, MBA

Jobs for 16-year-olds can be found at local businesses; however, many teens 
may opt for self-employment when they are ready to start earning money. 
Using a little creativity may lead to a more satisfying or lucrative employment 
opportunity because there are plenty of things you can do to earn spending 
money, save for college, or contribute to your family's expenses.
Part-Time Jobs That Hire at 16
Traditional teen jobs are good choices for those teens who are ready to join the workforce. Some of the most popular 
positions are listed below.

Grocery Store Bagger/Cashier/Stocker
Many grocery stores have jobs for 16-year-olds who are willing to bag groceries and provide customer service. 
This is a job worth considering if you like dealing with people. Some of these stores may also hire 16-year-olds for 
cashier and stocker positions. […]

Data Entry Clerk
If you have basic computer skills and like working in an office, you can often find a part-time job as a data clerk. 
Many offices may need clerks like banks, medical offices, accounting firms, or other small businesses.

Entrepreneurial Opportunities for 16-Year-Olds
For each of these jobs, you need some visibility to get started. First, you should spread the word among your classmates, 
fellow church members, or neighbors. […] To be safe, you should allow your parents to help you screen potential clients.

Tutoring Services
If you are a good student who enjoys helping people, you might be able to make some money as a tutor. The most 
common subjects teens need help with are math, science, English and foreign languages. […]

Dog Walker
If you like dogs, being a dog walker may be just the right job for you. Let people in your neighborhood know that 
you are seeking opportunities to earn extra money by providing this type of pet care. […] If you do a good job, you 
will likely attract additional customers through referrals. […]
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clerk: atendente • entrepreneurial: empresarial • hire: contratar

4 Responda à questão abaixo em seu caderno.

No texto, é possível encontrar algumas sugestões de trabalhos 
para jovens com dezesseis anos que buscam oportunidades de

a. ocupar o tempo livre.

b. exercer a criatividade. 

c. ganhar dinheiro extra. 

d. desenvolver habilidades sociais.

e. ganhar visibilidade na área desejada.

X

TIP
Observe se, no texto, 
há uma parte mais 
geral que é usada para 
introduzir informações 
mais específicas,
como exemplos e/ou 
detalhamentos, e busque 
compreendê-la. Essa
dica pode ajudar você 
a resolver questões 
do Enem.

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se 
apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta 
subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

Comente com os alunos que o exercício 4 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 4, destaque para os alunos a dica 
apresentada no boxe Tip e comente que, no texto em questão, o 
primeiro parágrafo faz uma introdução geral a diversas sugestões 
de empregos e focaliza um interesse dos jovens que pode ser 
atendido por esses empregos: a possibilidade de ganhar dinheiro 
(alternativa c). Isso pode ser observado nos trechos “ready to 
start earning money” e “a more satisfying or lucrative employment 

opportunity because there are plenty of things 
you can do to earn spending money, save for 

college, or contribute to your family's 
expenses”. Além disso, também 

há menção à oportunidade de ganho de dinheiro na descrição dos dois últimos empregos sugeridos (“make some 
money”; “opportunities to earn extra money”). Comente ainda que, no parágrafo introdutório, não há menção aos itens 
apresentados nas outras alternativas de resposta como oportunidades oferecidas aos jovens pelos empregos.
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5 Choose one of the four jobs presented in the text that meets each job requirement below. 
Write the answers in your notebook.

a. You need to like dogs.

b. You need to like dealing with people.

6 In your notebook, answer each question below with a fragment from the text.

a. What may lead to a more satisfying or lucrative employment opportunity?

b. What job presented in the text requires that you like working in an office?

c. Which places may need data clerks?

7 Based on the definitions in the box, try to infer the meaning of the words in bold. Write the 
answers in your notebook.

I. examine something or someone to discover if there is anything wrong with it/them

II. communicate a message to a lot of people

III. be happy to do something if it is needed

a. “[...] jobs for 16-year-olds who are willing to bag groceries and provide customer service.” 

b. “First, you should spread the word among your classmates […]”

c. “To be safe, you should allow your parents to help you screen potential clients.”

8 Read these fragments and focus on the words in bold. What idea do they express: certainty
or possibility? Write the answer in your notebook.

 “[…] you can often find a part-time job as a data clerk.”

 “Some of these stores may also hire 16-year-olds […]”

 “[…] you might be able to make some money as a tutor.

POST-READING

9 Discuss the questions below with your classmates. The Useful 
Language section on page 272 can help you.

a. According to the text, “earn spending money, save for college, 
or contribute to your family’s expenses” are some examples 
of why teens choose self-employment. In your opinion, what 
other reasons make teens look for part-time jobs?

b. What do you think of the teen jobs recommended in the 
text? Can you think of any other jobs for 16-year-olds? In 
small groups, add other jobs to the list of part-time jobs and 
entrepreneurial opportunities for 16-year-olds and mention 
the requirement(s) for each one. Then share your list with 
other classmates and get to know different viewpoints on 
the same topic.

THINK ABOUT IT!

O texto apresenta 
sugestões de empregos 
de meio período para 
jovens adolescentes. 
Na sua opinião, quais 
os principais desafios 
para um adolescente 
que deseja estudar e 
trabalhar? O que pode 
ajudar os adolescentes a 
enfrentar esses desafios? 
O que eles podem 
aprender com essa 
experiência?

We use modal verbs
(can, may, might, etc.) before

the base form of the main verb.

Language Note

c. You need to have basic computer skills.

d. You need to be a good student who enjoys 
helping people.

a. Dog walker.; b. Grocery store bagger/cashier/
stocker; c. Data (entry) clerk.; d. Tutor.

Verifique se os alunos compreendem que job requirement se refere 
à característica/habilidade necessária para se exercer a atividade.

a. “Using a little creativity”; 
b. “(a part-time job as a) data clerk”; 
c. “banks, medical offices, accounting firms, or other small businesses”

a. III; b. II; c. I

Possibility.

may, might é a de possibilidade. Outras ideias expressas por esses verbos, como permissão (May I go to the toilet?), são 
apresentadas em outros contextos ao longo da obra. Em geral, esses verbos correspondem ao verbo “poder” em português.

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre questões relacionadas ao texto, de modo 
que os alunos possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

Personal answers.

A partir do exercício 
8 e da leitura do 
boxe Language 
Note, destaque 
para os alunos que 
uma das ideias que 
podem ser expressas 
pelos verbos can, 

Respostas 
pessoais.

Para obter informações sobre a legislação brasileira a respeito do emprego para menores, visite 
<https://davilirio15.jusbrasil.com.br/artigos/469699258/sobre-o-empregado-menor-de-idade>; 
<http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/regulamentacao-permite-trabalho-de
-menor-como-aprendiz-a-partir-dos-14-anos> (Acesso em: 8 abr. 2020).186   
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1 Read these fragments from the text on page 185 and focus on the 
words in bold. Then make inferences and match the columns. Write 
the answers in your notebook. 

 “[…] however, many teens may opt for self-employment […]”

  “If you have basic computer skills and like working in an office […]”

  “[...] offices [...] like banks, medical offices, accounting firms [...]”

a. However is equivalent to

b. If expresses

c. Like is equivalent to

I.  condition.

II.  “but”, “nevertheless”.

III. “for example”, “such as”.

VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

LINKING WORDS/PHRASES

TIP
Conectores (linking 
words/phrases, em 
inglês) são palavras 
utilizadas para unir 
palavras ou orações. 
Ao ler um texto, 
busque identificar 
quais palavras 
ou orações os 
conectores ligam.

Focus on social skills
As automation advances, the most 
prized skills are those that can’t be 
performed by a robot.

Sure, hard skills  programming, data 
analysis, engineering, and math are 
important; , the World Economic 
Forum’s “Future of Jobs” report finds 
that technical know-how won’t be 
enough in the future.

“Overall, social skills – such as 
persuasion, emotional intelligence 
and teaching others – will be in higher 
demand across industries than narrow 
technical skills,” says the Forum. [...]

From: <www.weforum.org/agenda/2018/10/want-to-
prepare-your-kids-for-the-future-this-is-what-you-

need-to-tell-them>. Accessed on: Apr. 6, 2020.

THINK ABOUT IT!
De acordo com o texto, no futuro, 
as habilidades sociais utilizadas no 
trabalho (tais como a persuasão, 
a  inteligência emocional, a 
disponibilidade para ensinar os 
outros) serão mais valorizadas do 
que as habilidades técnicas. Você 
concorda com isso? Por quê (não)?

b. Such as expresses

 I.   comparison.

 II. exemplification. X

 Read the text on the right and do exercises 2, 3 and 4
in your notebook.

2 Replace the icons  in the text with linking words from 
the box below. There is one extra linking word. 

however • if • like

3 Answer the questions below.

a. What are some examples of hard skills mentioned 
in the text?

b. What are some examples of social skills mentioned 
in the text?

c. According to the text, what type of skills will be in 
higher demand across industries?

4 Read the fragment below and focus on the linking 
words/phrases in bold. Then choose the correct item 
that completes each sentence below.

  “‘Overall, social skills – such as persuasion, 
emotional intelligence and teaching others […]’”

a. Overall is equivalent to 

 I. “in general”. 

 II. “on the contrary”.

X

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário 
de forma sistemática e contextualizada.

a. II; b. I; c. III

like; however

Programming, data analysis, 
engineering and math.

Persuasion, emotional intelligence 
and teaching others.

Social skills.

Respostas pessoais.

Ao corrigir o item b do exercício 4, retome os exercícios 2 e 3 (itens a e b) e 
destaque que tanto such as quanto like são conectores que podem ser utilizados 
para introduzir exemplos.  Unit 9   187
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

IF CLAUSES 

Read these fragments from the text on page 185 and focus on the verbs in bold to do 
exercises 1 and 2 in your notebook. 

 “ If you have basic computer skills [...], you can often find a part-time job as a data clerk.”

  “If you like dogs, being a dog walker may be just the right job for you.”

  “If you do a good job, you will likely attract additional customers through referrals.”

types 1 and 2

In each fragment above, you can find an if clause and a main clause. For example:

“If you like dogs,  being a dog walker may be just the right job for you.”Language Note
if clause main clause 

1 Choose the correct item that answers each question below.

a. Which clause expresses a condition? 

I. The if clause. II. The main clause.

b. What do the fragments have in common?

I.  They refer to a real possibility for a particular situation to happen in the future. 

II. They refer to an unreal possibility for a particular situation to happen in the future.

2 Copy the table below in your notebook and replace each icon  with an appropriate answer 
to understand the structure of the first conditional.

X

X

If clause Main clause

“If you have basic computer skills […],
“If you like dogs,

you can often find a part-time job […]”
being a dog walker may be just the right job for you.”

If + verb in the + can/may + base form of the main verb

“If you do a good job, you will likely attract additional customers […]”

If + verb in the simple present + (not) + base form of the main verb

3 Replace the icons  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the quotes 
below. Write the answers in your notebook.

a. Alan Watts: “If you say that getting the money is the most important thing, you (spend)
your life completely wasting your time.”

b. Idowu Koyenikan: “Even though your time on the job is temporary, if you (do) a good 
enough job, your work there will last forever.”

From: <www.goodreads.com/quotes/tag/career>. Accessed on: Apr. 7, 2020.
last: durar

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de 
uso da língua. Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

Explique aos alunos 
que main clause
corresponde a 
“oração principal” 
em português e if 
clause é o nome em 
inglês das orações 
iniciadas por if e 
que expressam a 
ideia de condição 
(o que corresponde, 
em português, à 
classificação de 
oração 
subordinada 
adverbial 
condicional).  

A partir da leitura do boxe Language Note, 
destaque para os alunos que é necessário usar 
vírgula para separar as orações quando a oração 

simple present

will

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.

a. will/’ll spend; b. do

condicional (iniciada por if ) vem antes da oração principal. Se a 
oração principal vier antes da oração condicional, não se deve 
usar vírgula para separá-la (Being a dog walker may be just the right 
job for you if you like dogs). Comente ainda que o uso do verbo 
modal may na oração principal traz a ideia de possibilidade.
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Now read the comic strip below and do exercises 4, 5 and 6 in your notebook.

Go to Language Reference + Extra Practice on page 298.

4 Choose the correct statements about the comic strip.

a. Stay-at-home moms receive $135,000 annually.

b. Luann doesn’t understand why stay-at-home moms deserve a salary. 

c. The comic strip shows a typical day in the life of Luann’s mom.

5 Choose the correct item that completes each statement below.

a. A good headline for the magazine article Luann refers to would be

I. “Stay-at-home moms deserve $135,000 salary, survey says”. 

II. “Stay-at-home moms are paid $135,000 salary, survey says”.

b. “If stay-at-home-moms were paid a salary, they would earn $135,000 annually” refers to

I. a real and possible situation. II. an unreal and improbable situation.

6 If you were Luann, how would you react to the study? Why?

7 Copy the table below in your notebook and replace each icon 
 with an appropriate answer to understand the structure of 

the second conditional.

X 

X 

X 

X 

8 Replace the icons with the correct form of the verbs 
in parentheses. Write the answers in your notebook.

a. Natalia Makarova: “It's a hard life... but if I could, 
I (do) it all again.”

b. Eleanor Roosevelt: “You wouldn't worry so much about what others think of you 
if you (realize) how seldom they do.”

From: <https://m.imdb.com/name/nm0538422/quotes/>. Accessed on: Mar. 30, 2020;
IQBAL, Umar. The Powerful Little Book on Personal Responsibility. Umar Saeed Iqba, p. 13. E-book. 

If clause Main clause

 "If stay-at-home moms were
paid a salary,

they would earn $135,000 annually."

If I were Luann, I wouldn’t be surprised at the study.

If + verb in the + (not) + base form of the main verb

stay-at-home moms = 
moms who stay at home

a six-figure salary = 
a salary of six figures

Language Note

In if clauses (second 
conditional), we often use the 
subjunctive form were after 

I/he/she/it.

For example: If I were Luann, I 
wouldn’t be surprised at the study.

Language Note

’d = would

wouldn’t = would not

Language Note

From: <www.gocomics.com/luann/2009/05/10>. Accessed on: Apr. 7, 2020.

seldom: raramente
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A partir da leitura do boxe Language Note, comente 
com os alunos que stay-at-home ("que não trabalha 
fora") e a six-figure ("de seis dígitos") caracterizam, 
respectivamente, os substantivos moms e salary, 
sendo utilizados como adjetivos.

Ao corrigir o exercício 4, peça aos alunos que justifiquem suas respostas. Eles devem destacar que o trecho “If stay-at-home moms were paid a salary”

trabalham fora recebessem um salário”. Para justificar que o item b está correto, 
os alunos devem mencionar as perguntas “Really? For what?” e a expressão facial 
de Luann no último quadrinho, que mostram sua surpresa com o estudo, pois não 

consegue identificar todas as tarefas 
realizadas por uma mãe que não trabalha fora. Para 
justificar que o item c está correto, os alunos devem 
apontar que cada quadrinho ilustra uma atividade 
doméstica realizada pela mãe de Luann e, assim, inferir 
que se trata de um dia típico da sua rotina.

faz referência a uma situação hipotética, ou seja, “Se as mães que não 

Em estudo publicado em 2019 
(https://nypost.com/2019/01/16/stay-at-home-
moms-deserve-160k-salary-survey-says/), a 
média anual do salário de uma mãe que não 
trabalha fora seria de US$160.000,00.

Personal answers. A partir do exercício 6, incentive o debate sobre a valorização do trabalho doméstico.

A partir da leitura do boxe Language Note, comente com os alunos que were é a 
forma do verbo be no modo subjuntivo. Nesse contexto, a forma was não está 
de acordo com a norma-padrão e é usada apenas em contextos informais.

simple past would

a. would/’d do; b. realized

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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1 Read the comic strip below and, in pairs, ask and answer the following questions. The Useful 
Language section on page 272 can help you.

2 Are you good at finding practical solutions to everyday problems? In pairs, role play different 
situations as in the example to help teens with different issues about the world of work. The 
tips presented in the box below and the Useful Language section on page 272 can help you. 
Take turns.

Example: Student A: What’s the matter?

  Student B: I’m completely lost. I don’t know what job I’m going to look for.

  Student A: If I were you, I would find a job that reflects my skills and interests.

  Student B: Well, that’s a good idea. Thank you.

OralOral SKILLS

From: <www.thecomicstrips.com/store/add.php?iid=120604>. Accessed on: Apr. 7, 2020.

a. Based on the comic strip, 
which educational stage 
are you right now? Do you 
feel the same way as the 
character? Why (not)?

b. In your opinion, is it easy 
for Luann to make choices? 
And for you? 

c. If you could, what would 
you say to Luann to help 
her with her questions?

a. “I’m completely lost. I don’t know what job I’m going to look for.”

b. “I’m looking for a part-time job, but I have no experience.”

c. “I make some money, but I’m not happy with my part-time job.”

d. “My parents want me to follow in their footsteps, but that’s not what I truly want.”

Tips:

 Find a job that reflects your skills and interests.

 Use websites that focus on posting part-time positions for teens.

 Visit stores, restaurants and other businesses to fill out applications in person.

 Ask your friends if they have contacts at local employers who might be hiring.

 Highlight any experiences that present your commitment and willingness to work hard.

 Talk to any of your friends who are employed and ask about their experience on the job.

  Consider a job that connects to one of your passions or abilities so that you can 
stay motivated.
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Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral em diversos contextos discursivos.

a. High school. Personal answers.; b. No, it isn’t. 
Personal answer.; c. Personal answer.

Para ampliar a exploração da tirinha do exercício 1, peça aos alunos que expliquem, em suas 
palavras, o efeito de humor provocado especialmente pelo uso da mesma frase no primeiro e 
no último quadrinhos. Os alunos podem dizer, por exemplo, que é irônico a pessoa, ao chegar à 
faculdade, voltar a se sentir como na pré-escola apesar de tudo o que aprendeu ao longo da vida.

O exercício 2, por meio de 
processos de análise e resolução de 
situações-problema, contribui para 
o desenvolvimento do pensamento 
computacional ao propor uma atividade 
de dramatização (role-play) em dupla em 

que um dos 
alunos deve 

escolher, de uma lista, dicas relevantes para o colega que enfrenta situações 
hipotéticas relacionadas ao mundo do trabalho.
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3 Listen to the beginning of a talk delivered by Noeline 
Kirabo, a social entrepreneur from Uganda. Then choose 
the correct sentences about her life and beliefs. Write the 
answers in your notebook.

a. She had a comfortable job and lived a comfortable life 
six years ago. 

b. She was happy with the job she had six years ago.

c. She decided to leave her job to pursue a passion. 

d. She believes that people with money and degrees don’t 
struggle to identify their passion.

X 

X 

4 Listen to the recording again and check your answers to exercise 3.

5 Now listen to the second part of the talk and choose the correct 
item that answers each question below. In your notebook, take 
notes of key words/expressions and write your answers.

a. What is the aim of the organization Noeline Kirabo started in 2014?

 I. To help people with money and degrees identify their passion.

 II. To empower out-of-school youth to turn their passions 
    into professions. 

b. How does she define passion?

 I. A busy routine of life that never makes you stop.

 II.  A collection of your life experiences that give you the deepest 
sense of fulfillment. 

c. According to her, why are there so many people who have no idea of what makes them happy? 

 I. Because they’ve never stopped to look inward. 

 II. Because they only look for things that give them deep joy.

X 

X 

X 

6 Listen to the recording again and check your answers to exercise 5.

7 Do you agree with Noeline’s definition of passion? Why (not)?

8 Noeline Kirabo mentions two reflective questions in the recording (items a and b below). In 
pairs, ask and answer them. The Useful Language section on page 272 can help you.

a. “If you had all the time and the money in the world, what would you spend your time doing?”

b. “What makes you happy or gives you the deepest sense of fulfillment?”

12

12

13

13
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LE@RNING ON THE WEB

Para conhecer mais sobre o trabalho de Noeline Kirabo, leia o artigo disponível em: <http://thisisuganda.
org/how-kirabo-is-empowering-youth-to-turn-passion-into-professions/> (Acesso em: 7 abr. 2020).

fulfillment: realização • inward: para dentro

TIP
Antes de ouvir o 
áudio, leia os itens 
do exercício 5
para conhecer as 
informações solicitadas. 
Você deverá prestar 
atenção a elas durante 
a escuta. Faça isso em 
todos os exercícios de 
compreensão oral.

Para ajudar os alunos a fazerem o exercício 3, oriente-os a se concentrarem nas informações solicitadas, sem se preocuparem 
em compreender todas as palavras do primeiro trecho da palestra feita por Noeline Kirabo.

Personal answers.

Personal answers.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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Nesta unidade, você leu, nas páginas 189 e 190, duas tirinhas (comic strips) com a 
personagem Luann Degroot. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que contam uma 
história ou descrevem uma situação, geralmente, com humor. A seguir, você encontra 
dois exemplos de tirinhas sobre escolhas profissionais. Com um colega, indique 
características do gênero tirinha com base nos textos lidos e no que você já conhece 
sobre o gênero, tanto em inglês quanto em português.

From: <www.thecomicstrips.com/store/add.php?iid=142202>. Accessed on: Apr. 7, 2020.

From: <www.thecomicstrips.com/store/add.php?iid=119105>. Accessed on: Apr. 7, 2020.

Writing
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LE@RNING ON THE WEB

Para ler mais tirinhas em inglês, visite: 

<www.gocomics.com>;   <https://comics.azcentral.com>;   <www.thecomicstrips.com>. 

(Acesso em: 7 abr. 2020).

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos apontem características como o uso de balões de fala (como na maioria das tirinhas), a possibilidade de uso de legendas (como na tirinha 
da página 190), a importância do desenho na caracterização dos ambientes, dos personagens e das expressões faciais e corporais. Outro elemento que costuma ser 
utilizado em tirinhas são balões de pensamento. Eles também podem comentar que a graça ou o humor da tirinha costuma se evidenciar no último quadrinho.

Comente com os alunos que Oprah, citada no segundo quadrinho 
da primeira tirinha, se refere à apresentadora de televisão, atriz e 
empresária estadunidense Oprah Winfrey. Ela é uma das mulheres mais influentes no ramo do entretenimento. 

Para ampliar a exploração das tirinhas desta página, peça aos alunos que expliquem a situação retratada em cada uma delas com suas próprias palavras. 
Espera-se que eles digam que, na primeira tirinha, as crianças falam de suas expectativas para seu futuro e Luann, que ainda não definiu qual carreira 
deseja seguir, valoriza os planos dos alunos e a possibilidade de ser o que quiser. Finalmente, uma menina surpreende e comove Luann ao dizer que 
deseja ser ela. Com relação à segunda tirinha, os alunos podem relatar a indecisão de Luann sobre sua carreira profissional e o encorajamento do rapaz 
que conversa com ela. No final da tirinha, apesar de o rapaz ter mencionado life direction ("direção de vida", em português), Luann se refere à “direção” 
no sentido de qual caminho físico vai seguir naquele momento, já que essa é a direção que ela já sabe que vai tomar.

Na primeira tirinha, uma das crianças diz "a archatex" em vez de an architect, 
de acordo com a norma-padrão.
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Com base nas tirinhas que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de elaborar uma 
tirinha sobre escolhas profissionais e/ou o mundo do trabalho. Dessa forma, você e 
seus colegas podem compartilhar seus sentimentos e opiniões com os membros da 
sua comunidade escolar sobre esse assunto. 

Agora que sua tirinha está pronta, é importante pensar em como compartilhá-la 
com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A turma pode organizar todas as 
tirinhas no mural da sala ou da escola. Se houver a possibilidade de utilização da 
internet para a elaboração e publicação da tirinha, utilize serviços gratuitos como 
<www.makebeliefscomix.com/> ou <www.wittycomics.com> (Acesso em: 7 abr. 2020). 
A partir das reações dos colegas e de outras pessoas ao seu texto, você pode 
aprimorá-lo ainda mais.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Decida sobre o que escrever. Pode ser sobre 

experiências pessoais envolvendo escolhas 

profissionais e/ou o mundo do trabalho 

ou sobre situações que contemplem essas 

questões de forma geral.

2. Planeje sua tirinha primeiro e, depois, 

pense nas situações que você vai 

apresentar.

3. Faça desenhos para apresentar as 

situações.

4. Faça um rascunho da tirinha no caderno.

5. Troque tirinhas com os colegas e discuta 
os textos. Fale sobre como você se sente 
quando lê as tirinhas. Nesta etapa de 
revisão, considere as seguintes perguntas:

a.  A tirinha está adequada ao objetivo do 
texto?

b.  As imagens e o texto estão bem 
integrados?

c.  As palavras estão escritas corretamente?

6. Faça as correções necessárias.

7. Crie a versão final da sua tirinha.
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internet para a elaboração e publicação da tirinha, utilize serviços gratuitos como 
<www.makebeliefscomix.com/> ou <www.wittycomics.com> (Acesso em: 7 abr. 2020). 
A partir das reações dos colegas e de outras pessoas ao seu texto, você pode 

Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos que produzimos. A troca de textos 
entre os alunos deve ajudá-los a rever sua produção de forma colaborativa.
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1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its title, structure and 
source to choose the correct item that completes each sentence below. Write the answers in 
your notebook.

a. The text was published in a job website from

I. Uganda.     II. the United Kingdom.X 

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Read the text below and do exercises 2 and 3.

Ler textos em inglês escritos e publicados em diferentes países nos possibilita ter acesso a diferentes 
culturas de língua inglesa. O que você costuma ler em inglês para ter acesso a diferentes culturas?

TIP

www.brightermonday.co.ug/blog/job-without-experience/

How To Find a Job When You Don’t 
Have Any Experience
12th August 2018

One of the most frustrating situations a job seeker can find themselves in is when they’re told that they don’t have 
enough experience for the role. Sigh… I’ve been there; maybe we all have at some stage. It’s very discouraging as it’s 
hard to get experience if no one is prepared to take a chance on you.

But there are some things that you can do to help get yourself out of this career pothole and back on track to 
success. Here are some of the things that helped me to move forward when I was in this situation.

1. Convince Yourself First
Start with yourself. If you don’t believe that you deserve 
the job, then you won’t have a hope of convincing 
anyone else either. […] 

2. Focus on Your Strengths
When your experience is limited, or non-existent, it can 
be a better idea to opt for a skills-based resume. This 
lets an employer see what you’re capable of and how 
it is relevant to the role, without necessarily needing to 
detail vast swathes of previous experience. […]

3. Examine the Job Path
There is a traditional route into every career; this is the 
way most school leavers train to do the job you want. 
Luckily, there are also usually back doors into careers for 
those of us who didn’t opt for this career from day one. 
Familiarize yourself with both the traditional route and the 
backdoor approaches; a career advisor can help you. […]

4. Offer Your Services for Short-Term Work
[…] Instead of committing yourself to a six or 
nine-month intern program, consider approaching 
individual employers to offer your services for a short 
period of voluntary work. When an organization is stuck 
for staff to carry out a specific task they might ask you 
to do it instead of hiring an expensive temporary worker 
from an agency. […]

5. Network Your Way into a Position
This is an often overlooked way to give your job search 
a boost. If you are trying to break into a new career go 
to networking events where you can meet and talk to 
those who are already established in the industry. Go 
along with the simple objective of chatting with new 
people. […]

BR
IG

H
TE

RM
ON

DA
Y 

UG
AN

DA
 

PA
TH

DO
C/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

OM

JOB SEEKERS   |   EMPLOYERS   |  CAREER CENTER

Home / Career Advice / How To Find a Job When You Don’t Have Any Experience.

From: <www.brightermonday.co.ug/blog/job-without
-experience/>. Accessed on: Apr. 8, 2020.

b. The target audience of the text is 

I. employers.     II. job seekers.X 

be stuck for:  não conseguir encontrar • pothole: buraco • swathe: quantidade

Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, com 
questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos necessários à 
construção da cidadania e ao convívio social republicano.

Ao corrigir o item a do exercício 1, peça aos alunos que justifiquem sua resposta. Espera-se que eles 
digam que .ug no endereço do referido site se refere a Uganda.

Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Letras de música, 
blogues, fotolegendas, fóruns de discussão on-line.

Pergunte aos alunos por que algumas expressões 
estão em cor diferente no texto. Eles devem concluir 
que são hiperlinks para outras páginas sobre os 
assuntos indicados por essas expressões.
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RECOMMENDED RESOURCES

2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O texto apresenta algumas dicas para aqueles sem experiência 
prévia encontrarem um emprego, com exceção da seguinte

a. participe de eventos para conhecer pessoas da área.

b. trabalhe de forma voluntária por um curto período.

c. descreva as suas habilidades no currículo.

d. faça cursos gratuitos na internet. 

e. acredite no seu potencial.

X

3 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on 
page 272 can help you.

a. Which recommendation presented in the text did you find most useful? Why?

b. According to the text, “it can be a better idea to opt for a skills-based resume”. 
What useful skills would you include in your resume? The items below can help you.

 Adaptability.

 Communication.

 Creativity.

 Critical thinking.

THINK ABOUT IT!

Além daquelas já apresentadas no texto, que outras dicas você daria para alguém que busca um emprego sem 
ter experiência prévia? Você ou alguém que conhece já passou por essa experiência? Se sim, como foi? Quais 
iniciativas (do governo, de organizações não governamentais ou outras instituições) você conhece que visam 
apoiar jovens a conseguirem seu primeiro emprego? 

Para ter acesso a uma publicação completa sobre as aspirações de carreira de adolescentes e o futuro do trabalho, 
elaborada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), visite:

 www.oecd.org/education/dream-jobs-teenagers-career-aspirations-and-the-future-of-work.htm

Para ter acesso a uma lista com sugestões de 19 trabalhos de meio período para adolescentes, visite:

 www.thebalancecareers.com/part-time-jobs-for-teenagers-2085444

Para assistir a uma palestra em que Amy MacLeod compartilha experiências de diferentes gerações da sua família 
com o objetivo de oferecer a adolescentes conselhos sobre carreira, visite:

 www.youtube.com/watch?v=aKNUkN3yWTw

Para assistir a uma apresentação curta de um jovem da cidade de Andijan, localizada no Uzbequistão, em que ele 
conta sua experiência pessoal ao falar sobre a importância de trabalhos de meio período para adolescentes, visite:

 www.youtube.com/watch?v=PRNcIrSJ3gw

(Acesso em: 8 abr. 2020)

TIP
Busque relacionar 
cada alternativa de 
resposta a trechos 
do texto. Assim, fica 
mais fácil eliminar 
as alternativas 
erradas e chegar à 
resposta certa.

 Leadership.

 Organization.

 Problem-solving.

 Teamwork.

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta 
uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode 
ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 2, destaque para os alunos o boxe 
Tip sobre eliminar as alternativas erradas e peça a eles que 
relacionem cada alternativa do exercício 2 a trechos do 

you can meet and 
talk to those who are 
already established 
in the industry.”; “[…] 

offer your services for a short period of 
voluntary work.”; “[…] opt for a skills-

based resume.”; “If you don’t believe that you deserve 
the job then you won’t have a hope of convincing 

anyone else either”. Finalmente, pode-se confirmar que a 
alternativa d é a correta, porque o texto não menciona a dica 
de fazer cursos gratuitos na internet.

go to networking 
events where 

texto. Os alunos podem indicar, 
respectivamente, os seguintes trechos 
para eliminar as alternativas a, b, c

Personal answers.

Respostas pessoais.

Dentre as iniciativas que podem ser apontadas pelos alunos, pode-se 
citar o Programa Jovem Aprendiz, voltado para a preparação e inserção 
de jovens no mundo do trabalho, que se apoia na Lei 10.097/2000, a Lei 
da Aprendizagem. Em outras palavras, o Jovem Aprendiz é uma forma 
de contratação de profissionais de 14 a 24 anos criada pelo governo em 
2000 a fim de estimular o primeiro emprego e a formação profissional. 
É possível ter acesso ao Guia do Jovem Aprendiz em <www.trt12.jus.br/
portal/areas/ascom/extranet/documentos/Guiadojovemaprendiz.pdf>. 

e e: “[…] 

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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falar sobre ansiedade em jovens 
e adolescentes;

compreender e produzir textos 
de perguntas e respostas 
(questions and answers, Q&A);

usar adjetivos que terminam 
em -ed/-ing (adjectives ending 
in -ed/-ing);

usar os verbos modais (modal 
verbs) should, must, have to.

Nesta unidade, 

você vai... 
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usar os verbos modais (modal 
verbs) should, must, have to.
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Anxiety
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DEALING WITH 

GETTING

1 Com base no título Dealing with Anxiety, nas imagens e na tirinha abaixo, quais 
assuntos você espera encontrar nesta unidade?
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From: <www.gocomics.com/familytree/2010/10/07>. Accessed on: Apr. 9, 2020.
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2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section 
on page 273 can help you.

a. In the comic strip, how do the parents react to the news? Are they feeling 
relaxed or stressed?

b. What usually makes you feel stressed?

c. How do you try to cope with stressful situations?

STARTED Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (como lidar com a 
ansiedade) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos devem relacionar o título 
da unidade às imagens e à tirinha apresentadas.

Sugestões de resposta: (Como lidar com) ansiedade/estresse.

a. Suggested answer: In a bad/negative/stressful way. They are feeling stressed.; 
b. Personal answer.; c. Personal answer.

Ao corrigir o item a do exercício 2, comente que, embora os pais digam que estão relaxados, 
suas expressões faciais indicam o contrário. Observe que, na seção Vocabulary Study, são 

explorados adjetivos que terminam em -ed, como relaxed
e stressed, utilizados nesse item.

Para ampliar a exploração da tirinha, pergunte aos alunos qual 
é a situação retratada. Espera-se que, a partir dos desenhos e da 

expressão “parents’ night”, eles percebam que se trata de uma palestra ou reunião para pais. Destaque, no terceiro quadrinho, o uso de palavras 
cognatas (brutally, competitive, state, universities, rejecting, excellent, students) e de dois falsos cognatos (college não corresponde a “colégio”, mas a 

“faculdade”, em português; actually não significa “atualmente”, mas a “na verdade, de fato”, em português). Pergunte, então, se o 
que é dito nesse quadrinho é uma informação tranquilizadora ou estressante para os pais. Eles devem concluir que é estressante.
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 Take a look at the graph on the right, 
which is part of a survey of U.S. teens 
(ages 13 to 17) conducted by Pew Research 
Center. Then, in pairs, ask and answer the 
following questions. The Useful Language 
section on page 273 can help you.

a. Based on the graph, what worries 
U.S. teens the most? What is the 
percentage of teens who see it as a 
major problem?

b. Which of the problems presented in 
the graph do you see as major ones in 
your community?

c. In your opinion, why are anxiety and 
depression on the rise among teens? 
In pairs, make a list of the main 
factors that could be contributing to 
such rise and provide good arguments 
to support your views. Then share 
your list with other classmates and 
get to know different viewpoints on 
the same topic.

2 Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title, 
questions in bold and structure to choose the correct item that completes each sentence 
below. Write the answers in your notebook.

a. The text was published on a website that offers caring adults

I.  professional help to deal with their own difficult emotions.

II. different tools to help teenagers deal with emotional issues. 

b. The text presents some

I. questions and answers about anxiety among teenagers. 

II. frequently asked questions and answers on physical and mental disorders.

X 

X 

From: <www.pewsocialtrends.org/2019/02/20/most-u-s-teens-see-
anxiety-and-depression-as-a-major-problem-among-their-peers/>. 

Accessed on: Apr. 13, 2020.
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Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias 
de leitura diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos 
sobre o tema e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento 
de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

Para ampliar a exploração do gráfico apresentado, 
pergunte aos alunos que recursos foram usados 
para a apresentação dos resultados da pesquisa. 
Espera-se que eles respondam que, para cada 
possível problema enfrentado por adolescentes, 
foram indicadas as porcentagens de respondentes 
que o consideraram um grande problema (major 

problem), um pequeno problema (minor problem) ou que não o consideraram um problema (not a 
problem) e que tais porcentagens foram apresentadas em barras com diferentes tons de verde, com 
o verde escuro para major problem, verde médio para minor problem e verde claro para not a problem, 

conforme indicado na legenda. Pergunte, então, como 
eles avaliam a adequação desses recursos visuais 

tons de uma cor) para a apresentação dos resultados. Se possível, para ampliar a exploração do uso de 
gráficos, peça a ajuda do professor de Matemática para propor a apresentação dos dados da pesquisa de 
diferentes formas, tais como gráficos em forma de barras verticais ou pizza (pie chart).

(formato de gráfico em 
barras e uso de diferentes 

a. Anxiety and 
depression. 70%; 
b. Personal answers.; 
c. Personal answers. 
Suggested answers: 
Constant access 
to digital devices 
(electronics can let teens 
escape uncomfortable 
emotions, replacing 
opportunities to 
develop skills they need 
to handle everyday 
challenges); social 
media (today’s teens are 
constantly connected 
to social media and they 
can easily compare their 
lives to what they see 
others posting on the 
web); high expectations 
(today’s youth can feel 
pressure to succeed 
in ways previous 
generations did not).

198

D3_4085_ING_EM_LA_196a209_U10.indd   198D3_4085_ING_EM_LA_196a209_U10.indd   198 20/08/20   17:3020/08/20   17:30



READING

3 Read the text below to check your predictions.

https://heretolisten.org/issues/EA/Q&A:_Anxiety_Among_Teens.html?story_id=EA-2015-10-15

From: <https://heretolisten.org/issues/EA/Q&A:_Anxiety_Among_Teens.html?story_
id=EA-2015-10-15>. Accessed on: Apr. 9, 2020.

Q&A: Anxiety Among Teens
When worry takes over
DESTINY SMITH

All of us experience anxiety. But some teens experience such extreme anxiety that they have trouble getting 
through everyday life. Dr. Sandra Pimentel is an assistant professor of clinical psychology at Columbia University 
and associate director of the Columbia University Clinic for Anxiety and Related Disorders. She spoke with us 
about the different types of anxiety and how to cope.

Q: What is anxiety? At what point does everyday anxiety become a problem that you should seek help for?
A: Anxiety is our response to something we perceive to be threatening or dangerous. It doesn’t have to be 
threatening or dangerous, but we believe it to be.
Everyone worries; you’re supposed to worry and feel anxious at times. It becomes an anxiety disorder when the 
worry or anxious feelings become excessive, more than the actual situation calls for. […] If your anxiety is starting 
to get in the way of everyday activity, that’s a good sign that you should get help.

Q: What are the main types of anxiety disorder?
A: Anxiety disorders are the most common mental health disorders that kids and teenagers experience. One out 
of every eight kids has an anxiety disorder.
There are a few categories. There’s generalized anxiety disorder, where people worry a lot about everything. 
Social anxiety disorder is when people worry excessively about social situations, what people think about them.
Panic disorder is where people have panic attacks, with a lot of physical symptoms and the feeling that they are 
about to die or that something really terrible is going to happen to them. Obsessive-compulsive disorder, or OCD, is 
a category of anxiety where people have intrusive thoughts that compel them to do some particular behavior. [...]

Q: How do you recommend dealing with everyday anxiety?
A: Sometimes a teen says, “I’m worried.” I say, “About what?” and they say, “Stuff.” It’s important to think 
specifically about what worries you. [...] Come up with a plan and prepare, setting realistic expectations about 
what you can and can’t do. That’s using anxiety in a good way.
Another thing is to eat well and get enough sleep. If you’re tired, you’re less likely to deal with stress in a good way. [...]
That’s another thing: Things are much easier to deal with if you have a sense of humor about them. And talk to 
people. Find a friend, or talk to a parent or a counselor. [...]

compel: forçar • threatening: ameaçador/a

4 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O texto apresenta algumas perguntas e respostas sobre ansiedade. No texto, 
a especialista afirma que

a. os adolescentes, sem exceção, sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade.

b. a ansiedade é o transtorno mental mais frequente entre crianças e adolescentes. 

c. o cansaço físico é o maior responsável pelos transtornos de ansiedade.

d. a ausência de senso de humor pode levar as pessoas a desenvolverem ansiedade.

e. a busca por ajuda deve acontecer assim que houver qualquer sentimento de preocupação.
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Heretolisten.org
is a resource for 
caring adults – the 
front-line staff 
in schools and 
community based 
programs – to 
help teens who 
are struggling 
with difficult 
emotions.

All Expert Advice articles are written by Maria Luisa Tucker, Youth Communication's Editorial 
Director, and based on interviews with our advisory board of mental health professionals.

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se 
apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. 
Esta subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

Comente com os alunos que o exercício 4 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das questões encontradas na prova 
do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

TH
IS

 A
R

TI
CL

E 
O

R
IG

IN
AL

LY
 A

PP
EA

R
ED

 IN
 H

ER
ET

O
LI

ST
EN

.O
R

G
, A

 R
ES

O
U

R
CE

 F
O

R 
CA

R
IN

G 
AD

U
LT

S 
– 

TH
E 

FR
O

N
T-

LI
N

E 
ST

AF
F 

IN
 S

CH
O

O
LS

 A
N

D 
CO

M
M

U
N

IT
Y-

BA
SE

D 
PR

O
G

R
AM

S 
– 

TO
 H

EL
P 

TE
EN

S 
W

H
O 

AR
E 

ST
R

U
G

G
LI

N
G 

W
IT

H 
D

IF
FI

CU
LT

 E
M

O
TI

O
N

S.
 C

O
PY

R
IG

H
T 

BY
 Y

O
U

TH
 C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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Seus colegas costumam 
se preocupar de maneira 
excessiva com as 
dificuldades do dia a 
dia? Para você, qual é a 
importância de se informar 
sobre os tipos de transtornos 
de ansiedade e as melhores 
formas de lidar com eles na 
adolescência?

THINK ABOUT IT!

5 In your notebook, write T (True) or F (False). Then correct the false statements.

a. All the questions in the text are answered by Dr. Sandra Pimentel, a mental health professional.

b. Anxiety disorder is when you worry and feel anxious at times.

c. One out of eight kids has an anxiety disorder.

d. Eating well and getting enough sleep can help people deal with everyday anxiety.

6 Choose one of the four main types of anxiety disorders presented in the text that refers to 
each description below. Write the answers in your notebook.

a. People with this disorder have unwanted thoughts that compel them to do certain behaviors.

b. People with this disorder have panic attacks, combined with a range of physical symptoms.

c. People with this disorder worry about lots of different things.

d. People with this disorder worry too much about situations involving social interaction.

7 What do the pronouns in bold refer to? Replace the icons  with the appropriate words to 
complete the sentences below. Write the answers in your notebook.

a. In “She spoke with us about the different types of anxiety and how to cope”, she refers to .

b. In “It doesn’t have to be threatening or dangerous, but we believe it to be”, it refers to .

8 Based on the definitions in the box, try to infer the meaning of the multi-word verbs in bold. 
Write the answers in your notebook.

I. take action in order to solve a problem

II. need or deserve a particular action

III. suggest or think of an idea or plan

IV. deal with a difficult experience

a. “[…] they have trouble getting through everyday life.”

b. “[…] more than the actual situation calls for.”

c. “How do you recommend dealing with everyday anxiety?”

d. “Come up with a plan and prepare […]”

POST-READING

9 Discuss the questions below with your classmates. The Useful 
Language section on page 273 can help you.

a. Dr. Sandra Pimentel presents a strategy that helps deal with 
anxiety using it in a good way. What is it? Do you have the 
habit of doing it when you have to deal with a problem?

b. According to the text, it’s good to talk to a friend, a parent or 
a counselor. Who do you usually talk to when you are feeling 
worried or anxious? How do you feel after talking to them?

LE@RNING ON THE WEB

Para saber mais sobre formas de lidar com a ansiedade/estresse, visite: <https://adaa.org/tips/> (Acesso em: 13 abr. 2020).

TIP
Observe o contexto de uso 
para inferir o significado 
de palavras e expressões 
desconhecidas.

a. T; b. F. Anxiety is when you worry and feel 
anxious at times./Anxiety disorder is when the 
worry or anxious feelings become excessive, 
more than the actual situation calls for.; c. T; d. T.

Antes de os alunos responderem ao exercício 6, pergunte a eles qual das perguntas do texto trata dos principais tipos de transtorno de ansiedade (“What are the main 
types of anxiety disorder?”) e oriente-os a relerem a resposta a essa pergunta a fim de identificarem os nomes dos quatro tipos citados no texto. Destaque a frase “There 
are a few categories.”, utilizada para anunciar os tipos de transtorno de ansiedade a serem mencionados, e o termo disorder, que corresponde a “transtorno, distúrbio” em 

a. Obsessive-compulsive disorder (OCD).; b. Panic 

a. “Dr. Sandra Pimentel”; b. “Anxiety”

Ao corrigir o exercício 7, destaque para os alunos a importância de se identificar a que elementos os pronomes se referem para melhor compreender o texto.

português 
e, portanto, 
é utilizado 
no nome de 
cada tipo de 
transtorno 
em inglês.

a. IV; b. II; c. I; d. III

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre 
questões relacionadas ao texto, de modo que os alunos 
possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

a. “Come up with a plan and prepare, setting realistic expectations about what you 
can and can’t do.” Personal answer.; b. Personal answers.

Respostas pessoais.

disorder.; c. Generalized anxiety disorder.; d. Social anxiety disorder.
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1 Read these fragments from the text on page 199 and focus on the adjectives in bold. Then 
match the columns below. Write the answers in your notebook. 

 “Anxiety is our response to something we perceive to be threatening or dangerous.”

“Sometimes a teen says, ‘I’m worried.’”

“If you’re tired, you’re less likely to deal with stress in a good way.”

2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section on page 273 can help you.

a. What usually makes you feel worried? Why? b. What usually makes you feel tired? Why?

3 Choose the correct statements about the comic strip.

a. The trio of students didn’t expect the test to be so easy. 

b. The expression “easy peasy lemon squeezy” means 
extremely easy. 

c. In the last panel, we find out that Nate also thought the 
test was very easy.

d. It’s possible to infer that the students experienced stress or anxiety before a test. 

4 Replace each icon  with the correct adjective in parentheses to complete the sentences below.

a. The students were (worried/worrying) about the test.

b. The students had a  (worried/worrying) time before the test.

c. The trio of students were (shocked/shocking) at how easy the test was.

d. Discovering that the test was easy was (shocked/shocking) for the trio of students.

X 

X 

X 

Read the comic 
strip on the 
right and do 
exercises 3
and 4 in your 
notebook.

VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

ADJECTIVES ENDING IN -ED/-ING

a. The adjectives that describe feelings/emotions are

b. The adjective that describes a thing/situation is 

I.   threatening

II.  worried

III. tired

From: <www.gocomics.com/bignate/2009/02/28>. Accessed on: Apr. 9, 2020.
queasy: nervoso/a

Notice the prepositions used 
after worried and shocked:

“I was worried about that test […]”

“I was shocked at how easy it was!”

Language Note

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

a. II, III; b. I

Personal answers.

a. worried; b. worrying; c. shocked; d. shocking Ao corrigir o exercício 4, peça aos alunos que indiquem o 
termo ou a expressão que é caracterizado/a por cada adjetivo 
escolhido. Espera-se que indiquem que, no item a, worried

caracteriza students; no item b, worrying caracteriza 
time; no item c, shocked caracteriza the trio of students; 

no item d, shocking caracteriza 
discovering that the test was easy.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

MODAL VERBS 

1 Read these fragments from the text on page 199 and focus on the verbs in bold. Then choose 
the correct item that completes each statement below. Write the answers in your notebook.  

“At what point does everyday anxiety become a problem that you should seek help for?”

“[…] that’s a good sign that you should get help.”

“It doesn’t have to be threatening or dangerous […]”

a. The sentence that is equivalent in meaning to the second fragment is

I. That’s a good sign that it’s important 
for you to get help. 

II. That’s a good sign that you have to 
get help.

b. In the first and second fragments, should expresses

I.  obligation. II. recommendation. 

c. The sentence that is equivalent in meaning to the third fragment is 

I.   There’s no need for it to be 
threatening or dangerous.   

II.  It is not allowed to be threatening or 
dangerous.

d. In the third fragment, not have to expresses

I.  prohibition. II. lack of necessity. 

2 Replace each icon  with should or shouldn’t to complete the
following fragments about signs of teen anxiety. Write the 
answers in your notebook.

a. “When feelings of anxiety interfere with normal daily living, the 
presence of an anxiety disorder be considered. According 
to the National Institute of Mental Health, approximately 25% 
of 13- to 18-year-olds have an anxiety disorder, and just under 6% have a severe anxiety 
disorder.”

b. “A couple of headaches here and there be a cause for concern, for example, but frequent 
headaches are a red flag.”

From: <www.psycom.net/hidden-signs-teen-anxiety/>. Accessed on: Apr. 13, 2020.

3 Go back to the fragments in exercise 2 and try to infer the different uses of should/
shouldn’t. Then choose the correct item that completes each statement below. Write the 
answers in your notebook.

a. In item a, the modal verb expresses

I. recommendation. 

II.  deduction or conclusion that something 
is certain or highly probable.

b. In item b, the modal verb expresses

I. recommendation.

 II.  deduction or conclusion that something 
is certain or highly probable. 

X

X

X

X

X 

X 

should, must, have to

shouldn’t = should not

Language Note

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações 
de uso da língua. Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

a. should; b. shouldn’t
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Household chores can be 
stressful for some people. 
Read the comic strip on the 
right and do exercises 4
and 5 in your notebook.

4 Choose the correct statements about the comic strip.

a. The characters are in love with the robotic vacuum cleaner. 

b. They are relaxed because they don’t have to do the vacuuming themselves. 

c. They are worried about the robotic vacuum cleaner staying inside the house.

5 Choose the correct item that completes each statement below.

a. The sentence that is equivalent in meaning to “it must stay inside” is 

 I.  it should stay inside.    II. it has to stay inside.

b. In the comic strip, must expresses

 I. necessity.      II. recommendation.

c. We use modal verbs (should, must, have to, etc.)

 I. before the base form of the main verb.  II. after the base form of the main verb.

6 Getting prepared for exam rules can help you reduce exam anxiety. The text below presents 
some of the exam rules and regulations of a boarding school from Nepal. Replace each icon 

 with must or must not to complete the text. Write the answers in your notebook.

X

X

X 

X 

X 

From: <www.gocomics.com/frank-and-ernest/2019/06/02/>. Accessed on: Apr. 13, 2020.

abhor: abominar, detestar
hazard: perigo
vacuum: aspirador de pó; vácuo

7 Read the previous text again and focus on must and must not. Then match the columns 
below and write the answers in your notebook.

a. Must   I.  refers to what students are not allowed to do. It expresses prohibition.

b. Must not  II. refers to what students have to do. It expresses obligation.

8 In your notebook, write down some of the exam rules that you
have to follow in your school. Use must and must not/mustn’t.

Go to Language Reference + Extra Practice on page 300. mustn’t = must not

Language Note
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From: <http://online.fliphtml5.com/chau/ykly/>. Accessed on: Apr. 13, 2020.

 with must or must not to complete the text. Write the answers in your notebook.

From: <http://online.fliphtml5.com/chau/ykly/>. Accessed on: Apr. 13, 2020.

Exam rules and regulations
•  [...] Students  bring their own equipment they need to the examination e.g. pens, pencils and ruler 

etc. No borrowing, lending or exchange of any materials is allowed during the exam.

•  You  be involved in any unfair or dishonest practice (cheating or copying) during the exam. […]

•  You  follow the instructions of the invigilators. […]

•  Students  talk, whisper, do hand signals or any other form of verbal or non-verbal communication 

during the exam. [...]

A partir da leitura do boxe de glossário, destaque para os alunos que, no último quadrinho, a palavra vacuum tem um duplo sentido, significando “vácuo, espaço vazio” e, 
como forma abreviada de vacuum cleaner, significando “aspirador de pó”. Explique que a frase “Nature abhors a vacuum” (“A natureza abomina o vácuo”), dita na tirinha, é 
atribuída a Aristóteles e é usada para explicar o processo de preenchimento de um espaço vazio criado pela sucção. Em outras palavras, na natureza, quando o ar é removido 
de um recipiente, por exemplo, cria-se ali um vácuo e há uma tendência de que o espaço vazio seja preenchido por algo. Na tirinha, com a exploração do duplo sentido de 

Ao corrigir o exercício 4, peça aos alunos que indiquem 
os quadrinhos que justificam suas respostas. Eles devem 
indicar que o primeiro, o segundo e o terceiro quadrinhos 
indicam respectivamente que os itens a e b estão 

corretos. No caso do item c, 
o quarto quadrinho mostra 
que o personagem quer que o 
aparelho fique dentro de casa 
(inside), preocupando-se com 
os possíveis perigos a serem 
enfrentados pelo aparelho fora 
da casa (outdoors).

must, must not,
must, must not

a. II; b. I

Personal answers.

vacuum, 
a frase 
em foco 
sugere que 
a natureza 
tem horror a 
aspiradores 
de pó, 
provocando um efeito de humor à tirinha. Note-se que 
aspiradores de pó são máquinas capazes de diminuir a 
pressão local e levar à sucção da matéria circundante. Sobre o 
vácuo e o horror ao vácuo, pode-se consultar <https://mundo 
educacao.
bol.uol.com.
br/fisica/o
-que-vacuo.
htm> e 
<http://site.dfi.uem.br/wp-content/uploads/2016/12/Dayson-de-Mello
-Silva-Licenciatura.pdf> (Acesso em: 13 abr. 2020).
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1 Copy the table below in your notebook. Then interview a classmate to get to know about his/
her experiences with test anxiety. Take turns.

2 Are you good at giving advice? In pairs, role play different situations as in the example to help 
teens going through stressful situations. The recommendations presented in the box below 
and the Useful Language section on page 273 can help you. Take turns.

Example:
Student A: What’s the matter?

Student B: I know I have to study harder, but it’s difficult for me to concentrate. What should I do?

Student A: Maybe you should take some time to unplug from technology. It can help you stay focused.

Student B: I guess you’re right. Thank you.

Recommendations:

  Don’t put unnecessary pressure on yourself.

  Rehearse and practice situations which cause stress.

  Block and report the bully to the social media platform.

  Talk to an adult you trust about the problem and how you are feeling.

  Take some time to unplug from technology. It can help you stay focused.

  Learn some relaxation exercises like abdominal breathing and muscle relaxation techniques.

  Take a break from stressful situations. Activities like listening to music, drawing or 
spending time with a pet can reduce stress.

OralOral SKILLS

   How often… very 
often often sometimes almost 

never never

a. do you experience anxiety before or during a test?

b. does test anxiety make you feel irritable?

c. does test anxiety interfere with your sleep?

d.  do you engage in repetitive behaviors to deal 
with test anxiety?

a. “I know I have to study harder, but it’s difficult for me to 
concentrate.” 

b. “My parents keep pushing me to do well at school. I don’t think I 
can meet their expectations.”

c. “I get nervous every time I have to speak in public.”

d. “Someone is cyberbullying me on social media.”

In interrogative sentences, 
we use the modal verb 

before the subject:

What should I do?

Language Note

O exercício 2, por meio de processos de análise e resolução de situações-problema, 
contribui para o desenvolvimento do pensamento computacional ao propor uma atividade 
de dramatização (role-play) em dupla em que um dos alunos deve escolher, de uma lista, 
aconselhamentos pertinentes para o colega que enfrenta situações hipotéticas de estresse.

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão 
e produção oral em diversos contextos discursivos.

Personal answers.

De modo a oferecer mais oportunidades de interação oral no exercício 2 e contribuir para o protagonismo 
dos alunos, peça a eles que acrescentem outras situações estressantes (stressful situations).204
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3 Listen to the beginning of an interview broadcast by Canadian podcast #OurAnxietyStories. 
In this episode, the interviewer talks to Camila Pereira, originally from Brazil, but currently 
living in Vancouver, who shares her experience with anxiety. What type of anxiety disorder 
does she have? The items in the box below can help you. Write the answer in your notebook.

generalized anxiety disorder • obsessive-compulsive disorder (OCD) • panic disorder

4 Now listen to the recording again and choose the correct item that answers each question 
below. In your notebook, take notes of key words/expressions and write your answers.

a. When did Camila start suffering from anxiety?

I. As a child.      II. As a teenager.

b. How old was Camila when she went through a bad breakup?

I. Seventeen.        II. Twenty-six.

c. What helped Camila overcome anxiety? 

I. Therapy.      II. Medication.

d. When did Camila decide to look for help? 

I.  When her friends stopped talking to her.  II. When her anxiety started getting worse.

5 What two compulsive symptoms does Camila mention having suffered? Write the answers in 
your notebook.

X

X

X

X

14

14

LE@RNING ON THE WEB

Para ouvir outras entrevistas que fazem parte do podcast canadense #OurAnxietyStories, visite: 
<www.anxietycanada.com/articles/ouranxietystories-podcast/> (Acesso em: 13 abr. 2020).

a. Compulsive counting.              c. Showering twenty times a day. X

b.  Excessive handwashing.         X

6 Listen to the recording once more and check your answers to exercises 4 and 5.

7 Camila decided to share her story as a way to help other people with anxiety. In your opinion, 
why is it important to learn more about anxiety from people who have experienced it?

14

THINK ABOUT IT!
No podcast canadense que você ouviu, a 
brasileira Camila Pereira usa a língua inglesa 
para compartilhar sua experiência com a 
ansiedade. Na sua opinião, quais as implicações 
de se usar o inglês como língua de comunicação 
entre pessoas de diferentes nacionalidades?

b Excessive handwashing.       XX

your notebook.

 Compulsive counting.               Compulsive counting.              Showering twenty times a day. 

Obsessive-compulsive 
disorder (OCD).

Para ajudar os alunos a fazerem 
o exercício 4, oriente-os a se 
concentrarem nas informações 
solicitadas, sem se preocuparem em 
compreender todas as palavras do 
trecho da entrevista com Camila Pereira.

Comente com os alunos que, no podcast #OurAnxietyStories, pessoas de diferentes 
nacionalidades relatam suas experiências com transtornos de ansiedade.

Resposta 
pessoal.

A partir da pergunta proposta no boxe Think about it!, discuta com os alunos questões como a possibilidade de se ter acesso a diversas culturas e visões 
de mundo quando pessoas de diferentes nacionalidades interagem usando a língua inglesa, a importância de respeitar as variedades linguísticas e 
combater possíveis preconceitos quando o inglês é usado como língua de comunicação internacional, entre outras.

Personal answer.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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Nesta unidade, você leu, na página 199, um texto organizado no formato de perguntas e respostas, 
baseado em uma entrevista com uma especialista em transtornos de ansiedade. Textos como esse 
são, geralmente, chamados de Q&A (questions and answers) ou FAQ (frequently asked questions) e 
ajudam os leitores a localizarem informações sobre determinado assunto mais facilmente. A seguir, 
você encontra dois exemplos de textos de perguntas e respostas sobre ansiedade. Com um colega, 
identifique características do gênero perguntas e respostas que você encontra nos textos lidos.

From: <www.psychiatry.org/patients-families/anxiety-disorders/expert-q-and-a>. Accessed on: Apr. 13, 2020.

Writing

www.psychiatry.org/patients-families/anxiety-disorders/expert-q-and-a

Expert Q & A: Anxiety
  What’s the difference between normal anxiety and an anxiety disorder?

Everyone experiences anxiety from time to time. Perhaps the person has watched a scary movie, or seen 
something upsetting on TV. Or, more ominous, perhaps the person has experienced or witnessed a crime. 
Anyone might get anxious in these situations, but the person with an anxiety disorder has persistent or 
recurrent anxiety that prevents him or her from full participation in life. […]

  Can meditation or other relaxation techniques help with my anxiety?

They can. They are the best option for mild anxiety that most of us experience from time to time. […]

About the Expert
Donald Black, M.D.
Director, Psychiatry Residency Training Program; Vice Chairman for Education, Department of Psychiatry
University of Iowa, Carver College of Medicine
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From: <https://adaa.org/living-with-anxiety/ask-and-learn/faqs>. Accessed on: Apr. 13, 2020.

https://adaa.org/living-with-anxiety/ask-and-learn/faqs

Learn From Us
Frequently Asked Questions

Do I have an anxiety disorder?
Anxiety is a normal part of living. It’s a biological reaction – the body’s way of telling us something isn’t right. It keeps us from 
harm’s way and prepares us to act quickly in the face of danger. But if your anxiety becomes overwhelming and persistent, 
or if it interferes with your regular daily activities, or even makes them impossible, you may have an anxiety disorder.

What treatment options are available?
Treatments for anxiety disorders may include medication or therapy; both types have been found effective. […] 
Consult a doctor or therapist to get a proper diagnosis and to learn about treatment options, length of treatment, 
side effects, time commitment, and other health issues to help you decide on the best treatment approach for you. 
[…]
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Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

as perguntas costumam ser feitas para apresentar possíveis 
dúvidas ou perguntas frequentes dos leitores sobre um 

sejam escritas por especialistas 
no assunto em foco e/ou com 
base em informações apuradas 
em fontes confiáveis.

Espera-se que os alunos apontem, como característica do gênero perguntas e respostas, o uso de diferentes recursos para destacar 
as perguntas e separá-las claramente das respostas. Dentre esses recursos, pode-se apontar o uso de negrito, diferentes tamanhos e 
cores de fontes, cor de fundo para destaque, ícones (como uma interrogação antes de cada pergunta) e as iniciais Q & A (abreviações 

de questions and answers). Outra característica comum é o espaçamento entre cada bloco de pergunta e resposta para 
facilitar a leitura e a rápida identificação da(s) pergunta(s) de interesse do leitor. Eles também podem comentar que 

determinado assunto e, 
em geral, não são longas. A 
linguagem utilizada tanto 
nas perguntas quanto 

nas respostas costuma ser clara e objetiva. Outro aspecto 
a ser destacado é o fato de que se espera que as respostas 
apresentem um conteúdo correto e relevante e, portanto, 
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Com base nos textos de perguntas e respostas que você leu nesta unidade, chegou a sua 
vez de elaborar um texto de perguntas e respostas sobre algum problema (físico ou mental) 
geralmente enfrentado na adolescência. Você pode falar, por exemplo, de questões relacionadas 
a transtornos de ansiedade, bullying, insônia ou dificuldade de concentração. Dessa forma, você 
e seus colegas podem compartilhar informações relevantes com os membros da sua comunidade 
escolar sobre assuntos que afetam o cotidiano da população jovem.

Agora que seu texto de perguntas e 
respostas está pronto, é importante pensar 
em como compartilhá-lo com seus colegas 
de sala e/ou outras pessoas. A turma pode 
organizar todos os textos no mural da sala 
ou da escola. Se houver a possibilidade de 
utilização da internet para a publicação dos 
textos, é possível compartilhá-los no site/
blogue da escola. A partir das reações dos 
colegas e de outras pessoas ao seu texto, 
você pode aprimorá-lo ainda mais.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Decida sobre o que escrever. Você pode fazer 
um levantamento informal, perguntando 
a algumas pessoas do seu convívio diário, 
para descobrir qual problema enfrentado 
por jovens da sua comunidade parece ser 
mais frequente e relevante.

2.  Procure elaborar de três a cinco perguntas 
para abordar as principais questões 
relacionadas ao problema escolhido. Faça um 
levantamento de ideias e anote-as.

3. Pesquise informações para responder às 
perguntas que escreveu. Busque fontes 
confiáveis e lembre-se de verificar todos os 
dados que conseguir. Avalie a confiabilidade 
de sites, verificando, por exemplo, a 
credibilidade da instituição responsável e/ou 
do autor do conteúdo publicado e a presença 
de referências a estudos científicos no texto.

4. Faça um rascunho das respostas no seu 
caderno. Comece com as perguntas mais 
gerais e termine com as mais específicas. Seja 
breve e claro. Lembre-se de que o objetivo de 
seu texto é dar acesso a informações básicas 

sobre o assunto e incentivar os jovens 
a pedir ajuda quando necessário.

5. Organize as perguntas e as respostas de 
modo que as perguntas fiquem visualmente 
separadas das respostas e sejam facilmente 
localizadas. Você pode usar recursos tais como 
cor diferente, negrito e/ou itálico 
para as perguntas.

6. Troque os textos de perguntas e respostas com 
os colegas e discuta-os. Nesta etapa de revisão, 
considere as seguintes perguntas:

a.  As informações estão adequadas ao objetivo 
do texto?

b.  As perguntas e respostas estão redigidas de 
maneira clara e objetiva?

c.  As informações foram verificadas e 
estão corretas?

d.  A organização visual facilita a rápida 
compreensão das informações?

7. Faça as correções necessárias e acrescente 
referência às fontes de pesquisa consultadas.

8. Crie a versão final do seu texto à mão ou com o 
auxílio de um computador.

Agora que seu texto de perguntas e 
respostas está pronto, é importante pensar 
em como compartilhá-lo com seus colegas 
de sala e/ou outras pessoas. A turma pode 
organizar todos os textos no mural da sala 
ou da escola. Se houver a possibilidade de 
utilização da internet para a publicação dos 
textos, é possível compartilhá-los no site/
blogue da escola. A partir das reações dos 
colegas e de outras pessoas ao seu texto, 
você pode aprimorá-lo ainda mais.

seu texto é dar acesso a informações básicas auxílio de um computador.

Facts about  Bullying 

BEATRIZ MAYUMI

seção Getting Ready for PART 2. Se possível, peça ao professor 
de Biologia para ajudar os alunos a pesquisarem temas 
relacionados a problemas enfrentados na adolescência 

Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos que produzimos. A troca de textos
entre os alunos deve ajudá-los a reverem sua produção de forma colaborativa.

Para auxiliar os alunos na busca e avaliação de sites, 
oriente-os a retomarem os conteúdos apresentados na 

e avaliarem 
os conteúdos 
encontrados.
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1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus 
on its title, structure and source to answer the questions below in 
your notebook.

a. What do you expect to read about?

b. The symptoms of test anxiety are organized into three categories. 
Which ones?

c. What makes the text a credible source of information?

Read the text below and do exercises 2 and 3.

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Observe a estrutura das referências em Works consulted. Elas seguem um padrão estadunidense. 
No Brasil, em trabalhos acadêmicos, costuma-se adotar as regras da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT (<www.abnt.org.br>).

TIP

https://learningcenter.unc.edu/tips-and-tools/tackling-test-anxiety/

Test anxiety
Feeling nervous for exams is a normal feeling among college students. However, extreme feelings of anxiety and stress 
before and during an exam can have unhealthy results. Anxiety can be problematic when it prevents you from taking or 
doing your best on an exam, causes you to feel anxious all the time, or becomes extreme.
Test anxiety is a combination of physical symptoms and emotional reactions that interfere with your ability to perform well 
on tests. Many students experience varying levels of test anxiety for a number of difference reasons. […]

Symptoms of test anxiety
Test anxiety might look different from student to student, but the following is a list of possible symptoms you might 
experience:
Physical symptoms: Headache, nausea, excessive sweating, shortness of breath, rapid heartbeat, lightheadedness, and 
feeling faint. Test anxiety can also cause panic attacks, which are the abrupt onset of intense fear or discomfort in which 
you may feel like you are unable to breathe or like you are having a heart attack.
Emotional symptoms: Feelings of stress, fear, helplessness, and disappointment, negative thoughts (rumination about 
past poor performances, consequences of failure, feeling inadequate, helpless), mind going blank, and racing thoughts.
Behavioral/cognitive symptoms: Difficulty concentrating, thinking negatively, comparing yourself to others, and 
procrastinating. […]

Works consulted
Arana, F. and Furlan, L. (2015). Groups of perfectionists, test anxiety, and pre-exam coping in Argentine students. Science Direct. Retrieved from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915300222
Cuddy, Amy (2015). Presence: Bringing your boldest self to your biggest challenges. New York: Little, Brown, & Co.
Downs, C. Managing test anxiety. Brown University. Retrieved from https://www.brown.edu/campus-life/support/counseling-and-

psychological-services/index.php?q=managing-test-anxiety
Eum, K., & Rice, K. G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress & Coping, 24(2), 167-178.
Holschuh, J. and Nist, S. (2000). Active learning: Strategies for college success. Massachusetts: Allyn & Bacon.
10 ways to overcome test anxiety. The Princeton Review. Retrieved from https://www.princetonreview.com/college-advice/test-anxiety.
Szafran, R. (1981). Question-pool study guides. Teaching Sociology, 9, 31-43.
Kondo, D. S. (1997). Strategies for coping with test anxiety. Anxiety, Stress, and Coping, 10, 203-215.
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From: <https://learningcenter.unc.edu/tips-and-tools/tackling-test-anxiety/>. Accessed on: Apr. 13, 2020.

TIP
Ao avaliar a 
confiabilidade de textos 
e sites, observe se 
trazem referências de 
fontes confiáveis, como 
artigos publicados em 
periódicos científicos, 
para embasar seu 
conteúdo. 

Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, 
com questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.

Ao corrigir o item c do exercício 1 e a 
partir da leitura do boxe Tip, destaque 

A partir da leitura do boxe Tip, comente com os alunos que a estrutura 
das referências de trabalhos acadêmicos segue regras que variam 

de acordo com as instituições que as propõem. No texto, as referências seguem o padrão da APA (American Psychological Association), apresentado 
em <www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide>. Orientações para fazer referências de acordo com as normas da ABNT estão disponíveis em 
<www2.unifap.br/alexandresantiago/files/2012/03/Normas-da-ABNT.pdf>, <www.todamateria.com.br/referencias-abnt/> e <www.normasabnt.org/
referencias-abnt/> (Acesso em: 13 abr. 2020).

para os alunos os 
vários trabalhos científicos listados nas 
referências (Works consulted) do texto a 
seguir, que lhe conferem credibilidade.

a. Test anxiety.; 
b. Physical, emotional 
and behavioral/
cognitive symptoms.; 
c. Possible answers: 
The text is based on 
publications (“works 
consulted”)./The text 
was published on an 
educational website 
(.edu domain)./The 
text belongs to the 
“The Learning Center” 
of a respected 
university (The University of North Carolina of Chapel Hill).
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RECOMMENDED RESOURCES

2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O texto apresenta algumas informações sobre o problema da ansiedade 
em provas, que é uma combinação de sintomas físicos e reações 
emocionais. Dentre os sintomas mencionados no texto, o único ausente é

a. pensamento negativo.

b. coração acelerado.

c. suor excessivo.

3 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 273 
can help you.

a. Do you suffer from test anxiety? In your opinion, what are some of the causes of test anxiety?

b. The tips below, from <https://learningcenter.unc.edu/tips-and-tools/tackling-test-anxiety/>, 
can help reduce test anxiety. Which ones would you recommend before the exam? And 
during the exam? Which one(s) do you usually put into practice?

 Calm your emotions and thoughts.

 Get a good night’s sleep (7-9 hours).

 Calm your body and sit comfortably.

 Eat something nutritious to help with focus and attention.

 Stay focused on the current task, which is to complete the test.

 Arrive to the exam early enough to find a seat that will help your focus.

THINK ABOUT IT!

Testes e provas são possíveis fontes de ansiedade para os alunos. Que outras situações escolares costumam 
favorecer o estresse e a ansiedade? Na sua opinião, o que pode ser feito para ajudar os estudantes a lidar com 
essas situações e reduzir os efeitos do estresse e da ansiedade em suas vidas?

Para ter acesso a diversos recursos sobre diferentes tipos de transtornos de ansiedade, como artigos, FAQ
(Frequently Asked Questions), vídeos, aplicativos para celular, visite a página da Academia Americana de Psiquiatria 
da Criança e do Adolescente, disponível em:

 www.aacap.org/aacap/families_and_youth/Resource_Centers/Anxiety_Disorder_Resource_Center/Home.aspx

Para ter acesso a um FAQ sobre distúrbios de ansiedade e humor, publicado pela Mood Disorders Association of 
Ontario, visite:

 https://mooddisorders.ca/faq/anxiety-and-mood-disorders

Para ter acesso a um extenso catálogo de vídeos educativos (animações curtas, depoimentos, entrevistas formais 
etc.) sobre diferentes tipos de ansiedade, visite:

 www.anxietycanada.com/resources/video-resources/

Para assistir a outro vídeo educativo, também em formato de animação, que aborda os principais mitos sobre TOC 
(transtorno-obsessivo compulsivo), visite:

 https://ed.ted.com/lessons/debunking-the-myths-of-ocd-natascha-m-santos

(Acesso em: 13 abr. 2020)

TIP
Apoie-se na 
identificação 
de expressões e 
palavras-chave 
para localizar 
informações 
específicas 
no texto. 

d. falta de ar.

e. boca seca. X 

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 2, peça aos 
alunos que justifiquem sua resposta. 
Espera-se que eles indiquem a 
presença das seguintes expressões 

a. Personal answers. Suggested answers: Fear of failure, lack of preparation, 
high pressure, perfectionism.; b. Suggested answers: Before the exam:
Get a good night’s sleep (7-9 hours)./Eat something nutritious to help with 
focus and attention./Arrive to the exam early enough to find a seat that will 
help your focus. During the exam: Calm your emotions and thoughts./Calm 
your body and sit comfortably./Stay focused on the current task, which is to 

complete the test. Personal answer.

Respostas pessoais.

no texto para eliminar, respectivamente, as alternativas a, b, c e d: “negative 
thoughts”, “rapid heartbeat”, “excessive sweating”, “shortness of breath”. Destaque, 
nessas expressões, a presença de palavras cognatas (negative, rapid, excessive) e do uso do sufixo -ness na formação do 
substantivo shortness. A alternativa e é a correta porque não há menção ao sintoma de boca seca no texto.
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210   

READING COMPREHENSION

1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its title, structure and 
layout to choose the correct item that completes each sentence below. Write the answers in 
your notebook.

a. The text is 

I. a brochure.      II. an infographic.

b. The text contains

I. arrows, graphs and statistics.   II. different types of graphs and percentages.

c. The text is based on

I. trustworthy sources (e.g. IFR, OECD). II. opinion polls (e.g. Will this lead to fewer  
          jobs for humans?).

2 Read the text below to check your predictions.

X 

X 

X 

Review 5

From: <www.oecd.org/future-of-work/Technology-and-the-future-of-work.pdf>. Accessed on: May 14, 2020.

OECD (Organisation for 
Economic Co-operation 
and Development): 
OCDE (Organização 
para a Cooperação 
e Desenvolvimento 
Econômico)

LE@RNING 
ON THE WEB

Para saber mais 
sobre o futuro do 
trabalho segundo 
a OCDE, visite: 
<www.oecd.org/
future-of-work/
#what-is-the-future
-of-work> (Acesso 
em: 14 maio 2020).
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Em Review 5, o objetivo é rever os conteúdos da seção Getting Ready for PART 3 

compreensão escrita (Reading Comprehension), exercícios 
sobre os aspectos gramaticais apresentados nas duas 
unidades anteriores (Language in Use) e perguntas para 
nortear a autoavaliação dos alunos (Thinking about Learning).

e das unidades 9 e 10, proporcionar um diagnóstico do grau de aprendizagem e oferecer 
um instrumento de autoavaliação aos alunos. Esta unidade de revisão inclui exercícios de 

Ao corrigir o exercício 1, verifique se os alunos sabem o significado de brochure. Se necessário, 
explique que é um livreto com informações sobre um produto ou empresa.

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema do mundo 
do trabalho já abordado na unidade 9 (Teens and the World of Work), o 
que facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido.
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3 Responda à questão abaixo em seu caderno.

O infográfico apresenta dados sobre o uso da tecnologia no mundo do trabalho, o que 
possibilita entender os impactos dessa relação e fazer projeções para o futuro. De 
acordo com o texto,

a. de 1995 a 2015, houve redução de empregos no setor de serviços.

b. de 1995 a 2015, houve aumento de empregos na indústria manufatureira.

c. de 2012 a 2017, houve um aumento global de fornecimento de robôs na indústria.

d. para os próximos anos, espera-se uma desaceleração do uso de robôs na indústria.

e. para os próximos anos, espera-se uma diminuição progressiva da mão de obra humana.

4 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com o texto, em muitos países, os índices de emprego têm aumentado, 
principalmente, em virtude

a. da demanda global por robôs na indústria.

b. do progresso tecnológico em diferentes setores.

c. da automação completa de 14% de diversos empregos.

d. da mudança significativa da natureza de 32% dos empregos.

e. da entrada de mulheres e de pessoas com mais idade no mercado de trabalho.

5 Answer the questions below in your notebook.

a. What happened to employment in the manufacturing sector from 1995 to 2015?

b. What happened to employment in the service sector from 1995 to 2015?

c. How many times have orders of industrial robots increased over last decade?

6 Focus on the words in bold and choose the correct item that completes each sentence 
below. Write the answers in your notebook.

a. In “Will this lead to fewer jobs for humans? Unlikely.”, we can infer that unlikely means

I. probable. II. not probable.

b. In “Orders of industrial robots […] are projected to increase rapidly.”, we can infer that 
increase is equivalent in meaning to

I. go up. II. go down.

7 Apart from Germany (DEU), Great Britain (GBR) and OECD, what other countries are 
shown in the graph “Employment rates”? Write the answer in your notebook.

X 

X 

X 

X 

THINK ABOUT IT!

De acordo com o infográfico, o progresso tecnológico tornou algumas atividades obsoletas, mas também criou novos 
empregos, que nunca havíamos imaginado existir. Que exemplos de novos empregos criados pelas inovações tecnológicas 
você pode citar? Na sua opinião, como você pode se preparar para possivelmente atuar em funções que ainda nem existem? 

Comente com os alunos que os exercícios 3 e 4 apresentam questões com estrutura semelhante à 
das questões encontradas na prova do Enem e podem ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

número de robôs industriais ao longo dos anos. Aproveite para comentar que o desenho 
de um robô humanizado sugere que ele esteja subindo uma escada cujos degraus são as 

barras do gráfico, reforçando a ideia de 
ascensão do número de robôs.

Ao corrigir a questão 3, peça aos
alunos que justifiquem a escolha 
da alternativa c como a correta. 
Espera-se que eles digam que o 

de barras mostra 
o aumento do 

trecho “Overall, employment has been rising, helped mainly by a larger 
share of women and older people in work”. Destaque para os alunos a 

as palavras-chave employment (emprego), rising (aumentando), helped
(ajudado), larger (maior), share (cota, parte), women (mulheres), older
(mais idosas) para a identificação e compreensão desse trecho.

a. It went down 20%.; b. It went up by 27%.; c. Three times.

1995 and 2005 employment in the manufacturing sector went down 20%, 
while it went up by 27% in the service sector.”) e aproveite para destacar 

o uso do conector 
while ("enquanto", em português) 
utilizado na frase para estabelecer 
um contraste de ideias.

Ao corrigir os itens a e b do exercício 5, peça aos alunos que indiquem o trecho do texto onde encontraram as informações solicitadas (“Between 

Ao corrigir o exercício 6, destaque a importância de se observar 
o contexto de uso para a inferência do significado de palavras.

Japan (JPN), United States (USA), France (FRA) and Italy (ITA).

Respostas pessoais. Sugestão de resposta: Programador, criador de sites, influenciador digital etc. É 
importante ter uma formação abrangente que desenvolva competências como resolver problemas e
conflitos, exercitar empatia e cooperação, tomar decisões com base em princípios éticos etc.

gráfico 

Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa e como a correta. Espera-se que eles indiquem o 

importância de 
compreenderem 
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Read another infographic below and do exercises 8, 9 and 10 in your notebook.

8 Answer the question below.

a. What is the text about?

b. Who are usually less well-covered by social protection?

c. What is the percentage of self-employed workers across OECD countries?

9 Read the following fragment and focus on the words in bold to choose the correct item that 
completes each sentence below.

“Self-employed workers are up to 75% less likely to receive income support when out of work.”

a. We can infer that likely means

I. expected to happen; probable. II. not expected to happen; not probable.

b. We can infer that support means

I. suportar, tolerar in Portuguese. II. apoio, suporte in Portuguese.

10 In “Social protection provisions should look to ensure a better coverage of workers in 
non-standard employment”, what idea does should express?

X 

X 

From: <www.oecd.org/future-of-work/Social-protection-and-the-future-of-work.pdf>. 
Accessed on: May. 14, 2020.

jobless = without a job, 
unemployed

Language Note

income: renda

THINK ABOUT IT!

De acordo com o infográfico, os trabalhadores autônomos deveriam ter a garantia de participação em um 
sistema de proteção social. Para você, considerando essa uma tendência do futuro do trabalho, como a 
sociedade pode se preparar para garantir uma proteção aos que trabalham por conta própria?
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Read another infographic below and do  in your notebook.

From: <www.oecd.org/future-of-work/Social-protection-and-the-future-of-work.pdf>. 
Accessed on: May. 14, 2020.
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a. Social protection and the future of work.; b. The self-employed./Self-employed 
workers.; c. About 14%.

Recommendation, suggestion.

Respostas pessoais.
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IF CLAUSES (TYPES 1 AND 2)

LANGUAGE IN USE

1 Replace the icons  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the quotes 
below. Use the first conditional. Write the answers in your notebook.

a. “If you (have) talent, you will receive some measure of success - but only if you persist.”
SUTTON, Joseph (ed.). Words of Wellness: A Treasury of Quotes for Well-Being. Hay House, Incorporated, 1991.

b. “If you work really hard, and you're kind, amazing things (happen).” (Conan O’Brien)
WILLIAMS, Pat; DENNEY, Jim. Extreme focus: harnessing the life-changing power to achieve your dreams. Health Communications, Inc., 2011.

c. “Do what you love, and the money will come. And if it doesn't, you (not care), because 
you (be) happy.” (Danielle Krysa)

KRYSA, Danielle. Your Inner Critic Is a Big Jerk: And Other Truths About Being Creative. San Francisco: Chronicle Books, 2016.

2 Replace the icons  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the quotes 
below. Use the second conditional. Write the answers in your notebook.

a. “If I never (get) to make a living doing what I loved, I'd still do it – for fun and for free.” 
(Susan E. Isaacs)

From: <www.goodreads.com/quotes/tag/career?page=2>. Accessed on: May 14, 2020.

b. “Two questions I'm pondering: 

1. If money (not exist), would you still chase your dreams?

 2. If money (not exist), would you still keep your job?

 If the answer is "YES" to both, you're on track. If the answer is "NO" to either, what needs to 
change?” (Richie Norton)

From: <www.goodreads.com/quotes/tag/career?page=15>. Accessed on: May 14, 2020.

c. “If only he could convince her, his dream (be) within reach…” (Anamika Mishra)
MISHRA, Anamika. Voicemates. Mumbai: Jaico Publishing House, 2015. Accessed on: May 14, 2020.

Read the comic strip below and do exercises 3 and 4 in your notebook.

From: <www.gocomics.
com/frazz/2018/10/19>. 
Accessed on: May 14, 2020.FR
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3 Choose the correct statements about the character with glasses.

a. He doesn’t like traveling.

b. He didn’t study for his test.

c. He doesn’t feel prepared to take his test.

X 

X 

chase: perseguir, buscar

Comente com os alunos que os textos apresentados nesta seção retomam os temas já 
abordados na unidade 9 (Teens and the World of Work) e na unidade 10 (Dealing with 
Anxiety), o que facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido.

a. have; b. will happen; 
c. will not/won’t care, will/’ll be.

A título de revisão, ao corrigir o exercício 1, pergunte aos alunos qual 
é a estrutura da primeira condicional (first conditional). Espera-se que 
eles respondam que é a seguinte: na oração com If (If clause), usa-se If
e o verbo no simple present e, na oração principal (main clause), usa-se 
will seguido da forma básica do verbo principal.

a. got; b. did not/didn’t exist, 
did not/didn’t exist; c. would be

A título de revisão, ao corrigir o exercício 2, pergunte aos alunos qual é a estrutura 
da segunda condicional (second conditional). Espera-se que eles respondam que é a 

seguinte: na oração com If (If clause), usa-se If
e o verbo no simple past e, na oração principal 
(main clause), usa-se would seguido da forma 
básica do verbo principal.

Para ampliar a exploração da tirinha, peça aos alunos que relacionem as falas dos personagens com suas 
expressões faciais e sua postura corporal. Espera-se que eles digam que o personagem loiro, ao ler o 

atlas, está animado com os diferentes 
possíveis destinos de viagem e isso 
se reflete em sua expressão facial 
e corporal. Já o personagem de 
óculos está pensativo, preocupado 
e desanimado por não ter estudado 
para a prova que irá fazer dentro 
de meia hora (“a half-hour before a 
test you didn’t study for”). Pergunte 
também aos alunos onde o 
personagem de óculos gostaria de 

o personagem gostaria de estar em 
qualquer lugar, exceto onde está, para 
não precisar fazer a prova. Aproveite 
para destacar o uso de anywhere (“em 
qualquer lugar”, em português).

estar. Eles 
devem 
dizer que 

D3_4085_ING_EM_LA_210a215_RW5.indd   213D3_4085_ING_EM_LA_210a215_RW5.indd   213 20/08/20   17:3020/08/20   17:30



214   

MODAL VERBS (SHOULD, MUST, HAVE TO)

5 Replace each icon  with an item from the box to complete the 
following fragments about anxiety disorders. Write the answers 
in your notebook.

must be • should get • should not be

a. “Anyone who shows the signs of an anxiety disorder help 
from a mental health professional”.

b. “Anxiety in children is common and deduced to be an anxiety disorder”.

c. “A mental health professional the one to officially diagnose a patient with any type of 
anxiety disorder”.

From: <www.psycare.org/condition/anxiety-disorders/> ; <https://bostonanxietytreatment.com>. Accessed on: May 14, 2020.

6 Replace each icon  with an appropriate modal verb in parentheses to complete the text 
below. Write the answers in your notebook.

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) 

Reviewed by: Shirin Hasan, MD

[…]

OCD causes the brain to create repetitive worries and fears. These worries, fears and “bad 
thoughts” can pop up in the brain and might be hard to get rid of. […]

OCD also can cause people to feel they (don’t have to/have to) do behaviors to feel safe from 
worries and fears. For example, someone with OCD might feel like they (have to/mustn’t):

• wash and clean too much

• erase, rewrite, or re-do things

• repeat a word, phrase, or a question more often than necessary

• check and re-check if something is closed or locked

• touch, tap, or step in an unusual way

• put things in just the right order

These behaviors are called rituals. People with OCD may repeat rituals over and over. Doing 
a ritual temporarily interrupts the bad thoughts. […]

The name OCD is short for obsessive-compulsive disorder. “Disorder” is a medical way 
of saying that something in the body isn’t working properly. “Obsessive” is the unwanted 
thoughts and worries. “Compulsive” is a medical word used to describe the behaviors that 
people feel they (must/mustn’t) do to fix the worries. […]

People who have OCD (should/don't have to) go through it alone. The best thing to do is 
tell a parent or other adult so you can go to a doctor. […]

From: <https://kidshealth.org/en/teens/ocd.html?WT.ac=t-ra>. Accessed on: May 14, 2020.
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4 Replace the icon  with an appropriate verb form to complete the sentence about the 
character with glasses. Use the second conditional.

If he could, he (take) his test.
Ao corrigir o exercício 4, aproveite para lembrar que a segunda condicional (second conditional) 
é usada em situações hipotéticas, como no caso do personagem que terá de fazer a prova.

would not/wouldn’t take

Peça aos alunos que identifiquem no texto o significado da 
sigla OCD. Eles devem indicar que é obsessive-compulsive 
disorder. Comente com os alunos que OCD corresponde a 
"TOC (transtorno obssessivo-compulsivo)", em português.

a. should get; b. should not be; c. must be

A título de revisão, ao corrigir o exercício 5, pergunte aos alunos quais são as ideias 
expressas por must e should. Espera-se que eles digam que must indica necessidade, 

have to, have to, must, don’t have to

obrigação, enquanto should
indica recomendação.

MD é a abreviação de Doctor of Medicine, que 
significa "Doutor em Medicina" em português.
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Nesta seção, reflita sobre a sua aprendizagem e, em seu caderno, escreva a resposta a 
cada pergunta.

THINKING ABOUT LEARNING

I. How well can you do this?

I can understand the meaning of some linking words/phrases.

I can use adjectives that end in -ed/-ing.

I can infer the meaning of unknown words/expressions.

I can locate specific information in texts and isolate the information required.

I can understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary.

I can write comic strips.

I can write questions and answers (Q&A).

 I can understand simple questions and instructions.

 I can generally identify the main topic of a recording.

 I can understand and extract the essential information from short, recorded passages.

 I can discuss everyday practical issues in a simple way when addressed clearly, 

slowly and directly.

 I can answer simple questions and respond to simple statements in an interview.

 I can use simple techniques to start, maintain or end a short conversation.

 I can use conditional sentences to refer to real/possible and unreal/improbable 

situations.

 I can use modal verbs that express recommendation, necessity, obligation, 

prohibition and probability.

III. What can I do to improve my learning? 

Examples 
 Watch movies and listen to songs in English.

 Surf the Internet to find extra exercises and games in English.

 Look up words and expressions in an online dictionary and listen to their pronunciation.

II. What learning resources have I used in Getting Ready for PART 3, Units 9 and 10? 

 Recommended resources

 Language Reference + Extra Practice

 Glossary 

 Dictionaries

 Internet

 Other

Very well. Well. Not so well.

READING

SPEAKING

GRAMMAR

LISTENING

WRITING

Para ajudar os alunos a avaliarem o que já 
conseguem fazer em língua inglesa, verifique se 
eles compreenderam todas as frases dos quadros 
apresentados e oriente-os a consultarem o Glossary
na página 310 sempre que necessário.

Os itens incluídos em Speaking abrangem tanto Spoken interaction quanto Spoken 
production, conforme previsto no Common European Framework of Reference.
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Há vários estudos que apontam efeitos 
positivos para adolescentes que 
conciliam os estudos com algum tipo de 
emprego de meio período. De acordo 
com um estudo conduzido por Jeylan 
Mortimer, estudantes adolescentes que 
trabalhavam meio período

a. tinham um desempenho melhor nos 
exames de final de curso.

b. preferiam começar sua atividade 
profissional aos 14 e 15 anos.

c. esperavam que a realização 
profissional, na fase adulta, 
acontecesse de forma simples.

d. acreditavam que o número de horas 
de trabalho era proporcional à 
realização profissional aos 30 anos.

e. eram muito mais propensos a 
concordar, aos 30 anos, que estavam 
trabalhando no emprego que 
desejavam.

X

The positive effects of teenage 
part-time employment

Longitudinal studies in Australia, the United Kingdom 

and the United States commonly show that teenagers who 

combine full-time study with part-time work can expect to 

do better in the adult job market than would be expected, 

given their backgrounds and academic qualifications. 

Studies that follow the same cohort of young people from 

childhood to adulthood have routinely found evidence 

of higher earnings and fewer periods of unemployment 

than would be anticipated. In an interesting study, Jeylan 

Mortimer and colleagues explore data from the US Youth 

Development Study, which follows young people born in 

the mid-1970s up to the age of 30. They find a positive 

relationship between working part time at age 14 and 15 

and a subjective sense of job achievement in adulthood. 

Teenage students who worked were far more likely to 

agree at age 30 that they were working in a job that 

they wanted. The exact relationship between working 

when a teenager and later economic success is not well 

understood, and the phenomenon is not straightforward: 

students working excessive hours perform worse in final 

examinations than would otherwise be expected.

Dream Jobs? Teenagers’ Career Aspirations and the Future of Work. OECD, 2020, p. 6. 
Disponível em: <www.oecd.org/education/dream-jobs-teenagers-career-aspirations

-and-the-future-of-work.htm>. Acesso em: 6 maio 2020.

Nesta seção, escreva a resposta 
de cada questão em seu caderno.SIMULADO

QUESTÃO 1

FOR ENEM 1Studying
FOR ENEM 15

SE
R

G
EY

 M
IR

O
N

O
V/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

Em Studying for Enem 5, apresentamos dez 
questões de compreensão escrita para que 
os alunos possam se familiarizar com o tipo 
de questões utilizadas no Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio). As questões estão
organizadas em duas partes, um simulado 

e uma prova completa já aplicada, respectivamente. Na primeira parte, as questões são semelhantes 
àquelas do Enem e, na segunda, fazem parte da primeira aplicação da prova completa do Enem de 2019. 
Destaque para os alunos que as dicas apresentadas nos boxes Tip podem ajudá-los a resolver as questões.

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que justifiquem 
a escolha da alternativa e como a correta. Espera-se 
que eles indiquem o trecho “Teenage students who 
worked were far more likely to agree at age 30 that they 
were working in a job that they wanted”. Aproveite para 
destacar o trecho do texto que alerta para o risco de um 
desempenho acadêmico pior se o tempo de trabalho for 
excessivo. Segundo o texto, os estudantes que trabalham 
horas excessivas apresentam pior desempenho 
nos exames finais do que seria de se esperar (“[…] 
students working excessive hours perform worse in final 
examinations than would otherwise be expected.”).
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Ao ler o texto, pode-se concluir que a pergunta do 
título “Does career counselling make a difference?” 
é respondida de forma clara, destacando que o 
aconselhamento de carreira

a. sempre faz diferença na vida de jovens.

b. pode ajudar jovens a restringirem suas 
aspirações de carreira.

c. faz diferença na vida de jovens que buscam 
focar na vida acadêmica.

d. pode contribuir, na maioria das vezes, para o 
sucesso educacional e a vida profissional.

e. é tão importante quanto a disponibilidade para 
participar de programas de jovem aprendiz.

X

QUESTÃO 2

Providing guidance: Does career 
counselling make a difference?

Reviews of research literature show that 

young people who participate in career 

development activities through their schooling 

can mostly, but not always, expect positive 

changes in their educational success and later 

working lives. Effective career development 

activities can help young people develop 

a better understanding of the relationship 

between education and employment, broaden 

their career aspirations and help them develop 

a more informed understanding of what they 

need to do in order to achieve their goals. As 

such, the quality of the guidance provided is 

as important as the availability of a coherent 

programme of related activities delivered over 

a school career. […]

Dream Jobs? Teenagers’ Career Aspirations and the Future of Work. OECD, 
2020, p. 45. Disponível em: <www.oecd.org/education/dream-jobs

-teenagers-career-aspirations-and-the-future-of-work.htm>. 
Acesso em: 6 maio 2020.

A depressão é um dos 
grandes problemas da 
contemporaneidade. O provérbio 
que melhor resume a tese do 
autor sobre esse tema é

a. "quem não tem dinheiro na 
bolsa, não tem mel na boca".

b. "dinheiro compra tudo; até 
amor verdadeiro".

c. "quando o dinheiro fala, a 
verdade cala".

d. "a quem é rico não faltam 
parentes".

e. "dinheiro não traz felicidade".X

Disponível em: <www.newsweek.com/andrew-weils-spontaneous-happiness-our-nature
-deficit-disorder-68053>. Acesso em: 6 maio 2020.

QUESTÃO 3

CULTURE

ANDREW WEIL'S SPONTANEOUS HAPPINESS: 
OUR NATURE-DEFICIT DISORDER
BY ANDREW WEIL ON 10/30/11 AT 10:00 AM EDT

I n my experience, the more people have, the less likely they are to 
be contented. Indeed, there is abundant evidence that depression 

is a “disease of affluence,” a disorder of modern life in the industrialized 
world. People who live in poorer countries have a lower risk of 
depression than those in industrialized nations. In general, countries 
with lifestyles that are furthest removed from modern standards have 
the lowest rates of depression. […]

www.newsweek.com/andrew-weils-spontaneous-happiness-our-nature-deficit-disorder-68053
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menor de depressão do que as dos países industrializados”). Comente com os alunos que os provérbios apresentados nas
demais alternativas exaltam a importância dada ao dinheiro, o que se opõe à visão do autor.

Ao corrigir a questão 2, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa d como a correta. Espera-se que 
eles indiquem a primeira frase do texto. Aproveite para lembrá-los de que é comum que a primeira frase de cada 
parágrafo apresente sua ideia principal. Destaque também o uso dos advérbios mostly e always no trecho “mostly, 

but not always” (que corresponde, em português, a “na maioria das vezes, mas não sempre”).

Ao corrigir a questão 3, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa e como a correta. Eles podem indicar trechos do texto, como “[...] the more 
people have, the less likely they are to be contented.” (em português, “quanto mais as pessoas têm, menor a probabilidade de se contentarem”) e “People who live 
in poorer countries have a lower risk of depression than those in industrialized nations.” (em português, “as pessoas que vivem nos países mais pobres têm um risco 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 4 e 5.

Disponível em: <www.newser.com/story/200084/feel-younger-than-your-age-youll-live-longer.html>. Acesso em: 6 maio 2020.

Feel Younger 
Than Your Age? 
You'll Live Longer
Self-perceived age actually alters 
mortality rates, study says

(NEWSER) – If you eat well and exercise, you’ll probably feel younger than your 
chronological age. But new research suggests that simply feeling younger than your 
age – even when accounting for other longevity factors, such as alcohol intake, wealth, 
illness, education, and smoking – improves longevity, reports Medical News Today. 
Studying 6,489 participants in the English Longitudinal Study of Aging, researchers 
report in the journal JAMA Internal Medicine that mortality was only 14.3% among 
those who felt younger than their age, but was 18% for those who felt their age, and 
24.6% for those who felt older. “Someone who feels younger is possibly healthier than 
someone who feels older – they have fewer diseases, they may be more mobile,” a 
researcher tells CBS Philadelphia. [...]

www.newser.com/story/200084/feel-younger-than-your-age-youll-live-longer.html
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QUESTÃO 4

Estudos sobre longevidade têm sido cada vez mais frequentes. De acordo com o texto, 
uma nova pesquisa sugere que é possível viver mais quando o indivíduo se sente

a. forte por praticar atividade física de alta intensidade.

b. mais fisicamente ativo do que alguém da sua idade.

c. mais saudável por não fumar ou consumir álcool.

d. bem disposto mesmo diante de alguma doença.

e. mais jovem do que sua idade cronológica.X 

É comum o título do texto antecipar e/ou resumir ideias desenvolvidas no texto. 
Compreendê-lo pode ajudar você a identificar a ideia principal.TIP

Ao corrigir a questão 4 e a partir da leitura do 
boxe Tip sobre a importância de compreender o 
título do texto, oriente os alunos a observarem 
que o título “Feel Younger Than Your Age? You'll Live 
Longer” sugere uma relação entre sentir-se mais 
jovem e viver por mais tempo, levando à escolha 
da alternativa e.
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5 Ways Pets Can Improve Your Health

A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love.

In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets 

help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates.

Allergy Fighters: A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with “furred 

animals” will have less risk of allergies and asthma.

Date Magnets: Dogs are great for making love connections. Forget Internet matchmaking — a dog is a 

natural conversation starter.

Dogs for the Aged: Walking a dog or just caring for a pet — for elderly people who are able — can provide 

exercise and companionship.

Good for Mind and Soul: Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and 

dopamine — nerve transmitters that are known to have pleasurable and calming properties.

Good for the Heart: Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to 

several studies.

DAVIS, J. L. Disponível em: www.webmd.com. Acesso em: 21 abr. 2013 (adaptado)

Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a 
autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research,
a growing number of research e several studies com o objetivo de

a. mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma.

b. convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde.

c. fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas.

d. explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos.

e. esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação.

X 

PROVA ANTERIOR
Enem 2019 

1ª aplicação
QUESTÃO 1

QUESTÃO 5

A pesquisa citada no texto

a. contou com um número reduzido de participantes.

b. apresentou resultados expressos em porcentagens.

c. foi publicada pelo periódico English Longitudinal Study of Aging.

d. investigou os efeitos da alimentação e da atividade física na longevidade.

e. teve seus resultados publicados em um periódico da área de Educação Física.

X 

Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa b como a correta. Espera-se que eles 
indiquem o uso de porcentagens no trecho “researchers report […] that mortality was only 14.3% among those who

felt younger than their age, but was 18% for those who felt their age, and 24.6% for those who felt older”. Aproveite para 
destacar que, em inglês, para separar as unidades dos décimos, usa-se o ponto, como em 14.3% e 24.6%, 
enquanto, em português, a vírgula (14,3% e 24,6%). Comente também que, para separar as centenas dos 

milhares, em inglês, usa-se a vírgula, como em 6,489 participants, 
enquanto, em português, usa-se o ponto (6.489 participantes).

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa b como a correta. Espera-se que eles 

benefícios da adoção de animais de estimação, mas não apresenta as 
ideias expressas nas outras alternativas sobre esses benefícios.

indiquem o trecho “[...] research has shown that living with pets provides certain health benefits”. Comente que o texto enumera cinco diferentes 
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QUESTÃO 3

Ao abordar o assunto “obesidade”, em uma seção de jornal, o autor

a. defende o consumo liberado de açúcar.

b. aponta a gordura como o grande vilão da saúde.

c. demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante.

d. indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto.

e. enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos.

X 

In his recent piece “Is obesity a disease?” (Web, June 19), Dr. Peter Lind refers to high-fructose corn syrup 

and other “manufactured sugars” as “poison” that will “guarantee storage of fat in the body.” Current scientific 

research strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary 

lifestyle. The fact is Americans are consuming more total calories now than ever before. According to the U.S. 

Department of Agriculture, our total per-capita daily caloric intake increased by 22 percent from 2,076 calories 

per day in 1970 to 2,534 calories per day in 2010 — an additional 458 calories, only 34 of which come from 

increased added sugar intake. A vast majority of these calories come from increased fats and flour/cereals. 

Surprisingly, the amount of caloric sweeteners (i.e. sugar, high-fructose, corn syrup, honey, etc.). Americans 

consume has actually decreased over the past decade. We need to continue to study the obesity epidemic to see 

what more can be done, but demonizing one specific ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary 

fears that get in the way of real solutions.

JAMES M. RIPPE

Shrewsbury, Mass.

LETTER TO THE EDITOR: 
Sugar fear-mongering unhelpful
By The Washington Times Tuesday, June 25, 2013

Disponível em: www.washingtontimes.com. Acesso em: 29 jul. 2013 (adaptado).

MADONNA. Erotica. Estados Unidos: Maverick, 1992. 

A canção, muitas vezes, é uma forma de 
manifestar sentimentos e emoções da vida 
cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado 
nessa canção foi causado 

a. pela morte precoce de um amigo jovem.

b. pelo término de um relacionamento amoroso.

c. pela mudança de um amigo para outro país.

d. pelo fim de uma amizade de mais de vinte anos.

e. pela traição por parte de pessoa próxima.

X 

QUESTÃO 2

In this life

Sitting on a park bench

Thinking about a friend of mine

He was only twenty-three

Gone before he had his time.

It came without a warning

Didn’t want his friends to see him cry

He knew the day was dawning

And I didn’t have a chance to say goodbye.

Ao corrigir a questão 2, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa 
a como a correta. Espera-se que eles indiquem os versos “Thinking about a friend 

Ao corrigir a questão 3, peça aos alunos 
que justifiquem a escolha da alternativa d 
como a correta. Espera-se que eles indiquem 
o trecho “We need to continue to study the 
obesity epidemic […]”. Destaque que o autor 
não menciona a liberação do consumo 
de açúcar, nem diz que a obesidade não é 
preocupante, o que elimina as alternativas 
a e c. De acordo com o texto, não se deve 

of mine/ He was only twenty-three/ Gone before he had his time”. Destaque a palavra-chave gone, 
comumente usada para falar que alguém morreu. Comente também que, no poema, não há menção a 
um relacionamento amoroso, nem a outro país, nem ao tempo da amizade, nem a uma traição.

demonizar um ingrediente específico (“[...] demonizing one specific ingredient accomplishes nothing [...]”), 
o que mostra que a alternativa b é incorreta. Já o trecho “[…] Americans are consuming more total calories now 
than ever before.” indica o aumento do consumo de calorias pelos americanos, o que exclui a alternativa e. 
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Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, 
as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças

a. temem quem as amedronta.

b. aprendem com o que vivem.

c. amam aqueles que as aceitam.

d. são gentis quando respeitadas.

e. ridicularizam quem as intimida.

X 

QUESTÃO 4

NOLTE, D. L. Disponível em: www.americanfamilytraditions.com. Acesso em: 30 jul. 2012.

KEEFER, M. Disponível em: www.nj.com. Acesso em: 3 dez. 2018. 

If children live with criticism, they learn to condemn.

If children live with fear, they learn to be apprehensive.

If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.

If children live with ridicule, they learn to feel shy.

If children live with tolerance, they learn patience.

If children live with praise, they learn appreciation.

If children live with acceptance, they learn to love.

If children live with approval, they learn to like themselves.

If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.

If children live with sharing, they learn generosity.

If children live with fairness, they learn justice.

If children live with kindness and consideration, they learn respect.

If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.

Busque identificar, 
no texto, 
palavras-chave 
relacionadas ao 
foco da questão. 
Isso pode ajudar 
você a encontrar 
trechos relevantes 
para a seleção 
da alternativa de 
resposta correta.

TIP

QUESTÃO 5

No cartum, o estudante faz 
uma pergunta usando turn this 
thing on por

a. suspeitar que o colega está 
com seu material por engano.

b. duvidar que o colega possa se 
tornar um bom aluno.

c. desconfiar que o livro levado é 
de outra matéria.

d. entender como desligada a 
postura do colega.

e. desconhecer como usar um 
livro impresso.

X 

Ao ler cartuns e quadrinhos, busque identificar 
as relações entre a parte verbal e a não verbal.

TIP

EN
EM

, 2
01

9

A partir da leitura do boxe Tip sobre a identificação de palavras-chave relacionadas ao foco da 
questão (no caso, formas de educar crianças nos Estados Unidos), destaque para os alunos os 
verbos live e learn, que se repetem ao longo do texto e remetem à alternativa b. Destaque 
também o uso do conector if, que indica uma relação de condição. De acordo com o texto, se as 
crianças vivem com um determinado valor, elas aprendem a sentir e agir conforme esse valor. 
Observe que o conector if e as condicionais do tipo 1 e 2 foram apresentadas na unidade 9.

Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa e como a correta. Espera-se que, com base no desenho, eles 
entendam que this thing se refere ao livro e que saibam que turn on corresponde, em português, a “ligar (um aparelho)”. 
Dessa forma, ao compreenderem que, no cartum, o estudante quer “ligar o livro”, como se fosse um aparelho eletrônico, 
os alunos podem concluir que o menino não sabe como usar um livro impresso. Destaque que, assim, o cartum usa o 
humor para criticar o uso excessivo de tecnologias pelos jovens e sua falta de familiaridade com os livros impressos.
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falar sobre fi lmes e séries;

compreender e produzir resenhas de 

fi lmes (movie reviews);

explorar prefi xos e sufi xos 

(prefixes and suffixes);

usar o presente perfeito (present perfect).

Black Panther

The Second Mother

The Sun is Also a Star

Atypical

Merlí

Nesta unidade, 

você vai... 

Peça aos alunos que observem as cenas de filmes e séries aqui mostradas 

e pergunte o que sabem sobre eles. Informações sobre esses filmes 

e séries e orientações 

para explorar as imagens 

podem ser encontradas nas 

Orientações 

Complementares no Manual 

do Professor. 

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

222  
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GETTING

1 Com base no título On the Screen, nas imagens e no cartum abaixo, quais assuntos 
você espera encontrar nesta unidade? 

From: <www.gocomics.com/frank-and-ernest/2020/01/25>. Accessed on: Apr. 17, 2020.

Green Book

Wonder

2 In pairs, ask and answer the questions below. The Useful Language section on page 274 
can help you.

a. The photos show different movies and TV shows. Do you know any of them? 
If so, which one(s)?

b. What are your favorite movies/TV shows?

c. In the cartoon, does the kid prefer to watch movies/TV shows or read comic books? 
Why? What about you?
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Em Getting Started, o objetivo é explorar com os alunos o tema central da unidade (produção 
audiovisual) a partir das experiências deles com o assunto. Para isso, os alunos devem relacionar o 
título da unidade às imagens e ao cartum apresentados. Aproveite para perguntar o que os alunos 
sabem sobre os filmes e séries cujas cenas são aqui mostradas.

Sugestões de resposta: Séries e filmes./Produções 
cinematográficas./Produções audiovisuais.

Para ampliar a exploração 
do cartum, verifique se 

a. Personal answers.; b. Personal answer.; c. The kid prefers to watch movies/TV shows. Suggested answers: 
Because he doesn’t know what comic books are./Because he asks “What are comic books?”; Personal answer.

comic books. Pergunte também por que eles acham que o menino 
não sabe o que são comic books. Uma possível explicação seria o 

especialmente 
de material 
impresso, 
não ser uma 
atividade 
frequente 
na vida dele. 
O item c do 
exercício 2
explora essa 
questão. Nesse 

os alunos 
sabem o 
que são comic 
books (revistas 
em quadrinhos). 
Pergunte a 
eles como a 
expressão facial 
do menino 
se relaciona 
com o que ele 
disse. Espera-se 
que eles 
indiquem que 
a expressão do 
garoto sugere 
estranhamento 
por ele não 
saber o que são 

item, os alunos devem concluir que o menino prefere filmes e 
programas de TV porque não conhece revistas em quadrinhos.

fato de 
a leitura, 

Unit 11  223
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1  In pairs, ask and answer the following questions. Use the Glossary on page 310 if necessary.

a. What’s your favorite movie or TV series? What is it about? Who are the main actors in it?

b. How can you describe your favorite movie or TV series? The adjectives below can help you.

 Adventurous.

 Enjoyable.

 Epic.

 Groundbreaking.

 Hilarious.

c. What’s your favorite kind of movie or TV series? The items below can help you.

 Adventure.

 Comedy.

 Comedy-drama (dramedy).

 Coming-of-age.

 Documentary.

 Drama.

d. Go back to pages 222 and 223 and take another look at the pictures. What is the genre of 
each movie or TV series?

2  Before reading the text on the next page, make predictions about it. Focus on its title, 
subtitle, picture and structure to choose the correct item that completes each sentence 
below. Write the answers in your notebook.

a. The text is about a successful 

I.  documentary.       II. superhero movie.

b. The text was written by

I.  Matthew Rozsa.       II. Rashad Robinson.

c. The author of the text is

I.  an amateur critic.       II. a professional critic.

3  Now choose the words and expressions you expect to find in the text. Use the Glossary on 
page 310 if necessary. Write the answers in your notebook.

Bollywood • box office • director • film industry • Hollywood •
protagonist • streaming media • superhero film • supporting cast

X 

X 

X 

 Inspiring.

 Original.

 Romantic.

 Unforgettable.

 Other. Which one(s)?

 Musical.

 Romance.

 Science fiction (sci-fi).

 Superhero.

 Thriller.

 Other. Which one(s)?

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias de leitura 
diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema 
e/ou o gênero do texto, o que favorece o estabelecimento de hipóteses sobre o que 
será lido e a compreensão do texto.

a. Personal answers.; b. Personal answer.; c. Personal answer.; 
d. Atypical is a coming-of-age/dramedy TV series. Black 
Panther (Pantera Negra) is a superhero movie. The Sun Is 
Also a Star (O Sol Também é uma Estrela) is a drama/romance 
movie. The Second Mother (Que Horas Ela Volta?) is a comedy-
drama/dramedy/drama movie. Merlí is a comedy-drama/

dramedy/(teen) drama TV series. Wonder
(Extraordinário) is a drama movie. Green Book
is a drama/biography/comedy movie.

Oriente os alunos a se basearem nas 
imagens e nos títulos dos filmes e 
séries para buscarem inferir o gênero 
de cada um caso não conheçam 
bem os filmes e séries apresentados. 
Informações sobre esses filmes e 
séries podem ser encontradas nas 
Orientações Complementares no 
Manual do Professor.

Personal answer.

Comente com os alunos que Hollywood é um distrito da cidade de Los Angeles, na Califórnia, mundialmente famoso por abrigar a indústria 
cinematográfica dos Estados Unidos, incluindo vários estúdios históricos. A palavra “Hollywood” é frequentemente usada como sinônimo dessa 
indústria cinematográfica. Bollywood, por sua vez, é o nome dado à grande indústria de cinema indiano, cujos filmes são falados na língua hindi. 
O nome “Bollywood” surge da fusão de “Bombaim” (antigo nome de Mumbai, cidade onde se concentra essa indústria) com “Hollywood”.

Com exceção de “Bollywood”, 
todas as alternativas do 
exercício 3 estão relacionadas 
ao texto da página 225.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.

224   
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READING

4 Read the text below to check your predictions.

"Black Panther" is a film about history... that makes history
Salon talks to Rashad Robinson of Color of Change about the groundbreaking achievements of 
Marvel's new blockbuster

MATTHEW ROZSA

FEBRUARY 18, 2018 4:00PM (UTC) 

"B lack Panther” is that rarest of things to come out of Hollywood these days — an unprecedented, 
history-making achievement.

The magnitude of what it has accomplished needs to be understood through two paradigms: The 
context of what this film represents as a milestone, and its greatness as a work of popular art that speaks 
intelligently about both politics and history.

Let’s start with what “Black Panther” represents.

It’s relatively rare to see a major blockbuster superhero film starring an African-American protagonist, let alone 
a supporting cast that is also overwhelmingly African-American. “Black Panther” also has an African-American 
director, African-American writers, African-American musicians and many other African-American creative 
decision-makers and artists behind the scenes. That level of representation for African-American artists 
working on a major film is still, to the frustration of many, notable.

“The movie industry is deeply racist, structurally racist,” Rashad Robinson, the executive director of Color of 
Change, told Salon.

The film industry has often justified under-representing African-Americans by saying that movies featuring 
black casts don't perform as well at the box office, but Robinson doesn't buy that argument.

“It is not about the economics. It is about a system that has been largely impenetrable for creatives of color,” 
Robinson told Salon. “But I think that that is changing. I think that ‘Black Panther’ represents a real — not just 
a wake-up call, but for an industry that has been really struggling economically — a pathway.” […]

MATTHEW ROZSA
Matthew Rozsa is a breaking news writer for Salon. He holds an MA in History from Rutgers University-Newark and is ABD in his PhD 
program in History at Lehigh University. His work has appeared in Mic, Quartz and MSNBC.

www.salon.com/2018/02/18/black-panther-is-a-film-about-history-that-makes-history/

From: <www.salon.com/2018/02/18/black-panther-is-a-film-about-history-that-makes-history/>. Accessed on: Apr. 17, 2020.
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Michael B. Jordan and Chadwick 
Boseman in "Black Panther" 
(Marvel Studios)

box office: bilheteria • let alone: muito menos • milestone: marco

5 Responda à questão a seguir em seu caderno.

Para Rashad Robinson, diretor executivo da Color of Change, Pantera Negra fez história em 
Hollywood. Um dos destaques do filme é

a. alcançar a maior bilheteria mundial no gênero de filmes de super-heróis.

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se 
apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta 
subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das questões
encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

trecho, embora seja dito que o filme foi um sucesso de público, não se menciona que o filme foi a maior bilheteria mundial no gênero de filmes de super-heróis (conforme 
indicado na alternativa a). Além disso, apesar da grande participação de afro-americanos no filme, mencionada no 4o parágrafo, o texto não confirma os dados apresentados 
nas alternativas b, c e d. Peça também aos alunos que indiquem um trecho do texto que justifique que a alternativa e é a correta. 
Eles devem indicar “a work of popular art that speaks intelligently about both politics and history”.

Ao corrigir o exercício 5, peça aos alunos que indiquem trechos do texto que 
justifiquem por que as alternativas a, b, c e d estão incorretas. Espera-se que eles 

indiquem as duas primeiras 
frases do 4o parágrafo. Nesse 

Comente com os alunos que o ator estadunidense Chadwick Boseman, famoso por 
interpretar o personagem-título no filme Black Panther (Pantera Negra), faleceu de 
câncer em 28 de agosto de 2020, aos 43 anos, causando grande comoção mundial.

Unit 11   225
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Segundo Rashad 
Robinson, Pantera 
Negra é um exemplo 
de filme bem-sucedido 
que marca um grande 
avanço na questão da 
representatividade 
negra na indústria 
cinematográfica. Quais 
outros filmes ou séries 
você conhece que se 
destacam por essa 
representatividade?

THINK ABOUT IT!

6 Try to infer the meaning of the words in bold and choose the correct item that completes each 
sentence below. Write the answers in your notebook.

a. In “a major blockbuster superhero film”, blockbuster means

I. a very successful film.  II. a film not liked by many people. 

b. In “a supporting cast that is also overwhelmingly African-American”, overwhelmingly means

I.  in a way that is very weak.  II. in a way that is very strong.

7 The fragments below exemplify one of Rashad’s main argument in the text. What is it? Write 
the answer in your notebook.

  “It's relatively rare to see a major blockbuster superhero film starring an African-American 
protagonist, let alone a supporting cast that is also overwhelmingly African-American.”

  “That level of representation for African-American artists working on a major film is still, 
to the frustration of many, notable.”

8 Rashad Robinson believes that the argument “movies featuring black casts don’t perform 
as well at the box office” isn’t convincing to justify the under-representation of African-
Americans in the movie industry. Choose a fragment from the text that can support his view. 
Write it in your notebook.

9 What do the pronouns in bold refer to? Replace the icons  with the appropriate words to 
complete the sentences below. Write the answers in your notebook.

a. In “and its greatness as a work of popular art”, its refers to .

b. In “But I think that that is changing”, that refers to .

X

X

POST-READING

10 Discuss the questions below with your classmates. The Useful 
Language section on page 274 can help you.

a. Is Rashad Robinson optimistic or pessimistic when he talks about the 
future of the movie industry and the participation of creatives of color 
in it? Choose a fragment from the text that can support his opinion.

b. According to Rashad Robinson, “the movie industry is deeply racist, 
structurally racist”. How can you do your part to help fight racism? 
In small groups, make a list of actions that can be taken to help fight 
racism. Then share your list with other classmates and get to know 
different viewpoints on the same topic. If possible, visit the website 
<www.un.org/en/letsfightracism/> to learn more about racism and 
to get involved.

b. ser a primeira superprodução de Hollywood escrita por um africano.

c. ser a primeira produção com um protagonista afro-americano.

d. contar com uma equipe formada apenas por afro-americanos.

e. abordar questões políticas e históricas de forma inteligente.X

"The movie industry is deeply racist, structurally racist"

“(It is not about the economics.) It is about a system that has been largely 
impenetrable for creatives of color”

a. “this film” (Black Panther); 
b. “a system that has been largely 
impenetrable for creatives of color”

referem para melhor compreender o texto. Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre 
questões relacionadas ao texto, de modo que os alunos 
possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

Suggested answers: Learn to recognize 
and understand your own privilege./

Resposta 
pessoal. 

com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras. É possível encontrar mais informações sobre racismo estrutural em: <www.uol.com.br/ecoa/
listas/o-que-e-racismo-estrutural.htm> (Acesso em: 20 abr. 2020). Além disso, recomenda-se ampliar a discussão em sala de aula e falar sobre o racismo no Brasil, que se tornou 

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

Educate yourself about racism as much as possible./Let people know that racist comments are not okay.

Ao corrigir o item b do exercício 10, verifique se todos os alunos 
sabem o que é racismo estrutural. Comente com eles que o termo 
é utilizado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas 

crime inafiançável e imprescritível com pena de reclusão de até cinco anos. A Lei no 7.716 de 5 de janeiro de 1989, disponível em: <www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm> (Acesso em: 20 abr. 2020), define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

a. Optimistic. “But I think that that is changing. I think that 'Black Panther' represents a real — not just a 
wake-up call, but for an industry that has been really struggling economically — a pathway.”; b. Personal 

answer. 

Ao corrigir o 
exercício 9, 
destaque para 
os alunos a 
importância de 
se identificar a 
que elementos 
os pronomes se 
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1 Read these fragments from the text on page 225 and focus on the words in bold. Then choose 
the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook.

 “[…] an unprecedented, history-making achievement.”

 “[…] and its greatness as a work of popular art […]”

 “It is about a system that has been largely impenetrable […]”

a. We can infer that the prefixes un- in unprecedented and im- in impenetrable mean

 I. the same as.   II. the opposite of. 

b. We can infer that the suffixes -ment in achievement and -ness in greatness form

 I. nouns.   II. verbs.

c. We can infer that the suffix -able in impenetrable forms

 I. nouns.   II. adjectives. 

d. We can infer that the suffix -ly in largely forms

 I. adverbs.   II. adjectives.

X 

X 

X 

X 

2 Replace each icon  with a word formed by the word in parentheses + an appropriate suffix 
to complete the following review. Write the answers in your notebook.

VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

PREFIXES AND SUFFIXES

BLACK PANTHER (2018) REVIEW – THE BEST MARVEL MOVIE YET 
Andrea Thompson . February 16, 2018

So many movies come and go, most of them (forget). But some are destined to be talked about before they 
even hire a crew, let alone hit theaters. Take Black Panther, for instance. This was a movie which was always 
going to be noteworthy. It’s not just one of the few movies that focuses on a black superhero, it has a cast 
and crew consisting almost  (entire) of black people. And that superhero, T’Challa (Chadwick Boseman), is 
king of the fictional African nation of Wakanda, which, far from needing any kind of assistance, is one of the 
most (technological) advanced countries in the world. […]

[…] Black Panther also makes a (commit) to explore what it means to not only be black in America, but to 
be African in today’s world. […] The result is one of the richest, most vibrant worldbuilding I’ve ever seen on 
the big screen, with a story that embraces African customs and life in a way that makes no apologies, or any 
need whatsoever to justify or prove anything to white people. […]

Andrea Thompson 
Andrea Thompson is a writer, editor, and film critic who is also the founder and director of the Milwaukee Women’s Film Festival.[…]

From: <https://culturedvultures.com/black-panther-2018-review-best-marvel-movie-yet/>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

THINK ABOUT IT!

É importante distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos como o que você leu nesta página. Indique 
trechos do texto acima (exercício 2) que apresentam um fato e uma opinião do autor.

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do 
vocabulário de forma sistemática e contextualizada.

Incentive os alunos a inferirem o significado de cada afixo a partir 
do seu contexto de uso. Observe que, na seção Vocabulary Study da 
Unit 5, foram explorados os prefixos il-/un- e os sufixos -ation/
-ment/-er/-or/-ist/-ian. Além disso, outros afixos são explorados de 
forma contextualizada ao longo da obra.

forgettable, entirely, 
technologically, commitment

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

No texto, o nome Marvel é mencionado para fazer referência ao estúdio que produziu o filme de super-herói Pantera Negra. O uso do referido termo sem a presença de imagens 
comerciais identificadas faz parte de um contexto pedagógico mais amplo, sem qualquer tipo de incentivo ao seu uso ou intuito de divulgação dessa marca (cf. Parecer CNE/
CEB no 15/2000). No texto, dentre os vários filmes sobre super-heróis da empresa Marvel Studios, Pantera Negra é destacado como o melhor, sendo elogiado por ter um 
super-herói negro, um elenco majoritariamente negro e abordar questões sobre ser negro e ser africano no mundo atual. Esses temas, 
trazidos pelo texto, ajudam a ampliar a discussão sobre racismo e representatividade negra no cinema e na sociedade em geral.

Sugestões de resposta: “It’s not just one of the few movies that focuses on a black superhero, it has a cast and crew 
consisting almost entirely of black people.” (fato); “The result is one of the richest, most vibrant worldbuilding I’ve ever 

seen on the big screen […]” (opinião).
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LanguageLanguageLanguage
IN USE

PRESENT PERFECT

1 Read these fragments from the texts on pages 225 and 227 and focus on the verbs in bold. Then 
choose the correct item that completes each statement below. Write the answers in your notebook.   

  “The magnitude of what it has accomplished […]” (page 225)

  “The film industry has often justified under-representing African-Americans […]” (page 225)

  “It is about a system that has been largely impenetrable for creatives of color […]” (page 225)

 “The result is one of the richest, most vibrant worldbuilding I’ve ever seen […]” (page 227)

a. In the fragments, the exact time that the actions happened

 I.  is important.   II. is not important.

b. In the fragments, the present perfect is used to talk about

 I.  finished actions that happened at a specified time in the past.

 II. actions that have happened over a period of time with 
consequences in the present.

c. In “I’ve ever seen”, ever is used for

 I.  emphasis.  II. contrast.

d. The fragments that contain irregular verbs are

 I.  the first (accomplished) and the second (justified). II. the third (been) and the fourth (seen).

e. In affirmative sentences, the present perfect is formed by

 I.  have (’ve)/has (’s) + main verb in the infinitive (without to).

 II. have (’ve)/has (’s) + main verb in the past participle.

2 Have you ever seen the movie Green Book? Replace the icons  with the correct form of the verbs 
in parentheses to complete the following audience comments on Green Book. Use the present 
perfect. You can find a list of irregular verbs on page 306. Write the answers in your notebook.

X 

X 

X 

X 

X 

’ve = have

’s = has

Language Note

D
IA

M
O

N
D 

FI
LM

S

Sean K      Jan 17, 2020
“One of the best overall movies I  (see) in years.” 

Mike S      Dec 21, 2019
“One of the best movies I (ever have) the pleasure of seeing.” 

Mahendra C     Aug 24, 2019
“Both actors  (give) their best ever performances.” 

Spencer      Jun 17, 2019
“The story is very interesting as it explores what the South 
was like in the 1960s and shows just how far we  (come).”

Nikki R      Mar 29, 2019
“Funny, charming, all round fun. I  (watch) it twice and I'd watch it again.”

a

b

c

d

e

From: <www.rottentomatoes.com/m/green_book/reviews?type=user>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos 
linguísticos por meio de situações de uso da língua. Oriente os 
alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

Ao corrigir o item d do exercício 1, lembre os alunos de que o passado 
dos verbos regulares em inglês é formado pelo acréscimo da terminação 
-ed à forma básica do verbo, conforme já apresentado na unidade 5. Nos 
fragmentos em foco, accomplished e justified são formas do particípio passado, 

que também é formado pelo acréscimo da terminação -ed à 
forma básica do verbo no caso dos verbos regulares.

a. have/’ve seen; b. have/’ve ever had; c. have given; d. have/’ve come; e. have/’ve watched

Ao corrigir o exercício 2, destaque para os alunos que os itens 

dos usuários do site que escreveram os comentários aparecem em destaque, à esquerda da avaliação sobre o filme Green Book 
feita em número de estrelas, e as datas de publicação dos comentários, à direita. 

mostram comentários feitos pelo público e disponíveis em um site que apresenta resenhas e comentários sobre filmes. Os alunos devem observar que os nomes 
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3 Are the comments in exercise 2 positive or negative? What helped you answer this question? 
Write the answers in your notebook.

4 Now read another audience comment on Green Book, published on a movie and television 
review aggregator and user community. Focus on the verb phrase in bold and choose the 
correct statements about the text. Write the answers in your notebook.

In negative sentences, 
the present perfect is 

formed by:

have not (haven’t)/has 
not (hasn’t) + main verb 

in the past participle

Language Notewww.rottentomatoes.com/m/green_book/reviews?type=user

“This was a surprise hit for me. I thoroughly enjoyed this movie. It had all the 
key elements that makes a movie good. Great storyline, superb acting, funny, 
tense moments and heartwarming. If you haven’t seen it, please go see it.”

From: <www.rottentomatoes.com/m/green_book/reviews?type=user>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

5 Replace the icons  with the correct form of the verbs increase or decrease to complete 
the sentences below. Use the present perfect. 

a. The percentage of white characters significantly in 2018 in comparison to 2017.

b. The percentage of Asians in 2018 in comparison to 2017.

6 Has race/ethnicity on screen changed over time? 
Choose the correct alternative and write the answer 
in your notebook.

a. Yes, it has. However, there isn’t enough race/
ethnicity diversity on screen.

b. No, it hasn’t. The percentage of under-represented 
characters remains the same.

X 

From: <http://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inequality-report-2019-09-03.pdf>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

Prevalence of Character Race/Ethnicity on Screen by Year: 2007-2018
Year White Black Latino Asian Other

2007 77.6% 13.0% 3.3% 3.4% 2.5%

2008 71.2% 13.2% 4.9% 7.1% 3.5%

2009 76.2% 14.7% 2.8% 4.7% 1.5%

2010 77.6% 10.3% 3.9% 5.0% 3.3%

2011 77.1% 9.1% 5.9% 4.1% 3.8%

2012 76.3% 10.8% 4.2% 5.0% 3.6%

2013 74.1% 14.1% 4.9% 4.4% 2.5%

2014 73.1% 12.5% 4.9% 5.3% 4.2%

2015 73.7% 12.2% 5.3% 3.9% 4.9%

2016 70.8% 13.5% 3.1% 5.6% 6.9%

2017 70.7% 12.1% 6.2% 4.8% 6.3%

2018 63.7% 16.9% 5.3% 8.2% 5.9%

In interrogative sentences, the present 
perfect is formed by: Have/Has + subject 

+ main verb in the past participle

Short answers:
Yes, (subject) + have/has.

No, (subject) + haven’t/hasn’t.

Language Note

Go to Language Reference + Extra Practice on page 302.

a. The user recommends the movie. 

b. The user likes the storyline, but doesn’t like the actors in the movie.

c. “If you haven’t seen it” is equivalent in meaning to If you have never seen it.

 Based on the following table containing statistics on the prevalence of character race/
ethnicity on screen from 2007 to 2018, do exercises 5 and 6 in your notebook.

X

X

R
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Mar 24, 2019

Positive. Suggested answers: The adjectives: “best”, “interesting”, “funny”, “charming”. The 
ranking of the movie with 5/5 stars (items a, e), 4,5/5 stars (items b, c) and 4/5 stars (item d).

a. has decreased; b. has increased

Ao corrigir o exercício 5, destaque 
para os alunos que os verbos 
decrease (diminuir) e increase
(aumentar) são antônimos e que 
associar palavras por terem sentidos 
contrários é uma estratégia para 
estudo e ampliação de vocabulário. 
Peça também que os alunos 
indiquem os dados que confirmam 
suas respostas. Eles devem indicar 
que os personagens brancos eram 
70,7% dos personagens em 2017 e 
passaram a 63,7% em 2018 e que os 
personagens asiáticos passaram de 
4,8% em 2017 para 8,2% em 2018.

A partir da pergunta (Has race/ethnicity on screen changed over time?) e das respostas (Yes, it has./No, it hasn’t.) usadas no exercício 6, destaque a 
formação da interrogativa do present perfect e as respostas curtas apresentadas no boxe Language Note.

Ao corrigir o item b do exercício 4, destaque para os 
alunos que o enredo (storyline, em inglês) e os atores 
são elementos-chave para a criação de um bom filme.
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1 Copy the table below in your notebook and answer the “Have you ever…?” questions. 
Then interview three classmates to get to know about their movie experiences. Ask extra 
questions (“If so…?”). Take turns. The Useful Language section on page 274 can help you.

2 In pairs, ask and answer the following questions. The Useful Language section on page 
274 can help you.

a. What was the last movie/TV series you saw?

b. Where did you see it?

c. Who was in it?

d. What was it about?

e. Did you like it? Why (not)?

3 Based on your answers to the questions in exercise 2, prepare a short presentation 
to talk about the last movie/TV series you saw. The Useful Language section on page 
274 can help you.

OralOral SKILLS

Have you ever… YOU CLASSMATE 1 CLASSMATE 2 CLASSMATE 3

a. seen the same movie more than once?

      If so, which one(s)?

      How many times have you seen it/them?

b. seen a movie trilogy?

     If so, which one(s)?

     What did you think about it/them?

c. read the book on which a movie was based?

      If so, which one(s)?

      Did you prefer the book or the movie? Why?

d. fallen asleep in the middle of a movie?

      If so, which one(s)?

      Why did it happen?

e. watched a blockbuster in English?

      If so, which one(s)?

      Was it easy to understand it/them?

Durante uma apresentação oral, explore recursos como pausas e hesitações. Elas são momentos para planejar ou 
rever o que vai ser dito em seguida. Explore também recursos paralinguísticos, como gestos e expressões faciais.

TIP

Personal answers.

Personal answer.

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e 
produção oral em diversos contextos discursivos.

Personal answers.
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4 Listen to part of an award acceptance speech at the 25th annual SAG Awards. Based on 
the recording, who is speaking? Write the answer in your notebook.

15

KE
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a.  Bradley Cooper 
from the cast of 
A Star is Born.

b.  Chadwick Boseman 
from the cast of
Black Panther.

X c.  Viggo Mortensen 
from the cast of 
Green Book.

6 Listen to the recording once more 
and focus on the transcription of 
the speech on the right. Replace 
each icon  with a word from the 
box below. Write the answers in 
your notebook.

above • head • screen • stage

5 What was his speech about? Listen to the recording again and choose the item that 
contains the main message of his speech. In your notebook, take notes of key words/
expressions and write your answer.

a. He thanked his family and friends for the overwhelming support.

b. He described what Hollywood is like for the young, gifted and black. 

c. He talked about the importance of making a lot of money at the box office.

X

15

15

“We know what it is like to be told to say there 
is not a  for you to be featured on, a  for you 
to be featured on. We know what it is like to be 
a tail and not the . We know what it is like to 
be beneath and not .”

Transcription from: <www.youtube.com/watch?v=SgASaCn8XXs> (3:28-3:40). 
Accessed on: Apr. 20, 2020.

THINK ABOUT IT!

No discurso que você ouviu, fala-se sobre as dificuldades enfrentadas por atores negros para conseguir papéis 
no cinema e a superação dessas barreiras. Na sua opinião, qual a importância de lutar para alcançar seus 
objetivos, apesar das dificuldades? O que você acredita que pode ajudar nesse processo?

7 Listen to the recording again and check your answers to exercise 6.

8 Considering the actor’s speech, is he a fulfilled artist? Why (not)?

15

fulfilled: realizado/a

Ao solicitar que os alunos façam o exercício 4, explique que SAG Awards, forma curta de Screen Actors Guild 
Awards, são prêmios anuais concedidos pela Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists 
(SAG-AFTRA) com o objetivo de reconhecer desempenhos excepcionais no cinema e na televisão.

a Motion Picture, no 
original em inglês) no 
25o SAG Awards em 2019.

Oriente os alunos a lerem o trecho transcrito do discurso apresentado no exercício 6 antes de ouvirem o áudio novamente para responderem ao referido exercício.

screen, stage, head, above

Yes, he is. Suggested answers: Because he had great experiences during the production of Black Panther./Because he experienced the production 
of a great movie (in which he could be a full human being in the role he was playing). Ao corrigir o exercício 8, destaque para os alunos o trecho 

Respostas pessoais.

“If you get to experience that, you will be a fulfilled artist.”, dito pelo ator ao final do áudio.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.

Ao corrigir o exercício 4, explique aos alunos que o filme Black Panther ganhou o prêmio de Melhor Elenco (Outstanding Performance by a Cast in 
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Nesta unidade, você leu, na página 227, uma resenha do filme Pantera Negra (Black Panther, em 
inglês), escrita por uma crítica de cinema. Resenhas de filmes podem ser escritas por profissionais 
(críticos de cinema, críticos especializados etc.) ou por qualquer pessoa que queira compartilhar suas 
impressões sobre determinado filme. Nas páginas 228 e 229, você leu alguns trechos de resenhas 
com comentários sobre o filme Green Book. Esses textos foram publicados em sites de avaliação de 
filmes e revelam as opiniões do público. A seguir, você encontra dois exemplos de resenhas de filmes, 
sendo ambas publicadas por usuários na internet. Com um colega, identifique características do 
gênero resenha de filme que você encontra nos textos lidos.

From: <www.imdb.com/title/tt4916630/reviews?ref_=tt_urv>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

From: <www.imdb.com/title/tt3742378/reviews?ref_=tt_urv>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

Writing

www.imdb.com/title/tt3742378/reviews?ref_=tt_urv
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www.imdb.com/title/tt4916630/reviews?ref_=tt_urv
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S Just Mercy (2019)

User Reviews
 Review this title

10/10

Extremely moving, powerful
emiliecunning-21094 5 October 2019

An important film for our times about racial injustice and the cruelty that is the US criminal justice 
system. Very moving and powerful. Wonderful performances from the two main leads - Jordan 
and Foxx, with strong supporting performances from Brie Larson and Rafe Spall. Recommend to 
anyone who wants to become a lawyer or is just interested in US politics and history.

85 out of 166 found this helpful. Was this review helpful? Sign in to vote.

The Second Mother (2015)

User Reviews
 Review this title

8/10

Nuanced and tender social study
Sergeant_Tibbs15 September 2015

Brazilian filmmaking won me over a lot last year with the sensitive, funny and uplifting The Way 
He Looks, now I'm back in Brazil's court with the endearing The Second Mother. Their filmmakers 
doing domestic drama the way America should be, taking it in humanistic ways without over-
complication. It's a simple setup, one organic and truthful despite how nuanced the drama is. 
When Val's estranged teenage daughter comes to stay with the affluent family she lives with and 
serves, the balance is upset by her simply using their pool and eating their ice cream. It highlights 
the social constructs which are assumed with certain boundaries and duties. The family considers 
Val part of the family, but far from treats her like one, and Regina Case's performance as Val is 
effortless and stellar. The film points out those hypocrisies in a well defined, lightly comedic and 
dramatically satisfying way. Writer/director Anna Muylaert knows how to play all her cards right, 
including careful mise en scene to distinguish the dichotomies between class and their spaces. 
The film is a whisper with its quiet drama, but its implications are loud, striking a tender chord.

32 out of 40 found this helpful. Was this review helpful? Sign in to vote.

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Espera-se que os alunos apontem, como características do gênero resenha de 
filme, a indicação do título e ano de lançamento, inclusão de um título que resume 
a impressão geral sobre a obra, uma avaliação do filme expressa em nota ou 
número de estrelas, menção aos nomes do/a diretor/a, atores/atrizes e personagens 
principais, uso frequente de adjetivos, breve resumo do enredo ou tema principal 
do filme, entre outras.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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Agora que sua resenha de filme está pronta, é importante pensar em 
como compartilhá-la com seus colegas de sala e/ou outras pessoas. A 
turma pode organizar todos os textos no mural da sala ou da escola. Se 
houver a possibilidade de utilização da internet para a publicação dos 
textos, é possível compartilhá-los no site/blogue da escola ou em sites de 
avaliação de filmes, como <www.imdb.com> ou <www.rottentomatoes.
com> (Acesso em: 20 abr. 2020). A partir das reações dos colegas e de 
outras pessoas ao seu texto, você pode aprimorá-lo ainda mais.

Com base nas resenhas de filmes que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de 
elaborar uma resenha sobre algum filme que você gostaria de recomendar. Dessa 
forma, você e seus colegas podem compartilhar suas opiniões com os membros da sua 
comunidade escolar sobre um filme, nacional ou estrangeiro, que seja relevante. 

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Escolha um filme a que você tenha 
assistido e gostaria de recomendar.

2. Reúna informações técnicas importantes 
sobre o filme como, por exemplo, título em 
inglês/português, gênero do filme, nomes 
dos atores, país e ano de lançamento.

3. Reveja o filme e anote informações relevantes 
que se destacam para você (atuação, 
fotografia, trilha sonora do filme etc.).

4. Comece a resenha com a sua avaliação do 
filme. Você pode utilizar notas e/ou estrelas 
para indicar sua avaliação. Acrescente, se 
desejar, um título curto para revelar sua 
opinião geral sobre o filme. 

5. Expresse sua opinião sobre o filme de 
forma crítica. Utilize adjetivos adequados 
para descrever o filme e, sempre que 
possível, acrescente exemplos para 
justificar seus argumentos.

6. Faça um rascunho da resenha no caderno.

7. Acrescente uma imagem para ilustrar seu 
texto. Você pode incluir uma imagem de 
alguma cena importante ou o cartaz de 
divulgação do filme.

8. Troque os textos com os colegas e discuta-os. 
Nesta etapa de revisão, considere as 
seguintes perguntas:

a.  A resenha está adequada ao público-alvo 
e ao objetivo do texto?

b.  Você verificou as informações gerais do filme 
(gênero do filme, nomes dos atores etc.)?

c.  Você acrescentou bons exemplos para 
justificar seus argumentos?

9.   Faça as correções necessárias.

10. Crie a versão final da sua resenha à mão ou  
 com o auxílio de um computador.
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Aproveite sites de 
compartilhamento de 
opiniões para expressar 
suas ideias, conhecer novas 
perspectivas sobre um 
assunto e se posicionar sobre 
elas. Seja respeitoso e siga as 
regras de participação do site. 

TIP
Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos que produzimos. A troca 
de textos entre os alunos deve ajudá-los a reverem sua produção de forma colaborativa.
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1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its structure and 
picture to choose the correct item that completes each sentence below. Write the answers 
in your notebook.

a. The text is

I. a book review.    II. a book summary.

b. The book is about

I. racism in the movie industry. II. the glamorous life of Hollywood celebrities.

2 Now choose the words and expressions you expect to find in the text. Use the Glossary on 
page 310 if necessary. Write the answers in your notebook.

Academy Awards • actors of color • casting directors • fame •

 film and television industries • racist industry • structural inequalities • Oscar

Read the text below and do exercises 3 and 4.

X

X

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

https://muse.jhu.edu/book/49728

From: <https://muse.jhu.edu/book/49728>. Accessed on: Apr. 23, 2020.
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Reel Inequality: Hollywood 
Actors and Racism
Nancy Wang Yuen 2016
Book
Published by: Rutgers University Press

Viewed | Save

View Citation

SUMMARY

When the 2016 Oscar acting nominations all went to whites for the second 
consecutive year, #OscarsSoWhite became a trending topic. Yet these enduring 
racial biases afflict not only the Academy Awards, but also Hollywood as a whole. 
Why do actors of color, despite exhibiting talent and bankability, continue to lag 
behind white actors in presence and prominence?

Reel Inequality examines the structural barriers minority actors face in Hollywood, 
while shedding light on how they survive in a racist industry. The book charts how 
white male gatekeepers dominate Hollywood, breeding a culture of ethnocentric 
storytelling and casting. Nancy Wang Yuen interviewed nearly a hundred working 
actors and drew on published interviews with celebrities, such as Viola Davis, Chris 
Rock, Gina Rodriguez, Oscar Isaac, Lucy Liu, and Ken Jeong, to explore how racial 
stereotypes categorize and constrain actors. Their stories reveal the day-to-day racism 
actors of color experience in talent agents’ offices, at auditions, and on sets. Yuen 
also exposes sexist hiring and programming practices, highlighting the structural 
inequalities that actors of color, particularly women, continue to face in Hollywood.

This book not only conveys the harsh realities of racial inequality in Hollywood, but 
also provides vital insights from actors who have succeeded on their own terms, 
whether by sidestepping the system or subverting it from within. Considering how 
their struggles impact real-world attitudes about race and diversity, Reel Inequality
follows actors of color as they suffer, strive, and thrive in Hollywood.

Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, com 
questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos necessários à 
construção da cidadania e ao convívio social republicano.

Ao corrigir o item a do exercício 1, comente com os alunos que uma resenha de livro (book review) contém 
uma avaliação crítica do livro, assim como uma resenha de filme (movie review) apresenta uma avaliação 
crítica do filme. Já no gênero book summary, apresenta-se um resumo descritivo do livro. 

Personal answer.

Todas as alternativas podem ser escolhidas no exercício 2.

Consulte as Orientações 
Complementares no 
Manual do Professor.
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3 Responda à questão abaixo em seu caderno.

No livro Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism, a autora e socióloga 
Nancy Wang Yuen fala sobre o racismo e as desigualdades presentes na 
indústria cinematográfica de Hollywood. A metodologia utilizada pela 
autora para a elaboração do livro baseou-se em

a. análise das principais produções hollywoodianas.

b. questionários aplicados a celebridades de Hollywood.

c. relatos informais de atrizes que sofreram algum tipo racismo.

d. anotações em diário pessoal durante audições e gravações de cenas.

e. entrevistas inéditas com cerca de cem atores e análise de entrevistas 
já publicadas.

X 

4 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 274 
can help you.

a. The book Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism deals with racism in the movie 
industry. In what ways is racism a problem in other industries/areas? How can society ensure 
equal opportunities for everybody?

b. The items below are some examples of actions that can be taken in order to fight racism 
in your community. Which ones can you and your classmates put into practice? What other 
kinds of affirmative action can you think of?

 To create an award for best local school initiative against racism.

 To develop teaching materials (guides, kits, documentation, etc.) about respecting human dignity.

  To organize forums against racism in collaboration with existing local NGOs 
(non-governmental organizations).

THINK ABOUT IT!

Na sua opinião, o resumo do livro Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism ajuda as pessoas a avaliarem 
se gostariam de ler o livro completo? Você já leu resumos de livros para escolher aqueles que gostaria de ler? 
Em caso afirmativo, qual/quais?

RECOMMENDED RESOURCES

Para conhecer os motivos que tornam o filme Pantera Negra um marco na indústria cinematográfica, com destaque 
para as diversas referências históricas e culturais que fazem parte dessa superprodução hollywoodiana, leia o 
artigo “The Revolutionary Power of Black Panther”, disponível em:

 https://time.com/black-panther/

Pantera Negra (Black Panther), Green Book e Luta por Justiça (Just Mercy) são alguns exemplos de filmes 
apresentados nesta unidade que discutem questões raciais. Para conhecer outros filmes que se destacam por 
abordar a questão do racismo, visite:

 www.dw.com/en/hollywood-and-racism-in-film/g-47675897

Para ouvir uma entrevista de rádio em que a escritora Nicola Yoon fala sobre questões étnicas em seu livro 
O Sol Também é uma Estrela (The Sun is Also a Star), que foi adaptado para o cinema, visite:

 www.npr.org/transcripts/724074470

(Acesso em: 20 abr. 2020)

TIP
Observe 
palavras-chave 
que sinalizam o 
foco da questão 
para identificar 
mais facilmente, 
no texto, a 
informação 
solicitada.

Comente com os alunos que o exercício 3 apresenta uma questão 
com estrutura semelhante à das questões encontradas na prova do 

Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 3 e a partir da 
dica apresentada no boxe Tip, destaque 

para os alunos que a palavra-chave 
“metodologia” sinaliza o foco da 

questão. Peça, então, que eles 
indiquem o trecho do texto 

usada pela autora para a elaboração do seu livro e que justifica a escolha da alternativa e 
como a resposta certa. Eles devem indicar o trecho “Nancy Wang Yuen interviewed nearly a 

Personal answers.

<https://www2.uned.es/grupointer/vol8_racism_guide.pdf> pode ajudar a enriquecer o debate sobre o tema 
e traz outras propostas de atividades que podem ser adaptadas e desenvolvidas com os alunos. Em 

Respostas pessoais.

<www.coe.int/en/web/compass/responding-to-racism>, também se encontra um roteiro de atividade sobre como 

que aborda a 
metodologia 

hundred working actors and drew on published interviews with celebrities […]”. Destaque também a 
palavra interview, usada no texto como verbo (interviewed) e como substantivo (interviews).

O guia para discussões sobre racismo disponível em 

lidar com o 
racismo.
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EVERY BODY IS 
12

UNIT

falar sobre imagem corporal 
e transtornos alimentares;

compreender e produzir 
infográfi cos (infographics);

explorar collocations;

explorar as diferenças entre o 
presente perfeito (present perfect) 
e o passado simples (simple past).

R
AC

H
EL

 M
U

R
R

AY
/G

ET
TY

 IM
AG

ES

D
EN

IS
E 

M
A

XW
EL

L/
LE

N
SI

 P
H

O
TO

G
R

AP
H

Y

Nesta unidade, 

você vai... 
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Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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EVERY BODY IS 

STARTED
GETTING

From: <www.theguardian.com/mental-health-supplement-2019/2019/may/17/

social-media-only-exacerbates-pressure-on-body-image-its-time-to-take-a-break>. 

Accessed on: Apr. 24, 2020.
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      YoungMinds wants young people to develop ‘digital resilience’ – 

to assess images they see on social media critically, and recognise 

they may be fake.
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2 In pairs, ask and answer the 
questions below. The Useful 
Language section on page 275 
can help you.

a. These photos of models 
celebrate diverse body shapes, 
colors and sizes. Do you think 
the fashion industry is becoming 
more inclusive? Why (not)?

b. Do you think critically about the 
images you assess and share 
on social media? If so, what 
actions do you usually take?

1 Com base no título Every Body 
is Different, nas imagens e na 
manchete de jornal ao lado, 
quais assuntos você espera 
encontrar nesta unidade?
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2 In pairs, ask and answer the 
questions below. The 
Language
can help you.

a. These photos of models 
celebrate diverse body shapes, 
colors and sizes. Do you think 
the fashion industry is becoming 
more inclusive? Why (not)?

b. Do you think critically about the 
images you assess and share 
on social media? If so, what 
actions do you usually take?

Pergunte aos alunos se sabem o 
que significam os números nas 
camisetas das modelos da foto. 
Explique a eles que se referem à 
numeração das roupas femininas 
nos Estados Unidos, que é diferente 
da utilizada no Brasil. Na foto, 
temos as seguintes numerações: 
10 (no Brasil, 44); 14 (no Brasil, 48); 
16 (no Brasil, 50); 18 (no Brasil, 52); 
22 (no Brasil, 56); 26 (no Brasil, 60).

Em Getting Started, o 
objetivo é explorar com 
os alunos o tema central 
da unidade (imagem 
corporal e transtornos 
alimentares) a partir das 
experiências deles com 
o assunto. Para isso, os 
alunos devem relacionar 
o título da unidade às 
imagens e à manchete 
de jornal.

Personal answers.

A partir do item a do exercício 2, comente com os alunos que 
algumas marcas têm evitado contratar modelos excessivamente 
magras e alguns países têm desencorajado ou mesmo proibido essa 
prática, conforme pode-se ver em <www.euronews.com/2017/09/06/
counties-fighting-underweight-modelling> (Acesso em: 10 maio 2020). 

subtítulo e na legenda da foto. Espera-se que eles indiquem social, media, exacerbates, pressure, image, conform, unrealistic, variety, groups, particularly, vulnerable, 
digital, resilience, images, critically, recognise. Oriente-os a se apoiarem nessas palavras para compreenderem melhor esses trechos e pergunte o que eles acham 
que deve ser YoungMinds. Espera-se que concluam ser uma organização/instituição voltada para a juventude. Explique que se trata de uma organização sem fins 
lucrativos, sediada no Reino Unido, que luta pela saúde mental de crianças e jovens. Pergunte aos alunos qual é o problema apontado e a solução sugerida nos 
trechos lidos. Eles devem identificar que o problema é a pressão exercida nos jovens pelas mídias sociais para terem um padrão irreal de corpo. A solução 

Sugestões de resposta: Imagem corporal./
A influência das redes sociais na percepção do 
corpo./Como as redes sociais podem afetar a 
percepção dos jovens sobre o corpo.

sugerida é os jovens avaliarem criticamente as imagens veiculadas nas redes sociais e reconhecerem que elas podem ser falsas.

Peça aos alunos que identifiquem as palavras cognatas na manchete, no 
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ReadingReadingReading
COMPREHENSION

PRE-READING

1 In pairs, ask and answer the following questions. The Useful Language section on page 275 
can help you.

a. Do the pictures you see on social media influence your concept of the ideal body shape? If so, how?

b. Do you worry about other people’s body weight or shape? Why (not)?

c. In your opinion, what can people do to have a healthy body and a healthy mind?

2 Eating disorders (EDs) are severe, mental health conditions marked by an obsession with 
food or body weight. The four main types of eating disorders are anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, binge eating disorder and orthorexia nervosa. Based on what you know about them, 
match the columns below. Write the answers in your notebook and compare them with those 
of a classmate.

a. Anorexia nervosa

b. Bulimia nervosa

c. Binge eating disorder (BED)

d. Orthorexia nervosa

I.   People with this ED uncontrollably consume large amounts 
of food in short periods of time. Unlike people with other 
EDs, they do not force themselves to vomit. As a result, 
they are often overweight or obese.

II.   People with this ED severely restrict the amount of food 
they eat, often exercise obsessively, and/or may force 
themselves to vomit to lose weight.

III.  People with this ED become excessively preoccupied with 
eating healthy food. Unlike other EDs, this one is about food 
quality, not quantity.

IV.  People with this ED eat large amounts of food in short 
periods of time, then to compensate for the overeating, 
they force themselves to vomit to lose weight.

3 Before reading the text on the next page, make predictions 
about it. Focus on its title, structure and layout to choose the 
correct item that completes each sentence below. Write the 
answers in your notebook.

a. The text presents 

I.  a leaflet with basic information about binge eating disorder.

II. an infographic about bullying/weight shaming and 
    eating disorders.

b. The text is based on

I.  opinion polls.

II. research papers.

X 

X 

Para saber mais sobre os 
diferentes tipos de distúrbios 
alimentares, visite: <www.
psychiatry.org/patients-families/
eating-disorders/what-are-
eating-disorders> e <www.
nationaleatingdisorders.org/
information-eating-disorder> 
(Acesso em: 24 abr. 2020).

LE@RNING 
ON THE WEB

Ao avaliar a confiabilidade de 
textos e sites, observe se trazem 
referências de fontes confiáveis, 
como artigos publicados em 
periódicos científicos, para 
embasar seu conteúdo.

TIP

Em Reading Comprehension, o objetivo é apresentar, sistematicamente, atividades com estratégias 
de leitura diversificadas. Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Em Pre-Reading, o objetivo é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e/ou o gênero do 
texto, o que favorece o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido e a compreensão do texto.

Personal answers.

a. II; b. IV; c. I; d. III

Ao corrigir o item b do exercício 3 e a partir da leitura do boxe Tip, destaque para os alunos os vários trabalhos científicos listados nas 
referências (References) do infográfico a seguir, que lhe conferem credibilidade. Comente também que as referências são numeradas e 
os números usados ao lado de dados apresentados no infográfico indicam quais estudos os sustentam.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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READING

4 Read the text below to check your predictions.

shaming:
envergonhamento

teasing: provocação

trigger: gatilho
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From: <www.
nationaleatingdisorders.
org/sites/default/files/
bullying_web.pdf>; <www.
nationaleatingdisorders.org/
bullying-weight-shaming>. 
Accessed on: Apr. 24, 2020.

Read the text below to check your predictions.
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From: <www.
nationaleatingdisorders.
org/sites/default/files/
bullying_web.pdf>; <www.
nationaleatingdisorders.org/
bullying-weight-shaming>. 
Accessed on: Apr. 24, 2020.

Para ter acesso 
a estatísticas e 
dados de pesquisa 
sobre distúrbios 
alimentares, 
visite: <www.
nationaleating
disorders.org/
statistics-research
-eating-disorders> 
(Acesso em: 24 
abr. 2020).

LE@RNING 
ON THE WEB

Em Reading, o objetivo da primeira leitura é verificar se as previsões feitas se confirmam. Oriente os alunos a se 
apoiarem no vocabulário já conhecido. Destaque ainda que um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Esta 
subseção engloba tanto a compreensão geral quanto a compreensão de informações específicas do texto.

Weight stigma poses a significant threat to 
psychological and physical health. It has been 
documented as a significant risk factor for:3

Low self-esteem is a common characteristic of 
individuals who have eating disorders.6

BY THE AGE OF 6, girls 
especially start to express 
concerns about their own 
weight or shape.2

69% SAY that the pictures 
influence their concept of the 
ideal body shape.4

47% SAY the pictures make 
them want to lose weight.4

Of elementary school girls 
(ages 6-12)

are concerned about their 
weight or about becoming 
too fat.2

Of American elementary school 
girls who read magazines...

Weight teasing predicts:5

are teased about their weight by peers or family members.5

depression

binge eating weight gain

body 
dissatisfaction

extreme weight 
control measures

• LOWER LEVELS OF PHYSICAL ACTIVITY
• NEGATIVE ATTITUDES ABOUT SPORTS
•  LOWER PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY 

AMONG HIGHER WEIGHT STUDENTS

• ENGAGE IN MORE FREQUENT BINGE EATING
• ARE AT AN INCREASED RISK FOR ED SYMPTOMS
• ARE MORE LIKELY TO HAVE A DIAGNOSIS OF BED
• 79% OF WEIGHT-LOSS PROGRAM PARTICIPANTS REPORT 

EATING MORE TO COPE WITH WEIGHT STIGMA7

low self-esteem
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6 Infographics (information graphics) are visual representations that present information 
quickly. Choose the items below that you can find in the infographic on the previous page. 
Write the answers in your notebook.

a. Arrows.            b. Maps.            c. Percentages.            d. Pictures.            e. Pie charts.

7 Answer the questions below in your notebook.

a. What needs to be a significant part of anti-bullying discussions?

b. What is a common characteristic of individuals who have eating disorders?

c. When do girls start to express concerns about their own weight or shape?

d. Who are at an increased risk for developing eating disorder symptoms?

8 Try to infer the meaning of the words in bold and choose the correct item that completes each 
sentence below. Write the answers in your notebook.

a. In “Weight stigma poses a significant threat”, threat means

I.  the possibility of trouble, danger or disaster. 

II. a person or thing that is likely to cause trouble, danger or disaster.

b. In “are more likely to have a diagnosis of BED”, likely means

I.  expected to happen; probable.

II. not expected to happen; not probable.

X X X 

X 

X 

5 Responda à questão abaixo em seu caderno.

De acordo com o texto, o que mais contribui para o 
desenvolvimento de um transtorno alimentar é a

a. depressão.

b. autoestima baixa.

c. insatisfação com o corpo.

TIP
Busque identificar e 
compreender sintagmas 
ou grupos nominais (noun 
phrases) presentes no 
texto que correspondem a 
expressões usadas na questão. 

d. ausência de atividade física.

e. idealização sociocultural 
da magreza.

X

POST-READING

9 Discuss the questions below with your classmates. The Useful 
Language section on page 275 can help you.

a. According to the text, the socio-cultural idealization of thinness 
is “the best-known environmental contributor to the development 
of an eating disorder”. In your opinion, how can society change 
this situation so that it does not impact on our body image and 
self-esteem?

b. The text highlights that it is “important to teach our children –
and each other – that bullying and weight shaming are never 
okay”. In small groups, make a list of actions that can be taken to 
fight bullying and school violence. Then share your list with other 
classmates and get to know different viewpoints on the same topic.

Em infográficos, os 
conteúdos são apresentados 
por meio de elementos 
verbais e não verbais. 
Para você, esses elementos 
foram bem integrados 
no infográfico lido? Por 
quê (não)? Você acredita 
que os elementos visuais 
utilizados ajudam a atrair 
a atenção do leitor? Na 
sua opinião, a quem pode 
interessar esse infográfico?

THINK ABOUT IT!

Comente com os alunos que o exercício 5 apresenta uma questão com estrutura semelhante à das 
questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

Ao corrigir o exercício 6, lembre os alunos de que a expressão pie charts corresponde a “gráficos em formato de pizza”, em português. 
Comente também que, em outros contextos (como em I love apple pies), pie corresponde a “torta”, em português.

a. Weight shaming.; b. Low self-esteem.; c. By the age of 6.; d. Adults in 
higher weight bodies who experience weight-based stigmatization.

Em Post-Reading, o objetivo é a reflexão crítica sobre questões relacionadas ao 
texto, de modo que os alunos possam considerar novas perspectivas sobre o tema.

a. Personal answer.; b. Personal answer. Suggested answer: 
Train and support teachers to prevent and respond to bullying 

Para ampliar a discussão do item b do exercício 9, sugira a leitura do documento publicado pela 
UNESCO sobre bullying e violência escolar, disponível em: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/366483eng.pdf> (Acesso em: 24 abr. 2020).

Respostas pessoais. Entre os possíveis interessados 
no infográfico, os alunos podem citar jovens, pais e 
educadores que trabalham com jovens, pessoas que 
têm transtornos alimentares ou sofrem preconceitos 
em relação ao seu corpo, entre outros.

and school violence; promote whole-school approaches that engage the wider community; provide 
information and support to teens and children to enable them to speak up and seek support.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.
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1 Read these fragments from the text on page 239 and focus on the words in bold to 
answer the questions below. Write the answers in your notebook.

2 Replace the icons  with words used in the infographic on page 239 to complete the 
following statistics and research on eating disorders. Write the answers in your notebook.

a. self-esteem is a common characteristic of individuals who have eating disorders.

b. Children of mothers who are overly concerned about their weight are at increased for 
modeling their unhealthy attitudes and behaviors.

c. A review of studies published over the last 25 years on the prevalence of eating disorders 
and insulin restriction among people with diabetes shows that 30%-35% of women restrict 
insulin in order to weight at some point in their life. This number has remained relatively 
constant over the decades.

d. A study in 2003 found that people with anorexia 56 times more likely to commit suicide 
than non-sufferers.

VocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

a. Which adjective is used with threat? Based on the dictionary entry below (threat), 
write down another adjective with similar meaning to replace it.

b. Which verb is used with threat? Based on the dictionary entry below (threat), 
write down another verb with similar meaning to replace it.

c. Based on the dictionary entry below (concern), which verbs frequently used 
with the noun concern are equivalent in meaning to express concern?

 “Weight stigma poses a significant threat to psychological and physical health.”

 “[…] girls especially start to express concerns about their own weight or shape.”

COLLOCATIONS

www.ozdic.com/collocation-dictionary/concern www.ozdic.com/collocation-dictionary/threat

From: <www.ozdic.com/collocation-dictionary/concern>. 
Accessed on: Apr. 24, 2020.

From: <www.nationaleatingdisorders.org/statistics-research-eating-disorders>; <www.mirror-mirror.org/eating-disorders-statistics.htm>. Accessed on: Apr. 24, 2020.

From: <www.ozdic.com/collocation-dictionary/threat>.
Accessed on: Apr. 24, 2020.

concern - noun

 feeling of worry
ADJ.

considerable, deep, grave, great, major, serious | 
growing, mounting | common, widespread | national, public

public concern about increased taxes

VERB + CONCERN
feel

He felt some concern for her safety.
express, show, voice | cause

The lack of firefighting equipment has caused concern.

threat - noun

2  possible danger
ADJ.

big, considerable, dangerous, deadly, grave, great, major, 
real, serious, significant | main | growing, increasing | constant,
continual, continuous, ever-present, permanent | renewed

The national park is under renewed threat from 
road-building schemes. […]

VERB + THREAT
be, pose, present, represent

the environmental threat posed by oil spillages […]

Em Vocabulary Study, destaque a importância do estudo do vocabulário 
de forma sistemática e contextualizada.

Observe que, na seção Vocabulary Study da unidade 7, foram exploradas as combinações 
de palavras (collocations) full potential, reach/fulfil/realize potential, produce music, have a 
purpose, feel inspired, the very beginning e bring an energy/a light.

a. Significant. Suggested adjectives: big, considerable, dangerous, deadly, grave, great, major, real, serious; b. Pose. Suggested verbs: be, 
present, represent; 
c. show, voice

Ao corrigir o exercício 1, peça aos alunos que leiam novamente o verbete observando exemplos de outros adjetivos e verbos que costumam ser usados com 
a palavra concern

e destaque que os verbos são agrupados por 
semelhança de sentido. Comente ainda que os 

verbetes apresentados no
exercício 1 foram retirados 

do dicionário on-line de collocations <www.ozdic.com> 
(acesso em: 24 abr. 2020), recomendado no boxe Le@rning on 

the Web da unidade 7. Explique 
a eles que estudar essas expressões (e não 
apenas palavras isoladas) é uma forma 

eficiente de ampliar o vocabulário e incentive o uso do referido dicionário.

a. Low; b. risk; c. lose; d. are

Ao corrigir o exercício 2, destaque para os alunos as combinações de palavras comuns em inglês (collocations) 
que foram utilizadas no texto e verifique se eles compreenderam seus significados a partir do contexto: low 

("autoestima baixa"), inscreased risk ("risco maior, risco aumentado"), lose weight ("perder peso") e be likely ("ser 
provável"). Considerando a informação de que pessoas com anorexia têm mais propensão a cometer suicídio do 

sem esse transtorno alimentar, apresentada no item d, destaque a importância de se buscar ajuda para o tratamento de transtornos alimentares como 
forma de prevenção do suicídio. Debates e campanhas sobre esse tema são atividades que podem ser desenvolvidas na escola, especialmente sob a 
orientação de psicólogos e/ou orientadores educacionais que atuam na instituição.

self-esteem

que pessoas 

Unit 12   241

D3_4085_ING_EM_LA_236a249_U12.indd   241D3_4085_ING_EM_LA_236a249_U12.indd   241 13/07/20   15:3513/07/20   15:35



LanguageLanguageLanguage
IN USE

PRESENT PERFECT X SIMPLE PAST

Read these fragments from the texts on pages 239 and 241 and focus on the verbs in bold to 
do exercises 1 and 2 in your notebook.

 “The harmful effects of bullying have received increased attention in recent years […]” (page 239)

 “This number has remained relatively constant over the decades.” (page 241)

 “A study in 2003 found that people with anorexia […]” (page 241)

1 Answer the questions below.

a. Which fragment is in the simple past? Which time expression is used in it?

b. Why is the simple past used in this fragment?

I. To talk about an action that happened at a specified time in the past.

II. To talk about an action that started in the past and has continued up to the present.

c. Which fragments are in the present perfect? Which time expression is used in each one?

d. Why is the present perfect used in these fragments?

I.  To talk about actions that happened at a specified time in the past.

II. To talk about actions that started in the past and have continued up to the present.

2 Replace each icon  with present perfect or simple past to complete the statements below.

a. We use the with actions that started and finished at a specified time in the past.

b. We use the with actions that happened at an unspecified time in the past.

3 Replace each icon  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the 
following eating disorder facts. Use the present perfect or simple past. You can find a list of 
irregular verbs on page 306. Write the answers in your notebook.

a. The number of reported cases of anorexia in young women 
between 15 and 19 (rise) each decade since 1930.

b. Anorexia nervosa  (become) an increasing problem 
during the Victorian era.

c. Anorexia nervosa (increase) so rapidly in the 1980s in the U.S. 
that the disease became known as the “disorder of the 80s.”

d. Celebrities who (have) a history of eating disorders 
include Paula Abdul, Karen Carpenter, Jane Fonda, Elton John, Princess Diana, Lynn 
Redgrave, Billy Bob Thornton, and Joan Rivers.

From: <www.factretriever.com/eating-disorders-facts>. Accessed on: Apr. 24, 2020.

X 

X 

since + starting point: 
since 1930, since I was a kid

for + period of time:
for many decades, for a long time

Language Note

Em Language in Use, o objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos por meio de situações de uso da língua. 
Oriente os alunos a inferirem as regras por meio da observação dos exemplos.

a. The third fragment (“in 2003”).; c. The first (“in recent years”) and second (“over the decades”) fragments.

Ao corrigir o exercício 1, relembre os alunos de que o present perfect é formado 
por have/has + past participle (particípio passado) do verbo principal.

a. simple past; b. present perfect

Ao corrigir o exercício 2, destaque para os alunos que, além de ser usado para indicar ações que ocorreram em um momento não especificado do passado, também usamos 

a. has risen; b. became; c. increased;
d. have had

Ao corrigir o 
exercício 3, peça 
aos alunos que 
justifiquem o uso 
do tempo verbal 
em cada frase. 
Espera-se que 
digam que, no item 
a, usa-se present 
perfect, porque a 
ação começou em 
1930 e continua até 
hoje. Nos itens b
e c, usa-se simple 
past, porque as 
ações ocorreram 
em momentos 
específicos do 
passado, isto é, 
durante a Era 
Vitoriana e nos anos 
80, respectivamente. 
No item d, usa-se 
present perfect, 
porque a ação 
ocorreu em um 
momento não 
especificado no 
passado.

Language Note, destaque para os alunos que since é usado para indicar o início da ação – no caso, o ano de 1930. Os alunos devem concluir 
que corresponde a “desde”, em português. Destaque ainda que a preposição for, apresentada no boxe Language Note, é usada para indicar 
o período de tempo em que a ação ocorre. Dessa forma, pode-se dizer que uma ação que ocorre desde 1930 (since 1930) acontece há muitas 
décadas (for many decades).

A partir da frase do item a do exercício 3 e da leitura do boxe 

o tempo verbal present perfect para indicar ações que começaram no passado e continuam até o presente, conforme já indicado no item d do exercício 1.
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4 Copy the table below in your notebook and complete it by replacing the icons  with the 
correct time expressions from the box.

a year ago • during the Victorian era • 
in 2003 • in recent years • last month • 

lately • over the decades • recently • 
since I was a kid • when I was a kid 

5 Replace the icons  with the correct form of the verbs 
in parentheses to complete the following personal story 
about eating disorder recovery. Use the present perfect
or simple past. You can find a list of irregular verbs on 
page 306. Write the answers in your notebook.

7 Replace each icon  with since or for to complete the sentences below about Emily Locke. 
Write the answers in your notebook.

a. She has struggled with food and body image many years.

b. She has suffered from an eating disorder
 her freshman year of high school.

Time expressions used 
in the simple past

Time expressions used 
in the present perfect

YU
LI

YA
 Y

ES
IN

A
/S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

My eating disorder (have) a significant impact on my life, as most eating disorders do, and it  (cause) me
to miss out on a lot. One of the aspects of my life that  (suffer) due to my eating disorder is my education. 
Although I  (struggle) with food and body image since I was a kid, my eating disorder (not begin) to fully 
form until my freshman year of high school.

While my friends were staying focused in order to prepare themselves for college, I (be) absent for what felt 
like the majority of the time. Even when I wasn’t in treatment and  (go) to class, I (sit) there constantly 
obsessing over food and my body. I could barely concentrate during school, I couldn’t handle the social aspect 
anymore, and eventually, I got to the point where I  (feel) overpowered by my eating disorder. […] 

Even though I genuinely believe that I am more stable in my recovery now, than ever before, the truth is that the 
past several months (be) immensely difficult. […] However, I reminded myself of how strong I am, how incredibly 
far I  (come), and that it’s okay to ask for help. I also needed to remind myself that it is okay to still struggle 
sometimes, because that’s a part of recovery. […]

Finding the Balance Between 
My Education and Eating 
Disorder Recovery
Emily Locke

From: <www.nationaleatingdisorders.org/blog/finding-
balance-between-my-education-and-eating-disorder-

recovery>. Accessed on: Apr. 24, 2020.

barely: pouco, quase não • freshman year: primeiro ano do Ensino Médio

Linking words/phrases that 
express a contrast in the text:

although, even though, however

Language Note

Go to Language Reference + Extra Practice on page 304.

www.nationaleatingdisorders.org/blog/finding-balance-between-my-education-and-eating-disorder-recovery

6 Based on Emily’s personal story, when did she struggle with food and body image? Choose 
a fragment from the text to answer the question and choose the item below that correctly 
illustrates it. Write the answer in your notebook.

kid teen adult

bX

kid teen adult

a

a year ago, during the Victorian era, 
in 2003, last month, when I was a kid

in recent years, lately, over the 
decades, recently, since I was a kid

has had, has caused, has suffered, ’ve/have struggled, didn’t/did not begin, was, went, sat, felt, have been, ’ve/have come

“I have struggled with food and body 
image since I was a kid”

a. for; b. since

Para ampliar a exploração do relato apresentado no exercício 5, pergunte aos alunos em que 
parágrafo a autora aborda seu processo de recuperação e como ela o descreve. Espera-se que os 

parágrafo e 
digam que 
o processo é 
descrito como 
muito difícil, 
mas que as 
dificuldades 
fazem parte da 
recuperação. 
Destaque 
também que a 
autora valoriza 
seus esforços 
e reconhece 
que não há 
problema em 
pedir ajuda. 

alunos 
indiquem 
o terceiro 

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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1 In small groups, based on the infographic below, use your own words to make a short 
oral presentation about children, teens, media and body image. Use elements from this 
infographic (percentages, facts, tips) to help you make the presentation. If possible, you 
can also record it as a podcast and share it with other people. The Useful Language
section on page 275 can help you.

OralOral SKILLS

W
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section on page 275 can help you.

W
W
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From: <www.
commonsensemedia.org/
children-teens-body-image
-media-infographic>. 
Accessed on: Apr. 27, 2020.

Em Oral Skills, o objetivo é oferecer práticas de compreensão e produção oral em diversos contextos discursivos.

Oriente os alunos a selecionarem as informações do infográfico que julgarem 
mais relevantes e a fazerem anotações para ajudar em sua apresentação oral.
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2 Myth or truth? In pairs, identify two common misconceptions (myths) about eating disorders. 
The infographic on the previous page can help you.

a. Dieting is a normal part of life.

b. Eating disorders can affect anyone.

c. Eating disorders are a cry for attention or a person ‘going through a phase’.

d. Eating disorders are serious and potentially life threatening mental illnesses.
From: <www.nedc.com.au/eating-disorders/eating-disorders-explained/myth/>. Accessed on: Apr. 27, 2020.

3 Listen to the beginning of a radio interview with someone who suffered from an eating disorder. 
What was it? The items in the box below can help you. Write the answer in your notebook.

anorexia nervosa • binge eating disorder • bulimia nervosa • orthorexia nervosa

4 Now listen to the recording again and choose the correct item that answers each question 
below. In your notebook, take notes of key words/expressions and write your answers.

a. What common advice did the host mention in the beginning of the recording?

I.  Try to eat in moderation.  II. Focus on eating only the right foods.

b. What was Alex Everakes obsessed with?

I.  Food quantity.   II. Food quality.

c. Why did he work at home?

I.  Because he was feeling tired and wanted to make new friends.

II. Because he was afraid of some foods and wanted to avoid office parties.

5 Choose the items that were part of Alex’s diet. Write the answers in your notebook.

X 

X 

X 

6 Listen to the recording once more and check your answers to exercises 4 and 5.

16

16

a. chickenX c. pasta e. salmonX 

b. egg whitesX d. potatoes f. spinachX 
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THINK ABOUT IT!
De acordo com a entrevista que você escutou, é preciso ter moderação não somente em relação ao que você come, mas 
também em relação aos seus pensamentos sobre sua alimentação. Com base no caso relatado na entrevista e em outros 
de seu conhecimento, o que pode acontecer quando alguém pensa demais sobre sua alimentação? O que você acredita 
que possa ser feito para evitar essas situações?

16

Two common misconceptions (myths): a, c

Orthorexia 
nervosa.

Para ajudar os alunos a fazerem o exercício 4, 
oriente-os a se concentrarem nas informações 
solicitadas, sem se preocuparem em 
compreender todas as palavras do trecho da 
entrevista com Alex Everakes.

Respostas pessoais. Sugestões de respostas: Transtornos alimentares, como ortorexia nervosa, compulsão alimentar etc. Pode-se fazer campanhas 
e/ou debates para incentivar uma postura equilibrada frente à alimentação e combater o bullying relacionado 
ao peso e à imagem corporal./Pode-se desencorajar dietas radicais./Pode-se oferecer apoio psicológico a 
pessoas que se sentem inseguras em relação ao seu corpo e à sua alimentação.
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Nesta unidade, você leu, na página 239, um infográfico sobre transtornos alimentares 
e, na página 244, outro sobre jovens, mídia e imagem corporal. Infográficos apresentam 
ilustrações explicativas para divulgar dados de pesquisa ou informações relevantes 
sobre um assunto específico. Alguns elementos não verbais utilizados em infográficos 
são figuras, gráficos, setas, mapas etc. A seguir, você encontra outro exemplo de 
infográfico sobre transtornos alimentares. Com um colega, identifique características 
do gênero infográfico que você encontra nos textos lidos.

Writing

W
W

W
.N

ED
C.

CO
M

.A
U

From: <www.nedc.com.au/research-and-resources/show/eating-disorders-in-australia>. Accessed on: Apr. 27, 2020.

LE@RNING ON THE WEB

Para explorar outros infográficos relacionados a transtornos alimentares, visite: 
<www.nationaleatingdisorders.org/blog/get-facts-eating-disorders-infographics> (Acesso em: 27 abr. 2020).

Em Writing, o objetivo é propor uma atividade de produção textual. As orientações detalhadas ajudam os alunos no processo de produção 
textual (planejamento, escrita, revisão por pares e reescrita). Ao longo deste livro, são explorados textos de diferentes gêneros.

Destaque para os alunos que o infográfico desta página apresenta o mapa da Austrália com uso de cores 
diferentes para cada região (Western Australia em verde, Northern Territory em rosa, Queensland em azul, 
South Australia em laranja, New South Wales em vermelho violeta, Victoria em cinza e Tasmania em azul 
violeta) e ícones relacionados às informações dadas em cada boxe (como um cérebro fazendo referência a 
transtornos psicológicos e um cifrão, aos custos dos transtornos alimentares na Austrália). 

etc.), cores variadas, quadros, linhas, setas, diferentes tipos, cores e tamanhos de fontes, a apresentação de dados de pesquisa, a presença de números e 
porcentagens, uso de gráficos de diferentes tipos (barras, pizza etc.), a indicação de referências dos dados apresentados e o nome da pessoa ou instituição 

Espera-se que os alunos apontem, como características do 
gênero infográfico, o uso de imagens diversas (desenhos, ícones 

responsável pela produção do infográfico, entre outras. Os alunos devem destacar a preocupação com a organização 
visual das informações e a integração entre os elementos verbais e não verbais.
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Com base nos infográficos que você leu nesta unidade, chegou a sua vez de 
elaborar um infográfico sobre transtornos alimentares. Você pode falar, por 
exemplo, dos principais sintomas de alguns distúrbios alimentares, dos tipos mais 
frequentes entre jovens, a relação deles com a mídia, entre outros. Dessa forma, 
você e seus colegas podem compartilhar com os membros da sua comunidade 
escolar informações relevantes sobre esse assunto. Lembre-se de consultar 
fontes confiáveis na internet e citá-las ao elaborar seu texto, tais como 
<www.nationaleatingdisorders.org>, <www.nedc.com.au>, <https://nedic.ca> 
e <www.nimh.nih.gov> (Acesso em: 27 abr. 2020).  

Agora que seu infográfico está 
pronto, é importante pensar em 
como compartilhá-lo com seus 
colegas de sala e/ou outras pessoas. 
A turma pode organizar todos 
os textos no mural da sala ou da 
escola. Se houver a possibilidade 
de utilização da internet para a 
publicação dos textos, é possível 
compartilhá-los no site/blogue da 
escola ou em sites de criação de 
infográficos, como <www.easel.ly>
 ou <https://infogram.com> 
(Acesso em: 27 abr. 2020). A partir 
das reações dos colegas e de outras 
pessoas ao seu texto, você pode 
aprimorá-lo ainda mais.

Siga as orientações abaixo para escrever seu texto:

1. Pense em qual questão sobre transtornos 
alimentares você deseja abordar.

2. Faça buscas na internet e consulte diferentes 
fontes para verificar as informações obtidas 
sobre o assunto desejado.

3. A partir das informações encontradas, 
decida quais você deve incluir.

4. Faça um rascunho do infográfico no caderno.

5. Procure imagens ou faça desenhos para 
ilustrar itens importantes do seu infográfico.

6. Organize os elementos verbais e não 
verbais de uma maneira visualmente 
interessante.

7. Troque os textos com os colegas e discuta-os.

Nesta etapa de revisão, considere as 
seguintes perguntas:

a.  O infográfico está adequado ao 
público-alvo e ao objetivo do texto?

b.  As informações encontradas 
(porcentagens, quantidades, datas etc.) 
foram verificadas e estão corretas?

c.  As linguagens verbal e não verbal 
estão bem integradas?

d.  A organização visual facilita a 
compreensão das informações?

8. Faça as correções necessárias.

9.  Crie a versão final do seu texto à mão ou 
com o auxílio de um computador.
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Destaque a importância de revisar e reescrever todos os textos que produzimos. A troca 
de textos entre os alunos deve ajudá-los a reverem sua produção de forma colaborativa.

Unit 12   247
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1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its title, structure
and layout to answer the questions below in your notebook.

a. Is the text an article or an abstract?

b. Where and when was it published?

Read the text below and do exercises 2 and 3.

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Observe que a mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo do contexto de uso. Por exemplo, no 
texto desta página, observamos que a palavra journal em “International Journal of Eating Disorders” significa 
“periódico acadêmico”. A mesma palavra pode significar, em outros contextos, “diário”, “revista”, “jornal” e até 
“caderno”. Ao saber que journal assume o sentido de “periódico acadêmico” no texto, o que você espera ler?

TIP

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.23198

The relationship between social media use and disordered eating in young adolescents
Simon M. Wilksch PhD, Anne O'Shea PhD, Pheobe Ho BSc, Sue Byrne PhD, Tracey D. Wade PhD
First published: 03 December 2019 | https://doi.org/10.1002/eat.23198
Trial registry name: Australian New Zealand Clinical Trials Registry; URL: http://www.anzctr.org.au; 
Registration identification number: ACTRN12619000851167
Associate editor: Ruth Weissman
Funding information: Australian Rotary Health, Grant/Award Number: Mental Health Grant

Abstract
Background
The relationship between social media (SM) use and disordered eating (DE) has not been adequately explored in young 
adolescents.

Methods
Data from 996 Grade 7 and 8 adolescents (n = 534 girls; M age = 13.08) was investigated. DE cognitions (Eating Disorder 
Examination-Questionnaire [EDE-Q]), DE behaviors (Project Eating Among Teens), and SM use measures related to 
Facebook, Instagram, Snapchat, and Tumblr were completed.

Results
DE behaviors were reported by 51.7% of girls and 45.0% of boys, with strict exercise and meal skipping the most common. 
A total of 75.4% of girls and 69.9% of boys had at least one SM account where Instagram was the most common, used 
by 68.1% of girls and 61.7% of boys. Global EDE-Q scores were significantly higher for girls and boys with each type of SM 
account, except for Facebook and Instagram for girls. A greater number of SM accounts was associated with higher DE 
scores for both cognitions and behaviors. Girls with Snapchat and Tumblr accounts and boys with Snapchat, Facebook and 
Instagram were significantly more likely to have both DE behaviors and over-evaluation of shape and weight in the clinical 
range. Greater daily time spent using Instagram was associated with significantly higher Global EDE-Q scores and DE 
behaviors for girls, while this pattern was also found for Snapchat usage and DE behaviors for girls.

Conclusions
A clear pattern of association was found between SM usage and DE cognitions and behaviors with this exploratory study 
confirming that these relationships occur at younger-age than previously investigated.
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From: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.23198>. Accessed on: Apr. 20, 2020.

c. How many researchers wrote it?

d. What is it about?

Em Taking it Further, o objetivo é ampliar a discussão do tema da unidade, 
com questões relevantes para o desenvolvimento de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.

a. It is an abstract.; b. It 

unidade 2, é um breve resumo em inglês de um trabalho acadêmico (artigo científico, dissertação, tese etc.) que ajuda o leitor a identificar o 
objetivo do estudo apresentado. Lembre também que abstracts em inglês são usados para resumir textos científicos escritos tanto em inglês 
quanto em outras línguas, incluindo o português. Essa é uma forma de ampliar a divulgação desses textos, tendo em vista que um grande 
número de pessoas no mundo é capaz de compreender textos acadêmicos em inglês.

Sugestões de resposta: Um trabalho acadêmico, científico./Uma publicação em um periódico.

Antes de os alunos lerem o abstract, oriente-os a não se preocuparem em compreender todas as palavras 
do texto, já que isso nem sempre é necessário para atingir seus objetivos de leitura. Peça que se apoiem no 
título, em palavras cognatas e conhecidas e no que já sabem sobre o assunto do texto. 

Ao corrigir o exercício 1, lembre os alunos 
de que o abstract, gênero apresentado na 

was published in the International Journal 
of Eating Disorders on December 3, 2019.; c. 
Five researchers.; d. Suggested answers: Eating 
disorders./(The relationship between) social media 
use and disordered eating in young adolescents.

248   
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2 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Com base no resumo do estudo exploratório publicado no periódico 
International Journal of Eating Disorders, pode-se concluir que a relação 
entre o uso de redes sociais e a presença de transtornos alimentares

a. foi exaustivamente investigada em jovens adolescentes.

b. foi mais predominante entre os meninos do que entre as meninas.

c. desconsiderou o volume de tempo gasto pelos jovens nas redes sociais.

d. foi evidenciada entre os jovens que utilizavam mais de três redes sociais.

e. foi confirmada em idades mais jovens do que as investigadas anteriormente.X 

3 Discuss the questions below with your classmates. The Useful Language section on page 275 
can help you.

a. The text refers to a research whose participants were young adolescents. Do you think family 
members can play an important part in the prevention of eating disorders? If so, how?

b. The items below are some examples of actions that can be taken within your school to 
promote health and well-being. Which ones can you and your classmates put into practice? 
What other actions can you think of?

 Prohibit bullying and weight-related teasing;

 Provide a body image friendly environment and celebrate diversity;

 Provide a balance of food options from all food groups in the canteen;

 Display posters including a wide diversity of body shapes, sizes and ethnicity;

 Engage all students in regular physical activity in a noncompetitive environment.

THINK ABOUT IT!

O abstract apresentado é dividido em partes que costumam refletir a estrutura de um artigo científico. São elas: 
fundamentação (background), metodologia (methods), resultados (results) e conclusões (conclusions). Essa estrutura 
mostra que um trabalho científico deve seguir etapas bem planejadas e bem descritas até ser concluído. O estudo em foco 
busca verificar uma hipótese para chegar a uma tese (ou conclusão). Quais são essa hipótese e essa tese? Em que partes 
do abstract elas são apresentadas? Na sua opinião, qual a importância de realizar e divulgar pesquisas científicas?

RECOMMENDED RESOURCES

O Centro Nacional de Informações sobre Transtornos Alimentares do Canadá (Nedic) disponibiliza diversos materiais 
úteis sobre distúrbios alimentares. Para ter acesso a artigos, relatórios, links para websites e vídeos, visite:

 https://nedic.ca/resources/

Para ler artigos que exploram a relação entre a exposição a redes sociais e o desenvolvimento de transtornos 
alimentares, visite:

www.telegraph.co.uk/news/2020/01/02/eating-disorders-soaring-amid-warnings-impact-social-media/ 
 https://abcnews.go.com/Health/social-media-exposure-exacerbate-eating-disorder/story?id=69208626

 www.forbes.com/sites/petersuciu/2019/12/17/is-social-media-increasing-eating-disorders-in-
teens/#4e8aa9b7f246

Para ouvir um programa de rádio que discute alguns problemas físicos e mentais gerados a partir de bullying por 
excesso de peso, visite:

 www.wbur.org/hereandnow/2015/12/11/obesity-stigma-fat-shaming

(Acesso em: 27 abr. 2020)

TIP
Em textos 
divididos em 
partes ou 
seções, observe 
os títulos de 
cada uma para 
localizar mais 
facilmente as 
informações 
desejadas. 

Comente com os alunos que o exercício 2 apresenta uma questão 
com estrutura semelhante à das questões encontradas na prova 

do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem com esse exame.

A partir da leitura do boxe Tip, destaque para os alunos que o abstract lido é dividido em 
quatro partes que costumam refletir a estrutura de um artigo científico: fundamentação 

(background), metodologia (methods), resultados (results) 

Personal answers.

compreender melhor o mundo em que vivemos etc. Entre as publicações que divulgam resultados de trabalhos acadêmicos para a 
população em geral, podem ser citadas revistas de divulgação científica, como a Scientific American (< www. scientificamerican.com>, 
acesso em: 27 abr. 2020) e a Ciência Hoje (<https://cienciahoje.org.br>, acesso em: 27 abr. 2020). Seções relacionadas às
Ciências em jornais, revistas e portais de notícias também pode ser mencionadas.

cotidiano, podem servir de base para 
criação de novos produtos e serviços, 

e conclusões (conclusions). Uma discussão sobre 
essa estrutura é proposta no boxe Think about It!. 

hipótese é apresentada na parte de background e a 
tese, em conclusions. A realização e a divulgação de 

pesquisas científicas podem ajudar as pessoas a 
fazerem escolhas mais fundamentadas em seu 

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

Respostas pessoais. Sugestões de respostas: A hipótese é de que há uma relação entre o uso de mídia 
social e a alimentação desordenada. A tese (ou conclusão) é de que há um claro padrão de associação 

entre uso de mídia social e a alimentação desordenada com confirmação de que essas 
relações ocorrem em uma idade mais jovem do que foi anteriormente investigado. A 

podem ajudar a sociedade a 

A partir da leitura do boxe Think about It!, destaque para os alunos a distinção entre hipótese e tese. Uma hipótese é uma 
suposição elaborada a partir de conhecimentos e/ou experiências prévias e, ao ser testada, pode levar à elaboração de uma tese. 
Já uma tese é uma proposição teórica, opinião ou conclusão sustentada com fundamentos. Unit 12   249
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READING COMPREHENSION

1 Before reading the following text, make predictions about it. Focus on its title, picture and 
the first paragraph to choose the correct item that completes each sentence below. Write 
the answers in your notebook.

a. Chimamanda Ngozi Adichie

I. was born in Africa, but moved to America. II. was born in America, but moved to Africa.

b. She is

I. a writer.     II. an actress.

c. In the interview, Adichie speaks on

I. the meaning of blackness.   II. the difficulties of being a novelist.

2 Read the text below to check your predictions.

X 

X 

X 

Review 6

PUBLIC INTELLECTUALS

Chimamanda Ngozi Adichie: I Became Black in America
[…] In your novel, Americanah, your heroine is African, and you illustrate her 
experience of coming to America and what she learned about blackness in America. I’m 
curious to hear about your experience of coming to America. What have you learned 
about how Americans see blackness in America? Or the difference between being 
African American and being African?
First of all, I wasn’t black until I came to America. I became black in America.
Growing up in Nigeria, I didn’t think about race because I didn’t need to think about race. Nigeria 
is a country with many problems and many identity divisions, but those identity divisions are 
mainly religion and ethnicity.
[…] I think that America, and obviously because of its history, it’s the one country where, in some ways, identity is forced on 
you, because you have to check a box. You have to be something. And, I came here and very quickly realized to Americans I 
was just black. And for a little while, I resisted it, because it didn’t take me very long when I came here to realize how many 
negative stereotypes were attached to blackness.
For me, the story that I hold onto as my defining moment of realizing what blackness meant was when I was in college 
and I had written this essay and it was the best essay in the class, so the professor wanted to know who had written it. I 
raised my hand and he looked surprised when he found out that it was me.
I remember realizing then that, “Oh, so this is what it means.” This professor doesn’t expect the best essay in class to 
be written by a black person. And I had come from a country where black achievement is absolutely normal. It wasn’t 
remarkable to me the idea that black people are academically superior because, you know, everybody in Nigeria was black. 
So the people who were bright were black. So I resisted it. I didn’t want to be black. I would say to people, “I’m not black, 
I’m Nigerian.” Or, another identity that America gives me was African, so that in college people just wanted me to explain 
Africa. I knew nothing about anywhere else, apart from Nigeria, really. […]

https://daily.jstor.org/chimamanda-ngozi-adichie-i-became-black-in-america/

From: <https://daily.jstor.org/chimamanda-ngozi-adichie-i-became-black-in-america/>. Accessed on: May 18, 2020.
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Em Review 6, o objetivo é rever os conteúdos das unidades 11 e 12, 
proporcionar um diagnóstico do grau de aprendizagem e oferecer um instrumento de 
autoavaliação aos alunos. Esta unidade de revisão inclui exercícios de compreensão escrita 

(Reading Comprehension), exercícios sobre os aspectos 
gramaticais apresentados nas duas unidades anteriores 
(Language in Use) e perguntas para nortear a autoavaliação 
dos alunos (Thinking about Learning).

Ao corrigir o exercício 1, peça aos alunos que justifiquem suas respostas. Com relação ao item a, 
eles devem destacar o trecho “your experience of coming to America”. Com relação ao item b, 
espera-se que eles digam que é possível concluir que Chimamanda Adichie é escritora por causa do 
trecho “in your novel”. Destaque que novel é um falso cognato e não significa "novela (de televisão)", 

mas um "romance (obra literária)". Para o item c, eles podem destacar o título (“I Became Black 
in America”) e o trecho “what she learned about blackness in America”. Destaque que blackness é 

um substantivo formado pelo adjetivo black e o 
sufixo -ness e leve-os a concluírem seu significado 
dentro do contexto ("negritude", em português).

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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3 Responda à questão abaixo em seu caderno.

Ao afirmar “I became black in America”, Chimamanda Ngozi Adichie revela que

a. já enfrentava questões raciais na Nigéria.

b. foi vítima de racismo nos Estados Unidos.

c. sofreu preconceito nos Estados Unidos por ser nigeriana.

d. as percepções sobre raça são as mesmas nos Estados Unidos e na Nigéria.

e. se surpreendeu negativamente com os estereótipos atribuídos aos negros na Nigéria.

X 

4 In your notebook, write T (True) or F (False). Then correct the false statements.

a. In the USA, the identity divisions are mainly religion and ethnicity.

b. Adichie quickly realized that there are many negative stereotypes attached to blackness in 
the USA.

c. In college, Adichie’s professor didn’t expect the best essay in class to be written by a black 
person.

d. Black achievement is absolutely normal in Nigeria.

e. In the USA, Adichie’s identity was Nigerian.

5 Read the fragments below and focus on the pronouns in bold. 
What do they refer to? Write the answers in your notebook.

a. “And for a little while, I resisted it […]”

b. “[…] so the professor wanted to know who had written it.”

6 Focus on the words in bold and choose the correct item that completes each sentence below. 
Write the answers in your notebook.

a. In “[…] because you have to check a box.”, we can infer that the idiom check a box means

I. stop trying to do something. II. meet all the requirements.

b. In “[…] the story that I hold onto as my defining moment […]”, we can infer that the 
multi-word verb hold onto means   

I. keep something for somebody else. II. keep something you have.

c. In “[…] he looked surprised when he found out that it was me.”, we can infer that the 
multi-word verb find out means

I. say that something is not true. II. learn a fact or piece of information for the first time.

d. In “So the people who were bright were black.”, we can infer that bright means

I. intelligent; quick to learn. II. strong and easy to see.

X 

X 

X 

X 

TIP
Identifique a qual palavra 
ou expressão os pronomes se 
referem para compreender 
melhor o texto.

LE@RNING ON THE WEB

Para saber mais sobre Chimamanda Ngozi Adichie, visite: <www.chimamanda.com/about-chimamanda/>. 
(Acesso em: 18 maio 2020).

Comente com os alunos que o exercício 3 apresenta uma questão com estrutura semelhante 
à das questões encontradas na prova do Enem e pode ajudá-los a se familiarizarem 

com esse exame.

Ao corrigir o exercício 3, peça aos alunos que 
justifiquem a escolha da alternativa b como a 
correta. Espera-se que eles digam que Chimamanda 
Adichie não pensava que era negra quando estava 

na Nigéria, porque lá 
todos eram negros 

(“everybody in Nigeria was black”) e ela não era diferente de ninguém. Ela se 
percebeu negra nos Estados Unidos (como indica a frase “I became black in 
America”), porque os outros a tratavam de forma diferente por ela ser negra, 
o que é racismo. Os alunos também podem destacar o trecho “This professor 

doesn’t expect the best essay in class to be written by 
a black person” (em português, “Esse professor não 

esperava que a melhor 
redação da turma tivesse 

escrita 
sido 

a. F. In Nigeria, the 

a. I was just black; b. the essay

identity divisions are mainly religion and 
ethnicity.; b. T; c. T; d. T; e. F. In the USA, 
Adichie’s identity was African/black.

por uma pessoa negra”) como exemplo 
do racismo sofrido por Chimamanda.
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7 The text mentions one of Adichie’s books, Americanah. Based on the book synopses 
below, choose the one that refers to Americanah. Write the answer in your notebook.

Text 1 Text 2

From: <www.goodreads.com/book/show/15796700-americanah>; <www.goodreads.com/book/show/14569052-purple-hibiscus>. Accessed on: May 18, 2020.

Não é necessário compreender todas as palavras do texto para atingir seus objetivos de leitura.TIP

THINK ABOUT IT!

A história da personagem principal de Americanah tem semelhanças com a de Chimamanda Adichie. Ambas 
descobrem e enfrentam o preconceito por serem negras após saírem de seu país. Na sua opinião, como elas se 
sentiriam no Brasil? Por quê? Para você, como o preconceito racial pode ser combatido?
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PRESENT PERFECT

LANGUAGE IN USE

1 Replace each icon  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the 
following reviews. Use the present perfect and write the answers in your notebook. You can 
find a list of irregular verbs on page 306.

From: <www.imdb.com/review/rw3138151/?ref_=tt_urv>. Accessed on: May 18, 2020.

www.imdb.com/review/rw3138151/?ref_=tt_urv

Selma (2014)

 10/10

Powerful
8 December 2014

Many times, films of a historical nature are hard to appreciate, as in most 
cases one knows the story and the outcome. All our lives we (read), 
heard of and some even experienced the efforts of Dr. Martin Luther King. 
[…] However, this film delves deeper than the King Jr. of Black History 
month, and gives you an experience with his humanity as a man. […]

55 out of 116 found this helpful. Was this review helpful? 

Fifteen-year-old Kambili and her older 
brother Jaja lead a privileged life in 
Enugu, Nigeria. They live in a beautiful 
house, with a caring family, and attend 
an exclusive missionary school. They’re 
completely shielded from the troubles of 
the world. Yet, as Kambili reveals in her 
tender-voiced account, things are less 
perfect than they appear. […]

Ifemelu and Obinze are young and in love when they depart 
military-ruled Nigeria for the West. Beautiful, self-assured 
Ifemelu heads for America, where despite her academic success, 
she is forced to grapple with what it means to be black for the 
first time. Quiet, thoughtful Obinze had hoped to join her, but 
with post-9/11 America closed to him, he instead plunges into a 
dangerous, undocumented life in London. Fifteen years later, they 
reunite in a newly democratic Nigeria, and reignite their passion 
– for each other and for their homeland.

Text 2

Ao corrigir o exercício 7, comente com os alunos que Text 1 é a sinopse 
de outro livro escrito por Chimamanda Adichie: Purple Hibiscus.

Respostas pessoais.

Comente com os alunos que os textos apresentados nesta seção 
retomam o tema já abordado na unidade 11 (On the Screen), o que 
facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido.

have read

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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From: <www.imdb.com/review/rw3628348/?ref_=tt_urv>. Accessed on: May 18, 2020.
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Hidden Figures (2016)

 10/10

A must see
27 January 2017

Now that is a movie that everyone needs to see. It relates the 
life of three women, but in their tracks the life of millions of 
blacks who (contribute) to American culture and success. […]

Truly stimulating for the mind – one of the best movies I 
(see) lately (after SPOTLIGHT, same level). […]

50 out of 104 found this helpful. Was this review helpful?

www.imdb.com/review/rw3628348/?ref_=tt_urv

From: <www.imdb.com/review/rw4537153/?ref_=tt_urv>. Accessed on: May 18, 2020.
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Roma (2018)

 10/10

a little gem of a movie
27 December 2018

I  (wait) to watch it until I could give it my full attention 
and it did not disappoint.

This is Alfonso Cuarón's follow up to Gravity (I can't believe 
he (not make) anything since then). You can tell it's a very 
personal movie from him, I really love that it is shot in black & 
white, I think it fits the themes of this movie very well. […]

25 out of 39 found this helpful. Was this review helpful? 

www.imdb.com/review/rw4537153/?ref_=tt_urv

From: <www.imdb.com/review/rw5333016/?ref_=tt_urv>. Accessed on: May 17, 2020.
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Anne with an E (2017–2019)

 10/10

AMAZING #renewannewithane
19 December 2019

This is one of the most beautiful shows I (ever have) the 
pleasure of watching. I (read) the books and though it differs 
from the books it truly is the closest to perfect television we 

(get) in the past 10 years or so. It tackles modern day issues 
that (be) alive throughout time and does so in a thought 
provoking fascinating way. […]

122 out of 131 found this helpful. Was this review helpful? 

www.imdb.com/review/rw5333016/?ref_=tt_urv

have contributed, have seen

have waited, has not/hasn’t made

have ever had, have read, have got/gotten, have been

A título de revisão, ao corrigir o exercício 1, pergunte 
aos alunos como se forma o present perfect. Espera-se que eles respondam que é formado pelo verbo auxilliar have/has seguido do particípio passado 
(past participle) do verbo principal. Aproveite para relembrar os alunos de que esse tempo verbal é usado para indicar ações que ocorreram em um 

momento 
indeterminado 
do passado 
e ações que 
começaram 
no passado e 
se estendem 
até o presente. 
Destaque 
também as 
seguintes 
expressões 
usadas nas 
resenhas dos 
filmes, que 
indicam um 
período de 
tempo que 
se inicia no 
passado e se 
estende até 
hoje: all our 
lives ("por 
todas as nossas 
vidas"), since 
then ("desde 
então"), in the 
past 10 years or 
so ("nos últimos 
10 anos mais ou 
menos").
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PRESENT PERFECT X SIMPLE PAST

2 Replace each icon  with the correct form of the verbs in parentheses to complete TV series 
facts below. Use the present perfect or the simple past and write the answers in your 
notebook. You can find a list of irregular verbs on page 306.

a. The Simpsons is one of the longest-running 
scripted television series in history, with 654 
episodes so far. The show (begin) in 1989 
and is still going as of 2019.

b. NBC's live comedy show Saturday Night 
Live (win) more Emmys than any 
other show.

c. TV shows (rise) in popularity over the 
years. The average American spends three 
hours a day watching TV. The advent of 
streaming services (give) rise to a new phenomenon: 
binge-watching.

d. Since the first superhero television series, The Lone 
Ranger, (appear) in 1949, there have been over 100 
superhero series produced.

e. Television series featuring superheroes (grow) in 
popularity over the past few decades […].

From: <www.factretriever.com/tv-show-facts>. Accessed on: May 18, 2020.

3 Now replace each icon  with for or since to complete the TV series facts below. Write the 
answers in your notebook. 
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soap opera: novela

a. Seinfeld has earned $3.1 billion entering 
syndication in 1995.

b. The soap opera Guiding Light has been 
on the air 57 years.

From: <www.factretriever.com/tv-show-facts>. Accessed on: May 18, 2020.

a. began; b. has won; c. have risen, has given; 
d. appeared; e. have grown

no passado ou ações iniciadas no passado que se estendem até o presente. As expressões de tempo a serem 
destacadas são as seguintes: in 1989 (item a) e in 1949 (item d), usadas com verbos no simple past; over the years 
(item c) e over the past few decades (item e), usadas com verbos no present perfect.

A título de 
revisão e 
ampliação 
do trabalho, 
ao corrigir 
o exercício 
2, peça aos 
alunos que 
justifiquem o 
uso de cada 
tempo verbal 
e destaquem 
as expressões 
de tempo 
usadas nos 
fragmentos. 
Eles devem 
dizer que 
usaram 
simple past 
para ações 
realizadas em 
um momento 
determinado 
no passado 
e present 
perfect
para ações 
realizadas 

A título de 
revisão, ao 
corrigir o
exercício 
3, pergunte 
aos alunos a 
diferença entre 
for e since. 
Eles devem 
responder 
que for indica 
o tempo de 
duração de uma 
ação e since
indica o início 
de uma ação.

Consulte as Orientações Complementares
no Manual do Professor.

em um momento indeterminado 

a. since; b. for
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Nesta seção, reflita sobre a sua aprendizagem e, em seu caderno, escreva a resposta a 
cada pergunta.

THINKING ABOUT LEARNING

I. How well can you do this?

I can identify some prefixes and suffixes and understand their meanings. 

I can make combinations of words which are usually used together (collocations). 

I can infer the meaning of unknown words/expressions.

I can understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary.

I can write movie reviews.

I can write infographics.

 I can pick out and reproduce key words and phrases or short sentences from 

a short text.

I can understand simple questions and instructions.

I can generally identify the main topic of a recording.

I can understand and extract the essential information from short, recorded passages.

I can discuss everyday practical issues in a simple way when addressed clearly, 

slowly and directly.

I can answer simple questions and respond to simple statements in an interview.

I can give a short, rehearsed, basic presentation on a familiar subject.

 I can use the present perfect to talk about actions that have happened over 

a period of time with consequences in the present.

 I can use simple past to talk about actions that happened at a specified time 

in the past.

III. What can I do to improve my learning? 

Examples 
 Watch movies and listen to songs in English.

 Surf the Internet to find extra exercises and games in English.

 Look up words and expressions in an online dictionary and listen to their pronunciation.

II. What learning resources have I used in Units 11 and 12? 

 Recommended resources

 Language Reference + Extra Practice

 Glossary 

 Dictionaries

 Internet

 Other

Very well. Well. Not so well.

READING

SPEAKING

GRAMMAR

LISTENING

WRITING
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Para ajudar os alunos a avaliarem o que já 
conseguem fazer em língua inglesa, verifique se 
eles compreenderam todas as frases dos quadros 
apresentados e oriente-os a consultarem o 
Glossary na página 310 sempre que necessário.

Os itens incluídos em Speaking abrangem tanto Spoken interaction quanto Spoken production, 
conforme previsto no Common European Framework of Reference.
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Nesta seção, escreva a resposta 
de cada questão em seu caderno.SIMULADO 1

QUESTÃO 1

FOR ENEM 1Studying
FOR ENEM 16

O racismo precisa ser combatido em 
todo o mundo. O principal objetivo do 
trecho do discurso apresentado é

a. compartilhar em redes sociais as 
consequências negativas do racismo.

b. denunciar a falta de compromisso 
das pessoas com a luta contra o 
preconceito.

c. agradecer o apoio manifestado 
por usuários de redes sociais ao 
movimento antirracismo.

d. incentivar as pessoas a terem o 
compromisso de realizar ações 
concretas contra o preconceito racial.

e. solicitar suporte financeiro para o 
lançamento de uma campanha contra 
o racismo nas redes sociais.

X 

SPEECH BY HISHAAM MOHAMED
AT THE ARNSA LAUNCH WC CHAPTER - 17 MARCH 2016

Programme-Director
Esteemed-Guest
Ladies and gentlemen

I PLEDGE TO:
Remove all prejudice from my heart and mind.

Respect the dignity of every individual regardless 
of race, in both word and deed.

Speak up in situations of prejudice, racism and 
exploitation of any person.

Stand in solidarity with victims of hatred and violence.

Acknowledge apartheid for the evil system it was, and 
while I’m not directly responsible for its legacy, I am 

responsible for how I respond to it today.

Listen and join the dialogue on racial equality with 
patience, understanding and respect. […]

Disponível em: <www.sheriffs.org.za/wp-content/uploads/2017/07/Anti-Racism-Speech-By
-Adv-Mohamed.pdf>. Acesso em: 7 maio 2020.

Disponível em: <www.gocomics.com/frank-and-ernest/2020/01/15>. Acesso em: 7 maio 2020.

QUESTÃO 2

Ao ler cartuns 
e quadrinhos, 
busque identificar 
as relações entre 
a parte verbal e a 
não verbal.
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No cartum, a mãe recomenda que as crianças

a. assistam a um filme.

b. escolham filmes com bons atores.

c. gastem menos tempo com o celular.X 

d. evitem assistir à televisão por muito tempo.

e. troquem o celular pela televisão durante a
refeição.

Em Studying for Enem 6, apresentamos quinze 
questões de compreensão escrita para que 
os alunos possam se familiarizar com o tipo 
de questões utilizadas no Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio). As questões estão 
organizadas em duas partes, dois simulados 

e uma prova completa já aplicada, respectivamente. Na primeira parte, as questões são semelhantes 
àquelas do Enem e, na segunda, fazem parte da segunda aplicação da prova completa do Enem de 2019. 
Destaque para os alunos que as dicas apresentadas nos boxes Tip podem ajudá-los a resolver as questões.

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa d como a correta. Espera-se que eles digam que o discurso apresenta 
as ações contra o racismo que Hishaam Mohamed se compromete a fazer. A partir do seu exemplo, ele pretende incentivar as pessoas a realizarem ações 

da alternativa c como a correta. Espera-se que eles tenham compreendido que a expressão “screen time” ("tempo de tela", em português) tem duplo 

semelhantes. Destaque para os alunos que a expressão “I pledge to” costuma ser usada para se prometer solenemente 
realizar alguma ação.

Ao corrigir a questão 2, peça aos 
alunos que justifiquem a escolha 

sentido na fala da mãe. “Screen time” se refere ao tempo em que as crianças estão 

para um ator, mas não é muito bom para as crianças. A partir da 
leitura do boxe Tip, destaque para os alunos que a expressão 
facial e o posicionamento corporal da mãe também indicam que 
ela não quer que os filhos continuem a usar o celular.

expostas à tela do celular e também ao tempo em que um ator se mantém em cena em um filme. Dessa forma, muito 
tempo de tela 
("lots of screen 
time") é bom 
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QUESTÃO 3

O infográfico faz parte de um levantamento feito pela Fundação Annenberg publicado em 2019. 
Nele, examinaram-se questões relacionadas à representatividade de gênero em 1.200 filmes 
populares de 2007 a 2018. Segundo o texto,

a. ainda falta igualdade de gênero na indústria cinematográfica.

b. há uma protagonista mulher para cada três protagonistas homens.

c. percebe-se um avanço significativo no protagonismo feminino no cinema.

d. há predominância de mulheres protagonistas, com um total de 53.178 atrizes de 2007 a 2018.

e. cerca de 33% das produções, em 2018, contaram com um número equilibrado de atores e atrizes.

X

Disponível em: <http://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inequality-report-2019-09-03.pdf>. Acesso em: 7 maio 2020.
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Disponível em: <www.youthhealthmag.com/articles/22484/20150903/salt-obesity.htm>.
Acesso em: 7 maio 2020.

Pesquisas sobre obesidade e alimentação 
buscam ajudar a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. O estudo mencionado 
no texto

a. demonstrou que a contagem de calorias 
prejudica o controle da obesidade.

b. indicou que a quantidade de sal ingerida 
é proporcional ao risco de obesidade.

c. comprovou que a ingestão de sal 
aumenta o número de calorias totais 
consumidas.

d. confirmou a relação entre a ingestão 
de sal e o aumento do risco de doença 
cardíaca e hipertensão.

e. recomendou a ingestão de apenas um 
grama de sal por dia para reduzir o 
risco de obesidade em 25%.

X 

QUESTÃO 4

www.youthhealthmag.com/articles/22484/20150903/salt-obesity.htm
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Too Much Salt Intake, Not Calories,
to Blame for Obesity
Stop counting calories for a bit. Based on a new research 
on obesity and diet, it looks like calories are not at fault 
for packing extra pounds but salt intake.

A team of UK researchers with Graham McGregor, a professor 
in Queen Mary University of London, as the lead author, 
found out that too much salt can make a person fat, even if 
they take into consideration the total calories they eat. To 
be more specific, for every additional gram of salt a person 
takes, the risk of obesity increases by as much as 25%. […]

Salt is one of the most studied food components, and many 
researches have shown how it can increase the risk of 
heart disease and hypertension. The new study, though, 
is the first to establish the direct relationship between 
obesity and salt intake.

Ao corrigir a questão 3, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa a como a correta. Espera-se que eles 
compreendam que o gráfico de barras mostra as porcentagens dos 53.178 personagens com falas que eram personagens 
femininos em 1.200 filmes de 2007 a 2018. Em 2018, a porcentagem foi de apenas 33,1%. Além disso, os alunos devem
compreender que apenas 12,3% desses filmes tinham elencos equilibrados em termos de gênero. Na média, eram 2,2 

personagens 
masculinos para um 
feminino. Também é 
possível que os alunos 
destaquem o título do 
texto, que indica que 
não houve aumento 
significativo no 
número de mulheres 
nas telas de cinema. 
Aproveite para 
destacar aos alunos 
a importância de 
se compreenderem 
informações 
apresentadas em 
forma de gráficos.

Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa b como a correta. Eles podem 
mencionar o próprio título do texto ou vários trechos que indicam a relação entre ingestão de sal e obesidade, tais 
como: “[...] calories are not at fault for packing extra pounds but salt intake.”; “[…] too much salt can make a person fat 
[…]”; “[…] for every additional gram of salt a person takes, the risk of obesity increases by as much as 25%.”; “The new 
study, though, is the first to establish the direct relationship between obesity and salt intake”.
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SIMULADO 2

www.cdc.gov/healthyweight/losing_weight/eating_habits.html

Ter uma boa alimentação é fundamental 
para manter uma boa saúde. De acordo 
com o texto ao lado,

a. mudanças radicais de hábitos 
alimentares são incapazes de levar a 
uma rápida perda de peso.

b. o hábito de sempre comer toda a 
comida do prato é um exemplo de hábito 
alimentar muito saudável.

c. a primeira etapa para a mudança dos 
hábitos alimentares é refletir sobre esses 
hábitos, sejam eles bons ou ruins.

d. bons hábitos alimentares devem vir 
acompanhados de longas caminhadas para 
que a perda de peso seja bem-sucedida.

e. mudanças nos hábitos alimentares 
estabelecidos na infância só podem ser 
realizadas nesse mesmo período da vida.

X 
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Improving Your Eating Habits
When it comes to eating, we have strong habits. Some are good (“I 
always eat breakfast”), and some are not so good (“I always clean 
my plate”). Although many of our eating habits were established 
during childhood, it doesn’t mean it’s too late to change them.

Making sudden, radical changes to eating habits, such as eating 
nothing but cabbage soup, can lead to short term weight loss. 
However, such radical changes are neither healthy nor a good 
idea, and won’t be successful in the long run. Permanently 
improving your eating habits requires a thoughtful approach in 
which you Reflect, Replace, and Reinforce.

•  REFLECT on all of your specific eating habits, both bad and 
good; and, your common triggers for unhealthy eating.

• REPLACE your unhealthy eating habits with healthier ones.

• REINFORCE your new, healthier eating habits.

Disponível em: <www.cdc.gov/healthyweight/losing_weight/eating_habits.html>. 
Acesso em: 7 maio 2020.

Disponível em: <https://health.arizona.edu/sites/default/files/images/CHS-Coronavirus
-Prevention-Graphic.jpg>. Acesso em: 7 maio 2020.

QUESTÃO 5

O texto apresenta alguns 
cuidados que se devem tomar 
para prevenir a disseminação 
do coronavírus (COVID-19). O 
único que não está presente 
no texto é

a. lavar as mãos com 
frequência.

b. ficar em casa se estiver 
doente.

c. evitar tocar o rosto com 
as mãos sujas.

d. usar lenços de papel ao 
tossir ou espirrar.

e. usar máscaras de 
proteção adequadamente.

XOs elementos verbais e não verbais se complementam 
para apresentar e reforçar informações.TIP
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Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa e como a correta. Espera-se que, conforme 
a dica apresentada no boxe Tip, eles digam que os desenhos do cartaz fazem referência às alternativas a, b, c e d e que não há 
desenho referente ao uso de máscaras de proteção, o que indica que a alternativa e é a correta. Com relação à alternativa d, 
verifique se os alunos conhecem a palavra tissue ("lenço de papel", em português), que está presente no texto.

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa c como a correta. 
Espera-se que eles indiquem o trecho “REFLECT on all of your specific eating habits, both bad and good […]”, 
tendo compreendido que ele se refere à primeira etapa de uma abordagem em que a pessoa reflete (reflect), 
substitui (replace) e reforça (reinforce). Peça aos alunos que indiquem também trechos que levam à exclusão 
das demais alternativas. Espera-se que eles apontem os seguintes trechos para eliminar as alternativas a,

b e e, respectivamente: “Making sudden, radical changes to eating habits […] can lead to short term weight loss.”; “[...] 
some are not so good (‘I always clean my plate’).”; “Although many of our eating habits were established during childhood, it 
doesn't mean it's too late to change them”. Com relação à alternativa d, não há menção a longas caminhadas no texto. 

Aproveite para comentar com os alunos que a expressão “in the long run” corresponde a “a longo prazo”, em português.
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Disponível em: <https://childmind.org/article/boys-and-eating-disorders/>. 
Acesso em: 7 maio 2020.

Transtornos alimentares em homens são, 
geralmente, ignorados devido ao estereótipo. 
Segundo o texto,

a. estima-se que cerca de 3/4 de vítimas de 
transtornos alimentares sejam homens.

b. os transtornos alimentares costumam se 
manifestar da mesma forma em homens.

c. é mais provável que homens admitam 
sofrerem de algum tipo de transtorno 
alimentar.

d. é mais difícil detectar que homens são 
vítimas de transtornos alimentares do que 
mulheres.

e. o crescimento do número de pessoas com 
transtornos alimentares é mais acelerado 
entre mulheres do que entre homens.

X 

QUESTÃO 2

https://childmind.org/article/boys-and-eating-disorders/

Boys and Eating Disorders
They don't fit the stereotype, and are often overlooked

Christina Frank

When we think of those affected by eating 
disorders, we usually think of girls and young 

women. The fact is, females do make up the bulk of 
those who struggle with eating disorders, including 
anorexia, bulimia and binge eating. But disordered 
eating also affects boys and men.

Estimates vary, but it is believed that a quarter to 
a third of those struggling with an eating disorder 
are male. And disordered eating behaviors are 
increasing at a faster rate in males than females.

Because eating disorders often manifest themselves 
differently in boys, they are harder to detect by 
parents as well as healthcare providers. Stigma is 
another issue. Men may not want to be associated 
with a problem that primarily affects women, and 
men are less likely to admit weakness and seek help. 
[…]
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Busque relacionar cada alternativa de 
resposta a trechos e palavras-chave do texto. 
Assim, fica mais fácil eliminar as alternativas 
erradas e chegar à resposta certa.

TIP
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Disponível em: <www.gocomics.com/frank-and-ernest/2019/10/21>. Acesso em: 7 maio 2020.

No cartum, pode-se inferir que, ao dizer “Oh, a horror film!”, o personagem

a. perdeu seu telefone.

b. gosta de filmes de terror.

c. desiste de assistir ao filme.

d. conhecia a história do filme.

e. valoriza o uso do celular em sua vida.X 

Ao corrigir a questão 2, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa d como a correta. Espera-se que 
eles indiquem o trecho “Because eating disorders often manifest themselves differently in boys, they are harder to detect 
by parents as well as healthcare providers”. Com base na dica apresentada no boxe Tip, peça aos alunos que indiquem
também trechos que levam à exclusão das demais alternativas. Espera-se que eles apontem os seguintes trechos para 

Ao corrigir a questão 3, peça 
aos alunos que justifiquem 
a escolha da alternativa e
como a correta. Espera-se 
que eles compreendam que o 
personagem, ao saber que o 

often manifest themselves differently in boys […]”; “[…] Men may not want to be associated 
with a problem that primarily affects women, and men are less likely to admit weakness […]”; 
“[…] disordered eating behaviors are increasing at a faster rate in males than females”.

eliminar as alternativas a, b, c e e, respectivamente: “[...] a quarter to a third 
of those struggling with an eating disorder are male.”; “[...] eating disorders 

filme anunciado era sobre alguém que perdia seu telefone, considerou-o como 
um filme de terror. Se, para ele, a perda de um celular é uma situação terrível, 
pode-se concluir que o personagem valoriza o uso do celular em sua vida.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 4 e 5.

A relação entre saúde e educação é bastante estreita. Segundo a notícia apresentada, o 
Ministro da Educação da Nova Zelândia

a. recomendou a redução da ingestão de leite nas escolas.

b. recebeu telefonemas de apoio de um especialista em saúde infantil.

c. encorajou as escolas a banirem a oferta de bebidas que não sejam saudáveis para os alunos.

d. argumentou que o primeiro passo para melhorar a saúde infantil é evitar as cáries e o 
excesso de peso.

e. convidou um especialista em saúde infantil para estabelecer regras sobre bebidas a serem 
oferecidas na escola.

X 

De acordo com a notícia, Dr. Pat Tuohy

a. recomenda a eliminação total do açúcar da dieta das crianças nas escolas neozelandesas.

b. trabalha como especialista em saúde infantil e juvenil no Ministério da Educação da 
Nova Zelândia.

c. alerta que, dentre os problemas de saúde que afetam as crianças na Nova Zelândia, a 
obesidade é o mais preocupante.

d. acredita que apenas o policiamento constante por parte das escolas pode levar as 
crianças a aumentarem a ingestão de água.

e. destaca que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as escolas devem oferecer 
aos alunos ambientes de alimentação saudável.

X 

QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

Disponível em: <www.themorningbulletin.com.au/news/watercooler-should-schools-be-sugar-free/2973995>. Acesso em: 7 maio 2020.

www.themorningbulletin.com.au/news/watercooler-should-schools-be-sugar-free/2973995

WATERCOOLER: Should schools go sugar free?
THE New Zealand government’s top child health expert has backed calls for schools to go sugar-free.

Dr Pat Tuohy, chief child and youth health adviser for the Ministry of Health, said a water-only policy 
would be a “great first step” to tackling tooth decay and child obesity.

His comments come after their Ministry of Education encouraged schools to consider adopting healthy 
drinks policies. The ministry advised schools to offer only water or plain, reduced-fat milk.

According to the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) one in four Australian children are 
overweight or obese.

Dr Tuohy said obesity was particularly worrying in children because it was associated with a wide range of 
health issues.

“The World Health Organisation recommends schools create healthy food environments so introducing a 
water-only policy is a great first step for schools,” he said. […]
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Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa c como a correta. Espera-se que eles 
indiquem o trecho “[…] their Ministry of Education encouraged schools to consider adopting healthy drinks policies. The ministry 
advised schools to offer only water or plain, reduced-fat milk”. Como, de acordo com o trecho, o ministro encoraja as escolas a 

saudáveis e aconselha a oferta de apenas água e leite puro, 
com baixo teor de gordura, em outras palavras, ele encoraja 
as escolas a banirem bebidas não saudáveis para os alunos.

Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa e como a correta. 
Espera-se que eles indiquem o trecho “'The World Health Organisation recommends schools create healthy 
food environments […]' he said”. Destaque para os alunos que, nesse trecho, The World Health Organisation

adotarem 
bebidas 

corresponde à Organização Mundial da Saúde, em português, e que he se 
refere ao Dr. Pat Tuohy.
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PROVA ANTERIOR
Enem 2019 

2ª aplicação
QUESTÃO 1

No poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de

a. enumerar a diversidade de características físicas.

b. classificar as preferências de diferentes pessoas.

c. ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida.

d. destacar as singularidades de cada ser humano.

e. denunciar a intolerância às diferenças físicas.

X 

Classifying

Philip and Annie wear glasses
and so do Jim and Sue,
but Jim and Sue have freckles,
and Tracey and Sammy too.
Philip and Jim are in boy’s group
but Philip is tall like Sam
whilst Jim is small like Tracey and Sue
and Clare and Bill and Fran.
Sue is in Guides and football
whilst Helen fits in most things —
except she’s a girl and quite tall.

Jenny is curly and blonde and short
whilst Sally is curly but dark;
Jenny likes netball, writing and maths
but Sally likes no kind of work.
Philip and Sam are both jolly,
Fran’s best for a quiet chat:
now I
have freckles, like joking, am tall, curly, dark, 

in Guides, football
and play penny whistles and the piano…
how do I fit into all that?

NICHOLS, J. In: COLLIE, J.; LADOUSSE, G. Paths into Poetry. England: Oxford University Press, 1993.

Neste anúncio de emprego no 
Departamento de Polícia da cidade 
de Nova Iorque, um dos requisitos 
para se preencher a vaga é

a. ser capaz de se comunicar em 
inglês.

b. pagar a taxa de inscrição 
antecipadamente.

c. morar em Nova Iorque por 90 
dias após o teste.

d. ser experiente na área de 
combate às drogas.

e. ter diploma de ensino médio há 
quatro anos.

X 

NYPD 911 OPERATORS
Opportunities as a Police Communications Technician

Police Communications Technicians (911 Operators/Radio 
Dispatchers)

Starting Salary: $33,162 and can increase to $44,899

Requirements:

1.  Four year high school diploma.

2.  New York City residency is required within 90 days of 
appointment.

3. Must be able to understand and be understood in English.

4. Must pass a drug screening.

APPLICATION FEE: $47.00 - Payable on the day of the test.

QUESTÃO 2

Disponível em: www.nypdcivilianjobs.com. Acesso em: 17 out. 2013.

Ao corrigir a questão 1, peça aos alunos que justifiquem a escolha 
da alternativa d como a correta. Espera-se que eles percebam 
que a autora não se restringe a mencionar características físicas, 
nem relaciona essas características a estilos de vida, o que exclui 
as alternativas a e c. No poema, também não há classificação 
de preferências nem denúncia a qualquer tipo de intolerância, o 
que exclui as alternativas b e e. A autora descreve a variedade de 
características individuais de diversas pessoas e, portanto, pode-se 
concluir que busca destacar as singularidades de cada uma delas.

Ao corrigir a questão 2, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa a como a correta. 
Espera-se que eles indiquem o item 3 (“Must be able to understand and be understood in English.”). Aproveite 
para verificar se os alunos sabem o significado de requirements ("requisitos", em português).
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

April 22, 2012 

The Power of Pictures
by Vickie An

In February, the group took a photography field trip to Haiti’s La Visite national park. A student 
holds up a lizard as her classmates snap away.

It’s said that a picture is worth a thousand words. Conservation photographer Robin Moore believes 
this. He especially believes that the stories photographs can tell about the environment can inspire 
people to care for the earth. “It doesn’t matter what language you speak or what culture you come 
from, because a photo can speak to everyone,” Moore says.

O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but
e yet only evidenciam

a. um impedimento às transações comerciais em contexto internacional.

b. o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas.

c. uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês.

d. a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado.

e. um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial.X 

Observe o uso de 
conectores, como 
but e yet, e busque 
compreender as 
relações de sentido 
estabelecidas por 
eles no texto.

TIP

Disponível em: www.
globalenglish.com. 
Acesso em: 20 abr. 2015.

EN
EM

, 2
01

9 Ao corrigir a 
questão 3, peça aos 
alunos que justifiquem a 
escolha da alternativa e
como a correta. Espera-se 
que eles digam que os 
conectores but e yet são 
usados para expressar 
contraste. Eles também 
podem dizer que os dados 
apresentados do lado 
esquerdo (referentes às 
porcentagens 91% e 92%) 
são opiniões gerais sobre 
o uso do inglês no mundo 
corporativo, enquanto 
os dados apresentados 
do lado direito se 
referem a avaliações de 
situações específicas 
enfrentadas por empresas 
e funcionários. Aproveite 
para comentar que 
only (em português, 
"apenas") destaca que 
a porcentagem de 7% é 
pequena.
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AN, V. Disponível em: www.timeforkids.com. Acesso em: 1 maio 2012 (adaptado).

QUESTÃO 5

Na letra da canção Englishman in New 
York, a fala do eu lírico evidencia uma 
atitude de

a. exaltação dos hábitos de um 
outro povo.

b. dificuldade de adaptação à 
cultura alheia.

c. valorização da diversidade de 
costumes.

d. disponibilidade para aprender 
coisas novas.

e. predisposição a um 
comportamento solitário.

X 

Englishman in New York

I don’t drink coffee I take tea my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I’m an Englishman in New York

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk
I’m an Englishman in New York
[…]

I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York
I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety are rare in this society
At night a candle’s brighter than the sun

STING. Nothing Like the Sun. Studio Album. United States: A&M 
Records, 1987 (fragmento).

Busque identificar, no texto, palavras-chave 
relacionadas ao foco da questão. Isso pode 
ajudar você a encontrar trechos relevantes 
para a seleção da alternativa de resposta 
correta.

TIP

Reconhecendo o potencial da fotografia como uma linguagem universal, a organização 
mencionada intenciona levar

a. as gerações mais jovens a reconhecerem diferentes línguas e culturas.

b. os jovens a compreenderem melhor a relação entre o meio ambiente e suas vidas.

c. os estudantes haitianos a conhecerem seus parques nacionais.

d. os jornalistas locais a buscarem parcerias com organizações não governamentais.

e. os alunos de jornalismo do Haiti a usarem câmeras digitais em pesquisas.

X 

That’s the idea behind Frame of Mind. Moore cofounded the organization last year with 
environmental educator Deanna Del Vecchio and fellow nature photographer Neil Ever Osborne. 
The group is on a mission to help young people around the world connect with nature through 
photography workshops.

In August 2011, Frame of Mind hosted its very first workshop with 20 youth journalists in Jacmel, 
Haiti. The workshop was held in partnership with Conservation International and Panos Caribbean. 
Each student was given a digital camera to use for the week and was taught how to use it. During the 
session, the kids learned about the local environment and how it relates to their lives.

Ao corrigir a questão 4, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa b como a correta. 
Eles podem indicar os seguintes trechos: “The group is on a mission to help young people around the world 

Ao corrigir a questão 5, peça aos alunos que justifiquem a escolha da alternativa b como a correta. Com base na dica de 
identificação de palavras-chave apresentada no boxe Tip, os alunos podem indicar a palavra alien, repetida nos versos “I’m 
an alien, I’m a legal alien”. Ao se descrever como um alien, o eu lírico, que é inglês e está em Nova Iorque, demonstra sua 
dificuldade de adaptação a uma cultura diferente da sua.

connect with nature through photography 
workshops.” e “During the session, the kids 

learned about the local 
environment and how it 
relates to their lives”.
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Esta seção apresenta diversas expressões úteis que podem ser utilizadas nas situações de 
interação/produção oral indicadas a seguir. Nos boxes Le@rning on the Web desta seção, você 
encontra indicações de vídeos em que algumas dessas expressões são usadas em diferentes 
contextos. Além disso, os fragmentos apresentados ao longo desta seção também oferecem 
exemplos de uso contextualizado de algumas expressões.

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

 I (don’t) think/feel/believe/find (that)...

 It depends.

 Linking Ideas
 Addition: and

I usually follow tips 1 and 3.

Contrast: but

I usually follow tips 1 and 3, but I don’t follow tip 2 very often.

Reason: because

I think tip 1 is the most important one because once 

something is online, it could stay online forever.

Post-Reading, exercise 10 page 18

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso dos fillers you know, kind of e like em um vídeo com depoimentos de adolescentes sobre vestígios 

tecnológicos (digital footprint), disponível em: <www.youtube.com/watch?v=ottnH427Fr8> (Acesso em: 15 maio 2020).

Use as expressões sugeridas nesta seção dentro do contexto de cada exercício indicado. Note, entretanto, que as 
expressões não se restringem a um determinado exercício, podendo ser utilizadas em diversas situações de produção 
oral. Para facilitar a consulta durante os exercícios, você pode anotar algumas expressões em seu caderno.

TIP

USEFUL LANGUAGE

11

O uso de fillers, tais como 
err, well, you know, é 
comum e muito útil para dar 
tempo ao falante de pensar o 
que vai dizer em seguida.

TIP
 Giving Us Thinking Time (Fillers)

 Err...

 Well...

 Right...

 I mean…

Oral Skills, exercise 3 page 22

“The idea of, you know, posting 
and having a lot of people see it 
can definitely be kind of scary.”
Transcription from: <www.youtube.
com/watch?v=ottnH427Fr8> (0:00-0:04). 
Accessed on: May 15, 2020.

 You know…

 Kind of/kinda…

 Like…

 Let me see…

 Answering “Do you…?” Questions
 Different ways of saying “yes”

 Yes, I do.

 Yes, sure.

 Different ways of saying “no”
 No, I don’t.

 Nope.

Getting Started, exercise 2 page 15

 Yep.

 Yeah.

 Not really.

 No way!

Destaque para os alunos que as expressões apresentadas são agrupadas de acordo com as funções e situações em que costumam ser utilizadas e buscam apoiar 
os alunos em exercícios que solicitam interação/produção oral. Essas expressões, portanto, são apresentadas dentro do contexto de cada exercício indicado. 
A indicação da unidade, da seção, do número do exercício e da página facilita a identificação da atividade oral em foco. Destaque, entretanto, que algumas 

Comente com os alunos que há diferenças de graus de formalidade e certeza 
nas diversas formas de dizer “sim” e “não” sugeridas. Yep, Yeah, Nope são 
palavras usadas em contextos informais. Yes, sure ("Sim, com certeza") enfatiza 
a afirmação. Not really ("Não exatamente") sugere uma negativa atenuada, 
enquanto No way! ("De jeito nenhum") indica uma negativa enfática.

Comente com os alunos que, ao dar opiniões, pode-se relativizar o grau 
de certeza com expressões como It seems to me ("Parece para mim") ou It 
depends ("Depende").

Pergunte aos alunos que palavras ou expressões eles costumam 
usar em português para ganhar tempo para pensar quando estão 
falando. Eles podem indicar, por exemplo, “hmmm”, “é”, “né”, 
“então”, “tipo assim”, “quer dizer” etc.

expressões 
podem ser 
usadas em 
diferentes 
exercícios.
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LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso da expressão what is more na fala do naturalista inglês David Attenborough sobre o uso de 

plástico no planeta, disponível em: <www.youtube.com/watch?v=IW3jEIYBFzg> (Acesso em: 15 maio 2020).

12

 Answering Personal Questions
 My (first/last) name is...

 I’m… years old.

Oral Skills, exercise 8 page 23

 I’m from…

 My dream/passion is…

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

Taking it Further, exercise 3 page 27

 I (don’t) think/feel/believe/find (that)...

 It depends.

 Asking for Opinions
 Do you agree?

 What do you think?

 What do you think about...?

 What’s your view on…?

 How do you feel about…?

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

 I (don’t) think/feel/believe/find (that)...

 It depends.

Getting Started, exercise 2 page 29

 Asking for Clarification
 What do you mean?

 What are you trying to say?

 Can you give us an example?

 I’m sorry, but I don’t understand/get it.

 I’m afraid I don’t understand/get it.

 Giving Clarification
 What I mean is...

 What I’m trying to say is…

Post-Reading, exercise 10 page 32

 Showing Interest, Surprise or Sympathy
 Does it?/Do they?

 Really?

 I see.

Oral Skills, exercise 3 page 36

 Why?

 Wow!

 Cool!

 That’s interesting/amazing!

 Oh, no!

 What a shame!

“When it comes to
plastic pollution, 
people immediately 
think of recycling.”
From: <https://medium.
com/swlh/the-issue-
with-low-value-plastics-
3543847eaf8>. Accessed 
on: May 15, 2020.

 Introducing a Point
 Speaking of...

 Concerning...

 The question of...

 When it comes to...

 Adding a Point
 Also/As well...

 Besides/On top of that…

 Moreover/What is more…

 In addition…

 An additional point is…

 Another example of this is…

Taking it Further, exercise 3 page 41

T IP
Ao interagir com 
colegas, engaje-se 
na conversa e use 
expressões para 
demonstrar interesse 
pelo que está sendo dito.

Comente com os alunos que, ao dar opiniões, pode-se 
relativizar o grau de certeza com expressões como It seems to 
me ("Parece para mim") ou It depends ("Depende").

Incentive os alunos a usarem as expressões apresentadas em Asking for 
Clarification/Giving Clarification para pedirem e darem esclarecimento aos 
colegas sobre suas opiniões. Assim, a interação entre eles pode se tornar mais 

Destaque para os alunos que as expressões 
Oh, no! ("Oh, não!") e What a shame! ("Que 
pena!") têm conotação negativa.

Destaque para os alunos 
que as expressões usadas 
para ganhar tempo para 
pensar (Giving Us Thinking 
Time – Fillers) apresentadas 
na página anterior também 
podem ser úteis na atividade 
de interação oral proposta 
no exercício 3 (página 41).

significativa para todos. Destaque 
ainda para os alunos que as 
expressões usadas para dar opiniões 
(Giving Opinions) apresentadas nesta 
página também podem ser úteis na 
atividade de interação oral proposta 
no exercício 10 (página 32).
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 Stating Preferences
 I prefer... to...

 My preference is for...

Getting Started, exercise 2 page 55

 Asking about Likes and Dislikes
 What do you think of…?

 What’s/Who’s your favorite…?

 Expressing Likes
 I like/enjoy...

 I’m (really) into...

 I’m crazy about...

 I have a passion for...

 The thing I love/like 

most about… is…

 Expressing Dislikes
 I dislike/don’t like...

 I’m not into...

 ... drive(s) me crazy.

 I can’t stand...

Oral Skills, exercise 2 page 62

 Agreeing
 I agree.

 I agree with (you/that) completely/entirely.

 That’s true.

 Totally!

“I'm really into social media and the new 
technological tools for journalism.”
From: <https://fcp.finland.fi/author/florencia/>. 
Accessed on: May 15, 2020.

 Disagreeing
 I disagree/don’t agree.

 I disagree completely/entirely.

 I don’t see it that way.

 No way!

Post-Reading, exercise 9 page 58

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso da expressão the thing I love most about is... em um vídeo com depoimentos de 

adolescentes sobre redes sociais, disponível em: <www.youtube.com/watch?v=fBWQTb5WLg4> 
(Acesso em: 15 maio 2020).

 Supporting an Opinion
 It’s clear/obvious that…

 Clearly/Obviously, …

 The fact is that…

 As a matter of fact…

 Without a doubt, ...

 Asking for Agreement
 Do you agree/disagree 

(with me/that)?

 What do you say to that?

 Who do you agree with?

 Are you OK with this/that?

Taking it Further, exercise 3 page 67

 How much do you like...?

Ao dar uma 
opinião, busque 
apresentar 
argumentos para 
dar suporte a ela.

TIP

 I’d choose... over...

 My first choice would be…

Destaque para os alunos que completely, entirely, totally são advérbios usados 
para ênfase. A expressão No way! ("De jeito nenhum") reforça a discordância, 
enquanto a frase I don’t see it that way ("Não vejo dessa forma") busca suavizá-la.

Destaque para os alunos que as expressões usadas para apresentar preferências 
(Stating Preferences) listadas nesta página também podem ser úteis na atividade de 
interação oral proposta no exercício 2 (página 62).

Destaque para os alunos que as expressões usadas para dar opiniões (Giving Opinions) 
apresentadas na página anterior (e na próxima página) também podem ser úteis na atividade de 
interação oral proposta no exercício 3 (página 67). 

Incentive os alunos a usarem as frases indicadas em Asking for Agreement para perguntarem se os colegas concordam com as 
opiniões apresentadas durante a realização da atividade proposta no exercício 3 (página 67) e, assim, ampliarem a discussão 
com argumentos e contra-argumentos. Desse modo, a interação entre eles pode se tornar mais significativa para todos. 
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 Talking about Similarities
 They have a lot in common.

 They share the same…

 They’re all/both…

 They share common ground in…

 Asking for Opinions
  Do you agree?

  What do you think?

  What do you think about...?

  What’s your view on…?

  How do you feel about…?

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

 I (don’t) think/feel/believe/

find (that)... 

 It depends.

Getting Started, exercise 2 page 69

 Agreeing
 I agree.

 I agree with (you/that) completely/entirely.

 That’s true.

 Totally!

 Disagreeing
 I don’t agree/disagree.

 I disagree completely/entirely.

 I don’t see it that way.

 No way!

Taking it Further, exercise 3 page 81

“In my opinion, Marta is the greatest player of all time.”
From: <https://bleacherreport.com/articles/2702388-marta-orlando
-pride-agree-to-contract-after-free-transfer>. Accessed on: May 18, 2020.

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso dos fillers you know e like na fala do artista visual brasileiro Vik Muniz, disponível em: 

<www.youtube.com/watch?v=dTDNlD6yMxo> (Acesso em: 18 maio 2020).

 Giving Us Thinking Time (Fillers)
 Err...

 Well...

 Right...

 I mean…

Post-Reading, exercise 9 page 72

 You know…

 Like…

 Let me see…

 Giving Examples
 For example/instance...

 As an example...

 Take, for example, …

 One/another way…

 Making Generalizations
 In general/Generally…

 As a rule…

 In most cases…

Oral Skills, exercise 2 page 76

Comente com os alunos que, ao dar opiniões, pode-se relativizar o grau 
de certeza com expressões como It seems to me ("Parece para mim") ou It 
depends ("Depende"). Destaque para os alunos que as expressões usadas 
para concordar e discordar (Agreeing/Disagreeing) apresentadas nesta 
página e na página anterior também podem ser úteis na atividade de 
interação oral proposta no exercício 2 (página 69).

Pergunte aos alunos que palavras ou expressões 
eles costumam usar em português para ganhar 
tempo para pensar quando estão falando. Eles 
podem indicar, por exemplo, “hmmm”, “é”, “né”, 
“então”, “tipo assim”, “quer dizer” etc.

Destaque para os alunos que completely, entirely, totally são advérbios usados para 
ênfase. A expressão No way! ("De jeito nenhum") reforça a discordância, enquanto 
a frase I don’t see it that way ("Não vejo dessa forma") busca suavizá-la.
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Getting Started, exercise 2 page 99

“Without a doubt, Marie Curie was a scientist who lived and died for science.”
From: <https://inchemistry.acs.org/content/inchemistry/en/student-chapters/day-of-the-dead.html>. 
Accessed on: May 18, 2020.

 Supporting an Opinion
 It’s clear/obvious that…

 Clearly/Obviously, …

 The fact is that…

 As a matter of fact…

 Without a doubt, ...

 Agreeing
 I agree.

 I agree with (you/that) 

completely/entirely.

 That’s true.

 Totally!

 Disagreeing
 I don’t agree/disagree.

 I disagree completely/entirely.

 I don’t see it that way.

 No way!

 Showing Interest, Surprise or Sympathy
 Does it?/Do they?

 Really?

 I see.

 Why?

 Wow!

Post-Reading, exercise 9 page 102

 Cool!

 That’s interesting/amazing!

 Oh, no!

 What a shame!

 Enumerating Points/Events
 First/Firstly/First of all, …

 After (that)/Then/Next…

 Finally/Lastly/At the end…

Oral Skills, exercise 2 page 106

 Asking for Clarification
 What do you mean?

 What are you trying to say?

 Can you give us an example?

 I’m sorry, but I don’t 

understand/get it.

 I’m afraid I don’t understand/get it.

 Giving Clarification
 What I mean is...

 What I’m trying to say is…

Taking it Further, exercise 3 page 111

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso de after em uma animação sobre a vida de Rachel Carson, uma das fundadoras da 

consciência ambiental moderna, disponível em: <https://ed.ted.com/lessons/how-one-scientist-took-
on-the-chemical-industry-mark-lytle> (Acesso em: 18 maio 2020).

Destaque para os alunos que completely, entirely, totally são advérbios usados 
para ênfase. A expressão No way! ("De jeito nenhum") reforça a discordância, 
enquanto a frase I don’t see it that way ("Não vejo dessa forma") busca suavizá-la.

Destaque para os alunos que as expressões Oh, no! ("Oh, não!") e What a 
shame! ("Que pena!") têm conotação negativa.
Incentive os alunos a usarem as frases apresentadas em Showing Interest, 
Surprise or Sympathy para demonstrarem seus sentimentos em relação ao 
que for dito pelos colegas durante a discussão das questões do exercício 9

Destaque para os alunos que as expressões usadas para concordar 
e discordar (Agreeing/Disagreeing) apresentadas nesta página 
também podem ser úteis na atividade de interação oral proposta no 
exercício 3 (página 111).

(página 102). Assim, a interação entre eles pode 
se tornar mais significativa para todos. Destaque 
ainda que as expressões usadas para dar suporte 
a uma opinião (Supporting an Opinion) e para 
concordar e discordar (Agreeing/Disagreeing) 
apresentadas nesta página também podem ser 
úteis na atividade de interação oral proposta no 
exercício 9 (página 102).
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 Giving Examples
 For example/instance...

 As an example...

 Take, for example, …

 One/another way…

Getting Started, exercise 2 page 113

“‘I think the main thing that I can do is inspire people to see classical 
music as something that they can also do,’ says Kanneh-Mason. 
‘Because I think if you are a young black person, for example, you might 
find it difficult to imagine yourself as a classical musician […].”
From: <www.gramophone.co.uk/features/article/sheku-kanneh-mason-interview-
just-playing-beautifully-is-kind-of-boring-i-want-to-play-with-as-much-character-as-
possible>. Accessed on: May 18, 2020.

 Taking Turns
 I’ll go first.

 You start/begin.

Oral Skills, exercise 1 page 120

 Enumerating Points/Events
 First/Firstly/First of all…

 After (that)/Then/Next…

 Finally/Lastly/At the end…

Oral Skills, exercise 2 page 120

 Asking for Repetition
 Could you say that again?

 Can you please repeat that?

 Pardon me?

 Rephrasing
 What I mean/want to say is…

 In other words…

 Let me put this way…

 Checking for Understanding
 Do you get it?

 Does that make sense?

 Do you know what I mean?

Post-Reading, exercise 10 page 116

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso de also, as well e as well as em um vídeo em que o violoncelista inglês 

Sheku Kanneh-Mason fala sobre a experiência de tocar no casamento real, disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=srXGjwX7HVs> (Acesso em: 18 maio 2020).

TIP Use outras palavras para dizer o que você já disse sempre que sentir necessidade de 
ser mais claro e pergunte ao seu interlocutor se ele compreendeu o que foi dito. 

 Introducing a Point
 Speaking of...

 Concerning...

 The question of...

 When it comes to...

 Adding a Point
 Also/As well (as)...

 Besides/On top of that…

 Moreover/What is more…

 In addition…

Taking it Further, exercise 3 page 125

 An additional point is…

 Another example of this is…

 Do you want to start/begin?

 Do you want to add something?

Destaque para os alunos que as expressões usadas para concordar e discordar 
(Agreeing/Disagreeing) apresentadas na página anterior também podem ser 
úteis na atividade de interação oral proposta no exercício 10 (página 116).

Destaque a importância de se sinalizar a vez de 
quem vai falar (ou seja, explicitar de quem é o turno 
de fala) para evitar interrupções e falas sobrepostas.
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 Stating a Reason
 Because…

 Since…

 Because of/Due to…

 The reason… is (that)…

Getting Started, exercise 2 page 139

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso de because of  e because em uma entrevista em que o jovem Sparsh Shah fala 

sobre sua história de vida, disponível em: <www.youtube.com/watch?v=GCOiWW6TBcQ&t=154s> 
(Acesso em: 18 maio 2020).

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

 I (don’t) think/feel/believe/find (that)...

 It depends.

Post-Reading, exercise 10 page 142

“Oh, it seems to me
That sorry seems to be the hardest word.”
From: <www.azlyrics.com/lyrics/eltonjohn/sorryseems
tobethehardestword.html>. Accessed on: May 18, 2020.

 Talking about Similarities
 They have a lot in common.

 They share the same…

 They’re all/both…

 They share common ground in…

Oral Skills, exercise 1 page 146

 Making Generalizations
 In general/Generally…

 As a rule…

 In most cases…

Taking it Further, exercise 3 page 151

 Expressing Likes
 I like/enjoy...

 I’m (really) into...

 I’m crazy about...

 I have a passion for...

 The thing I love/like most 

about… is…

 Expressing Dislikes
 I don’t like/dislike...

 I’m not into...

 ... drive(s) me crazy.

 I can’t stand...

 Stating Preferences
 I prefer... to...

 My preference is for...

 I’d choose... over...

 My first choice would be…

Oral Skills, exercise 3 page 147

Comente com os alunos que, ao dar opiniões, pode-se relativizar o 
grau de certeza com expressões como It seems to me ("Parece para 
mim") ou It depends ("Depende").

Destaque para os alunos que as expressões usadas para apresentar uma razão 
(Stating a Reason) apresentadas nesta página e aquelas usadas para dar suporte a 
uma opinião (Supporting an Opinion) listadas na próxima página também podem 
ser úteis na atividade oral proposta no exercício 3 (página 147).

Destaque para os alunos que as expressões 
usadas para apresentar uma razão e dar 
opiniões (Stating a Reason, Giving Opinions) 
listadas nesta página também podem ser úteis 
na atividade de interação oral proposta no 
exercício 3 (página 151).
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LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso de first e then em um vídeo com dicas sobre 

gerenciamento de tempo, disponível em: <www.youtube.
com/watch?v=RiI1NkaDXlQ> (Acesso em: 18 maio 2020).

 Supporting an Opinion
 It’s clear/obvious that…

 Clearly/Obviously, …

 The fact is that…

Pre-Reading, exercise 2 page 154

“‘As a matter of fact, the future is 
vested in today’s youth.”
From: <www.mjconference.org/2017/07/
global-citizenglobal-human-by-amina-
hamila/>. Accessed on: May 18, 2020.

 Enumerating Points/Events
 First/Firstly/First of all…

 After (that)/Then/Next…

 Finally/Lastly/At the end…

Oral Skills, exercise 3 page 160

 Asking for Opinions
 Do you agree?

 What do you think?

 What do you think about...?

 What’s your view on…?

 How do you feel about…?

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

 I (don’t) think/feel/believe/find (that)...

 It depends.

Taking it Further, exercise 4 page 165

 Expressing Belief
 I believe you/that...

 I can imagine.

Getting Started, exercise 2 page 153

 That’s true.

 For sure.

 Introducing a Point
 Speaking of...

 Concerning...

 The question of...

 When it comes to...

Post-Reading, exercise 9 page 156

 Adding a Point
 Also/As well...

 Besides/On top of that…

 Moreover/What is more…

 In addition…

 An additional point is…

 Another example of this is…

 Taking Turns
 I’ll go first.

 You start/begin.

Oral Skills, exercise 1 page 160

 Do you want to start/begin?

 Do you want to add something?

 Talking about Plans
 I’m going to…

 I hope to…

  I intend to…

 I’m thinking about…

 Showing Enthusiasm
 Yeah!

 Wow!

 Hooray!

 Cool/sweet/excellent/awesome!

Oral Skills, exercise 2 page 160
Demonstre entusiasmo 
para mostrar ao seu 
interlocutor que tem 
interesse no que ele 
diz e, assim, manter a 
conversa.

TIP

 As a matter of fact, …

 Without a doubt, ...

Destaque para os alunos que as expressões usadas para falar 
sobre semelhanças e dar opiniões (Talking about Similarities, 
Giving Opinions) apresentadas na página anterior também podem 
ser úteis na atividade de interação oral proposta no exercício 2 
(página 153).

Destaque para os alunos que as expressões usadas para apresentar uma razão e dar 
opiniões (Stating a Reason, Giving Opinions) listadas na página anterior e aquelas 
usadas para dar suporte a uma opinião (Supporting an Opinion) apresentadas nesta 

Destaque a importância de se sinalizar a vez de quem vai 
falar (ou seja, explicitar de quem é o turno de fala) para 
evitar interrupções e falas sobrepostas.

Comente com os alunos que, ao dar opiniões, 
pode-se relativizar o grau de certeza com 
expressões como It seems to me ("Parece para 
mim") ou It depends ("Depende").

página também podem ser úteis na atividade de interação oral proposta 
no exercício 9 (página 156).
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 Expressing Doubt
 I’m not sure (about that).

 I doubt that.

 I’m not sure if/why…

 I’m not convinced that…

 Making a Contrast
 On the one hand...; on the 

other…/On the other hand…

 Unlike…

 However, …

Getting Started, exercise 2 page 183

 Giving Examples
 For example/instance...

 As an example...

Post-Reading, exercise 9 page 186

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

 I (don’t) think/feel/believe/find (that)...

 It depends.

Oral Skills, exercise 1 page 190

 Asking for Agreement
 Do you agree/disagree (with me/that)?

 What do you say to that?

 Who do you agree with?

 Are you OK with this/that?

Taking it Further, exercise 3 page 195

 Asking “What’s wrong?”
 What’s wrong/the matter/problem?

 What’s on your mind?

 Anything bothering you?

Oral Skills, exercise 2 page 190

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso da expressão I’m not sure em um vídeo com depoimentos de adolescentes sobre aspirações 

de carreira, disponível em: <www.youtube.com/watch?v=W_WY3BozxXY> (Acesso em: 19 maio 2020).

“I believe that the jobs of the future will come from the minds 
of people who today we call analysts and specialists, but 
only if we give them the freedom and protection that they 
need to grow into becoming explorers and inventors.”
From: <www.ted.com/talks/david_lee_why_jobs_of_the_future_
won_t_feel_like_work/transcript>. Accessed on: May 19, 2020.

 Making Suggestions
 Let’s...

 What about...?

 How about...?

 Why don’t you/we...?

 Responding to Suggestions
 That’s a good idea.

 That sounds great.

 No, I don’t think so.

 I’m not sure about that.

 I'd rather...

 Asking for Repetition
 Could you say that again?

 Can you please repeat that?

 Pardon me?

Oral Skills, exercise 8 page 191

 Rephrasing
 What I mean/want to say is…

 In other words…

 Let me put this way…

 Checking for Understanding
 Do you get it?

 Does that make sense?

 Do you know what I mean?

 Although/Even though…

 Despite/In spite of…

 Take, for example, …

 One/another way...

Destaque para os alunos que as expressões usadas para dar 
opiniões (Giving Opinions) apresentadas nesta página também 
podem ser úteis na atividade de interação oral proposta no 
exercício 9 (página 186).

Comente com os alunos que, ao dar opiniões, pode-se 
relativizar o grau de certeza com expressões como It seems to 
me ("Parece para mim") ou It depends ("Depende"). 

Comente com os alunos as diferenças de uso dos conectores indicados em 
Making a Contrast. Explique que on the one hand...; on the other... são expressões 
usadas em conjunto e equivalem a “Por um lado...; por outro...” e que também 
é possível usar apenas a expressão On the other hand (“Por outro lado...”). 
Unlike corresponde a “diferente de” e however, a "entretanto". Destaque ainda 
que although/even though (equivalentes a “embora”) e despite/in spite of 
(equivalentes a “apesar de”) indicam contraste estabelecendo uma relação de 
concessão. Finalmente, peça aos alunos exemplo(s) de outro(s) conector(es) 

que expresse(m) contraste. Eles podem indicar, por exemplo, but, yet e 
on the contrary.

Destaque para os alunos que, dentre as expressões sugeridas para se 
responder a sugestões, That’s a good idea e That sounds great indicam 

Destaque para os alunos que as expressões 
usadas para dar opiniões e dar exemplos (Giving 
Opinions, Giving Examples) apresentadas nesta 
página também podem ser úteis na atividade 
de interação oral proposta no exercício 3
(página 195).

Destaque para 
os alunos que 
as expressões 
usadas para 
dar opiniões 
(Giving Opinions) 
apresentadas 
nesta página 
também podem 
ser úteis na 
atividade de interação oral proposta no exercício 2 (página 183).

aprovação, concordância, enquanto No, I don’t think so indica discordância. Já I’m not sure about that indica dúvida e 
a expressão I'd rather... pode ser utilizada para introduzir uma alternativa preferida à sugestão feita.
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LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso de although e even though em um vídeo sobre transtorno de ansiedade generalizada, 

disponível em: <www.youtube.com/watch?v=9mPwQTiMSj8> (Acesso em: 19 maio 2020).

“CP: Actually from school. I’m doing a 
project for Anxiety Canada, coming up with 
marketing ideas. I’m super excited about it.  
JB: Wow. Okay. So what degree are you 
working towards?
CP: I’m taking a marketing management 
program.”
From: <www.anxietycanada.com/articles/season-1-
episode-8-camila-melo/>. Accessed on: May 19, 2020.

 Supporting an Opinion
 It’s clear/obvious that…

 Clearly/Obviously, …

 The fact is that…

 As a matter of fact…

 Without a doubt, ...

 Expressing Belief
 I believe you/that...

 I can imagine.

 That’s true.

 For sure.

Getting Started, exercise 2 page 197

 Making Generalizations
 In general/Generally…

 As a rule…

 In most cases…

Post-Reading, exercise 9 page 200

 Making a Contrast
 On the one hand...; on the other…

 Unlike…

 However, …

Taking it Further, exercise 3 page 209

 Showing Interest, Surprise or Sympathy
 Does it?/Do they?

 Really?

 I see.

 Why?

 Cool!

Vocabulary Study, exercise 2 page 201

 Wow!

 That’s interesting/amazing!

 Oh, no!

 What a shame!

 Asking “What’s Wrong?”
 What’s wrong/the matter/problem?

 What’s on your mind?

 Anything bothering you?

Oral Skills, exercise 2 page 204

 Making Suggestions
 Let’s...

 What about...?

 How about...?

 Why don’t you/we...?

 Responding to Suggestions
 That’s a good idea.

 That sounds great.

 No, I don’t think so.

 I’m not sure about that.

 I'd rather...

 Referring to a Source
 According to…

 (The infographic/research) shows/reveals (that)…

 Based on the text/study/research…

Pre-Reading, exercise 1 page 198 T IP
Ao falar sobre um determinado assunto, 
busque fazer referência a informações 
relevantes apresentadas em fontes 
confiáveis para enriquecer a discussão.

 Although/Even though…

 Despite/In spite of…

Destaque para os alunos que as expressões 
usadas para dar opiniões (Giving Opinions) 
apresentadas na página anterior também 
podem ser úteis na atividade de interação oral 
proposta no exercício 2 (página 197).

Destaque para os alunos que as expressões usadas para dar suporte 
a uma opinião e expressar crença (Supporting an Opinion, Expressing 
Belief) apresentadas nesta página também podem ser úteis na 

Destaque para os alunos que as expressões Oh, no! (“Oh, não!”) e What 
a shame! (“Que pena!”) têm conotação negativa. Destaque também que 
as expressões usadas para fazer generalizações (Making Generalizations) 
apresentadas nesta página também podem ser úteis na atividade de 
interação oral proposta no exercício 2 (página 201).

Destaque para os alunos que, dentre as expressões sugeridas para se responder a sugestões,
That’s a good idea e That sounds great indicam aprovação, concordância, enquanto No, I 
don’t think so indica discordância. Já I’m not sure about that indica dúvida e a expressão I’d 

Comente com os alunos as diferenças de uso dos conectores indicados em Making 
a Contrast. Explique que On the one hand...; on the other... são expressões usadas em 

Destaque ainda que although/even though (equivalentes a 
“embora”) e despite/in spite of (equivalentes a “apesar de”) indicam 
contraste estabelecendo uma relação de concessão. Finalmente, 

utilizada para introduzir 
uma alternativa preferida à 
sugestão feita.

atividade de interação 
oral proposta no
exercício 1 (página 198). 

rather... pode ser 

conjunto e equivalem a “Por um lado...; por outro...” e que também é possível usar apenas a expressão 
On the other hand (“Por outro lado...”). Unlike corresponde a “diferente de” e however, a "entretanto". 

peça aos alunos exemplo(s) de outro(s) conector(es) que expresse(m) contraste. Eles podem indicar, por exemplo, but, yet e on the contrary.
Destaque também para os alunos que as expressões usadas para dar suporte a uma opinião e expressar crença (Supporting an Opinion, 
Expressing Belief) apresentadas nesta página também podem ser úteis na atividade de interação oral proposta no exercício 3 (página 209).
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 Stating a Reason
 Because…

 Since…

 Because of/Due to…

 The reason … is (that)…

Getting Started, exercise 2 page 223

 Giving Examples
 For example/instance...

 As an example...

 Take, for example, …

 One/another way…

 Expressing Belief
 I believe you/that...

 I can imagine.

 That’s true.

 For sure.

Post-Reading, exercise 10 page 226

 Introducing a Point
 Speaking of...

 Concerning...

 The question of...

 When it comes to...

 Adding a Point
 Also/As well...

 Besides/On top of that…

 Moreover/What is more…

 In addition…

 An additional point is…

 Another example of this is…

Oral Skills, exercise 3 page 230

 Making Suggestions
 Let’s...

 What about...?

 How about...?

 Why don’t you/we...?

 Responding to Suggestions
 That’s a good idea.

 That sounds great.

 No, I don’t think so.

 I’m not sure about that.

 I'd rather...

Taking it Further, exercise 4 page 235

“Al Harrison: Good. Because I don’t need another smart girl with a calculator.”
From: <https://web.archive.org/web/20200715191737/https://s3.foxmovies.com/foxmovies/production/
films/123/assets/hidden_figures_screenplay.pdf-5183735384.pdf>. Accessed on: May 19, 2020.

 Taking Turns
 I’ll go first.

 You start/begin.

Oral Skills, exercise 1 page 230

 Do you want to start/begin?

 Do you want to add something?

 Showing Enthusiasm
 Yeah!

 Wow!

Oral Skills, exercise 2 page 230

 Hooray!

 Cool/sweet/excellent/awesome!

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso de pausas no discurso da atriz queniano-mexicana Lupita Nyong’o ao receber 

o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme 12 Anos de Escravidão, disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=73fz_uK-vhs> (Acesso em: 19 maio 2020).

TIPUse pausas para 
respirar, planejar o que vai 
dizer e enfatizar alguns 
trechos da sua fala.

Destaque a importância de se sinalizar a vez de quem 
vai falar (ou seja, explicitar de quem é o turno de fala) 
para evitar interrupções e falas sobrepostas.

Destaque para os alunos que, dentre as expressões sugeridas 
para se responder a sugestões, That’s a good idea e That 
sounds great indicam aprovação, concordância, enquanto No, 
I don’t think so indica discordância. Já I’m not sure about that
indica dúvida e a expressão I'd rather... pode ser utilizada para 
introduzir uma alternativa preferida à sugestão feita.
Destaque também que as expressões usadas para dar 
exemplos (Giving Examples) apresentadas nesta página 
também podem ser úteis na atividade de interação oral 
proposta no exercício 4 (página 235).
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 Referring to a Source
 According to…

 (The infographic/research) 

shows/reveals (that)…

 Based on the text/study/

research…

112

 Asking for Clarification
 What do you mean?

 What are you trying to say?

 Can you give us an example?

 I’m sorry, but I don’t understand/get it.

 I’m afraid I don’t understand/get it.

 Giving Clarification
 What I mean is...

 What I’m trying to say is…

Getting Started, exercise 2 page 237

 Asking for Repetition
 Could you say that again?

 Can you please repeat that?

 Pardon me?

Post-Reading, exercise 9 page 240

 Rephrasing
 What I mean/want to say is…

 In other words…

 Let me put this way…

 Checking for Understanding
 Do you get it?

 Does that make sense?

 Do you know what I mean?

“According to a research summary compiled by the National Initiative for 
Eating Disorders in 2017, between 2% and 3% of Canadians […] meet the 
diagnostic criteria for an eating disorder.”
From: <www.parcofontario.com/eating-disorders-symptoms-risks-and-treatments/>. Accessed 
on: May 19, 2020.

 Enumerating Points/Events
 First/Firstly/First of all…

 After (that)/Then/Next…

 Finally/Lastly/At the end…

 Making Generalizations
 In general/Generally…

 As a rule…

 In most cases…

Oral Skills, exercise 1 page 244

 Giving Opinions
 In my opinion/view, ...

 From my point of view, ...

 It seems to me (that)…

Pre-Reading, exercise 1 page 238

 I (don’t) think/feel/believe/find (that)...

 It depends.

LE@RNING 
ON THE WEB Observe o uso de according to em um vídeo sobre diferentes tipos de transtornos alimentares, 

disponível em: <www.youtube.com/watch?v=0SRmccgFIs8> (Acesso em: 19 maio 2020).

 Asking for Agreement
 Do you agree/disagree (with me/that)?

 What do you say to that?

Taking it Further, exercise 3 page 249

 Who do you agree with?

 Are you OK with this/that?

Destaque para os alunos que as 
expressões usadas para dar opiniões 
(Giving Opinions) apresentadas nesta 
página e aquelas usadas para apresentar 
uma razão (Stating a Reason) listadas na 
página anterior também podem ser úteis 
na atividade de interação oral proposta 
no exercício 2 (página 237).

Comente com os alunos que, ao dar opiniões, pode-se relativizar o 
grau de certeza com expressões como It seems to me ("Parece para 
mim") ou It depends ("Depende").

Destaque para os alunos que as expressões usadas para dar opiniões (Giving 
Opinions) apresentadas nesta página e aquelas usadas para fazer sugestões e 
responder a sugestões (Making Suggestions, Responding to Suggestions) listadas 
na página anterior também podem ser úteis na atividade de interação oral 
proposta no exercício 9 (página 240).

Destaque para os alunos que as expressões usadas para introduzir um tópico e acrescentar 
um tópico (Introducing a Point, Adding a Point) apresentadas na página anterior também 
podem ser úteis na atividade de interação oral proposta no exercício 1 (página 244).

Destaque para os alunos que as expressões usadas para dar 
opiniões (Giving Opinions) apresentadas nesta página também 
podem ser úteis na atividade de interação oral proposta no 
exercício 3 (página 249).
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Na unidade 1 (Be Smart Online), você falou sobre 
como usar a internet de forma inteligente. Agora, 
leia a tarefa abaixo (TASK), pesquise o conceito de 
cidadania digital e comece a planejar o projeto How 
to Be a Smart Digital Citizen.

Siga as instruções a seguir para desenvolver 
o projeto proposto.

1. Produce it! Write a draft of the text with your 
recommendations on how to be a smart digital citizen. Make a 
poster or a slide presentation to teach people how to behave on 
the web in a responsible and critical way.

2. Share it locally! Organize an exhibition at your school 
to show what you and your classmates have created. Invite 
teachers, family members, friends and other people from your 
community to get to know about your recommendations.

3. Share it globally! Use the Internet to create and/or share 
your slide presentation or poster. It can be published, for 
example, on the school website/blog or on websites like 
<www.slideshare.net> or <https://speakerdeck.com>. Use 
English to create your slide presentation or poster so that 
people all over the world can get inspired by your ideas.

From: <www.iste.org/explore/infographic-im-digital
-citizen>. Accessed on: May 21, 2020.

PROJECT 1

How to Be a Smart Digital Citizen

TASK: In small groups, think of practical 
recommendations to help people be smart digital citizens 
and make a poster or slide presentation to share your 
ideas. You can also publish it on the school’s website/
blog. You can find some examples of slide presentations 
on the topic at <www.slideshare.net/MsCCostello/digital
-citizenship-37021820> (Accessed on: May 21, 2020).

Reflita sobre o desenvolvimento do 
projeto a partir das questões a seguir.

•  O que você aprendeu sobre cidadania 
digital?

•  Como foi a apresentação dos projetos 
na escola?

•  Como as pessoas reagiram ao trabalho 
publicado na internet?

•  Você faria algo de modo diferente? Em 
caso afirmativo, o quê?

•  Você acredita que pode colocar em 
prática novas recomendações sobre 
como se comportar na internet?

Para ter acesso a um cartaz sobre cidadania digital, visite: 
<https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1818747/Downloads/
DigCitCommit_Poster.pdf> (Acesso em: 5 maio 2020).

LE@RNING ON THE WEB

PROJECTS
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Esta seção visa proporcionar aos alunos oportunidades de ampliarem a reflexão sobre temas já abordados ao longo do 
livro e realizarem projetos em grupo que demandam compreensão e análise das tarefas propostas, planejamento de ações, 
trabalho colaborativo, solução de problemas, apresentação e divulgação do produto elaborado e avaliação do processo, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento do pensamento computacional. Na fase de planejamento e execução, busque orientar os alunos a refletirem 
sobre a tarefa proposta, definirem as etapas de trabalho em grupo, delimitarem prazos, atribuírem tarefas para todos, estabelecerem relações entre diferentes 
áreas do conhecimento, buscarem e compararem possíveis soluções. Destaque para eles que, por meio dos projetos, pretende-se reforçar as relações entre as 

diferentes áreas de conhecimento e entre a escola e a comunidade. Na fase de autoavaliação (Think about It!), 
incentive-os a aprenderem com as experiências vividas e aplicarem, em novas situações, os conhecimentos construídos.

Em Project 1, o objetivo é desenvolver um projeto de natureza interdisciplinar a partir de um tema abordado na primeira parte do livro (PART 1).

Respostas pessoais.

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.

D3_4085_ING_EM_LA_276a281_PROJECTS.indd   276D3_4085_ING_EM_LA_276a281_PROJECTS.indd   276 25/08/20   14:1425/08/20   14:14



Projects   277

Na unidade 2 (Stop Plastic Pollution!), você falou sobre 
poluição por plástico. Agora, leia a tarefa ao lado (TASK) 
e comece a planejar o projeto Turning Plastic into Art.

Siga as instruções a seguir para desenvolver 
o projeto proposto.

1. Produce it! Write a draft of the DIY tutorial. Notice that 
we use verbs in the imperative to write the instructions 
(e.g. cut, use, glue, etc.). Make a poster or a video to teach 
people how to create what you and your classmates have 
designed. You can find some useful tips for writing tutorials 
at: <https://offbeatempire.com/how-to-write-a-diy-tutorial/> 
and <https://instrktiv.com/en/tutorial-video/> (Accessed on: 

May 21, 2020).

2. Share it locally! Organize an exhibition at your school 
to show what you and your classmates have created. Invite 
teachers, family members, friends and other people from 
your community to get to know about your “green creations”.

3. Share it globally! Use the Internet to create and/or share 
your tutorial. Use English to make the tutorial so that people 
all over the world can get inspired by your ideas.

PROJECT 2

Turning Plastic into Art

TASK: In small groups, think 
of creative ways to reuse plastic 
bottles or other things made of 
plastic that we usually throw 
away and create a DIY (do it 
yourself) tutorial (poster or 
video) to share your ideas. 
You can either write a tutorial 
with pictures or create a 
video tutorial with subtitles 
and publish it on the school’s 
website/blog. You can find some 
examples of tutorials at <www.
happyfamilyart.com/diy-jewelry/
earrings/recycle-plastic-bottle-
into-earrings-tutorial/>, <https://
craftivitydesigns.com/diy
-macrame-herb-garden-recycled
-bottles/> and <www.youtube.
com/watch?v=d51v9VI7GI8> 
(Accessed on: May 21, 2020).
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Para conhecer diversas formas de reutilizar garrafas 
plásticas, visite: <www.foshbottle.com/blog/60-ways-to
-reuse-plastic-bottles>; <www.youtube.com/watch?v=
_pGhJTmPWOA> (Acesso em: 21 maio 2020).

LE@RNING ON THE WEB

THINK ABOUT IT!

Reflita sobre o desenvolvimento do 
projeto a partir das questões a seguir.

•  Como você se sentiu ao transformar 
material plástico em arte?

•  Como foi a apresentação dos projetos 
na escola?

•  Como as pessoas reagiram ao 
trabalho publicado na internet?

•  Você faria algo de modo diferente? Em 
caso afirmativo, o quê?

•  Você acredita que poderá transformar 
material plástico em arte no futuro? 

Respostas pessoais.

Em Project 2, o objetivo é desenvolver um projeto de natureza interdisciplinar 
a partir de um tema abordado na primeira parte do livro (PART 1).

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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Siga as instruções a seguir para desenvolver o projeto proposto.

1. Produce it! Write a draft of the short paragraphs. Mention the women’s 
names, dates and places of birth and/or death and why they are important 
to our history. It’s also a great opportunity to write about an inspiring 
female figure from your community! Add pictures of the women you are 
writing about to illustrate the paragraphs. Then gather all the texts you 
and your classmates have written to pin them to the map of Brazil. 

2. Share it locally! Organize an exhibition at your school to show what 
you and your classmates have created. Invite teachers, family members, 
friends and other people from your community to get to know about the 
inspiring women you and your classmates wrote about.

3. Share it globally! Use the Internet to create and/or share your 
map. You can also publish it on the school’s website/blog. Use English 
to create your map so that people all over the world can meet some 
inspiring Brazilian women.

PROJECT 3

Inspiring Women from Brazil
TASK: In small groups, 

think of women who were/
are influential in Brazil and 
make a map of inspiring 
women from the different 
regions of Brazil. Write 
a short paragraph about 
each woman you admire. 
You and your classmates 
should choose at least one 
woman from each region 
of Brazil. You can also 
publish the map on the 
school’s website/blog. You 
can search for influential 
Brazilian women at <www.
thefamouspeople.com> 
and <www.britannica.
com> (Accessed on: May 
21, 2020). You can find two 
examples on the left.

Para conhecer alguns exemplos de mulheres brasileiras importantes para a história, visite: <https://www2.
camara.leg.br/a-camara/visiteacamara/cultura-na-camara/arquivos/mulheres-pioneiras-elas-fizeram-
historia> (Acesso em: 5 maio 2020).

LE@RNING ON THE WEB

Na unidade 5 (Women in STEM), você falou sobre mulheres de 
destaque nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática). Agora, leia a tarefa ao lado (TASK) e comece a 
planejar o projeto Inspiring Women from Brazil.

Sources: <www.britannica.com/biography/Zilda-Arns>; <www.famousbirthdays.com/people/iza.html>.
Accessed on: May 21, 2020.

THINK ABOUT IT!
Reflita sobre o desenvolvimento 
do projeto a partir das questões 
a seguir.

•  O que você aprendeu ao 
pesquisar sobre mulheres 
inspiradoras de diferentes 
regiões do Brasil?

•  Como foi a apresentação dos 
projetos na escola?

•  Como as pessoas reagiram ao 
trabalho publicado na internet?

•  Você faria algo de modo diferente? 
Em caso afirmativo, o quê?

•  Você acredita que, nos dias 
de hoje, mais mulheres estão 
recebendo reconhecimento pelo 
trabalho que realizam?

Zilda Arns (1934-2010) was a 
pediatrician and aid worker from 
Santa Catarina. Her humanitarian 
work included the children, the 
poor and the elderly.

Isabela Cristina (1990), known 
by her stage name IZA, is a 
Brazilian singer from Rio de 
Janeiro. Most of her R&B songs 
are about female empowerment 
and racial issues.
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Rio Grande 
do Norte

Paraíba

Pernambuco
Alagoas

Sergipe

Ceará

Maranhão

Piauí

Bahia
Tocantins

Goiás
Distrito
Federal

Minas GeraisMato Grosso 
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São PauloParaná
Santa Catarina

Rio Grande 
do Sul

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Pará

Amapá

Amazonas

Acre
Rondônia Mato Grosso

Respostas pessoais.

Em Project 3, o objetivo é desenvolver um projeto de natureza interdisciplinar 
a partir de um tema abordado na segunda parte do livro (PART 2).

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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Siga as instruções a seguir para desenvolver o projeto 
proposto.

1. Produce it! Exchange lists of songs with another group and 
choose the favorite ones together. With the whole class, choose the 
class’s favorite lyrics, group them by topic and make a booklet with 
them. You can print it out or publish it on the school’s website/blog.

2. Share it locally! Organize a sing-along event at your school with 
the selected songs and share the booklet you and your classmates 
have created. Invite teachers, family members, friends and other 
people from your community to sing along, express their feelings 
and celebrate this experience together.

3. Share it globally! Use the Internet to share your booklet with 
people all over the world. You can also publish pictures, audio or 
video recordings of the sing-along event on the school’s website/blog. 
Always ask for people’s permission before publishing anything online.

PROJECT 4

Empowering Songs

TASK: In small groups, 
think of empowering songs 
in English to make a booklet 
with them and organize 
a sing-along event at 
your school. You and your 
classmates should make 
a list of songs in English 
that bring about the idea 
of self-empowerment. The 
songs can be about self-love, 
self-acceptance, overcoming 
obstacles, rejecting negative 
stereotypes etc. Try to 
organize a collection of 5-10 
lyrics from different genres 
(rap, rock, pop, country, etc.). 
You can search for lyrics at 
<www.lyrics.com>, <www.
azlyrics.com> and <https://
genius.com> (Accessed on: 
May 21, 2020). Always mention 
songwriters' and performers'/
singers' names. You can find 
two examples of empowering 
songs on the left.

Na unidade 7 (The Power of Music), você falou sobre o 
poder da música. Agora, leia a tarefa ao lado (TASK) e 
comece a planejar o projeto Empowering Songs.

THINK ABOUT IT!
Reflita sobre o desenvolvimento 
do projeto a partir das questões 
a seguir.

•  O que você aprendeu ao ler as 
letras das músicas selecionadas?

•  Como foi a experiência de cantar 
em inglês e em grupo?

•  Como as pessoas reagiram ao 
evento na escola? E na internet?

•  Você faria algo de modo diferente? 
Em caso afirmativo, o quê?

•  Para você, de que forma as 
músicas selecionadas podem 
impactar quem as ouve/canta?

From: <www.azlyrics.com/lyrics/alessiacara/

scarstoyourbeautiful.html>. Accessed on: May 21, 2020.
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Scars To Your Beautiful 

(from Alessia Cara)

[...]
Or that beauty goes deeper than the surface

Ah, oh, ah, ah oh

So to all the girls that's hurting

Let me be your mirror

Help you see a little bit clearer

The light that shines within

[...]
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From: <www.azlyrics.com/lyrics/selenagomez/whosays.html>. Accessed on: May 21, 2020.

Who Says 
(by Selena Gomez)

[…] 
I’m no beauty queen
I’m just beautiful me
[...]
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Respostas pessoais.

Em Project 4, o objetivo é desenvolver um projeto de natureza interdisciplinar 
a partir de um tema abordado na segunda parte do livro (PART 2).

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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Siga as instruções a seguir para desenvolver o projeto proposto.

1. Produce it! Gather all the necessary materials to make your collage. 
Be creative and use a wide variety of resources. You can display 
your collage on a poster or bulletin board. You can also resort to a 
computer to create your collage and use a word processing software 
or websites like <https://crello.com> (Accessed on: May 22, 2020).

2. Share it locally! Organize an exhibition at your school to show 
what you and your classmates have created. Try to group the collages 
by movie/TV series. Invite teachers, family members, friends and 
other people from your community to learn about great movies and 
TV series that fight racism and join in a discussion on the topic.

3. Share it globally! You can also publish your collage on the 
school’s website/blog. Use English to create your collage so that 
people all over the world can get inspired by your ideas.

PROJECT 5

Fighting Racism through Movies and TV Series

TASK: In small groups, search 
for movies and TV series that 
have contributed positively to 
fighting racism and make a 
collage to encourage people 
to watch them. You can also 
publish it on the school’s 
website/blog. In your collage, 
you can include pictures of 
memorable scenes, critic 
reviews and relevant fragments 
of the script as shown in the 
example on the right.

Para conhecer alguns exemplos de filmes que se destacam por abordar a questão do racismo, visite: 
<www.dw.com/en/hollywood-and-racism-in-film/g-47675897> (Acesso em: 22 maio 2020).

LE@RNING ON THE WEB

Na unidade 11 (On the Screen), 
você falou sobre filmes e séries. 
Agora, leia a tarefa abaixo (TASK) 
e comece a planejar o projeto 
Fighting Racism through Movies 
and TV Series.

THINK ABOUT IT!
Reflita sobre o desenvolvimento 
do projeto a partir das questões a 
seguir.

•  Como você se sentiu ao assistir a 
filmes e séries que combatem o 
racismo?

•  Como foi a exibição das colagens e a 
discussão sobre elas na escola?

•  Como as pessoas reagiram à 
colagem publicada na internet?

•  Você faria algo de modo diferente? 
Em caso afirmativo, o quê?

•  Que outras iniciativas como 
esta podem ser promovidas na 
sua comunidade para ajudar no 
combate ao racismo?
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Scene from the movie 

Hidden Figures
(“Estrelas Além do Tempo”)

WHITE COP: You have identification on ya?

Katherine jumps in.

KATHERINE: We sure do. We’re just on our way to work. At Langley.

[…]

WHITE COP: All three of ya?

Mary pulls out her NASA badge.

MARY: Yes, Officer.

Hmm. He takes Mary’s badge. Studies it. Inspects the back. It’s official.

WHITE COP: NASA. That’s somethin’. Had no idea they hired-

He stops himself from saying “coloreds.” Or worse.

DOROTHY: There are quite a few women working in the Space 

Program, sir.

She saves him the embarrassment. He looks toward the sky. Paranoid.

From: <https://s3.foxmovies.com/foxmovies/production/films/123/assets/hidden_

figures_screenplay.pdf-5183735384.pdf>. Accessed on: May 22, 2020.

Respostas pessoais.

Em Project 5, o objetivo é desenvolver um projeto de natureza interdisciplinar 
a partir de um tema abordado na terceira parte do livro (PART 3).

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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Siga as instruções a seguir para desenvolver o projeto proposto.

1. Produce it! Write a draft of the campaign poster. Be creative 
and use a wide variety of resources. Don’t forget to include an 
appealing image and a strong slogan or headline. You can create 
your posters using a word processing software or websites like 
<https://crello.com> (Accessed on: May 5, 2020).

2. Share it locally! Organize an exhibition at your school to show 
what you and your classmates have created. Try to group the 
posters by topic. Invite teachers, family members, friends and other 
people from your community to view your campaign posters and 
join in a discussion on the topic.

3. Share it globally! You can also publish your campaign poster on 
the school’s website/blog. Use English to create your poster so that 
people all over the world can get inspired by your ideas.

PROJECT 6

Embrace Every Body

TASK: In small groups, 
encourage people to be 
proud of their bodies and 
create a campaign poster 
that celebrates diverse body 
shapes, colors and sizes. You 
and your classmates should try 
to help people have a positive 
body image by raising their 
body acceptance and self-love. 
Remember to use a persuasive 
tone in your poster by choosing 
a strong slogan or headline 
message as in the campaign 
poster on the left.

Para conhecer mais sobre a campanha da jovem Alvina Motilall, que aparece na imagem acima, visite: 
<www.loveauthentic.co.za/blog/alvina-motilall-my-vitiligo-campaign> (Acesso em: 22 maio 2020).

LE@RNING ON THE WEB

Na unidade 12 (Every Body is Different), você falou sobre 
imagem corporal e transtornos alimentares. Agora, leia 
a tarefa ao lado (TASK) e comece a planejar o projeto 
Embrace Every Body.
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From: <www.loveauthentic.co.za/blog/alvina-motilall-my-vitiligo-campaign>. 
Accessed on: May 22, 2020.

THINK ABOUT IT!
Reflita sobre o desenvolvimento 
do projeto a partir das questões a 
seguir.

•  Como você se sentiu ao criar seus 
próprios cartazes de campanha?

•  Como foi a exposição dos cartazes 
na escola?

•  Como as pessoas reagiram aos 
cartazes publicados na internet?

•  Você faria algo de modo diferente? 
Em caso afirmativo, o quê?

•  Você acredita que os cartazes 
criados por você e seus colegas 
possam promover, de alguma 
forma, um questionamento dos 
padrões de beleza estabelecidos 
pela sociedade?

Respostas pessoais.

Em Project 6, o objetivo é desenvolver um projeto de natureza interdisciplinar 
a partir de um tema abordado na terceira parte do livro (PART 3).

Consulte as Orientações Complementares no Manual do Professor.
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IMPERATIVE

Leia o texto ao lado e observe o 
uso do imperativo. 

No texto, o imperativo é usado 
para oferecer quatro dicas 
gerais de segurança na internet. 
São elas:

  “Be careful about what you  
put on the web.” 

  “Keep track of who you interact 
with on the internet.”

  “Know that privacy is just 
an illusion.”

  “Don't open any links in 
emails or chat rooms that look 
suspicious or unfamiliar.”

1

From: <www.opencolleges.edu.au/informed/cyber-safety/>. Accessed on: May 10, 2020.

From: <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/58170307ed915d61c5000000/the-highway-code-traffic-signs.pdf>. Accessed on: May 10, 2020.

www.opencolleges.edu.au/informed/cyber-safety/

It's always good to be cautious while on the internet. There are people in the 
cyber world who want to do harm to you or your computer.

These are some good tips to keep in mind while you are surfing:

Be careful about what you put on the web. 
It's on there forever and can be used to trace back to you at any time.

Keep track of who you interact with on the internet.
Some people may not be who they seem to be.

Know that privacy is just an illusion.
Even personal information on social networks can be easily recovered 
by anyone.

Don't open any links in emails or chat rooms that look 
suspicious or unfamiliar.
Also, never open any strange files that your computer may have 
downloaded from an email or a website.

LANGUAGE REFERENCE
+ Extra Practice

GENERAL INTERNET SAFETY

Veja, nos quadros a seguir, as formas afirmativa e negativa do imperativo.

Forma afirmativa

Think before you post.

Be a smart digital citizen.

Forma negativa

Don’t share your password with anyone.

Do not send insulting messages.

Observe que, na última dica, utilizou-se o imperativo na forma negativa. Note que, em frases 
negativas no imperativo, usamos don’t ou do not antes do verbo principal.

Podemos usar o imperativo para dar dicas, conselhos, instruções, ordens e alertas. É muito comum 
encontrar, por exemplo, verbos no imperativo em placas de trânsito como as seguintes:
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Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de como usar a internet de forma 
inteligente, já abordado na unidade 1, o que facilita o estabelecimento de hipóteses sobre 
o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos quais das dicas 
apresentadas envolvem o cuidado que se deve ter com o compartilhamento e/ou divulgação 
de informações pessoais. Espera-se que eles mencionem que são as três primeiras dicas.
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1 What do the following signs 
mean? Match the columns. There 
are two extra items.

a. Don’t enter.

b. Reduce speed.

c. Wash your hands.

d. Do not take selfies.

e. Don’t text and drive.

f. Do not feed the birds. 

III. I. 

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

II. IV. 

From: <www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/internet-safety-tips>. 
Accessed on: May 10, 2020.

www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/internet-safety-tips

2 Replace each icon with an appropriate verb from the box to complete the text below. 
Use each verb just once.

Don’t buy • Don’t post • Don’t send • 
Don’t share • Make • Talk • Tell

Internet Safety Tips for Children and Teens

•  Personal Information. Don’t give out personal information without your parents’ 

permission. [...]

• Passwords. your password with anyone but your parents. [...]

• Photos. photos or videos online without getting your parents’ permission. [...]

• Online Ads. anything online without talking to your parents first. [...]

•  Bullying. or respond to mean or insulting messages. your parents if you 

receive one. [...]

•  Research. to your librarian, teacher or parent about safe and accurate 

websites for research. The public library offers lots of resources. If you use 

online information in a school project sure you explain where you got the 

information.

accurate: preciso • ad: anúncio
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a. III; b. –; c. IV; d. –; e. I; f. II

Don’t share; Don’t post; Don’t buy; Don’t send; Tell; Talk; make
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From: <www.nus.org.uk/en/take-action/environmental/the-last-straw1/>. 
Accessed on: May 10, 2020.

SIMPLE PRESENT

Leia o texto ao lado e observe o uso do simple present. 

No texto, o simple present é usado para apresentar um 
fato sobre poluição por plástico.

“Thousands of seabirds, marine mammals and 
sea turtles die every year when they ingest or get
entangled in plastic pollution.”

Observe que os verbos em negrito são utilizados na 
3a pessoa do plural (they) e se referem a “Thousands of 
seabirds, marine mammals and sea turtles”.

A seguir, leia mais três fatos sobre poluição por plástico 
e observe os verbos em negrito no simple present.

Veja, nos quadros a seguir, as formas afirmativa e negativa do simple present. Note que, em frases 
negativas, usamos don’t/doesn’t antes do verbo principal em sua forma básica.

Veja, nos quadros a seguir, a forma interrogativa e as respostas curtas do simple present. Note que, em 
frases interrogativas, usamos Do/Does antes do sujeito e o verbo principal é usado em sua forma básica.

2

W
W

W
.N

U
S.

O
R

G
.U

K 

Exemplos Exemplos

A maioria dos verbos:
verbo + s

take  takes
use  uses

Verbos terminados em 
consoante + y: 
verbo - y + ies

study  studies
try  tries

Verbos terminados em o, s, z, x, sh, ch: 
verbo + es

go  goes
finish  finishes Exceção: have  has

Forma afirmativa

I/You/We/They use
plastic.

He/She/It uses

Forma interrogativa

Do I/you/we/they
use plastic?

Does he/she/it

Respostas curtas

Yes,
I/you/we/they do.

he/she/it does.

No,
I/you/we/they don’t.

he/she/it doesn’t.

Forma negativa

I/You/We/They don’t use
plastic.

He/She/It doesn’t use

don’t = do not; doesn’t = does not

“50 percent of the plastic we use, we use just once and throw away.”

“It takes 500-1,000 years for plastic to degrade.”

“The production of plastic uses around eight percent of the world's oil production […]”
From: <www.ecowatch.com/22-facts-about-plastic-pollution-and-10-things-we-can-do-about-it-1881885971.html>. Accessed on: May 10, 2020.

No primeiro fato, o verbo use é utilizado na 1a pessoa do plural (we) e, nos outros fatos, os verbos 
take e use são utilizados na 3a pessoa do singular (it). 

O simple present também é usado para descrever rotinas.

I usually carry a reusable bottle to cut down on plastic use.

My mother always takes a shopping bag when she goes to the supermarket.

Veja, no quadro a seguir, as regras ortográficas para verbos na 3a pessoa do singular do simple present.

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de poluição por plástico, já abordado na unidade 2, o que facilita o estabelecimento de 
hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos quais animais são citados como vítimas dessa poluição. 
Espera-se que eles indiquem que são pássaros marinhos (seabirds), mamíferos marinhos (marine mammals) e tartarugas marinhas (sea turtles). Pergunte 

também qual produto plástico descartável o texto pede para que as pessoas não 
usem. Espera-se que, com o apoio da ilustração, eles concluam que são os canudos 
descartáveis (single-use straws). Se desejar, destaque o uso da hashtag #TheLastStraw
(que tem um duplo sentido em inglês e, em português, equivale a "o último canudo" e 
também à expressão "a gota d'água") usado para marcar a campanha na internet.
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From: <https://oceana.ca/en/blog/canadas-plastic-problem-sorting-fact-fiction>. Accessed on: May 22, 2020.

From: <https://ecotricity.co.nz/facts-on-plastic-waste/>. Accessed on: May 22, 2020.

From: <www.ecowatch.com/22-facts-about-plastic-pollution-and-10-things-we-can-do-about-it-1881885971.html>. Accessed on: May 22, 2020.
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1 Choose the sentences below that are in the simple present.

a. “Bring your to-go mug with you to the coffee shop […]”

b. “We currently recover only five percent of the plastics we produce.”

c. “Reduce everyday plastics such as sandwich bags and juice cartons […]”

d. “Plastic accounts for around 10 percent of the total waste we generate.”

e. “Support plastic bag bans, polystyrene foam bans and bottle recycling bills.”

f. “The average American throws away approximately 185 pounds of plastic per year.”

X

X

X

2 Replace each icon with an appropriate verb in parentheses to complete the text below.

3 Replace each icon with the appropriate form of the verbs in parentheses to complete the 
following facts about plastic waste in Canada. Use the simple present.

a. “Canadians  (produce) a lot of plastic waste; an estimated 3.3 million tonnes per year.”

b. “According to the Canadian government, Canadians (use) almost 15 billion plastic bags 
every year […]”

c. “About 86 per cent of Canada’s plastic waste  (end up) in landfill […]”

d. “Additionally, Canada (ship) about 12 per cent of its plastic waste outside of North 
America to be processed for ‘recycling’ […]”

https://ecotricity.co.nz/facts-on-plastic-waste/

It won’t biodegrade. Plastic left in landfill will take over 400 years to degrade, and even then, it never fully  

(degrade/degrades) – only disintegrates into smaller and smaller pieces.

Plastic also (end up/ends up) in our oceans, with devastating effects. Scientists (estimate/estimates) 

8 million metric tonnes of plastic (end up/ends up) in the ocean every year – that’s one garbage truck 

worth of plastic being tipped into the ocean every minute. Birds, fish, and mammals (ingest/ingests) 

this plastic, causing health issues, death, and even species-level extinction.

Projections  (show/shows) the amount we throw into landfill is increasing. The annual amount of waste 

in Auckland landfills will double in the next ten years, going from 1.5 million tonnes to 3 million tonnes. This 

 (mean/means) we’ll be throwing out more plastic than ever if we (don’t do/doesn’t do) something.

Scientists (predict/predicts) that unless we change now, by 2050, there will be more plastic in the 

ocean than fish.

So why is plastic such a problem?

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

degrades; ends up; estimate; end up; ingest; show; means; don’t do; predict

a. produce; b. use; c. ends up; d. ships

Ao corrigir o item c do exercício 3, comente com os alunos que o verbo deve ser usado na terceira pessoa do singular (ends up), porque, em inglês, com 
porcentagens (como about 86 per cent), o verbo concorda com o substantivo que o precede (no caso, waste). Como waste ("lixo", em português) é um 
substantivo incontável, deve-se usar o verbo no singular.
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PRESENT CONTINUOUS

Leia o texto a seguir e observe o uso do present continuous. 

No texto, o present continuous é usado para falar de ações que estão ocorrendo no momento da fala.

 “What are you doing?”   “So I’m sending out this grid on the web…”

O present continuous também é usado para expressar mudanças que estão ocorrendo na atualidade, 
como na manchete a seguir.

“Letters to the Editor: Teens are reading fewer books. Here’s why that isn’t a crisis.”
From: <www.latimes.com/opinion/story/2019-08-28/teens-reading-fewer-books>. Accessed on: May 25, 2020.

Veja, no quadro a seguir, as regras ortográficas para as formas terminadas em -ing.

3

©
 2

02
0 

KI
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G 
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U

R
ES

 S
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D
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R

ES
S

From: <www.grimmy.com/comics.php?sel_dt=2015-10-26>. Accessed on: May 25, 2020.

Veja, nos quadros a seguir, as formas afirmativa e negativa do present continuous.

Veja, nos quadros a seguir, a forma interrogativa e as respostas curtas do present continuous. Note 
que, em frases interrogativas, usamos Am/Is/Are antes do sujeito.

Exemplos Exemplos

A maioria dos verbos:
verbo + ing

do  doing
read reading

Verbos terminados em 
consoante + vogal + consoante:
verbo + última consoante + ing

put  putting
swim  swimming

Verbos terminados em e: 
verbo - e + ing

come  coming
use  using

Verbos terminados em ie:
verbo – ie + y + ing

die  dying
lie  lying

Forma afirmativa

I am

becoming
popular on 
the web.

He/She/It is

You/We/They are

Forma negativa

I ’m not

becoming
popular on 
the web.

He/She/It isn’t

You/We/They aren’t

’m not = am not; isn’t = is not; aren’t = are not

Forma interrogativa

Am I

becoming
popular on 
the web?

Is he/she/it

Are you/we/they

Respostas curtas

Yes,

I am.

he/she/it is.

you/we/they are.

No,

I 'm not.

he/she/it isn't.

you/we/they aren't.

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de consumo de notícias, já abordado na unidade 3, o que facilita o 
estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos o que o personagem 
deseja jogar com pessoas on-line. Eles devem responder que é jogo da velha (tic-tac-toe). Pergunte também qual hashtag o personagem 

deseja criar e qual é o efeito de humor envolvido nesse fato. 
Espera-se que eles digam que é a grade do jogo da velha e que 
a graça está no fato de que essa grade é semelhante ao símbolo 
de hashtag (#).
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1 Choose the sentences below that are in the present continuous.

a. “[…] kids are often watching content alone […]”

b. “Across genders, 70 percent of boys say their favorite activity is video gaming.”

c. “Girls enjoy listening to music the most (73 percent) and prefer reading and watching 
television more than boys.”

d. “Ten percent of tweens and 9 percent of teens like making digital art or graphics […]”

e. “On average, teens are spending 41 minutes a day doing homework on computers, a 
12-minute increase from 2015.”

X 

X 

From: <https://thejournal.com/articles/2019/10/30/how-teens-consume-digital-media.aspx>. Accessed on: May 25, 2020.

From: <https://thejournal.com/articles/2019/10/30/how-teens-consume-digital-media.aspx>. Accessed on: May 25, 2020.

on average: em média • tween: pré-adolescente

shift: mudança
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2 Replace each icon  with an appropriate verb in parentheses to complete the text below.  
Use the present continuous.

https://thejournal.com/articles/2019/10/30/how-teens-consume-digital-media.aspx

Tech Trends

How Teens Consume Digital Media
By Sara Friedman  | 10/30/19

Tweens and teenagers today  (get) smartphones earlier and they are connected to the internet 24 hours a 
day. This shift, typically between the ages of 11 and 12,  (*rapidly/change) how kids today  (consume) all 
forms of media and the largest area of growth is watching online videos. […]

“The shift from TV to online viewing means kids  (*often/watch) content alone, and there are fewer 
opportunities for shared experiences with family. […]” said James P. Steyer, founder and CEO of Common Sense. 

While more young people have access to digital devices, the vast majority  (not use) their devices to create 
their own content. Ten percent of tweens and 9 percent of teens like making digital art or graphics and even 
less create digital music, code, or design or modify their own video games. […]

* frequency words like rapidly, often, usually, etc, come after the auxiliary verb and before the main verb.

3 In your notebook, write down sentences describing what these people are doing. Use the 
present continuous.

a b
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Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 
alunos qual o tempo verbal utilizado nos itens b, 
c e d e por que ele é empregado nessas frases. Eles 
devem responder que o simple present é utilizado 

nessas frases para apresentar fatos. Destaque para os alunos que, 
nesses itens, gaming, listening, reading, watching e making indicam os 
nomes das atividades e não ações em desenvolvimento no presente. 

Ao corrigir o exercício 1, pergunte aos 

are getting; is rapidly changing; are consuming; are often watching; are not/aren’t using

Para explorar a compreensão do texto do exercício 2, pergunte aos alunos qual a desvantagem de as crianças estarem assistindo 
a mais conteúdos on-line do que na TV, de acordo com o segundo parágrafo do texto. Espera-se que eles respondam que a 

a. Suggested answers: He’s/He is reading a book./He’s/He is relaxing on the sofa/couch.; 
b. They’re/They are playing video games.

desvantagem é que as crianças assistem aos conteúdos 
sozinhas e há menos oportunidades para compartilhar 

experiências com a família. Pergunte aos alunos também se as crianças costumam criar seu próprio conteúdo 
digital. Os alunos devem responder que, segundo o texto, a grande maioria das crianças não faz isso.
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RELATIVE PRONOUNS 

Leia o texto a seguir e observe o uso dos pronomes relativos who, 
which e that.

4 (who, whose, that, which)

OSGEMEOS, Portuguese for “the twins,” is the professional name of 
the Brazilian artists and twin brothers Otavio and Gustavo Pandolfo, 
who were born in São Paulo in 1974. Like many twins, as children they 
had a special way of playing and communicating with each other, 
which included constantly making drawings […]. 

Still working in harmony with each other, even to the point of having 
shared dreams that inspire their imagery, they create paintings, 
murals, sculptures, installations, and videos that portray a vivid world of colorful patterns and 
fantastic characters and settings. […]

From: <https://fristartmuseum.org/content/uploads/pdf_downloads/2019.09.18_Proof_1_Q4_for_web.pdf>. Accessed on: May 25, 2020.

No texto, o pronome relativo who é usado para se referir aos irmãos gêmeos Otávio e 
Gustavo Pandolfo.

 “[…] the Brazilian artists and twin brothers Otavio and Gustavo Pandolfo, who were born in 

São Paulo in 1974.”

O pronome relativo which é usado para se referir ao modo especial de os irmãos brincarem e se 
comunicarem quando eram crianças. 

 “[…] as children they had a special way of playing and communicating with each other, which included 

constantly making drawings […]”

O pronome relativo that é usado duas vezes no texto. Na primeira, ele se refere aos sonhos 
compartilhados que inspiram as produções de arte dos irmãos e, na segunda, às diferentes formas de 
arte criadas que retratam um mundo vívido de padrões coloridos, personagens e cenários fantásticos.

 “[…] even to the point of having shared dreams that inspire their imagery […]”

 “[…] they create paintings, murals, sculptures, installations, and videos that portray a vivid world of 

colorful patterns and fantastic characters and settings.”

No texto, who, which e that foram utilizados para fazer referência a elementos mencionados antes. 
Usamos pronomes relativos para unir elementos em uma frase e para evitar repetição.

O pronome relativo who se refere a pessoas.

Otavio and Gustavo Pandolfo, who are twin brothers, are Brazilian artists.

O pronome relativo which se refere a coisas.

 The brothers communicated in a special way, which included constantly making drawings.

O pronome relativo that pode se referir tanto a pessoas quanto a coisas.

 Otavio and Gustavo Pandolfo are brothers that create graffiti together.

 They create art that portrays colorful patterns.

O pronome relativo whose indica posse e pode se referir tanto a pessoas quanto a coisas.

 They are the artists whose paintings portray fantastic characters and settings.

O
SG

EM
EO

S

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de brasileiros que se destacam em suas áreas de atuação, já abordado na unidade 4, o que 
facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos sobre quais pessoas o texto trata 
e em que área(s) elas se destacam. Os alunos devem responder que o texto é sobre OSGEMEOS, nome profissional dos artistas Otávio e Gustavo Pandolfo, 

e que eles se destacam em diversas artes, criando pinturas, murais, esculturas, instalações, vídeos etc.
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1 Get to know three talented visual artists from Brazil. Read the fragments below and replace 
each icon  with an appropriate relative pronoun in parentheses.

2 In exercise 1, fragment a can be completed by another relative pronoun. Which one?

3 Join each pair of sentences with the relative pronoun in bold as in the example. Write the new 
sentences in your notebook.

Example: a. who Beatriz Milhazes is a “geometric artist”. 
       She is famous for her vibrant and hypnotic paintings. 
        Beatriz Milhazes is a “geometric artist” who is famous for her vibrant and  

hypnotic paintings.

b. whose Tinho is a contemporary visual artist. 
 His project are supported by companies and the government.

c. that Luiz Zerbini is a Brazilian artist. 
 He is best known for his colorful works on canvas

a

c
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a. “Beatriz Milhazes is a Brazilian artist  (who/
whose) emerged on the art scene in the  
mid-1980s. Her work is intricately layered with a 
profusion of ornamental motifs, her vibrant and 
hypnotic paintings refer to sources as diverse 
as the Colonial baroque, high modernism, and 
popular Brazilian art.”

 From: <www.artslant.com/global/artists/show/2073-beatriz 
-milhazes?tab=PROFILE>. Accessed on: May 25, 2020.

b. Sao Paulo’s Tinho is a friend and a true pioneer 
of graffiti in Brazil. “In Brazil graffiti is an art 

 (that/who) educates young people. In many 
places it is used as a force against crime and 
vandalism. People support us now and we 
do projects with a big impact, supported by 
companies and the government.”

 From: <https://blog.globalstreetart.com/post/21775470233/tinho>.  
Accessed on: May 25, 2020.

c. “Luiz Zerbini is among Brazil’s most prominent 
living artists. His wide-ranging practice 
includes sculpture, collage, installation, prints, 
and even music compositions […], but he is 
best known for his colorful works on canvas, 

 (which/who) range from abstract paintings 
through to landscapes, cityscapes, and 
domestic scenes.”

 From: <www.sikkemajenkinsco.com/luiz-zerbini-2018>. Accessed on: May 25, 2020.

Beatriz Milhazes is a visual 
artist from Rio de Janeiro.

Tinho is a contemporary visual 
artist from São Paulo.

Luiz Zerbini is a visual artist 
from São Paulo.

range: variar

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

b

a. who; b. that; c. which

That.

b. Tinho is a contemporary visual artist whose project are supported by companies and the government.; 
c. Luiz Zerbini is a Brazilian artist that is best known for his colorful works on canvas.
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SIMPLE PAST 

Leia o texto a seguir e observe o uso do simple past.

No texto, o verbo be foi utilizado no simple past (was) para falar sobre fatos passados da vida de 
Katherine Johnson. 

 “[…] Katherine Johnson was born on August 26, 1918 […]”

 “Her mother was a teacher and her father was a farmer and janitor.”

Observe que, nos três casos em que a forma utilizada foi was, o sujeito está na 3a pessoa do 
singular (“Katherine Johnson”, “Her mother” e “her father”). Veja, nos quadros a seguir, as formas 
afirmativa e negativa do verbo be no simple past.

Veja, nos quadros a seguir, a forma interrogativa e as respostas curtas do simple past. Note 
que, em frases interrogativas, usamos Was/Were antes do sujeito.

No texto, também há outros verbos no simple past, como enjoyed, attended e graduated, que são 
verbos regulares e se referem a ações e eventos completos no passado.

 “From a young age, Johnson enjoyed mathematics […]”

 “She attended West Virginia State High School and graduated from high school at age fourteen.”

Todos os verbos regulares no simple past são formados com o acréscimo da terminação -ed. Veja, 
no quadro a seguir, as regras ortográficas para verbos regulares no simple past.

5
(verb bebe, regular verbs)

Biography
Mathematician and computer scientist Katherine Johnson was born on August 26, 1918 
in White Sulphur Springs, West Virginia to Joylette and Joshua Coleman. Her mother was 
a teacher and her father was a farmer and janitor. From a young age, Johnson enjoyed 
mathematics and could easily solve mathematical equations. […] She attended West Virginia 
State High School and graduated from high school at age fourteen. […]
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From: <www.thehistorymakers.org/biography/katherine-g-johnson-42>. Accessed on: May 25, 2020.

Forma afirmativa

I/He/She/It was
born in 1918.

You/We/They were

Forma interrogativa

Was I/he/she/it
born in 1918?

Were you/we/they

Respostas curtas

Yes,
I/he/she/it was.

you/we/they were.

No,
I/he/she/it wasn’t.

you/we/they weren’t.

Forma negativa

I/He/She/It wasn’t
born in 1918.

You/We/They weren’t

wasn’t = was not; weren’t = were not

Exemplos Exemplos

A maioria dos verbos:
verbo + ed

attend  attended
enjoy  enjoyed

Verbos terminados em 
consoante + vogal + consoante*:
verbo + última consoante + ed

plan  planned
shop  shopped

Verbos terminados em e: 
verbo + d

graduate  graduated
use  used

Verbos terminados em y:
verbo – y + ied

study  studied
try  tried

* Não dobramos a última consoante quando a primeira sílaba for tônica, como em happened, listened, offered, visited.

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de mulheres de destaque nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática), já abordado na unidade 5, o que facilita o estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do 

texto, pergunte aos alunos sobre 
que pessoa trata o texto, em que 
ano ela nasceu e em que área(s) se 
destacou. Eles devem dizer que o 
texto é sobre Katherine G. Johnson, 
que nasceu em 1918 e se destacou 
nas áreas de Matemática e Ciências 
Computacionais.
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Language Reference + Extra Practice   291

1 Replace the icons  with the appropriate form of the verbs in parentheses to complete the 
following text about mathematician Maryam Mirzakhani. Use the simple past.

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

From: <www.agnesscott.edu/lriddle/women/mirzakhani.htm>. Accessed on: May 25, 2020.

Maryam Mirzakhani
May 12, 1977 - July 15, 2017

Maryam Mirzakhani  (be) the first woman to be awarded the Fields Medal, the 
highest award given in mathematics (comparable to a Nobel Prize). She  (be) 
born in Tehran, Iran. During her high school years she won gold medals at the 1994 
and 1995 International Mathematical Olympiads (with a perfect score on the 1995 
exam), then  (earn) her B.S. degree in mathematics in 1999 from Sharif University 
of Technology in Tehran. In 2004 she  (receive) her Ph.D. in mathematics from 
Harvard University with a thesis in hyperbolic geometry entitled “Simple Geodesics on Hyperbolic Surfaces and 
Volume of the Moduli Space of Curves”. Her work  (solve) several deep problems about hyperbolic surfaces and 

 (result) in three papers published in the top journals of mathematics. […]

www.agnesscott.edu/lriddle/women/mirzakhani.htm

TH
E 

SE
O

U
L 

IC
M

 2
01

4 
/ A

FP

be • discover • divorce • marry • receive 

 J
U

ST
IN

 S
U

LL
IV

AN
/G

ET
TY

 IM
AG

ES
 

Burnell (née Bell)  born in Lurgan, Northern Ireland, in the United Kingdom. She 
became interested in astronomy at an early age. She took her bachelor’s degree 
in physics in 1965 from the University of Glasgow, and  her Ph.D. in 1969 from 
the University of Cambridge. […] In 1967, while poring over data from the new 
telescope, Bell  a never-before-observed type of signal being emitted with great 
regularity at the rate of about one and one-third pulses per second. […]
In 1968, Bell  Martin Burnell and, after taking her degree the following year, 
at first worked only part-time. Eventually, the couple  and Burnell resumed a 
full-time academic career […].
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Dame Jocelyn Bell Burnell  |  Radio Astronomy, Astrophysics

From: <https://thebestschools.org/features/50-top-women-in-stem/>. 
Accessed on: May 25, 2020.

2 Get to know two inspiring women in STEM. Replace each icon  with an appropriate verb 
from the boxes to complete the texts. Use the simple past.

attend • be • be • obtain • travel

Blackburn  born in Hobart, Tasmania, in Australia. When she  sixteen, her 
family relocated to Melbourne, where she  high school, and  her bachelor’s 
and master’s of science degrees from the University of Melbourne. Next, she 

 to the United Kingdom, where she enrolled in Darwin College, Cambridge, 
obtaining her Ph.D. in 1974 for work on bacteriophage viruses. After graduating, 
she taught at University of California–San Francisco, where her ground-breaking 
work on telomeres was done. She is currently President of the Salk Institute for 
Biological Studies in La Jolla, California. […]

Elizabeth Blackburn  |  Cell Biology

From: <https://thebestschools.org/
features/50-top-women-in-stem/>. 

Accessed on: May 25, 2020.

a

b

née/nee: nascida • pore over: ler atentamente 

telomere: telômero (a extremidade livre de um cromossomo, cuja função 
principal é proteger o material genético que o cromossomo transporta.) 

Para explorar a compreensão de informações específicas nos textos dos exercícios 1 e 2, peça aos alunos que identifiquem os nomes das mulheres 
retratadas, sua área de atuação e sua nacionalidade. Espera-se que os alunos localizem as seguintes informações: Maryam Mirzakhani, Matemática, 

iraniana; Elizabeth Blackburn, Biologia 
(Celular), australiana; Dame Jocelyn Bell 
Burnell, Astronomia/Astrofísica, irlandesa.

was; was; earned; received; 
solved; resulted

was; was; attended; 
obtained; traveled

was; received; discovered; 
married; divorced
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SIMPLE PAST 

Leia o texto a seguir e observe o uso do simple past.

6 (irregular verbs)

No texto, o simple past foi usado para falar sobre eventos completos no passado que ocorreram na 
vida do jovem Rishab Jain. Observe, a seguir, que as expressões “In 2018” e “in July” indicam quando 
os eventos aconteceram na vida de Rishab Jain.

 “In 2018, 13-year-old Rishab Jain launched an AI-based tool […]”

 “Jain won the 2018 Discovery Education 3M Young Scientist Challenge […]”

 “He only finished 8th grade in July.”

Launched e finished são verbos regulares no simple past e won, que é verbo irregular, é a forma do 
verbo win no simple past. Consulte a seção Irregular Verbs, na página 306, para conhecer a forma 
de verbos irregulares no simple past.

Veja, nos quadros a seguir, as formas afirmativa e negativa do simple past. Note que, em frases 
negativas, usamos didn’t antes do verbo principal em sua forma básica.

Veja, nos quadros a seguir, a forma interrogativa e as respostas curtas do simple past. Note 
que, em frases interrogativas, usamos Did antes do sujeito e o verbo principal é usado em sua 
forma básica.

   In 2018, 13-year-old Rishab Jain launched an AI-based 
tool called PCDLS Net, that improves pancreas tracking 
during radiotherapy. […]
   Jain won the 2018 Discovery Education 3M Young 
Scientist Challenge and America's Top Young Scientist 
2018 for his work.
   He only finished 8th grade in July. […]
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Young scientist Rishab Jain, 15

From: <www.insider.com/10-teens-to-rule-the-2020s-decade-2019-12#young-
scientist-rishab-jain-15-6>. Accessed on: May 25, 2020.

Forma afirmativa

I/You/He/She/It/
We/You/They became influential in 2018.

Forma interrogativa

Did
I/you/he/she/it/

we/you/they
become influential in 2018?

Respostas curtas

Yes,
I/you/he/she/it/

we/you/they
did.

No,
I/you/he/she/it/

we/you/they
didn’t.

Forma negativa

I/You/He/She/It/
We/You/They didn’t

become influential in 2018.

didn’t = did not

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de jovens influentes, já abordado na unidade 6, o que facilita o estabelecimento de 
hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos qual é o nome do jovem retratado e em qual tipo de 

tratamento a ferramenta que ele criou em 2018 
pode ajudar. Eles devem dizer que o nome é Rishab 
Jain e que a ferramenta pode ajudar na radioterapia 
(melhorando o rastreamento do pâncreas).

Neste texto, a marca 3M é mencionada no nome de um dos prêmios recebidos por Rishab 
Jain (2018 Discovery Education 3M Young Scientist). Tal menção, portanto, é feita para mostrar 
o reconhecimento da atuação do jovem cientista. Dessa forma, o uso do referido termo faz 
parte de um contexto pedagógico mais amplo, sem qualquer tipo de incentivo ao seu uso 
ou intuito de divulgação dessa marca (cf. Parecer CNE/CEB nº 15/2000).

D3_4085_ING_EM_LA_282a305_LANGUAGE.indd   292D3_4085_ING_EM_LA_282a305_LANGUAGE.indd   292 23/07/20   14:5223/07/20   14:52



Language Reference + Extra Practice   293

1 Replace the icons  with the 
appropriate form of the verbs 
in parentheses to complete the 
text on the right about Malala 
Yousafzai. Use the simple past.

2 In your notebook, reorder the 
words in the items below to write 
sentences about Malala. 

a. to win / She / the youngest 
person / became /  
the Nobel Peace Prize

b. launched / to help girls around 
the world / She / an education 
fund / receive education

c. she / to her home town /  
In 2018, / returned / in Pakistan

3 Get to know two talented young people. Replace each icon  with an appropriate verb from 
the box below. Use the simple past. 

begin • come • discover • not stop

From: <www.bbc.co.uk/newsround/46865195>. Accessed on: May 25, 2020.

What did Malala  (fight) for?
As a young girl of 11, the Pakistani student  (write) an anonymous 
diary about what life was like under the rule of an extreme group 
called the Taliban in north-west Pakistan.

In the diary, she  (talk) about how she  (want) to stay in 
education and about how girls should be able to go to school. The 
Taliban  (want) to ban girls' education. Lots of people  (read) 
the diary all over the world and she  (become) well-known for 
fighting for her right to an education.

But the Taliban  (not like) this. And because of what she  (say) 
in her diary - in October 2012, she was shot by their soldiers.

The world was appalled by what happened to Malala and she 
quickly  (win) the support of millions more people.

www.bbc.co.uk/newsround/46865195
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a.  Ingrid Silva 
Ingrid Silva is a professional ballerina. Born in Rio de Janeiro, 
Brazil, she  to NYC at the age of 18 after being invited by the 
Dance Theater Of Harlem, where she is now the First Ballerina. [...]

From: <www.ingridsilvaballet.com/empowher-ny>. Accessed on: May 25, 2020.

b.  Amika George 
At age 17, Amika George  that many girls in the U.K. miss school 
while on their periods because they can’t afford the cost of 
menstrual products. Determined to ensure that menstruation 
doesn’t stop girls from reaching their full potential, she  the Free 
Periods movement to raise awareness about period poverty. After 
a peaceful protest, lobbying the government and an upcoming 
legal case, the U.K. government pledged that starting in 2020, 
every student in the country will have access to free period 
products in schools. But Amika  there. Now she is expanding her 
efforts around the world to break stigmas around periods. […]

From: <https://assembly.malala.org/stories/amika-malala-interview>. Accessed on: May 25, 2020.

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

Comente com os alunos que os textos dos exercícios 1 e 2 trazem novos conteúdos sobre jovens já apresentadas na unidade 6 (Malala Yousafzai e Amika George) e na 
unidade 4 (Ingrid Silva). O conhecimento prévio dos alunos sobre essas jovens facilita a compreensão dos textos. Por outro lado, os alunos têm a oportunidade de ampliar 
esse conhecimento. Na unidade 6, por exemplo, os alunos escutaram uma apresentação oral de Amika George (na seção Oral Skills) e, no exercício 2, a seguir, podem ler 

um texto sobre ela. Para ampliar a exploração 
dos textos dos exercícios 1 e 2, pergunte aos 
alunos o que mais lhes chamou a atenção a 

respeito das novas informações que leram sobre as jovens. 

fight; wrote; talked; wanted; wanted; read; 
became; didn’t like; said; won

a. She became the youngest person to win 
the Nobel Peace Prize.; b. She launched an 
education fund to help girls around the world 
receive education.; c. In 2018, she returned to 
her home town in Pakistan.

a. came; b. discovered, began, did not/didn’t stop

Para ampliar a exploração do texto do item b do exercício 3, pergunte aos alunos por que alguns trechos estão em fonte de cor azul. Espera-se 
que os alunos concluam que o texto foi extraído de um site e que esses trechos são links para páginas de internet sobre os respectivos assuntos. 
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MAKING COMPARISONS

Leia o texto ao 
lado e observe 
a comparação 
feita no último 
quadrinho.

7

From: <www.gocomics.
com/luann/2009/02/23>. 

Accessed on: May 27, 2020.

No texto, Mr. D. tenta usar uma guitarra como controle de um jogo eletrônico musical. Como ele 
tocava em uma banda, pensou que não teria dificuldade, mas não consegue simular a reprodução 
da música e diz que é mais difícil do que parece.

 “This is harder than it looks.”

Observe que foi utilizado o adjetivo hard no grau comparativo (harder) + than para fazer a 
comparação entre a dificuldade que ele enfrentou ao tocar a guitarra e aquela que ele imaginava 
encontrar. Nesse caso, usou-se o comparativo de superioridade, que é formado por adjetivo no 
grau comparativo + than. 

Para formar frases no comparativo de igualdade, usamos as + adjetivo + as. Em frases negativas no 
comparativo de igualdade, podemos usar tanto as + adjetivo + as quanto so + adjetivo + as.

 As a musician, he thinks he is as good as he used to be.

 Playing a musical instrument isn’t as/so easy as people may think.

No fragmento a seguir, observe a comparação feita com o adjetivo hard no grau superlativo (hardest).

 “What is the hardest musical instrument to play?”
     From: <https://ethnictune.com/hardest-musical-instrument-play/>. Accessed on: May 25, 2020.

Observe que foi utilizado the + o adjetivo hard no grau superlativo (hardest) para perguntar qual 
é o instrumento musical mais difícil de tocar. Nesse caso, usou-se o superlativo, que é formado por 
the + adjetivo no grau superlativo. Usamos o superlativo para dizer que um elemento, em um grupo, 
alcança o grau mais alto no aspecto em que é comparado.

Veja, no quadro a seguir, como os adjetivos nos graus comparativo e superlativo são formados.

Comparativo Superlativo

Adjetivos curtos 
(uma ou duas 

sílabas)

a.  a maioria dos adjetivos: adjetivo + er
great  greater; strong  stronger

g.  a maioria dos adjetivos: adjetivo + est
great  greatest; strong  strongest

b.  adjetivos terminados em e: adjetivo + r
large  larger; late  later

h.  adjetivos terminados em e: adjetivo + st
large  largest; late  latest

c.  adjetivos terminados em consoante + vogal + 
consoante: adjetivo + última consoante + er
big  bigger; hot  hotter

i.  adjetivos terminados em consoante + vogal + 
consoante: adjetivo + última consoante + est
big  biggest; hot  hottest

d.  adjetivos terminados em y: adjetivo – y + ier
happy  happier; heavy  heavier

j.  adjetivos terminados em y: adjetivo – y + iest
happy  happiest; heavy  heaviest

Adjetivos longos 
(três ou mais 

sílabas)

e.  a maioria dos adjetivos: more + adjetivo 
important  more important;
interesting  more interesting

k.  a maioria dos adjetivos: most + adjetivo
important  most important;
interesting  most interesting

Formas 
irregulares

f.  good  better; bad  worse;
far  farther/further

l.  good  best; bad  worst;
far  farthest/furthest
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Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema do poder da música, já abordado na unidade 7, o que facilita o 
estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, peça aos alunos que relacionem 
as expressões faciais de Mr. D com o que ele sente em cada quadrinho. Eles podem indicar que, no primeiro quadrinho, Mr. D 

está curioso; no segundo, confiante; no terceiro, ele se 
sente desafiado e com muita dificuldade; no quarto, ele 
parece decepcionado.
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1 The fragments below present some benefits of music. Complete them by replacing the icons 
 with the comparative form of the adjectives in the box.

good • happy • slow • strong

2 Based on the cartoon below, replace the icons  with better than, as good as or the best 
to complete the sentences about it.

3 Replace the icons  with the comparative or the superlative form of the adjectives in 
parentheses to complete the text below. 

From: <www.grimmy.com/comics.php?sel_dt=2018-08-01>. Accessed on: May 27, 2020.

From: <www.gethealthystayhealthy.com/articles/10-health-benefits-of-music>; <www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zrjm382>. Accessed on: May 27, 2020.
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a. “[…] fast music can actually increase your heart rate, 
breathing, and blood pressure, while  music tends to have 
the opposite effect.”

b. “In a study of stroke survivors, listening to music helped 
them experience more verbal memory, less confusion, and  
focused attention.”

c. “Various studies have suggested that singing could potentially 
lower stress and make you feel  […]”

d. “[…] the act of singing in a group might literally make your 
body  against diseases.”

From: <www.soundguys.com/vinyl-better-than-streaming-20654/>. Accessed on: May 27, 2020.

Why analog 
is so different

www.soundguys.com/vinyl-better-than-streaming-20654/
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a. The white dog believes that 
vinyl has  sound quality.

b. The white dog believes that 
vinyl records sound  CDs.

c. The white dog believes that 
CDs don’t sound  vinyl 
records.

By bringing the levels of the softer sounds up in the recording, you narrow 
what’s called dynamic range. By that we mean, the difference between the 

 (quiet) sound and the  (loud) ones will be much  (small), so the wider 
your dynamic range is, the more potential you have for different loudnesses 
in certain sounds. This makes your recordings seem more lifelike and 
interesting, because it more accurately reflects what a listening environment 
would be. Narrow dynamic range sounds very odd to the ear when sounds 
that are supposed to be loud are quiet, and so on. Even though digital music 
has a  (high) theoretical dynamic range (96dB vs. 70ish dB) than analog, 
analog recordings sometimes have a  (high) effective dynamic range 
because their mixes weren’t made with boosting loudness as an end goal. […]

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

a. slower; b. better; c. happier; d. stronger

a. the best; b. better than; c. as good as

Para ampliar a exploração do cartum, 
pergunte aos alunos como o cachorro amarelo 

quietest; loudest; smaller; higher; higher

Para ampliar a exploração do texto do exercício 3, pergunte aos alunos quais são os dois tipos de música comparados no texto. Eles 
devem indicar que são a música digital e a música 
analógica. Peça também que expliquem a comparação feita na última frase do texto entre esses tipos de música em relação à faixa dinâmica 
(dynamic range, em inglês), que é a diferença entre sons altos e baixos. Espera-se que eles indiquem que, embora a música digital tenha uma 
maior faixa dinâmica teórica, as gravações analógicas, às vezes, têm uma maior faixa dinâmica efetiva,  
o que as torna mais realistas e interessantes.

se sente diante da insistência do cachorro branco em preferir o som produzido pelos discos de vinil. Espera-se que eles digam que ele se sente irritado, aborrecido, 
já que usa a expressão so annoying (em português, "tão irritante"). Explique aos alunos que o cachorro branco que ouve atentamente ao fonógrafo faz referência 

a uma pintura feita 
por Francis Barraud que retrata o cachorro Nipper ouvindo atentamente a voz 
de seu falecido dono em um fonógrafo de cilindro. Essa pintura deu origem à 
imagem do cachorro atento ao fonógrafo que é estampada no selo dos discos 
de vinil da gravadora RCAVictor. Por isso, a imagem foi explorada no cartum que 
aborda a qualidade do som de discos de vinil. Para saber mais sobre a história de 
Nipper, visite <https://concertino1.websiteseguro.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=9430&Itemid=183> (Acesso em: 14 jul. 2020).
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FUTURE

Leia o texto ao lado e observe 
o uso do futuro.
No texto, utilizou-se duas 
formas diferentes para se referir 
ao futuro, will e be gonna (= be 
going to).

8

From: <www.gocomics.com/luann/2014/03/29>. 
Accessed on: May 27, 2020.

Observe que foi utilizada a forma gonna no lugar de going to por se tratar de um contexto informal.

Podemos usar o futuro com will para falar de situações que são certas e imutáveis, fazer previsões 
simples, expressar decisões espontâneas, como ofertas e propostas. 

 The results will be available tomorrow morning.  I’ll help you with your homework.

Veja, nos quadros a seguir, as formas afirmativa e negativa do futuro com will. Note que, em frases 
negativas, usamos won’t antes do verbo principal em sua forma básica.

Veja, nos quadros a seguir, a forma interrogativa e as respostas curtas do futuro com will. Note que, em 
frases interrogativas, usamos Will antes do sujeito e o verbo principal está em sua forma básica. 

Forma interrogativa

Will
I/you/he/she/it/

we/you/they
be

there 
tomorrow?

Respostas curtas

Yes, I/you/he/she/it/we/you/they will.

No, I/you/he/she/it/we/you/they won't.

Podemos usar o futuro com be going to para fazer previsões baseadas em evidências no presente, 
expressar planos, intenções, decisões pensadas.

 You’re going to be late again. Hurry up!  What are you gonna do this weekend?

Veja, nos quadros a seguir, as formas afirmativa e negativa do futuro com be going to.

Veja, nos quadros a seguir, a forma interrogativa e as respostas curtas do futuro com be going to. 
Note que, em frases interrogativas, usamos Am/Is/Are antes do sujeito.

Forma interrogativa
Am I

going to be late?Is he/she/it
Are you/we/they

Forma afirmativa
I am

going to be late.He/She/It is
You/We/They are

Forma negativa
I 'm not

going to be late.He/She/It isn't
You/We/They aren't

Respostas curtas

Yes,
I am.

he/she/it is.
you/we/they are.

No,
I 'm not.

he/she/it isn't.
you/we/they aren't.

Forma afirmativa

I/You/He/She/It/
We/You/They

will be there tomorrow.

Forma negativa

I/You/He/She/It/
We/You/They

won’t be there tomorrow.

won’t = will not
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(with will/be going to)

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema dos jovens e do tempo, já abordado na unidade 8, o que facilita o 
estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos que aspecto 

da vida das jovens no futuro é focalizado no 
cartum. Espera-se que eles digam que é a 
(permanência da) amizade entre elas. 
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1 Luann is talking about her New Year’s resolutions in the comic strip below. Read it and focus 
on the use of will/won’t. Why are will and won’t used in the text? Choose the correct answer.

a. To express future certainty based on present evidence.

b. To talk about future intentions based on prior decision.

c. To make spontaneous decisions at the moment of speaking.X 

2 Based on previous comic strip, replace each icon  with the appropriate form of the verbs in 
parentheses to complete the sentences below. Use will/won’t or be (not) going to.

a. According to her plans, Luann  (be) kinder and less sarcastic.

b. According to her plans, Luann  (argue).

c. Luann promises she  (keep) her resolutions this time.

d. Luann’s friend thinks that Luann  (keep) her resolutions again.

From: <www.gocomics.com/luann/2010/01/03>. Accessed on: May 10, 2020.

argue: brigar, 
discutir

3 Based on the comic strip below, write down Luann’s New Year’s resolutions as in the 
example. Use be going to.

Example: a. She’s going to exercise more.

a. Resolution one.  c. Resolution three.   e. Resolution five.

b. Resolution two.  d. Resolution four.  

From: <www.
gocomics.com/
luann/2009/01/04>. 
Accessed on:  
May 27, 2020.LU
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Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

Para ampliar a exploração dos quadrinhos do exercício 1, pergunte aos alunos quais são as três resoluções de ano novo que Luann disse que cumpriria e por 
que Bernice, no último quadrinho, diz que ela não cumpriu. Espera-se que os alunos indiquem que as resoluções são ser mais gentil, ser menos sarcástica e 

foi sarcástica e discutiu. Luann chamou Bernice de Srta. “Eu sou tão perfeita que não preciso de resoluções” e o uso do 
negrito em this e won’t sugerem que ela falou alto. Sua expressão facial também indica que ela está brava.

a. is going to be; b. isn’t going to argue; 
c. will/’ll keep; d. will not/won't keep

b. She’s going to eat healthy.; c. She’s going to be less selfish.; d. She’s going to 
do better in school.; e. She’s going to be more efficient with her time.

Para ampliar a exploração 
dos quadrinhos do exercício 
3, pergunte aos alunos 
por que Bernice, no último 
quadrinho, diz que Luann não 
cumpriu sua quinta resolução 
(ser mais eficiente com seu 
tempo). Espera-se que eles 
digam que é porque Luann 
gastou tempo escrevendo 
uma nova lista de resoluções, 
enquanto deveria ter escrito 
apenas “veja listas anteriores” 
(já que sempre repete suas 
resoluções).

não discutir. Eles também devem concluir que 
Luann não conseguiu cumprir suas resoluções 
porque, em sua última fala, ela não foi gentil, 
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Leia a citação ao lado e 
observe o uso da oração 
condicional do tipo 1 
(first conditional).

No texto, utilizou-se a oração condicional do tipo 1 (type 1) para apresentar uma situação que pode 
acontecer no futuro (“você nunca vai saber do que é capaz se não tentar”). Na citação, a oração 
condicional (iniciada por if ) foi utilizada depois da oração principal. Se a oração condicional vier 
antes da oração principal, é necessário usar vírgula para separar as duas orações.

 Fortune does favor the bold and if you don’t try, you’ll never know what you’re capable of. 

Usamos a oração condicional do tipo 1 para apresentar situações possíveis e prováveis de acontecer 
no presente ou no futuro. 

 If you try harder, you’ll get it.

 If you are a good student who enjoys helping people, you may work as a tutor.

Veja, no quadro a seguir, como é formada a oração condicional do tipo 1 (first conditional).

No texto, utilizou-se a oração condicional do tipo 2 (type 2) para apresentar uma situação hipotética 
(“O que você faria se não estivesse com medo?”). Na citação, a oração condicional (iniciada por if ) 
foi utilizada depois da oração principal. Se a oração condicional vier antes da oração principal, é 
necessário usar vírgula para separar as duas orações.

 If you weren’t afraid, what would you do?

Usamos a oração condicional do tipo 2 para apresentar situações hipotéticas ou pouco prováveis 
no presente ou no futuro. 

 I wouldn’t do anything different if I had the chance. 

Veja, no quadro a seguir, como é formada a oração condicional do tipo 2 (second conditional).

Na oração condicional do tipo 2, geralmente utilizamos a forma were (passado do verbo be) para 
todas as pessoas. A forma was só é usada na 1a ou 3a pessoa do singular em contextos informais.

 If I were in your shoes, I’d do the same thing.  If life were predictable, it wouldn’t be life.

Agora, leia outra citação e observe o uso da oração condicional do tipo 2 (second conditional).

9 IF CLAUSES (Types 1 and 2)

“Fortune does favor the bold and 
you’ll never know what you’re capable 

of if you don’t try.” (Sheryl Sandberg)

“What would you do if you weren't afraid?” (Sheryl Sandberg)

From: <www.forbes.com/sites/tiffanypham/2013/08/20/top-9-inspirational
-quotes-by-female-moguls/#1d2cac634073>. Accessed on: May 27, 2020.

From: <www.bustle.com/articles/26-sheryl-sandbergs-newest-lean-in-effort-what-would-you-do-if
-you-werent-afraid>. Accessed on: May 27, 2020.
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Oração condicional (if clause) Oração principal (main clause)

If + verbo no simple present,
will (not) + forma básica do verbo principal OU

can/may/might/should/be likely + forma básica do verbo principal

Oração condicional (if clause) Oração principal (main clause)

If + verbo no simple past, would (not) + forma básica do verbo principal

Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos que característica é valorizada por Sheryl Sandberg. Espera-se que digam que é a coragem, a ousadia, a 
autoconfiança ou outra característica semelhante. Para retomar o tema do jovem no mundo do trabalho, abordado na unidade 9, peça aos alunos que estabeleçam 

relações entre esse tema e a citação. Eles podem dizer, por exemplo, que, ao tentarem desenvolver diferentes atividades profissionais, os jovens 
podem conhecer melhor suas próprias capacidades.

Para explorar a compreensão da 
segunda citação de Sheryl Sandberg 
relacionada à carreira, peça aos alunos 
que digam o que ela tem em comum 
com a citação anterior. Eles podem 
dizer, por exemplo, que ambas valorizam a coragem. 
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1 Match the columns below and find out some job options for 16-year-olds.

2 Replace the icons  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the 
following quotes from Barack Obama. Use the first conditional.

a. “Change  (not come) if we  (wait) for some other person, or if we  (wait) for some 
other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.”

b. “Don’t wait for good things to happen to you. If you  (go out) and  (make) some good 
things happen, you  (fill) the world with hope, you  (fill) yourself with hope.”

3 Replace the icons  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the 
following quotes from Michelangelo. Use the second conditional.

a. “If people  (know) how hard I had to work to gain my mastery, it  (not seem) so 
wonderful at all.”

b. “If you  (know) how much work went into it, you  (not call) it genius.”

4 Read the comic strip below and answer the following questions.

a. What type of conditional (if clause) is used in the text, first or second?

b. Why is this conditional used in the text? 

c. What expressions does Nancy use to ask for advice? 

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

a. “If you play an instrument,

b. “If you are responsible and enjoy running 
errands, doing housework, or other odd tasks,

c. “If you have a way with words and are 
knowledgeable about a topic,

d. “If you are great at baking and decorating 
cakes or cupcakes,

I.  you can make money blogging or writing.”

II.  you might find work as a personal  
 assistant.”

III.  you might be able to turn it into a   
 lucrative side job.”

IV.   you may be able to offer lessons to both   
children and adults.” 

From: <https://teens.lovetoknow.com/what-jobs-are-options-16-year-olds>. Accessed on: May 27, 2020.

From: <https://www.nytimes.com/2008/02/05/us/politics/05text-obama.html>. Accessed on: May 27, 2020; GILPIN, Caroline C. National 
Geographic Kids: Barack Obama. National Geographic Society: Washington DC, 2014. p. 29. 

From: <https://www.insider.com/artist-mimics-famous-paintings-with-recycled-keyboards-2020-5>; <https://www.chicagotribune.com/
opinion/commentary/ct-burt-katz-pizza-legend-died-20160503-story.html>. Accessed on: May 27, 2020.

From: <www.gocomics.com/nancy/2020/01/10>. Accessed on: May 27, 2020.
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a. IV; b. II; c. I; d. III

a. will not/won’t come, wait, wait;  
b. go out, make, will/’ll fill, will/’ll fill

a. knew, would not/wouldn’t seem;  
b. knew, would not/wouldn’t call

a. Second conditional.; b. Suggested answers: To 
refer to a hypothetical situation./To ask for advice.; 
c. “What would you do” and “What would you tell”.

Para ampliar a exploração do texto do exercício 4, peça aos alunos que expliquem o humor da tirinha com suas próprias palavras. 
Eles podem dizer, por exemplo, que a menina de laço no cabelo (Nancy) quer um conselho para uma situação hipotética, mas a 
amiga diz que o conselho seria pedir ajuda à própria menina de laço no cabelo, o que não resolve a situação dela.
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Leia o texto a seguir e observe o uso dos verbos modais must e should.

No primeiro parágrafo do texto, o verbo modal must é usado para indicar que, antes do início de 
um tratamento de transtorno de ansiedade, é necessário que um médico conduza uma avaliação 
diagnóstica cuidadosa para determinar se os sintomas relatados pela pessoa são causados por um 
transtorno de ansiedade ou um problema físico. 

 “[…] a doctor must conduct a careful diagnostic evaluation […]”

Os verbos modais must e have to são usados, geralmente, para indicar obrigatoriedade, 
necessidade. Note que usamos os verbos modais antes do verbo principal em sua forma básica. 

 You must learn how to cope with test anxiety.

 You have to learn how to cope with test anxiety.

No segundo parágrafo do texto, encontra-se o verbo modal should, que é usado para indicar que 
pessoas com transtorno de ansiedade que já receberam tratamento devem contar ao seu médico 
atual sobre o referido tratamento. 

 “People with anxiety disorders who have already received treatment should tell their current doctor 
about that treatment in detail.”

O verbo modal should é usado, geralmente, para indicar aconselhamento, recomendação. Note 
que, assim como must e have to, usamos should antes do verbo principal em sua forma básica. Em 
frases negativas com should, usamos should not ou shouldn’t.

 “If you think you have an anxiety disorder, you should seek information and treatment 
right away.”

 “Family members should not trivialize the disorder or demand improvement without treatment.”
    From: <www.resourcecenter.org/images/PDF/Anxiety_Disorders.pdf>. Accessed on: May 28, 2020.

A forma must not ou mustn’t indica proibição. Para indicar ausência de necessidade ou de 
obrigatoriedade, usamos a forma negativa de have to, que é formada por um verbo auxiliar na 
negativa (como don’t, doesn’t, didn’t, won’t) + have to.

 You mustn’t order antibiotics without prescription.

 You don’t have to put unnecessary pressure on yourself.

10 MODAL VERBS (should, must, have to)

From: <www.resourcecenter.org/images/PDF/Anxiety_Disorders.pdf>. Accessed on: May 28, 2020.

Treatment of Anxiety Disorders
In general, anxiety disorders are treated with medication, specific types of psychotherapy, or both. Treatment 
choices depend on the problem and the person’s preference. Before treatment begins, a doctor must conduct a 
careful diagnostic evaluation to determine whether a person’s symptoms are caused by an anxiety disorder or a 
physical problem. […]

People with anxiety disorders who have already received treatment should tell their current doctor about that 
treatment in detail. […]

www.resourcecenter.org/images/PDF/Anxiety_Disorders.pdf

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema da ansiedade em jovens e adolescentes, já abordado na unidade 10, o que facilita o 
estabelecimento de hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos quais são os tipos de tratamento 

para distúrbios de ansiedade. 
Os alunos devem dizer 
que os tratamentos são 
medicação, tipos específicos 
de psicoterapia ou ambos.
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1 Replace each icon  with an item from the box to complete the following tips about making 
healthy decisions.

doesn’t have to mean • should be • should eat •  
should get • should try • shouldn’t be

2 Replace each icon  with an appropriate modal verb in parentheses to complete the 
text below.

www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/take-charge-health-guide-teenagers
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Planning Healthy Meals  
and Physical Activities Just for You
Being healthy sounds like it could be a lot of work, right? Well, it  (has to/doesn’t 

have to) be. A free, online tool called the MyPlate Daily Checklist can help you create 

a daily food plan. All you  (have to/don’t have to) do is type in whether you are male 

or female, your weight, height, and how much physical activity you get each day. The 

checklist will tell you how many daily calories you  (should/shouldn’t) take in and 

what amounts of fruit, vegetables, grains, protein, and dairy you  (should/shouldn’t) 

eat to stay within your calorie target.

a. “Physical activity  part of your daily life […]”

b. “If you’re between 13 and 18 years old, you  
8 to 10 hours of sleep each night.”

c. “You  a healthy balanced diet that matches 
your energy needs.”

d. “From the age of 11, everyone  to eat no 
more than 6g salt and 30g of sugar a day.”

e. “Eating healthily  giving up your favourite 
foods. It simply means eating a variety of 
foods and cutting down on food and drinks high in fat and sugar, such as sugary fizzy 
drinks, crisps, cakes and chocolate.”

f. “Even unsweetened fruit juice is sugary. Your combined total of drinks from fruit juice, 
vegetable juice and smoothies  more than 150ml a day – which is a small glass.”

From: <www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/take-charge-health-guide-teenagers>; <www.nidirect.gov.uk/articles/ 
healthy-eating-teenagers>; <www.nhs.uk/live-well/eat-well/healthy-eating-for-teens/>. Accessed on: May 28, 2020.

From: <www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/take-charge-health-guide-teenagers>. Accessed on: May 28, 2020.
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Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

a. should be; b. should get;  
c. should eat; d. should try;  
e. doesn’t have to mean;  
f. shouldn’t be

Para ampliar a exploração das frases do exercício 1, peça aos alunos que indiquem as três 
recomendações apresentadas no exercício que eles consideram mais importantes e justifiquem 

essa escolha. 

doesn’t have to; have to; should; should

Para ampliar a exploração do texto do exercício 
2, peça aos alunos que identifiquem o nome da 
ferramenta on-line que pode ajudá-los a criar 
um plano alimentar diário. Eles devem dizer que 
é MyPlate Daily Checklist.
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Leia o texto a seguir e observe o uso do present perfect.

No texto, o present perfect (have/has + particípio passado do verbo principal) é usado duas vezes.

No primeiro caso (has been), o present perfect é usado para dizer que o personagem Daniel tem 
sido sempre um bom filho, um bom estudante, que corresponde às altas expectativas de seus pais. 
Nesse caso, o present perfect é usado para falar de ações ou eventos que começaram no passado e 
continuam no presente. 

No segundo caso (has brought), o present perfect é usado para dizer que cada momento vivido 
entre os personagens Daniel e Natasha os tem trazido para o momento único que vivem hoje. Nesse 
caso, o present perfect é usado para falar de ações ou eventos que aconteceram no passado e têm 
consequência no presente.

Been e brought são exemplos de verbos irregulares no particípio passado (past participle). Consulte 
a seção Irregular Verbs, na página 306, para conhecer a forma de verbos irregulares no particípio 
passado. Assim como no simple past, todos os verbos regulares no past participle são formados 
com o acréscimo da terminação -ed.

Veja, nos quadros a seguir, as formas afirmativa e negativa do present perfect. Note que, em frases 
negativas, usamos haven’t/hasn’t antes do particípio passado do verbo principal.

Veja, nos quadros a seguir, a forma interrogativa e as respostas curtas do present perfect. Note 
que, em frases interrogativas, usamos Have/Has antes do sujeito.

11 PRESENT PERFECT

From: <www.imdb.com/title/tt6423362/plotsummary?ref_=tt_stry_pl>. Accessed on: May 28, 2020.

www.imdb.com/title/tt6423362/plotsummary?ref_=tt_stry_pl
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The Sun is Also a Star (2019)

Plot
Natasha is a girl who believes in science and facts. Not fate. Not destiny. Or dreams that will 
never come true. She is not the type of girl who meets a cute boy on a crowded New York 
City street and falls in love with him. Not when her family is twelve hours away from being 
deported. Falling in love with him will not be her story. Daniel has always been the good son, 
the good student, living up to his parents’ high expectations. Never a poet. Or a dreamer. But 
when he sees her, he forgets all that. Something about Natasha makes him think that fate has 
something much more extraordinary in store - for both of them. Every moment has brought 
them to this single moment. A million futures lie before them. Which one will come true?

Forma afirmativa

I/You/We/They have
seen the movie.

He/She/It has

Forma interrogativa

Have I/you/we/they
seen the movie?

Has he/she/it

Respostas curtas

Yes,
I/you/we/they have.

he/she/it has.

No,
I/you/we/they haven't.

he/she/it hasn't.

Forma negativa

I/You/We/They haven’t
seen the movie.

He/She/It hasn’t

haven’t = have not; hasn’t = has not

Geralmente, usamos ever com verbos no present perfect para dizer ou saber se alguma vez aquela 
ação já aconteceu:

 It’s the best movie I’ve ever seen.             Have you ever seen The Sun is Also a Star?

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de filmes, já abordado na unidade 11, ao apresentar o resumo do enredo de The Sun is Also 
a Star. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos quais são os nomes dos personagens principais e o gênero do filme. Eles devem dizer 

filme de forma breve com suas próprias palavras. Eles podem 
dizer, por exemplo, que Natasha e Daniel não são sonhadores 
e se preocupam com suas famílias, mas, ao se conhecerem, 
novas possibilidades de futuro surgem para suas vidas. Eles 
também podem mencionar que a família de Natasha está 
prestes a ser deportada.

que são Natasha e Daniel e espera-se que concluam ser um filme de romance. Se desejar, peça aos alunos para relatarem a história do 
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1 Replace each icon  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the 
following movie reviews. Use the present perfect.

2 Replace each icon  with the correct form of the verbs 
in parentheses to complete the following quotes from 
actress Viola Davis. Use the present perfect.

a. “The happily ever after comes after you  (do) the work.”

b. “I believe that the privilege of a lifetime is being who 
you are, truly being who you are. And I  (spend) far 
too long apologizing for that – my age, my color, my 
lack of classical beauty – that now at the age of, well, 
at the age of 46, I'm very proud to be Viola Davis, for 
whatever it's worth.”

From: <www.theguardian.com/global/2017/jan/15/viola-davis-fences-film-my-life-now 
-pretty-fabulous>; <www.elle.com/culture/celebrities/a33069/viola-davis-inspiring-quotes>. 

Accessed on: May 28, 2020.

From: <www.imdb.com/review/rw5374252/?ref_=tt_urv>. Accessed on: May 28, 2020.

www.imdb.com/review/rw5374252/?ref_=tt_urv
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Little Women (2019)
 10/10

Simply Extraordinary
2 January 2020

So I literally just got home from this movie and I am speechless. […]

I have never read the book this is based on, nor have I seen any of the 
countless adaptations that preceded this one. […]

Few films  (touch) me the way this one has. The emotion it distills from 
you with every frame is simply unbelievable, and this work of art cements 
Greta Gerwig as one of the greatest storytellers in film. […]

55 out of 73 found this helpful. Was this review helpful? […]

From: <www.imdb.com/review/rw3702428/?ref_=tt_urv>. Accessed on: May 28, 2020.

www.imdb.com/review/rw3702428/?ref_=tt_urv
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Fences (2016)
 10/10

Great movie... Worth a watch...
7 May 2017

We  (not see) this kind of movies in a while now... it reminds us of 
education... respect for our parents... depicts a family’s story... a man’s 
story... a family’s history... how they hold on to each other... through 
everything... the maturity of the wife is amazing to see.

I identified myself with the movie.. felt it.. and recommend it...

8 out of 10 found this helpful. Was this review helpful? […] 

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 

have touched 

have not/haven’t seen

Para ampliar a exploração dos textos do exercício 1, peça aos alunos que 
indiquem características dos filmes destacadas pelas resenhas. Eles podem 
mencionar, por exemplo, a emoção que o filme Little Women pode provocar e os temas abordados em Fences, como educação, família, respeito aos pais etc.

a. have/’ve done; 
b. have/’ve spent
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Leia o texto a seguir e observe o uso do present perfect e do simple past.

12 PRESENT PERFECT X SIMPLE PAST

No texto, o present perfect é usado para perguntar se a prevalência de transtornos alimentares tem 
aumentado ao longo dos anos.

 “Has the prevalence of eating disorders increased over the years?”

O present perfect também é usado para indicar que o número de novos casos de anorexia nervosa 
tem se mantido estável desde a década de 1970.

 “The number of new cases presenting increased up to the 1970s and since then has been stable.”

Observe que usamos, em geral, since no present perfect para indicar quando uma ação foi iniciada. 
Para indicar a duração de uma ação, usamos, geralmente, for.

 The number of new cases of anorexia nervosa has been stable since the 1970s.

 The number of new cases of anorexia nervosa has been stable for almost fifty years.

O simple past é usado, no texto, para indicar que o número de novos casos de anorexia nervosa 
cresceu até a década de 1970.

 “The number of new cases presenting increased up to the 1970s and since then has been stable.”

O simple past também é usado para indicar que houve um aumento dramático do número de casos 
de bulimia nervosa entre a década de 1980 e 1990.

 “[…] between the 1980s and 1990s there was a dramatic rise in the number of cases presenting with 
this disorder.”

Observe que o present perfect é usado, geralmente, para falar de ações que aconteceram no 
passado, sem determinar o momento em que elas aconteceram, como em “over the years”, 
“recently”, “lately”. 

 The number of reported cases of anorexia nervosa has increased lately.

Já o simple past é usado, geralmente, para falar de ações que aconteceram no passado em um 
momento determinado, como em “up to the 1970s” e “between 1980s and 1990s”.

 “The incidence of bulimia in 10-39 year old women TRIPLED between 1988 and 1993.”
From: <www.northwestern.edu/counseling/clinical-services/common-concerns/eating-concerns/statistics/index.html>. Accessed on: May 28, 2020.

Consulte a seção Irregular Verbs, na página 306, para conhecer a forma de verbos irregulares no 
simple past e no past participle. 

From: <www.aedweb.org/resources/about-eating-disorders/fast-facts>. Accessed on: May 28, 2020.

Has the prevalence of eating disorders increased over the years?
Anorexia nervosa: Cases of anorexia nervosa have been described throughout history in many different cultural 
contexts, with the first medical descriptions dating back to the 19th century. The number of new cases presenting 
increased up to the 1970s and since then has been stable.

Bulimia nervosa: Bulimia nervosa is a newer disorder and between the 1980s and 1990s there was a dramatic rise in 
the number of cases presenting with this disorder. The largest proportion of people presenting for treatment being 
adolescents and young adults.

www.aedweb.org/resources/about-eating-disorders/fast-facts

Comente com os alunos que o texto a seguir retoma o tema de transtornos alimentares, já abordado na unidade 12, o que facilita o estabelecimento de 
hipóteses sobre o texto a ser lido. Para explorar a compreensão do texto, pergunte aos alunos se a resposta à pergunta do título deve ser afirmativa ou 

negativa e peça que identifiquem os trechos que respondem diretamente à pergunta do título. Espera-se que eles concluam que a resposta 
é afirmativa (embora o número de novos 
casos de anorexia nervosa tenha se 
estabilizado desde a década de 1970) 

e indiquem os seguintes trechos: “The number of new cases presenting increased up 
to the 1970s and since then has been stable.” e “[...] between the 1980s and 1990s there 

was a dramatic rise in the number of cases 
presenting with this disorder”.

D3_4085_ING_EM_LA_282a305_LANGUAGE.indd   304D3_4085_ING_EM_LA_282a305_LANGUAGE.indd   304 23/07/20   14:5223/07/20   14:52



Language Reference + Extra Practice   305

1 Replace each icon  with the correct form of the verbs in parentheses to complete the 
fragments below. Use the present perfect or the simple past.

a. “Epidemiological studies  (suggest) that the incidence of eating disorders among 
adolescent girls  (increase) over the last 50 years.” 

b. “Over the past 20 years, several articles  (propose) a link between the thin female 
beauty ideal and the muscular male body ideal portrayed in the media with a range of 
psychological symptomatology including body dissatisfaction and eating disorders.”

c. “Studies  (report) a significant change in the weight and size of female and male  
models portrayed throughout the media in western society and the concept of the 
‘perfect or ideal body’.” 

d. “Over time the cultural ideal for women’s body size and shape  (become) considerably 
thinner and leaner and men’s body size and shape  (become) stronger and  
more muscular.” 

e. “Guillen and Barr  (focus) on the messages in a popular magazine for adolescent girls 
and  (find) that between 1970 to 1990 the emphasis on fitness  (increase), and the 
body shape of models  (report) a trend toward more androgynous-looking bodies.”

f. “Research studies  (show) that young people frequently report body dissatisfaction, 
with adolescent girls experiencing more body dissatisfaction than boys.” 

g. “Several cross-sectional studies  (report) a positive association between exposure 
to beauty and fashion magazines and an increased level of weight concerns or eating 
disorder symptoms in girls.”

From: <www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792687/>. Accessed on: May 28, 2020.

2 Replace each icon  with since or for to 
complete the fragments below. 

a. “Anorexia Nervosa usually develops in early 
adolescence, but over 50% of cases have 
an illness persisting  over 7 years and 
extending into adulthood.”

b. “Eating disorders are widely acknowledged 
to be one of the most challenging psychiatric 
disorders to treat. Many people have been 
sick  years before seeking help […]”

c. “The number of eating disorder referrals 
has been increasing with over 30 new eating 
disorder diagnoses per year  2013.”

From: <www.health.gov.nl.ca/health/mentalhealth_committee/mentalhealth/pdf/
Eating_Disorders_Inpatient_Report.pdf>. Accessed on: May 28, 2020.

portray: retratar • trend: tendência

acknowledged: reconhecido/a • referral: indicação

Escreva a resposta de cada exercício desta página em seu caderno. 
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a. have suggested, has increased; b. have proposed;  
c. have reported; d. has become, has become; e. focused, 

a. for; b. for; c. since

Para explorar a compreensão dos fatos sobre imagem corporal e/ou transtornos alimentares 
apresentados nos exercícios 1 e 2, peça aos alunos que, em duplas, escolham os três fatos que julgam 
mais interessantes e os compartilhem com a turma, justificando suas escolhas.

found, increased, 
reported; f. have 
shown; g. have 
reported
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Veja, no quadro a seguir, os principais verbos irregulares no passado e no particípio passado organizados 

por ordem alfabética.

Verbos irregulares agrupados por ordem alfabética

Forma 
básica

Passado
Particípio 
passado

Tradução*

be was, were been ser, estar

bear bore borne
suportar, ser 
portador de

beat beat beaten bater

become became become tornar-se

begin began begun começar

behold beheld beheld contemplar

bend bent bent curvar

bet bet bet apostar

bid bid bid
oferecer, fazer 
uma oferta

bind bound bound
unir, vincular, 
comprometer

bite bit bitten morder

bleed bled bled
sangrar, ter 
hemorragia

blow blew blown
assoprar, 
explodir

break broke broken quebrar

breed bred bred
procriar, 
reproduzir

bring brought brought trazer

broadcast broadcast broadcast
transmitir, 
irradiar

build built built construir

burn
burnt/
burned

burnt/
burned

queimar

buy bought bought comprar

IRREGULAR VERBS

Forma 
básica

Passado
Particípio 
passado

Tradução*

catch caught caught
pegar, 
capturar

choose chose chosen escolher

come came come vir

cost cost cost custar

cut cut cut cortar

deal dealt dealt
negociar, 
tratar

dig dug dug cavar, escavar

do did done fazer

draw drew drawn desenhar

dream
dreamt/
dreamed

dreamt/
dreamed

sonhar

drink drank drunk beber

drive drove driven
dirigir, ir de 
carro

eat ate eaten comer

fall fell fallen cair

feed fed fed alimentar

feel felt felt sentir(-se)

fight fought fought lutar

find found found
achar, 
encontrar

flee fled fled fugir, escapar

fly flew flown voar, pilotar

forbid forbade forbidden proibir
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Forma 
básica

Passado
Particípio 
passado

Tradução*

forget forgot forgotten esquecer

forgive forgave forgiven perdoar

freeze froze frozen
congelar, 
paralisar

get got got/gotten obter

give gave given dar

go went gone ir

grow grew grown
crescer, 
cultivar

hang hung hung pendurar

have had had
ter, beber, 
comer

hear heard heard ouvir

hide hid hidden/hid esconder

hit hit hit bater

hold held held segurar

hurt hurt hurt machucar

keep kept kept
guardar, 
manter

know knew known
saber, 
conhecer

lay laid laid

colocar em 
posição 
horizontal, 
assentar

lead led led liderar

learn
learnt/
learned

learnt/
learned

aprender

leave left left deixar, partir

lend lent lent
emprestar 
(dar 
emprestado)

let let let deixar, alugar

lie lay lain deitar

lose lost lost
perder, 
extraviar

Forma 
básica

Passado
Particípio 
passado

Tradução*

make made made fazer, fabricar

mean meant meant
significar, 
querer dizer

meet met met
encontrar, 
conhecer

overcome overcame overcome superar

overtake overtook overtaken
alcançar, 
surpreender

pay paid paid pagar

put put put colocar

quit quit quit
deixar, 
abandonar

read read read ler

ride rode ridden

andar de 
(bicicleta etc.), 
andar 
a (cavalo)

ring rang rung
tocar 
(campainha, 
sinos etc.)

rise rose risen
subir, 
erguer-se

run ran run
correr, 
concorrer, 
dirigir

say said said dizer

see saw seen ver

seek sought sought
procurar 
obter, 
objetivar

sell sold sold vender

send sent sent mandar

set set set

estabelecer, 
colocar, 
pôr em 
determinada 
condição, 
marcar, 
ajustar
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Forma 
básica

Passado
Particípio 
passado

Tradução*

shake shook shaken
sacudir, 
tremer

shine shone shone brilhar

shoot shot shot atirar, alvejar

shrink shrank shrunk
encolher, 
contrair

shut shut shut fechar, cerrar

sing sang sung cantar

sink sank sunk
afundar, 
submergir

sit sat sat sentar

sleep slept slept dormir

slide slid slid
deslizar, 
escorregar

smell
smelt/
smelled

smelt/
smelled

cheirar

speak spoke spoken falar

spend spent spent gastar

spin spun spun girar, fiar

spit spit/spat spit/spat cuspir

spread spread spread espalhar

stand stood stood
parar de pé, 
aguentar

steal stole stolen roubar

stick stuck stuck
furar, fincar, 
enfiar

stink stank stunk cheirar mal

strike struck struck
golpear, 
desferir, 
atacar

strive strove striven
esforçar-se, 
lutar

Forma 
básica

Passado
Particípio 
passado

Tradução*

swear swore swore
jurar, 
prometer, 
assegurar

sweep swept swept varrer

swim swam swum nadar

swing swung swung
balançar, 
alternar

take took taken tomar

teach taught taught
ensinar, dar 
aula

tear tore torn
rasgar, 
despedaçar

tell told told contar, dizer

think thought thought pensar

throw threw thrown
atirar, 
arremessar

undergo underwent undergone
submeter-se 
a, suportar

understand understood understood entender

uphold upheld upheld
sustentar, 
apoiar, 
defender

wear wore worn
vestir, usar, 
gastar  
(pelo uso)

weep wept wept chorar

win won won vencer, ganhar

write wrote written
escrever, 
redigir

* Apresentamos aqui os sentidos mais comuns dos verbos 
listados. Em vários casos, os verbos podem assumir outros 

sentidos. É necessário sempre observar o contexto para 
compreender o significado do verbo em uso.
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Veja, nos quadros a seguir, alguns dos principais verbos irregulares no passado e no particípio passado agrupados por 

formas semelhantes. Em seguida, ouça o áudio referente a cada grupo e perceba as semelhanças na pronúncia dos verbos.

Verbos irregulares agrupados por formas semelhantes

A.  Passado com o som /an/ /aŋ/ e 

particípio passado com o som /ʌn/ /ʌŋ/

17

Forma básica Passado Particípio 
passado

begin began begun

drink drank drunk

run ran run

ring rang rung

shrink shrank shrunk

sing sang sung

sink sank sunk

stink stank stunk

swim swam swum

B.  Passado com o som /əʊ/ e particípio 

passado com o som /əʊ/ terminado em en

18

Forma básica Passado
Particípio 
passado

break broke broken

choose chose chosen

freeze froze frozen

speak spoke spoken

steal stole stolen

C.  Passado com o som /ɔːt/ e particípio 

passado com o som /ɔːt/

Forma básica Passado Particípio 
passado

bring brought brought

buy bought bought

catch caught caught

fight fought fought

seek sought sought

teach taught taught

think thought thought

19

20 D.  Passado com o som /uː/ e particípio 

passado com o som /əʊn/

Forma básica Passado Particípio 
passado

blow blew blown

draw drew drown

fly flew flown

grow grew grown

know knew known

throw threw thrown

E. Passado e particípio passado 

com o som /ɛnt/
21

Forma básica Passado Particípio 
passado

bend bent bent

lend lent lent

send sent sent

spend spent spent

F. Passado e particípio passado 

com o som /ept/
22

Forma básica Passado Particípio 
passado

keep kept kept

sleep slept slept

sweep swept swept

weep wept wept
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GLOSSARY

A
abbey: abadia

abhor: abominar, detestar

abhorrent: detestável, repugnante

abound: abundar

above: em cima

abroad: exterior

absent: ausente

abstract: resumo

accent: sotaque

acceptance: aceitação

acclaimed: aclamado/a

accomplish: realizar

accomplishment: realização

account: conta; relato

  account for: ser responsável por

accounting: de contabilidade

accurate: preciso/a, exato/a

achieve: alcançar; realizar

achievement: realização, conquista

acknowledge: reconhecer

acknowledged: reconhecido/a

acquainted: familiarizado/a

actual: real

actually: realmente, de fato

ad (advertisement): anúncio

added: adicionado/a

addiction: vício, dependência

address: endereçar; endereço

addressed: endereçado/a

adulthood: vida adulta

advice: conselho

advisor: conselheiro/a

advisory: consultivo/a

  advisory board: conselho 

consultivo

affluence: riqueza, abundância

affluent: rico/a

afford: pagar, arcar

afraid: com medo, receoso/a

against: contra

age: idade; envelhecer

ago: atrás

agree: concordar

agreement: concordância

ahead of: à frente de

aid: ajuda

aim: objetivo; visar

alike: parecido/a

allow: permitir

almost: quase

alone: sozinho/a

although: embora, apesar de

amazing: incrível, surpreendente

amazingly: supreendentemente, 

maravilhosamente

among: entre

amount: quantidade

anaesthetic: anestésico/a

A
anger: raiva

angry: zangado/a

annoying: irritante

anymore: não mais

anywhere: em qualquer lugar

apologize: desculpar-se, 

pedir desculpas

apology: desculpa

appalled: chocado/a

appeal: agradar; pedir, solicitar

appealing: atraente

applicant: candidato/a

application: formulário

appointment: compromisso

approach: abordar; abordagem

approval: aprovação

archetype: arquétipo

argue: brigar, discutir

arousal: excitação

array (of): gama, variedade

arrow: seta

ashamed: envergonhado/a

asleep: adormecido/a

assess: avaliar

assessment: avaliação

assignment: atribuição

assist: ajudar

assume: supor, pressupor

assumed: suposto/a

assumption: suposição

astoundingly: surpreendentemente

at least: no mínimo, pelo menos

attached: preso/a, conectado/a

attain: conquistar, alcançar

attainment: realização

attempt: tentativa

attend: frequentar, comparecer

audience: audiência, público

audition: teste, audição

aunt: tia

automated: automatizado/a

availability: disponibilidade

available: disponível

average: média

  on average: em média

avid: ávido/a

avoid: evitar

award: prêmio

aware: consciente

awareness: consciência

awkwardly: estranhamente

B
babysitter: babá

bachelor: graduação, bacharelado

back door: porta dos fundos

background: histórico, contexto

badge: crachá

bag: bolsa; ensacar

B

bagger: ensacador(a)

baker: padeiro/a

balance beam: trave (ginástica olímpica)

bankability: viabilidade bancária/

financeira

barely: mal, quase não

barren: improdutivo/a, infrutífero/a

barrier: barreira

beach: praia

bear: suportar

beat: batida, ritmo

beautiful: lindo/a

beauty: beleza

  beauty standard: padrão de 

beleza

beg: implorar

beginning: começo, início

behave: comportar-se

behavior: comportamento

behind: atrás

belatedly: tardiamente, com atraso

belief: crença

believe: acreditar

be likely to: ser provável de

bench: banco

beneath: embaixo

benefit: benefício

besides: além disso

be stuck for: não conseguir encontrar

better: melhor; melhorar

beyond: além (de) 

bias: viés

binge eating: compulsão alimentar

bird: pássaro

birth: nascimento

birthday: aniversário

birthmark: sinal de nascença

birthplace: local de nascimento

blackness: negritude

blame: culpar

blank: branco, vazio

blockbuster: sucesso de bilheteria

blood: sangue

  blood pressure: pressão arterial

blow: soprar

blue mussel: mexilhão-azul

boarding school: internato

body: corpo

bodybuilder: fisiculturista

bold: negrito; ousado/a, corajoso/a

bone: osso

booklet: livreto

boost: impulsionar; impulso; lançar; 

incentivar

bored: entediado/a

boredom: tédio

boring: entediante

born: nascido/a

borrow: pegar emprestado

both: ambo(s)/a(s)

bother: incomodar

bottle: garrafa

bottlecap: tampa de garrafa

boundary: fronteira

box office: bilheteria

brain: cérebro

break: quebrar; pausa

  break into: entrar

  break out of: escapar, fugir, sair

breakable: quebrável

breakfast: café da manhã

breakup: separação

breath: fôlego; respiração

  shortness of breath: falta de ar,   

dificuldade em respirar

breathe: respirar

breathing: respiração

breed: gerar

bright: inteligente; brilhante

bring: trazer

brittle: frágil, quebradiço

  brittle bones (disease):
osteogênese imperfeita

broad: largo/a

broadcast: transmitir; transmissão

broaden: ampliar

brochure: livreto, catálogo, folheto

budgeted: orçado/a

bulk: maior parte

bunch: grupo, bando

burden: fardo, peso

burn: queimar; esgotamento

burst:  explodir

business: negócio

busy: ocupado/a

buzz: apitar

C
cabbage: repolho

caged: engaiolado/a

call: chamar; chamada

candle: vela

cane: bengala

canteen: cantina

caption: legenda

care: importar-se; cuidado

  care for: cuidar de

careful: cuidadoso/a

caregiver: cuidador(a)

caring: cuidadoso/a, preocupado/a

carry: carregar

  carry out: realizar

carton: embalagem, caixa de 

papelão 

cashier: caixa (atendente)

cast: lançar

casting: escalação de elenco

catch up: alcançar

cautioned: advertido/a

C

Este glossário bilíngue (inglês-português) apresenta uma seleção de palavras e expressões utilizadas no livro, 

acompanhadas do sentido com que são empregadas nele. Algumas dessas palavras podem ser aplicadas em 

mais de um sentido.
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cautious: cuidadoso/a

caveman: homem das cavernas

cellist: violoncelista

cello: violoncelo

chain reaction: reação em cadeia

chair: chefe

challenge: desafio; desafiar

challenging: desafiador(a)

champion: campeã/o

change: mudar

changemaker: agente de mudança

character: personagem

charge: cobrar; custo

  in charge: no controle, no 

comando

charity: caridade; fundo de 

caridade

chart: tabela; traçar, mapear

  bar chart: gráfico de barras

  pie chart: gráfico de pizza

chase: lutar por, buscar

chat: conversar

cheap: barato/a

cheat: trapacear, colar em provas

chemist: químico/a

chemistry: química

child: criança

childhood: infância

choice: escolha

choke: engasgar

choose: escolher

chord: acorde 

chore: tarefa

circle: círculo

citizen: cidadã/o

claim:  afirmação

clarification: esclarecimento

clause: oração (texto)

clean: limpo/a

clear: claro/a

clerk: atendente, funcionário/a de 

escritório

clock: relógio

clog: obstruir

close to: perto de

cloth: pano, tecido

clothe: vestir

clue: pista

  not get a clue: não ter ideia

coach: treinador(a)

cohort: grupo

cold: frio/a

college: faculdade

colorful: colorido/a

coming-of-age: transição para a 

vida adulta

commit: comprometer-se

commitment: compromisso

compel: compelir; obrigar

complain: reclamar

concern: preocupação

concerned: preocupado/a

concerning: sobre, a respeito de, 

referente a

constrain: restringir

convey: transmitir

convoluted: complicado/a

cool: legal

cope: lidar, enfrentar

core: núcleo, parte central

corn: milho

corner: canto

cotton: algodão

cough: tossir

counselling: aconselhamento

counselor: orientador(a)

countdown: (de) contagem regressiva

counting: contagem

countless: incontável

country: país

couple: par; casal; dois/duas

coverage: cobertura

crawl: engatinhar

credible: crível, plausível, confiável

crew: equipe

crowded: lotado/a

crumbling: despedaçado/a

cry: grito, choro; chorar

cup: copo

curator: curador(a)

curly: cacheado/a

current: atual, corrente

currently: atualmente

custom: costume

customer: cliente

cut down on: reduzir

cute: fofo/a, bonito/a

D
daily: diário/a

dairy: laticínios

damage: dano

danger: perigo

dangerous: perigoso/a

dare: desafio; ousar

dark: escuro/a

data: dados

date:  data; encontro

daughter: filha

dawn: amanhecer

deal with: lidar com

dearly: ternamente

death: morte

debris: resíduos, detritos

decay: apodrecimento

  tooth decay: cárie

decommissioned: desativado/a

decrease: diminuir

deed: feito

deep: fundo; profundo/a

deeply: profundamente

degree: grau; graduação

  doctoral degree: grau de doutor

deliver: entregar

delve: analisar

demand: demandar, requerer

  in-demand: demandado/a, 

desejado/a

  on demand: sob demanda

deny: negar

depart: partir

deserve: merecer

deserved: merecido/a

despite: apesar de

develop: desenvolver

developing country: país em 

desenvolvimento

development:
desenvolvimento

D

device: dispositivo, aparelho

die: morrer

disagree: discordar

disclosure: revelação

discouraging: desencorajador(a)

discover: descobrir

disease: doença

dishcloth: pano de lavar louça

disorder: distúrbio, transtorno

display: mostrar, expor

disposal: descarte

dive: mergulho

doll: boneca

domain: domínio

double: dobrar; duplo

doubt: dúvida

dozen: dezena

draft: rascunho

drain: dreno

draw: desenhar 

  draw a conclusion: tirar uma 

conclusão

drawing: desenho

dream: sonhar; sonho; dos sonhos

dreamer: sonhador(a)

drive: dirigir; energia

drop: derrubar; baixar

  drop out: abandonar, deixar

drumming: percussão

drums: bateria

dub: apelidar

dubbing: dublagem

dude: cara (informal)

due to: devido a

dump: descartar

dust: pó, poeira

duty: dever

dynamic range: faixa dinâmica

E
each: cada

eager: ávido/a

  eager to: ansioso/a, impaciente

ear: orelha

early: cedo

early-stage: no começo, estágio 

inicial

earn: receber, ganhar

earning: ganho

earthworm: minhoca

ease: facilidade

easily: facilmente

eastern: do leste

easy: fácil

eat: comer

effort: esforço

effortless: sem esforço

elderly: idoso/a

eligible: elegível

embarrassment: constrangimento

employ: empregar

employability: empregabilidade

employee: empregado/a

employer: empregador(a)

employment: emprego

empowering: fortalecedor(a), 

empoderador(a)

empowerment: empoderamento, 

fortalecimento

E

enable: permitir, possibilitar

endearing: encantador(a), cativante

endless: infinito/a

end up: acabar em

endurance: resistência

endure: tolerar

enduring: persistente, duradouro/a

enforce: impor, fazer cumprir

engineer: engenheiro

enjoy: curtir, apreciar

enjoyable: divertido/a, agradável

enjoyment: prazer

enough: suficiente

enroll: inscrever-se, matricular-se

enrollment: inscrição

ensure: garantir, assegurar

entangled: enredado/a

enterprise: empresa

entertaining: divertido/a

entertainment: entretenimento

entrepreneur: empresário/a, 

empreendedor(a)

entrepreneurial: empresarial

environment: meio ambiente

environmental: ambiental

eponymous: epônimo, de mesmo 

nome

erase: apagar

estrange: afastar

ethnicity: etnia

ethnographer: etnógrafo/a

evaluation: avaliação

even: até 

even though: embora, apesar de

every: cada

everybody: todo o mundo

evoke: evocar, trazer à lembrança

exchange: trocar

exhibition: exposição

exhilarating: arrebatador(a)

expense: despesa

expensive: caro/a

expertise: especialidade

exploits: façanhas, feitos

eye: olho

F
face: face; encarar, enfrentar

fail: falhar

failure: fracasso

faint: fraco/a, desfalecido/a

faintly: fracamente

fair: justo/a; feira, exposição

fair-haired: louro/a

fairness: justiça

fake: falso/a

fall asleep: adormecer

far: longe

  far away: muito longe

farm: fazenda

farmer: fazendeiro

fashion: moda

fast: rápido/a

fast-paced: com ritmo acelerado

fat: gordo/a; gordura

fate: destino

favor: favorecer, privilegiar

fear: medo; temer

fearful: medonho/a, terrível

F
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fear-mongering: cultura do medo

feat: feito, façanha

feather: pena

feature: figurar; apresentar

feed: alimentar

feel: sentir

feeling: sentimento

feet: pés

fellow: companheiro/a, colega

female: feminino/a; mulher

few: poucos/as

  a few: alguns/algumas

field: campo

fiery: ardente

fighter: lutador(a)

figure out: descobrir

file: arquivo

  file a suit: abrir um processo

fill out: preencher

filled: preenchido/a

filling: enchimento

filter: filtro

find: achar, encontrar

  find out: descobrir

finding: resultado

finish: terminar

fire: fogo

firefighter: bombeiro

first: primeiro/a

fit:  adequado/a; adequar-se, 

ajustar-se, encaixar-se

fit into: caber em

fitness: boa condição física

fix: consertar

fizzy: gasoso/a

flag: bandeira

float: flutuar, boiar

flour: farinha

foam: espuma

folk: folclórico/a

  folk art: arte popular

follow: seguir, acompanhar

  follow up: sequência

follower: seguidor(a)

food: comida

fool: enganar

footstep: passo

forefront: frente

forever: para sempre

forget: esquecer

forgettable:  esquecível

forgive: perdoar

former: ex-, anterior, prévio

fortune: sorte

forward: para frente; encaminhar

founding: fundador(a)

frame: quadro

freckle: sarda

free: grátis, de graça; livre

  for free: de graça

freedom: liberdade

freshman: calouro, novato

  freshman year: primeiro ano

friend: amigo/a; adicionar como 

amigo/a

friendliness: cordialidade

friendship: amizade

front-line: da linha de frente

frozen: congelado/a

fulfilled: realizado/a

fulfillment: realização

full-time: de tempo integral

fund: fundo

funny: engraçado/a

furniture: mobiliário

furred: peludo/a

further:  mais, adicional

furthermore: além disso

fuse: fundir-se

fush out: remover com água

G
gain: ganho

gait: marcha, maneira de andar

gap: brecha, vão, intervalo

garbage: lixo

  garbage dump: aterro sanitário

gatekeeper: guardiã/o, vigia

gather: reunir 

gem: gema, pedra preciosa

get along: dar-se bem

get back: voltar

get rid of: livrar-se de

get stuck: ficar preso/a

get wrapped up: ficar embrulhado/a

gift: presente; talento

gifted: talentoso/a

glass: vidro

global warming: aquecimento global

go through: passar por 

goal: objetivo

golden: dourado/a

goods: mercadorias

governess: governanta

grade: série; nota

graduate: formar-se, graduar-se; de 

pós-graduação

grant: subsídio

grapple: lutar

grave: túmulo

great: grande, importante

greatness: grandeza

grieve: lamentar

groceries: mantimentos

grocery store: mercearia

ground: terreno, área

  common ground: interesse comum

groundbreaking: inovador(a)

grounded: fundamentado/a

groundwater: lençol freático

grow: crescer

  grow up: crescer

growing: crescente

growth: crescimento

guess: adivinhar

guest: convidado/a

guidance: orientação

guideline: orientação

gun: arma

H
half: metade

handle: lidar com

handwashing: lavagem de mãos

harassment: assédio

hard: duro/a; difícil; intensamente, 

duramente

harm: mal, prejuízo

G

H

harness: aproveitar

harsh: desagradável

hate: ódio; odiar

hatred: ódio

haul: puxar

hazard: perigo

head: cabeça

  head for: enfrentar

headache: dor de cabeça

headline: manchete

heal: curar

healer: curandeiro

health: saúde; de saúde

healthcare: assistência médica

healthy: saudável

hear: ouvir

heart: coração

  heart disease: doença cardíaca

  heart rate: frequência cardíaca

heartbeat: frequência cardíaca

heartwarming: emocionante

heat up: esquentar

height: altura

  the height: auge

helpless: impotente, desamparado/a

helplessness: impotência, desamparo

hidden: escondido/a, oculto/a

high: alto/a

  high-fructose: rico/a em frutose

  high school: ensino médio

highlight: destacar; destaque

hill: colina

hire: contratar

hiring: contratação

hit: sucesso

hobble: impedir

hold onto: agarrar(-se), prender-(se) 

homeland: pátria, terra natal

homeless: sem-teto

homogeneous: homogêneo/a

honey: mel

honeybee: abelha

hope: esperança; esperar, desejar

horn: chifre

host: anfitriã/o; sediar, organizar

household: doméstico/a

however: entretanto

huge: enorme

hugely: imensamente

humble: humilde

hurt: machucar, magoar

hybrid: híbrido/a

I
ice: gelo

icebox: geladeira

ignite: acender

illness: doença

impressive: impressionante

improve: melhorar

income: renda

increase: aumentar

increasingly: de modo crescente

inequality: desigualdade

inhabit: preencher

inherently: inerentemente, por 

natureza

injurious: prejudicial

inner: interno/a

I

inside: dentro (de)

instead: em vez disso

  instead of: em vez de

intake: consumo; ingestão

intend: pretender

intern: estagiário/a

internship: estágio

intertwine: entrelaçar-se

interviewer:  entrevistador(a)

intriguing: intrigante

intrusive: invasivo/a

invigilator: fiscal

invite: convidar

inward: para dentro

island: ilha

issue: questão

J
janitor: zelador

job: emprego

join: unir, juntar; juntar-se

jolly: alegre, divertido/a

journal: periódico, revista

joy: alegria

judge: julgar

juice: suco

just: apenas

K
keep: manter

  keep track: rastrear

  keep up with: acompanhar

key: chave; importante

keyword: palavra-chave

kind: tipo; gentil

kindergarten: jardim de infância

kindness: gentileza

kitchen: cozinha

knife: faca

knock: bater

  knock down: derrubar 

know: conhecer, saber

  know-how: capacidade, 

habilidade; tecnologia

knowledge: conhecimento

known: conhecido/a

L
labor: trabalho

lack (of): falta, carência

lag: atrasar-se

  lag behind: ficar para trás

land: chegar; aterrissar; terra

landfill: aterro sanitário

landscape: paisagem 

lane: pista; alameda

largely: amplamente

last: passado/a, último/a; durar

  at last: finalmente

lasting: duradouro/a

late: tarde; atrasado/a

lately: ultimamente, recentemente

later: mais tarde

laugh: sorrir

launch: lançamento

law: lei; Direito

lawn: gramado

J

K

L
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lawyer: advogado

lead: conduzir, levar a; papel 

principal; principal

leadership: liderança

leaflet: folheto

lean: magro/a; inclinar-se

leave: deixar

leaver (school leaver): aquele que 

sai, egresso/a

lecturing: palestra

lend: emprestar

length: comprimento

lens: lente

less: menos

lessen: diminuir

lesson: lição

let alone: muito menos

letter: letra; carta

level: nível

librarian: bibliotecário/a

library: biblioteca

lie:  situar-se, localizar-se

lifelike: realista

lifelong: vitalício/a, para a vida toda; 

tempo de vida

lifestyle: estilo de vida

lift: levantar, erguer

light: luz

lighter: isqueiro

lightheadedness: tontura

lighting: iluminação

lightly: levemente

likely: provavelmente; provável, 

propenso/a

linking: de ligação

listener: ouvinte

literacy: alfabetização, letramento

lizard: lagarto

loaded: carregado/a

locked: preso/a; trancado/a

loneliness: solidão

lonely: solitário/a

long: longo/a

  long for: desejar, ansiar

longing: anseio, desejo

longtime: duradouro/a

look: olhar

  look for: buscar, procurar

  look like: parecer

  look up: consultar

loop: ciclo

loose: solto/a

lose: perder

loss: perda

lost: perdido/a

loud: alto/a

loudness: ruído

low: baixo/a

  low-income: de baixa renda

lower: baixar, reduzir

lowercase: letra minúscula

loyal: honesto/a

luckily: felizmente

lyrics: letra de música

M
magazine: revista

maiden name: nome de solteira

main: principal

M

mainly: principalmente

major: principal; grande; principal 

curso ou área de estudo

majority: maioria

make: fazer

  make a living: ganhar a vida

makeup: maquiagem

manage: gerenciar

manufacturing: de manufatura

match: combinar

matchmaking: formação de pares/

parcerias

matter: questão, problema; 

importar, interessar

mattress: colchão

meal: refeição

mean: significar

meaning: significado

measure: medida

measurement: medição

meet: conhecer, encontrar

middle: meio

mild: leve

milestone: marco 

military-ruled: governado/a por 

militares

mind: mente

  make up one’s mind: decidir-se

miss: perder; errar; sentir falta, ter 

saudades

mistake: erro; confundir

mobile: móvel

monk: monge

mood: humor, estado de espírito

mostly: na maioria das vezes, 

principalmente

mouth: boca

movie: filme

  the movies: cinema

moving: comovente, emocionante

mug: caneca

muscle: músculo

muscle-building: musculação

musician: músico/a

N
narrow: estreito/a; limitado/a

nearly: aproximadamente

need: precisar; necessidade

neighbor: vizinho/a

neighborhood: vizinhança, bairro

network: rede de trabalho

nevertheless: entretanto

new: novo/a

newly: recém

news: notícia(s) 

  breaking news: últimas notícias, 

notícias de última hora

newspaper: jornal

next: próximo/a

nickname: apelido

nightmare: pesadelo

nobody: ninguém

nominee: indicado/a

non-franchise: sem franquia

non-sufferer: não doente

nonetheless: contudo

nonprofit: sem fins lucrativos

nose: nariz

N

not-for-profit: sem fins lucrativos

notch up: acumular

noteworthy: notável

nothing: nada

nurture: alimentar

nutritious: nutritivo/a

O
odd: estranho/a

off-limits: fora dos limites

office: escritório

often: frequentemente

oil: óleo

  oil lamp: lâmpada a óleo

ominous: ameaçador(a)

on behalf of: em nome de

once: uma vez; uma vez que

onset: início, surgimento

open-house: aberto/a

orb: esfera

ordinance: determinação legal

otherwise: de outra forma

outcome: resultado

outdoors: do lado de fora

outside: (do) lado de fora

outskirts: periferia, subúrbios

outwalk: ultrapassar caminhando

over: mais de

over-evaluation: superavaliação 

overcome: superar

overeating: comida em excesso 

overlook: ignorar, negligenciar

overlooked: negligenciado/a

overly: excessivamente

overpowered: dominado/a

overthrown: derrubado/a

overtly: abertamente

overwhelming: esmagador(a), 

impressionante

overwhelmingly: esmagadoramente

own: próprio(s)/a(s)

owner: dono/a

ox: boi

oxen: bois

P
pace: ritmo

pack: embrulhar

packaging: embalagem

packed: pronto/a, feito/a

pain: dor

painting: pintura

part-time: de meio expediente

pass down: transmitir

passer-by: passante

password: senha

path: caminho, trajetória

pathway: caminho

pattern: padrão

pay: pagar; pagamento

peace: paz

peaceful: pacífico/a

peak: pico, auge

peer: par

perhaps: talvez

period: período; menstruação

perish: perecer

physicist: físico/a

O

P

pick out: selecionar

piece: pedaço; obra

pile up: acumular-se

pile-on: amontoado

pin: colocar, prender, pregar

pioneer: pioneiro/a

pity: pena

pivot: girar, virar

plastic mulch: cobertura do solo 

com plástico

player: jogador(a)

pleasurable: prazeroso/a

pleasure: prazer

pledge: promessa; prometer

plenty of: muitos/as

plum: ameixa

plunge: mergulhar

pocket: bolso

pocket watch: relógio de bolso

poison: veneno

policy: política, norma

policymaker: legislador(a)

polite: educado/a

politeness: educação

poll: enquete, pesquisa; votação

  opinion poll: pesquisa de opinião

polystyrene foam: espuma de 

poliestireno

pool: piscina

poor: pobre; fraco/a

pop up: aparecer, surgir

pore over: ler atentamente

portray: retratar

pothole: buraco

pottery: cerâmica

pound: libra

poverty: pobreza

power: poder

powerful: poderoso/a

praise: elogio

predictable:  previsível

pregnancy: gravidez

prejudice: preconceito

pressure: pressão

  pressure cooker: panela de pressão

pretend: fingir

prevent: impedir, evitar

previous: anterior

previously: previamente

print: imprimir

prized: valorizado/a

problem-solving: solução de 

problema(s)

proclaim: proclamar

profile: perfil

proud: orgulhoso/a

provide: fornecer, dar

provider: fornecedor(a), 

prestador(a), provedor(a)

prowl: rondar

purpose: propósito, objetivo

pursue: perseguir, seguir

push: empurrar

Q
quarrel: brigar, discutir

queasy: nervoso/a

queen: rainha

queerness: estranheza

Q
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quest: missão

quick: rápido

quickly: rapidamente

quite: bastante

quote: citação

quotes: aspas

R
race: corrida

racing: acelerado/a

raise: aumentar

raised: criado/a

rampant: desenfreado/a, 

excessivo/a; generalizado/a

random: aleatório/a

range: variar; variedade

rate: taxa; ritmo

rather than: em vez de

rating: avaliação

ratio: proporção

reach: alcançar; alcance

readiness: prontidão

ready: pronto/a

realize: perceber, estar ciente de

realtor: corretor(a) de imóveis

reap: colher

rearing: criação, educação

reason: razão, motivo

recognition:  reconhecimento

recognize: reconhecer

record: gravar; registro 

record label: gravadora

recorded: gravado/a

recording: gravação

recover: recuperar

recovery: recuperação

referral: referência, indicação

refugee: refugiado/a

refuse: recusar

regarding: referente a

regardless of: independente de

registry: registro

regret: lamentar, arrepender-se

rehearse: ensaiar

rehearsed: ensaiado/a

reignite: reacender

rejoice: alegrar

release: liberar; lançar

  press release: comunicado 

à imprensa

remain: permanecer

remarkable:  notável

remember: lembrar

remind: lembrar

reminder: lembrete

renowned: renomado/a, famoso/a

rephrase: refrasear, reformular

replace: substituir

report: relatório; relatar

reprimand: repreender

reputed: reputado/a, renomado/a

request: solicitar, pedir

required: exigido/a

requirement: requisito

research: pesquisa; pesquisar

researcher: pesquisador(a)

resign: demitir-se

resource: recurso

resume: retomar

R

résumé: (tipo de) currículo

retrieved: recuperado/a, acessado/a

revered: venerado/a, reverenciado/a

review: revisar; revisão, exame; 

crítica, resenha

reward: recompensar

right: certo/a; direito; direita

ring: tocar

ringtone: toque de celular

rise: aumento, elevação

  on the rise: em ascensão

rising: em ascensão

river: rio

rocket: foguete

  rocket scientist: cientista de 

agência espacial

role: papel, função

  role model: exemplo

  role play: encenar

room: cômodo

root: raiz

rooted: enraizado/a

rubber: borracha; de borracha

rule: regra

run: correr; corrida

  run errands: realizar tarefa

runoff: escoamento

runway: passarela

rush: apressar(-se)

S
safe: seguro/a

safety: segurança

same: mesmo/a

sand: areia

sanitizer: antisséptico, higienizador

save: economizar

scary: assustador(a)

schedule: horário

schizophrenics: esquizofrenia

scholarly: acadêmico/a

scholarship: bolsa de estudos

schooling: educação escolar

score: pontuar, marcar; pontuação

scream: grito, berro

screen: tela; examinar

screening: rastreio, triagem

screenshot: captura de tela

scroll: rolar a página

sea: mar; do mar, marinho/a

search: buscar, procurar

  search box: campo de busca

  search engine: ferramenta de busca

seek: buscar, procurar

  seek out: procurar

seeker: buscador

seem: parecer

seldom: raramente

self-assured: confiante

self-employed: empregado/a por 

conta própria

self-employment: emprego por 

conta própria

self-empowerment:
autoempoderamento

self-esteem: autoestima

self-taught: autodidata

selfish: egoísta

send: enviar; mandar

S

sensitive: sensível

setting: configuração; cenário

setup: situação; configuração

several: vários/as

sewage sludge: efluente de esgoto

shade: tom, tonalidade

shadow: sombra

shake: sacudir

shaming: envergonhamento

shape: forma, formato; formatar

share: compartilhar

sharing: compartilhamento

shed: derramar

sheer: puro/a; completo/a

shielded: protegido/a

shift: mudança

shine: brilhar

shocking: chocante

shooting: tiroteio

short-term: de curto prazo

shortness: brevidade

shout: gritar

shower: chuveiro; tomar banho de 

chuveiro

shut up: calar a boca

shy: envergonhado/a

siblings: irmãos

sick: doente

side: lado

  side effect: efeito colateral

sidestep: desviar

sidewalk: calçada

sigh: suspiro; suspirar

sign: sinal; placa; assinar

signature: assinatura

since: desde; uma vez que

sing along: cantar junto

single-use: de uso único, 

descartável

size: tamanho

skill: habilidade

skin: pele

skip: pular

sleazy: desprezível

sleep: dormir

sleeve: manga

slice: fatia, pedaço

slip away: desaparecer lentamente; 

escapar

slow: lento/a

slowly: lentamente

smart: esperto/a, inteligente

smoking: fumo

snap away: tirar foto

sneeze: espirrar

snow: neve

soap opera: novela

soften: suavizar

soil: solo

somebody: alguém

son: filho

songwriter: compositor

soon: em breve, cedo

sorry: desolado/a

sought-after: cobiçado/a, desejado/a

soul: alma

sound: som; soar

source: fonte

span: período, espaço; abranger, 

abarcar

speak out: manifestar-se, 

pronunciar-se

speaker: orador(a), palestrante

speaking: com fala

specified: especificado/a, indicado/a

speech: discurso

speechless: sem palavras

speed: velocidade

  speed up: acelerar

spend: gastar

spending: de gastos

spinal: espinhal

  spinal surgery: cirurgia da 

coluna vertebral

spinning: giratório/a

spread: propagar, espalhar; 

propagação 

  spread the word: divulgar

spring: primavera

spy: espiã/o

stable: estável

staff: quadro de funcionários

stage: etapa

  stage name: nome artístico

stagger: escalonar

stairs: escada

stalk: perseguir, “stalkear”

stall: cabine

stand: suportar, aguentar

stand for: representar

stand out: destacar-se, chamar 

atenção

standard: padrão

standards: moral, ética

standout: de destaque

star: estrela; estrelar

start: começar

starter: iniciador(a)

starvation: inanição, fome

starving: faminto/a, esfomeado/a

state: declarar; estado

statement: declaração

stay-at-home: que fica em casa, que 

não trabalha fora

stay: ficar, permanecer

step: passo; pisar

  step in: intervir

  step out: sair de casa

stick with: ficar com

still: ainda (assim)

stirring: empolgante

stocker: estocador(a)

store: loja; armazenar

stored: armazenado/a

storm: tempestade

  storm drain: sistema de 

drenagem pluvial

storyline: enredo

storyteller: contador(a) de histórias

storytelling: narrativa

straightforward: direto/a

strange: estranho/a

stranger: estranho/a, 

desconhecido/a

straw: canudo

stream: fluxo; riacho, córrego

street: rua

strength: força

stress out: estressar-se

stressed: estressado/a
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stressful: estressante

stretch: esticar; estender

strict: rigoroso/a

strike: atingir, tocar

strikingly: impressionantemente

string of: série

strip away: remover

strive: esforçar-se, lutar

stroke: derrame

strong: forte

strongly: fortemente

struggle: sofrer; lutar; luta

strum: dedilhar

stuff: coisa(s)

succeed: ter sucesso

sudden: repentino/a

suddenly: de repente

suffice: bastar

sugar: açúcar

sugary: adocicado/a, doce

suit: adequar(-se)

suitable: adequado/a

summarize: resumir

summary: resumo

summit: cúpula

sunlight: luz solar

supply: fornecimento

support: apoiar; apoio

supporter: apoiador(a)

supporting: de apoio

supportive: de apoio

sure: claro; certo/a

surge: explosão, surto

surgery: cirurgia

surpass: ultrapassar

surveillance: fiscalização eletrônica

survey: pesquisa, levantamento; 

fazer levantamento

survive: sobreviver

survivor: sobrevivente

suspicious: suspeito/a

sustain: sustentar

swatch: amostra

swathe: quantidade

sweat: suar

sweating: suor

sweet: doce

sweetener: adoçante

swift: veloz

swimmer: nadador(a)

swing: balançar

switch: trocar

  switch on: ligar

sympathy: compaixão, solidariedade

syrup: xarope

T
tackle: atacar; abordar

tail: cauda, rabo

take away: tirar

take toll: afetar

tale: fábula

talk: falar; palestra

tap: tocar, bater de leve

target: alvo; ser alvo de, ser 

perseguido/a por

  target audience: público-alvo

task:  tarefa

taste: provar, experimentar

T

teamwork: trabalho em equipe

tear: rasgar

tear up: ficar com lágrimas 

nos olhos

teasing: provocação

teenage: adolescente (adj.)

teenager: adolescente (s.)

telomere: telômero

tender: sensível, delicado/a

tender-voiced: com voz terna

term: termo; período

thank: agradecer

thankful: grato/a

theft: roubo

therefore: portanto

thin: magro/a

thinness: magreza

third: terceiro/a; terço

thoroughly: completamente

though: entretanto

thought: pensamento

thoughtful: atencioso/a

threat: ameaça; ameaçar

threatening: ameaçador(a)

thrive: prosperar

throat: garganta

through: através de

throughout:  ao longo de

throw away: jogar fora

tic-tac-toe: jogo da velha

tide: maré

time: tempo; vez

tiny: minúsculo/a

tip: dica

  tip of the iceberg: ponta 

do icebergue

tire: pneu

tissue: lenço de papel

toast: torrada

together: junto(s)/a(s)

tomorrow: amanhã

tongue: língua

  mother tongue: língua materna

toothbrush: escova de dente

top-earning: que mais ganhou dinheiro

torch: atear fogo

touch: tocar

towards: para, em direção a

town: cidade

track: acompanhar; caminho

  back on track: de volta à pista

tracking: rastreamento, 

monitoramento

travel: viajar

treat: tratar

trek: caminhar

trend: tendência

trending: de tendência

tricky: complicado/a, difícil

trigger: gatilho

trill: trilo, trinado (som)

trip: viagem

triple: triplicar

trouble: problema

truck: caminhão

true: verdadeiro/a

truly: verdadeiramente

trust: confiar

trusted: de confiança

trustworthy: confiável

truth: verdade

truthful: verdadeiro/a

try: tentar, experimentar

tune: melodia

  tune into: sintonizar(-se) com 

turn on: ligar

turtle: tartaruga

tutor: professor(a) particular, 

explicador(a)

tutoring: de aula particular

tween: pré-adolescente

twice: duas vezes

twin: gêmeo/a

type: digitar

U
ugly: feio/a

unacceptable: inaceitável

unbelievable: inacreditável

unbreakable: inquebrável

uncle: tio

under-represent: subrepresentar

undersea: submarino

understand: entender

understanding: compreensão, 

entendimento

unearthly: sobrenatural

unemployment: desemprego

unfair: injusto/a

unforgettable: inesquecível

unhealthy: não saudável

unhelpful: inútil

unknown: desconhecido/a

unleash: desencadear

unless: a menos que

unlike: diferentemente de

unlikely: improvável

unlocked: desbloqueado/a

unnoticed: ignorado/a

unplug: desconectar, desplugar

unspecified:  não especificado/a, não 

indicado/a

unsweetened: não adoçado/a

until: até

unwanted: indesejado/a

unwilling: sem vontade

uplifting: animador(a), encorajador(a)

uppercase: letra maiúscula

upset: perturbado/a, abalado/a

upsetting: perturbador(a)

usage: uso

useful: útil

V
vacation: férias

vaccum: aspirador de pó; vácuo

viewpoint: ponto de vista

voice: expressar

W
wage: salário

wait: esperar

wake: acordar, despertar

  wake-up call: alerta

walk: caminhar; caminhada

war: guerra

warm: afetuoso/a

U

V

W

warn: alertar

warning: advertência, aviso

waste: lixo; sobra, resíduo; 

desperdiçar

wastewater: água residual

watchman: vigia

water: água

wave: onda

wavelet: onduleta

way: maneira, modo

weakness: fraqueza

wealth: riqueza

weekend: final de semana

weight: peso

well: bem

  well-being: bem-estar

  well-covered: bem coberto/a

wellbeing: bem-estar

west: oeste

whatever: tudo que, seja o que for; 

tanto faz

whatsoever: qualquer que seja

wheel: roda

whenever: a qualquer hora

wherever: onde quer que

whether: se

whichever: qualquer que (seja)

while: enquanto

  a little while: um pouco de tempo

whilst: enquanto

whisper: sussurrar; sussurro

whites-only: apenas para brancos

whole: todo; todo/a, inteiro/a

wide: largo/a, amplo/a

  wide-ranging: abrangente,

 amplo/a

widely: amplamente

widespread: difundido/a 

wildlife: vida selvagem

will: desejar, querer

willingness: desejo

wind: vento

wing: asa

wipe: lenço úmido, pano de 

limpeza

wisdom: sabedoria

wish: desejar

within: dentro

without: sem

witness: testemunhar

wonderful: maravilhoso

work: trabalhar

worker: trabalhador(a)

workplace: local de trabalho

worldbuilding: construção de 

mundo

worldwide: mundial

worm: minhoca

worried: preocupado/a

worry: preocupar-se; preocupação

worrying: preocupante

worth: que vale a pena

worthwhile: que vale a pena

Y
yesterday: ontem

yet: mas, porém

young: jovem

youth: juventude

Y
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COMPETÊNCIAS

e habilidades desenvolvidas

Esta seção apresenta as competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) que são desenvolvidas por meio de diversas atividades propostas ao 
longo deste livro. 

Ao final das seções Getting Ready for PART 1 (p. 13), Getting Ready for PART 2 (p. 97) e 
Getting Ready for PART 3 (p. 181), são indicadas as competências e habilidades a serem 
desenvolvidas em cada parte do livro. 

Competências gerais da Educação Básica:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, 
a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de 
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental 
e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 
mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 
decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Além das competências e habilidades previstas na BNCC 
do Ensino Médio, este livro resgata diversas habilidades previstas na BNCC do Ensino 

Fundamental (Anos Finais) a fim de revisar e consolidar os conhecimentos desenvolvidos no Ensino Fundamental 
relacionados à disciplina de Língua Inglesa. Essas habilidades são indicadas no Manual do Professor.
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Competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio:

Competência Específica 1
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar 
esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, 
para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo.

HABILIDADES

EM13LGG101
Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes 
linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais 
e coletivos. 

EM13LGG102
Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos 
discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, 
interpretação e intervenção crítica da/na realidade.

EM13LGG103
Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em 
textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).

EM13LGG104
Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social.

EM13LGG105
Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, 
multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção 
social.

HABILIDADES

EM13LGG201
Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos, 
valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso.

EM13LGG202
Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas 
práticas de linguagem (artísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o modo 
como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.

EM13LGG203
Analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e 
em suas produções (artísticas, corporais e verbais).

EM13LGG204 
Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas, corporais 
e verbais), com vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores de equidade 
assentados na democracia e nos Direitos Humanos.

Competência Específica 2
Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, 
respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores 
assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.
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HABILIDADES

EM13LGG301 

Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens 
(artísticas, corporais e verbais), levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para 
produzir sentidos em diferentes contextos.

EM13LGG302 
Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em 
diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção e de circulação.

EM13LGG303
Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos  
e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de  
perspectivas distintas.

EM13LGG304 
Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os 
Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global.

EM13LGG305
Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, 
artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos 
dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética.

HABILIDADES

EM13LGG401 

Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como 
fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso.

EM13LGG402 

Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação 
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por 
esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico.

EM13LGG403
Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta  
a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no  
mundo contemporâneo.

HABILIDADES

EM13LGG501 

Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir 
socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, 
éticas e de respeito às diferenças.

Competência Específica 3
Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que 
respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito 
local, regional e global.

Competência Específica 4
Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e 
coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.

Competência Específica 5
Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e 
vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito  
à diversidade.
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HABILIDADES

EM13LGG502 

Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas 
corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e 
desrespeito a direitos humanos e valores democráticos.

EM13LGG503
Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de 
autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento.

HABILIDADES

EM13LGG601 

Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua 
diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, 
desenvolvendo visão crítica e histórica.

EM13LGG602 

Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a 
imaginação e a criatividade.

EM13LGG603

Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes 
linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e nas intersecções 
entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas 
(artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.

EM13LGG604
Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e 
econômica e identificar o processo de construção histórica dessas práticas.

HABILIDADES

EM13LGG701 

Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus 
princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a 
práticas de linguagem em diferentes contextos.

EM13LGG702
Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na formação 
do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, 
compreensão e produção de discursos em ambiente digital.

EM13LGG703
Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, 
colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.

EM13LGG704
Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e 
dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.

Competência Específica 6
Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, 
regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir 
produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à 
diversidade de saberes, identidades e culturas.

Competência Específica 7
Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e 
estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a 
aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
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APRESENTAÇÃO

Este livro (volume único) pretende ser um instrumen-
to no processo de ensino-aprendizagem de língua in-
glesa a ser utilizado por professores e alunos do Ensino 
Médio. As atividades propostas estão de acordo com a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e desenvolvem 
os níveis A1 (iniciante) e A2 (básico) do Quadro Europeu 
Comum de Referência para Línguas (Common European 
Framework of Reference for Languages – CEFR), que é um 
padrão internacionalmente reconhecido para descrever 
a proficiência em um idioma.

A língua inglesa é aqui compreendida como lín-
gua de caráter global, que apresenta grande multi-
plicidade e variedade de usos, usuários e funções na 
contemporaneidade, proporcionando a comunicação 
entre pessoas de diferentes países e culturas com 
seu viés de língua franca, como definido na BNCC 
do Ensino Fundamental (Anos Finais) e retomado na 
BNCC do Ensino Médio (BRASIL, 2018, p. 484). 

PARA SABER AIS

Para assistir a um vídeo em 
que o linguista David Crystal 
fala sobre World Englishes, 
visite: <www.youtube.com/
watch?v=2_q9b9YqGRY>. 
Acesso em: 10 jun. 2020.

Com a obra, esperamos poder contribuir para o 
desenvolvimento da formação dos alunos como indi-
víduos que utilizam diferentes linguagens em diversas 
práticas socioculturais, além de ampliar as perspec-
tivas desses jovens em relação à vida profissional/
acadêmica e pessoal e facilitar o acesso a diferentes 
culturas, formas de entretenimento e arte. Por meio 
dos textos apresentados e das atividades propostas, 
contextualizamos as práticas pedagógicas nos diver-
sos campos de atuação, conforme recomendado pela 
BNCC do Ensino Médio, de modo a possibilitar aos 

estudantes “explorar a presença da multiplicidade de 
usos da língua inglesa na cultura digital, nas culturas 
juvenis e em estudos e pesquisas, como também am-
pliar suas perspectivas em relação à sua vida pessoal 
e profissional” (BRASIL, 2018, p. 484).

Compreendemos, entretanto, que o livro didático 
é apenas um dos possíveis instrumentos mediadores 
do processo educativo e incentivamos a utilização 
de vários outros, inclusive a partir de atividades 
sugeridas ao longo da obra. Acreditamos também 
que o livro didático é (e deve ser) transformado por 
aqueles que o utilizam — alunos e professores — a 
fim de melhor adequá-lo ao seu contexto social, às 
suas necessidades e possibilidades.

Dessa forma, neste Manual do Professor, apre-
sentamos os pressupostos teórico-metodológicos da 
obra, descrevemos seus componentes e estrutura, 
abordamos questões relacionadas a multiletramentos, 
tecnologia, avaliação e explicitamos a correspondên-
cia do conteúdo com as competências e habilidades 
indicadas na BNCC e com os descritores do CEFR. Além 
disso, oferecemos orientações complementares (in-
cluindo aquelas apresentadas junto aos textos e exer-
cícios), propomos atividades adicionais (fotocopiáveis) 
e indicamos textos para aprofundamento. Nosso ob-
jetivo é oferecer mais um instrumento de trabalho ao 
professor, que pode e deve utilizá-lo ao seu critério.

Os comentários e sugestões apresentados aqui 
e ao longo do livro, junto aos textos e exercícios, não 
devem ser entendidos, portanto, como recomenda-
ções a serem necessariamente seguidas, restringin-
do sua autonomia e criatividade. Ao contrário, todo 
o material de apoio ao professor pretende contribuir 
para que você se sinta mais informado e confiante 
para poder adotar e/ou adaptar as diversas ativi-
dades pedagógicas propostas na obra e também 
construir colaborativamente, com os alunos e com 
a comunidade escolar, suas próprias experiências 
de ensino-aprendizagem.

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Esta obra adota uma perspectiva dialógica 
de linguagem (BAKHTIN, 2016), em que a língua é 
compreendida como realidade concreta e não uma 
abstração científica. Na perspectiva monológica, a 
língua é vista como um sistema estável, enquanto, 
na perspectiva dialógica, o sentido da palavra é de-
terminado por seu contexto.

Nessa visão dialógica, os sentidos não são ineren-
tes à língua, mas construídos por meio da interação 

entre sujeitos em determinados contextos de uso, em 
um dado momento sócio-histórico. Por meio do uso 
das múltiplas manifestações das linguagens em suas 
práticas sociais, o sujeito age e reflete sobre a sua rea-
lidade e a dos grupos sociais a que pertence, podendo 
mantê-la, reforçá-la, questioná-la ou transformá-la.

Desse modo, a obra pretende envolver os alunos 
na construção de sentidos que se dá na prática dis-
cursiva, para que possam agir no mundo social. Para 

Para assistir a um vídeo em 
que o linguista David Crystal 
fala sobre 
visite: <www.youtube.com/
watch?v=2_q9b9YqGRY>. 
Acesso em: 10 jun. 2020.
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isso, partimos de textos de diferentes gêneros, sobre 
temas relevantes para os alunos e para a sociedade, 
e propomos atividades que visam promover o enga-
jamento dos alunos em atividades sociais mediadas 
pela linguagem (LIBERALI, 2018), de modo que possam 
compreender melhor o mundo em que vivem e parti-
cipar dele criticamente.

Nesta obra, conforme propõem Bazerman, 
Bonini e Figueiredo (2009), os gêneros não são vis-
tos apenas como formas textuais, mas também 
como formas de vida e de ação. Entendemos que 
agir na sociedade implica o uso de gêneros. Segundo 
os mesmos autores (2009, p. 23), os gêneros são 
“ frames para a ação social”, orientando-nos para 
“criar ações comunicativas inteligíveis uns com os 
outros” e para explorar o que não nos é familiar. 

Para Bakhtin (2003, p. 279),

A utilização da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, 
que emanam dos integrantes duma ou doutra 
esfera da atividade humana. O enunciado refle-
te as condições específicas e as finalidades de 
cada uma dessas esferas, não só por seu conteú-
do (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 
seleção operada nos recursos da língua — recur-
sos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas 
também, e sobretudo, por sua construção com-
posicional. [...] Qualquer enunciado considerado 
isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera 
de utilização da língua elabora seus tipos relativa-
mente estáveis de enunciados, sendo isso que de-
nominamos gêneros do discurso. (grifos do autor)

Ao dizer que os gêneros discursivos são tipos re-
lativamente estáveis, Bakhtin destaca a imprecisão 
das características e fronteiras dos gêneros e a sua 
historicidade. Os gêneros não são definidos de uma 
vez para sempre, havendo, portanto, transforma-
ções contínuas e o surgimento de novos gêneros. 
De acordo com Bakhtin (2016, p. 12), 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discur-
so são infinitas porque são inesgotáveis as pos-
sibilidades da multifacetada atividade humana e 
porque em cada campo dessa atividade vem sen-
do elaborado todo um repertório de gêneros do 
discurso, que cresce e se diferencia à medida que 
tal campo se desenvolve e ganha complexidade.

Ao longo desta obra, propomos atividades base-
adas no conceito de gênero por acreditarmos que 
“quando ensinamos a operar com um gênero, ensi-
namos um modo de atuação sociodiscursiva numa 
cultura e não um simples modo de produção textual” 
(MARCUSCHI, 2008, p. 19).

Em consonância com a perspectiva dialógica de 
linguagem e a concepção de gênero aqui adotadas, 
compreendemos o processo de ensino-aprendiza-
gem dentro de uma perspectiva sócio-histórico-cul-
tural (VYGOTSKY, 2007), segundo a qual os sujeitos, 
situados no tempo e no espaço e inseridos em um 
contexto social, econômico, cultural, político e his-
tórico, agem e refletem como criadores e transfor-
madores do conhecimento e do mundo.

Nessa abordagem, os papéis do professor e dos 
alunos afastam-se de práticas pedagógicas centradas 
no professor e na transmissão de informações e conhe-
cimentos. O professor não é aquele que transmite aos 
alunos conhecimentos a serem reproduzidos em tes-
tes e provas, e os alunos não se restringem a receber 
passivamente conteúdos prontos apresentados pelo 
professor. O professor passa a atuar como mediador 
e par mais experiente no conteúdo em foco. Ao mes-
mo tempo, incentiva os alunos a aprenderem por meio 
da interação uns com os outros e do engajamento em 
práticas sociais significativas a partir da atuação em 
diferentes atividades pedagógicas. Ao longo da obra, 
incluímos tarefas que privilegiam o trabalho conjunto, 
seja através da discussão em sala de aula, de atividades 
em duplas, ou de projetos em grupo, por reconhecer-
mos a importância da interação para a aprendizagem.

Compreendendo o processo de ensino-aprendiza-
gem sob a perspectiva sócio-histórico-cultural, o pro-
fessor se apresenta como aquele que orienta e incen-
tiva os alunos a assumirem o papel de sujeitos de sua 
própria aprendizagem, a planejá-la e avaliá-la continua-
mente, como proposto, por exemplo, na seção Thinking 
about Learning (presente na última página das unidades 
de revisão do Livro do Estudante) e no boxe Think about 
it! sobre o desenvolvimento dos projetos interdiscipli-
nares (seção Projects do Livro do Estudante) e também 
conforme sugerido na seção Avaliação deste Manual.

Os alunos, corresponsáveis pelo processo de  
ensino-aprendizagem, são estimulados a participar de 
diferentes práticas sociais mediadas pela língua inglesa 
que os levem a conhecer novas realidades, assim como 
a compreender melhor o contexto social que os cerca e 
possivelmente contribuir para transformá-lo. Eles são 
convidados a exercer um papel ativo ao longo das di-
versas seções de cada unidade, formulando hipóteses, 
deduzindo regras e padrões a partir da observação 
de diferentes contextos de uso da linguagem e colo-
cando-as em prática, discutindo criticamente textos e 
temas e relacionando-os com suas vivências pessoais, 
com a vida em sua comunidade e com conhecimentos 
de outras disciplinas, sempre respeitando as opiniões 
de todos, independente de suas diferenças de conhe-
cimentos, habilidades, atitudes e valores. Em outras 
palavras, a obra busca incentivar o protagonismo do 
aluno no seu processo de aprendizagem.

4   
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REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Refletir sobre as concepções e práticas 
pedagógicas adotadas pode promover mudanças 
qualitativas no processo de ensino-aprendizagem. 
As perguntas a seguir podem ajudar você nesse 
processo de reflexão e reconstrução.

• Quais as implicações de se adotar uma visão 
dialógica da linguagem no ensino de inglês?

• Em sua prática pedagógica, os gêneros têm 
sido vistos como formas de vida e de ação? 
Como o conceito de gênero discursivo tem sido 
explorado nas atividades que você desenvolve 
com seus alunos?

• Como você tem compreendido o processo de 
ensino-aprendizagem da língua inglesa? Quais 
papéis costumam ser assumidos por você e seus 
alunos nesse processo?

• Quais práticas pedagógicas centradas no professor 
e na transmissão de informações e conhecimentos 
poderiam ser evitadas em sala de aula? 

• O que poderia ser feito para favorecer o 
engajamento dos alunos em diferentes práticas 
sociais mediadas pela língua inglesa e seu 
protagonismo no processo de aprendizagem?

INTERDISCIPLINARIDADE

Acreditamos que, para a construção conjunta 
do conhecimento, é fundamental romper os limites 
estritos da disciplina e ultrapassar visões reduto-
ras e segmentadas do mundo. Para tal, propomos 
a adoção de uma abordagem interdisciplinar, com-
preendendo que  

Interdisciplinaridade é o processo que envolve 
a integração e engajamento de educadores, num 
trabalho conjunto, de interação das disciplinas do 
currículo escolar entre si e com a realidade, de 
modo a superar a fragmentação do ensino, objeti-
vando a formação integral dos alunos, a fim de que 
possam exercer criticamente a cidadania, median-
te uma visão global de mundo e serem capazes de 
enfrentar os problemas complexos, amplos e glo-
bais da realidade atual. (LÜCK, 2013, p. 47)

Dessa forma, nesta obra, buscamos favorecer a 
interdisciplinaridade por meio da discussão de temas 
e questões socialmente relevantes, assim como de ati-
vidades e projetos que integram diferentes disciplinas 
e buscam promover a participação cidadã dos alunos. 

A nuvem de palavras no final desta página 
(Figura 1) ilustra os principais assuntos abordados 
ao longo do livro.

Assim, tanto os textos principais das unidades, 
apresentados na seção Reading Comprehension, 
quanto outros textos mais curtos, apresentados em 
diferentes seções, trazem à tona temas e questões 
que envolvem diferentes áreas do conhecimento. A 
seção Taking it Further, por exemplo, favorece o esta-
belecimento de relações intertextuais e interdiscipli-
nares ao trazer textos que ampliam o tema central da 
unidade e/ou revelam novas perspectivas sobre ele.

Com relação à interdisciplinaridade, vale des-
tacar ainda o boxe Getting Started, que apresenta 
um texto, geralmente verbo-visual, acompanhado 
de perguntas para ajudar os alunos a ativarem o 
conhecimento prévio sobre o tema da unidade, es-
tabelecerem possíveis conexões com diversas áreas 
do conhecimento e a relacionarem-no com sua reali-
dade pessoal e seu contexto social, levando em con-
sideração diferentes abordagens e pontos de vista.

Figura 1 – Principais assuntos 
abordados na obra.
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Ao longo das unidades, além de terem acesso a 
informações relacionadas a diversas áreas por meio 
dos textos e discussões sobre eles, os alunos tam-
bém são incentivados a aprofundarem tais conteú-
dos por meio da consulta a fontes diversas (como os 
sites, textos e vídeos indicados nos boxes Le@rning 
on the Web e Recommended Resources), do contato 
com professores de outras disciplinas e do próprio 
desenvolvimento de atividades e projetos propos-
tos no Livro do Estudante. No Manual do Professor, 
junto a alguns exercícios, também há sugestões de 
atividades interdisciplinares adicionais a serem de-
senvolvidas a critério do professor. Com todos esses 
conteúdos e propostas de atividades, esperamos 
contribuir para o desenvolvimento do protagonismo 
do aluno no processo de aprendizagem.

Ao longo da obra, os projetos propostos na seção 
Projects, que incluem temas como o combate à polui-
ção por plástico por meio da arte, a promoção do au-
toempoderamento por meio da música, a luta contra 
o racismo por meio de filmes e séries, entre outros, 
também devem ser destacados por sua natureza in-
terdisciplinar e seu potencial para desenvolvimento da 
autonomia e protagonismo do aluno. Os projetos abor-
dam temas tratados em diferentes textos e atividades 
de algumas unidades principais, reforçando as rela-
ções entre as disciplinas do currículo e entre a escola e 
a comunidade. Oferecem aos alunos oportunidades de 
utilizarem a língua inglesa em práticas sociais que pre-
tendem colaborar para o desenvolvimento da comu-
nidade escolar e seu entorno. Buscamos incentivar os 
alunos a participarem, dentro de suas possibilidades, 
como agentes transformadores do seu contexto social.

Por meio da reflexão e interação sobre textos em 
inglês de diferentes áreas do conhecimento, disponi-
bilizados ao longo da obra, e do desenvolvimento de 
projetos em grupos, com divulgação local e global 
dos trabalhos realizados, seguimos uma das reco-
mendações da BNCC do Ensino Médio para o ensi-
no da disciplina de Língua Inglesa: “possibilitar aos 
estudantes cooperar e compartilhar informações 
e conhecimentos por meio da língua inglesa, como 
também agir e posicionar-se criticamente na socie-
dade, em âmbito local e global” (BRASIL, 2018, p. 485). 
Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 485),

Assim, as aprendizagens em inglês permitirão 
aos estudantes usar essa língua para aprofun-
dar a compreensão sobre o mundo em que vi-
vem, explorar novas perspectivas de pesqui-
sa e obtenção de informações, expor ideias e 
valores, argumentar, lidar com conflitos de 
opinião e com a crítica, entre outras ações. 
Desse modo, eles ampliam sua capacidade 
discursiva e de reflexão em diferentes áreas 
do conhecimento. 

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Por meio da língua inglesa, os alunos podem 
interagir, acessar e compartilhar conteúdos de 
diferentes áreas do conhecimento, como também  
agir e posicionar-se criticamente na sociedade 
em âmbito local e global. As perguntas a seguir 
podem ajudar você a refletir sobre como isso se 
relaciona com sua prática pedagógica.

• Quais são os principais desafios para a adoção 
de uma perspectiva interdisciplinar no ensino 
de inglês? Quais são as possíveis implicações 
dessa adoção para sua prática pedagógica e 
para a comunidade escolar?

• Até que ponto seus alunos compreendem que a 
língua inglesa pode proporcionar-lhes o acesso 
a diferentes conteúdos e perspectivas sobre 
temas de diversas áreas do conhecimento e, 
assim, ampliar sua capacidade discursiva, de 
reflexão e de ação no mundo? Quais práticas 
pedagógicas poderiam tornar isso mais claro 
para os alunos? Como os alunos e a comunidade 
escolar poderiam se beneficiar dessas práticas?

EDUCAÇÃO MEDIADA POR 
TECNOLOGIAS DIGITAIS

As tecnologias digitais de informação e comu-
nicação (TDIC) estão presentes em nosso cotidia-
no, mediando múltiplas práticas sociais, e seu uso 
na educação tem sido crescente. De acordo com a 
BNCC (BRASIL, 2018, p. 487), 

propostas de trabalho que potencializem aos estu-
dantes o acesso a saberes sobre o mundo digital e a 
práticas da cultura digital devem [...] ser priorizadas, 
já que, direta ou indiretamente, impactam seu dia a 
dia nos vários campos de atuação social e desper-
tam seu interesse e sua identificação com as TDIC. 

Conforme apontam Rojo e Moura (2019, p. 26), 
“as novas tecnologias, aplicativos, ferramentas e 
dispositivos viabilizaram e intensificaram novas 
possibilidades de textos/discursos”, o que poten-
cializou a multimodalidade dos próprios textos/
discursos, requerendo novos (multi)letramentos. 
Especificamente no ensino-aprendizagem de in-
glês, as tecnologias digitais facilitam o acesso de 
professores e alunos a uma grande quantidade de 
textos e hipertextos nesse idioma, que frequente-
mente integram texto escrito, imagem e som. Além 
disso, a internet possibilita a interação em língua 
inglesa com pessoas de diferentes partes do mundo 
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em variadas situações comunicativas e, portanto, a 
prática do idioma em contextos reais de uso.

Nesta obra, utilizamos diversos textos retirados 
de diferentes sites tais como blogues, sites institu-
cionais, revistas e jornais on-line, entre outros, pu-
blicados em diferentes países com variados propó-
sitos comunicativos. Ao longo das unidades, no boxe  
Le@rning on the Web, assim como no boxe 
Recommended Resources, ao final de cada unidade 
principal, aproveitamos o imenso volume de informa-
ções disponíveis na rede e indicamos links para sites, 
textos, áudios e vídeos relevantes e confiáveis para 
a ampliação dos conteúdos abordados na unidade. 
Os links recomendados são acompanhados de breves 
descrições para orientar a consulta e/ou pesquisa.

A internet, entretanto, não pode ser tratada ape-
nas como fonte de textos autênticos em língua ingle-
sa. É preciso que os alunos sejam capacitados a uti-
lizar recursos digitais que auxiliem a aprendizagem, 
a fazer buscas mais eficientes na internet, a avaliar 
os conteúdos encontrados e a interagir criticamente 
com eles, a compreender as possíveis relações entre 
texto escrito, som e imagem, a navegar com seguran-
ça pelos links dos hipertextos, criando seus próprios 
trajetos de leitura, de maneira ética e responsável.

Cumpre destacar que, embora os alunos estejam 
supostamente bastante familiarizados com as tec-
nologias digitais, por terem nascido em uma época 
em que elas permeiam muitas de nossas atividades 
diárias, é comum que eles as utilizem de modo li-
mitado ou mesmo inadequado. Grande parte dos 
alunos desconhece, por exemplo, a existência de 
diversos tipos de dicionários eletrônicos. Na seção 
Getting Ready for PART 1, nas páginas 10 e 11, além 
de apresentarmos exercícios e dicas de como usar 
dicionários bilíngues, também indicamos aos alunos, 
no boxe Le@rning on the Web, alguns dicionários dis-
poníveis gratuitamente na internet, ampliando as al-
ternativas de acesso a esse importante instrumento 
para estudantes de idiomas que é o dicionário.

Ainda considerando dificuldades comuns dos alu-
nos em relação ao uso de tecnologias digitais, obser-
vamos que, ao realizar buscas na internet para a ela-
boração de um trabalho escolar, muitos estudantes 
não se sentem seguros para escolher as palavras-cha-
ve mais adequadas e, principalmente, para selecionar 
e avaliar os resultados encontrados nessa busca. Para 
orientar os alunos em relação a isso, na seção Getting 
Ready for PART 2, nas páginas 94, 95 e 96, apresenta-
mos dicas práticas de como usar a internet em pes-
quisas escolares. Assim, os alunos aprendem os prin-
cipais passos e comandos para realizar buscas mais 
eficientes na internet. Ao longo da obra, os alunos são 
incentivados a fazer buscas on-line, geralmente, na 
seção Writing e também na seção Projects.

Com relação ao uso de tecnologias digitais, tam-
bém propomos ao longo do livro, o uso da internet 
tanto para a criação de alguns textos, quanto para 
a divulgação da produção dos alunos nas seções 
Writing e Projects, indicando, inclusive, alguns sites e 
recursos on-line gratuitos mais adequados a deter-
minados tipos de produções, como ferramentas para 
criação de cartazes, pesquisas de opinião, tirinhas, 
infográficos e sites de compartilhamento de poemas, 
resenhas de filmes etc. Não podemos ignorar que as 
possibilidades advindas das TDIC “permitem que to-
dos sejam produtores em potencial, imbricando mais 
ainda as práticas de leitura e produção (e de consumo 
e circulação/recepção)” (BRASIL, 2018, p. 487-488).

Além das diversas seções e atividades que envol-
vem o uso das tecnologias digitais propostas ao longo 
da obra, também trazemos esse tema para ser criti-
camente discutido com os alunos, especialmente em 
unidades como a primeira (Be Smart Online) e a tercei-
ra (Consuming News) e no Project 1, em que são abor-
dados, em diversos textos (escritos e orais), assuntos 
como cidadania digital, segurança na internet, comba-
te ao cyberbullying, formas de acesso a notícias e ao 
compartilhamento de informações no mundo digital, 
entre outros. Com isso, buscamos contribuir para que 

os estudantes desenvolvam habilidades e crité-
rios de curadoria e de apreciação ética e esté-
tica, considerando, por exemplo, a profusão de 
notícias falsas ( fake news), de pós-verdades, do 
cyberbullying e de discursos de ódio nas mais 
variadas instâncias da internet e demais mídias 
(BRASIL, 2018, p. 488).

Finalmente, na seção Sugestões de Leituras e 
Recursos Digitais deste Manual, apresentamos 
uma seleção de textos e sites que podem ser utili-
zados por alunos e professores para aprofundarem 
conteúdos e enriquecerem o processo de ensino-
-aprendizagem. Além de textos e atividades que 
podem ser usados pelo professor em suas aulas, a 
internet também oferece referencial teórico (publi-
cado em periódicos acadêmicos, sites de universi-
dades e de grupos de pesquisa etc.), cursos on-line 
e espaços de interação com outros profissionais. 
Incentivamos os professores a buscarem e utiliza-
rem esses recursos para sua formação continuada.

Acreditamos que, para ampliar o uso das tecno-
logias digitais no processo de ensino-aprendizagem 
de língua inglesa, é fundamental propor atividades e 
projetos que proporcionem aos alunos oportunida-
des e orientações para se engajarem, como sujeitos 
críticos, em práticas sociais mediadas pelas tecno-
logias digitais, conforme buscamos fazer ao longo 
desta obra. Em outras palavras, é preciso promover o 
letramento digital dos alunos, não apenas garantindo 
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seu acesso a novos equipamentos e programas, mas 
ensinando-os a utilizá-los de forma crítica, ética, res-
ponsável e inserida em seus contextos sociais. Assim, 
as tecnologias digitais poderão contribuir para que 
os alunos exerçam efetivamente seu papel de pro-
tagonistas no processo de aprendizagem. Conforme 
defendem Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 18-19),

O letramento digital, então, é ainda mais pode-
roso e empoderador do que o letramento ana-
lógico. [...] Para nosso ensino de língua perma-
necer relevante, nossas aulas têm de abarcar 
ampla gama de letramentos, que vão bastante 
além do letramento impresso tradicional.

PARA SABER MAIS

A página dos aplicativos 
do portal Learn English, 
disponível em <https://
learnenglish.britishcouncil.
org/apps> (Acesso em: 11 jun. 
2020), oferece diferentes 
aplicativos educacionais 

voltados para a aprendizagem da língua inglesa. 
É possível baixar os apps gratuitamente em um 
dispositivo móvel.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

As tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) fazem parte do cotidiano 
dos alunos e, além de promover a inserção 
dessas tecnologias no ensino, a escola deve 
preparar os alunos para utilizá-las de forma 
crítica e participativa. As perguntas a seguir 
podem ajudar você a refletir sobre o uso das 
TDIC em sua prática pedagógica.

• Quais os principais desafi os para inserir 
as TDIC em sua prática pedagógica? Que 
recursos, estratégias ou pessoas podem 
ajudar você a superar esses desafi os? 

• Como a internet tem sido usada por você e 
seus alunos? Como fonte de (hiper)textos, 
áudios e vídeos em inglês? Como oportunidade 
de interação com pessoas de outros países 
e culturas? Como instrumento de criação e 
divulgação de conteúdos produzidos pelos 
alunos? Como ferramenta de busca para 
pesquisas diversas?

• Em sua prática pedagógica, as TDIC têm sido 
usadas para promover a participação crítica 
dos alunos em diferentes práticas sociais e 
incentivá-los a serem não apenas

 consumidores, mas também produtores 
de conteúdos? Ou as TDIC têm reforçado 
uma visão de ensino-aprendizagem como 
transmissão de informações pelo professor? 
Como isso tem acontecido?

• O que poderia ser feito para que os alunos 
usem melhor as TDIC tanto para aprenderem 
e usarem a língua inglesa quanto para se 
engajarem, como sujeitos críticos, em práticas 
sociais mediadas pelas tecnologias digitais?

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Embora o desenvolvimento do letramento digital 
já faça parte da realidade de diversas escolas bra-
sileiras, o trabalho envolvendo o pensamento com-
putacional, principalmente na área de Linguagens e 
suas Tecnologias, ainda é recente. A preocupação 
com os impactos das tecnologias digitais na edu-
cação, mais especificamente, o desenvolvimento de 
conhecimentos e habilidades relacionadas ao pen-
samento computacional, também é destacada na 
BNCC. De acordo com o documento, o pensamento 
computacional “envolve as capacidades de compre-
ender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar 
e automatizar problemas e suas soluções, de forma 
metódica e sistemática, por meio do desenvolvimen-
to de algoritmos” (BRASIL, 2018, p. 474). 

Conforme aponta Glizt (RAABE; ZORZO; 
BLIKSTEIN, 2020, s.p.),

o pensamento computacional (em inglês, 
computational thinking) engloba métodos para so-
lução de problemas com base nos fundamentos e 
técnicas da ciência da computação, e é visto como 
uma das formas de desenvolver o raciocínio lógico. 

Para Wing (2014), “o pensamento computacio-
nal não se refere apenas à resolução de proble-
mas, mas também à formulação de problemas”.

Nesta obra, buscamos desenvolver o pensamen-
to computacional ao propormos exercícios e projetos 
que buscam desenvolver a criatividade e promover a 
interação entre os alunos por meio da resolução de 
situações-problema. Esses exercícios são apresenta-
dos, geralmente, na seção Oral Skills de algumas uni-
dades principais e nos projetos em grupo, na seção 
Projects. A realização dos projetos demanda compre-
ensão e análise das tarefas propostas, planejamento 
de ações, trabalho colaborativo, solução de proble-
mas, apresentação e divulgação do produto elaborado 
e avaliação do processo. Na fase de planejamento e 
execução de cada projeto, os alunos refletem sobre 
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REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

O desenvolvimento do pensamento 
computacional é uma das formas de aprimorar 
o raciocínio lógico. As perguntas a seguir podem 
ajudar você a refletir sobre esse assunto em sua 
prática pedagógica.

• A utilização de situações-problema em 
atividades de sala de aula é uma estratégia 
para o desenvolvimento do pensamento 
computacional. Como essa estratégia tem 
sido utilizada em sua prática pedagógica? 
Os alunos costumam se engajar nessas 
atividades? O que pode ser feito para 
ajudá-los a compreenderem e analisarem um 
problema, de forma metódica e sistemática, 
para buscarem, com criatividade, possíveis 
soluções e, então, estabelecerem criticamente 
comparações entre elas? 

• Até que ponto as tarefas e projetos em grupos 
realizados por seus alunos contribuem para 
o desenvolvimento da capacidade deles de 
compreenderem, analisarem, definirem, 
resolverem e compararem problemas e suas 
soluções? Que estratégias poderiam ser 
adotadas para orientá-los no trabalho em 
grupo e apoiá-los na reflexão conjunta sobre 
a tarefa proposta, definição das etapas de 
trabalho, delimitação de prazos, atribuição 
de tarefas para todos, busca e comparação de 
possíveis soluções?

OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos gerais desta obra estão fundamen-
tados nos pressupostos teórico-metodológicos apre-
sentados em seção anterior e nas orientações dos 
documentos norteadores do Ensino Médio no Brasil, 
que destacam o caráter formativo da língua inglesa em 
uma perspectiva de educação linguística consciente e 
crítica. Dessa forma, buscando contribuir para a for-
mação dos alunos como jovens que utilizam diferentes 
linguagens em diversas práticas socioculturais, articu-
lam conhecimentos de várias áreas e refletem critica-
mente sobre questões de relevância social, optamos 
por considerar como objetivos gerais da obra o de-
senvolvimento das competências gerais da Educação 
Básica (BRASIL, 2018, p. 9) e das competências es-
pecíficas de Linguagens e suas Tecnologias para o 
Ensino Médio (BRASIL, 2018, p. 490) indicadas na Base 
Nacional Comum Curricular, a serem contempladas, ao 
longo da obra, por meio do trabalho com as habilida-
des previstas na BNCC. São elas:

a tarefa proposta, definem as etapas de trabalho em 
grupo, delimitam prazos, atribuem tarefas para todos, 
estabelecem relações entre diferentes áreas do conhe-
cimento, buscam e comparam possíveis soluções. Para 
ajudar estudantes de diferentes perfis a realizarem 
essas ações e, assim, melhor desenvolverem o pensa-
mento computacional, o professor pode listar as fases 
de elaboração dos projetos interdisciplinares apresen-
tadas na Figura 3 (p. 26 deste Manual) e, junto com os 
alunos, definir estratégias e prazos para cada fase. 

A seguir, apresentamos alguns exemplos de ati-
vidades que contribuem para o desenvolvimento do 
pensamento computacional:

 XNa unidade 1, o exercício 1 da seção Oral Skills 
propõe uma atividade em dupla em que os alunos, 
a partir de cinco situações-problema, devem ofe-
recer dicas úteis para combater o cyberbullying.
 XNa unidade 9, o exercício 2 da seção Oral Skills 
propõe uma atividade de dramatização (role play) 
em dupla em que um dos alunos deve escolher, 
de uma lista, dicas relevantes para o colega que 
enfrenta situações hipotéticas relacionadas ao 
mundo do trabalho. Além de os alunos partici-
parem de prática oral contextualizada em inglês, 
eles têm a oportunidade de desempenhar papéis 
sociais por meio da resolução de quatro situa-
ções-problema. De modo a oferecer mais opor-
tunidades de interação oral e contribuir para o 
protagonismo dos alunos, é possível pedir a eles 
que formulem outras situações-problema.
 XNa unidade 10, o exercício 2 da seção Oral Skills 
também propõe uma atividade de dramatização em 
dupla. Nesse caso, um dos alunos deve escolher, de 
uma lista, aconselhamentos pertinentes para o co-
lega que enfrenta situações hipotéticas de estresse. 
Mais uma vez, além de os alunos participarem de 
prática oral contextualizada em inglês, eles têm a 
oportunidade de desempenhar papéis sociais por 
meio da resolução de quatro situações-problema. 
Nesse exercício, também é possível pedir a eles que 
formulem outras situações-problema.
 X Em Project 1, os alunos são convidados a elabora-
rem, de forma colaborativa, um cartaz ou apre-
sentação em slides com recomendações práticas 
para ajudar as pessoas a exercerem a cidadania 
digital de forma inteligente. Para isso, eles de-
vem ser capazes de fazer um planejamento dos 
procedimentos necessários para a realização do 
projeto (buscando prever possíveis problemas 
ou dificuldades e formas de solucioná-los) e, em 
grupo, fazer escolhas como, por exemplo, quais 
recomendações incluir e qual formato de divul-
gação desejado. Depois da condução do projeto, 
eles devem refletir criticamente sobre o proces-
so e avaliar se fariam algo de modo diferente.
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Competências Gerais da Educação Básica
 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamen-

te construídos sobre o mundo físico, social, cultural 
e digital para entender e explicar a realidade, conti-
nuar aprendendo e colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas.

 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações ar-
tísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas 
da produção artístico-cultural.

 4. Utilizar diferentes linguagens — verbal (oral ou 
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital —, bem como conheci-
mentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar infor-
mações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo.

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digi-
tais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas di-
versas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar in-
formações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.

 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências 
culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, autono-
mia, consciência crítica e responsabilidade.

 7. Argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis, para formular, ne-
gociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioam-
biental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento 
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta.

 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 
física e emocional, compreendendo-se na diver-
sidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas.

 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direi-
tos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e de-
terminação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sus-
tentáveis e solidários.

Competências Específicas de 
Linguagens e suas Tecnologias para o 
Ensino Médio
 1. Compreender o funcionamento das diferen-

tes linguagens e práticas culturais (artísticas, 
corporais e verbais) e mobilizar esses conhe-
cimentos na recepção e produção de discursos 
nos diferentes campos de atuação social e nas 
diversas mídias, para ampliar as formas de par-
ticipação social, o entendimento e as possibili-
dades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo.

 2. Compreender os processos identitários, confli-
tos e relações de poder que permeiam as prá-
ticas sociais de linguagem, respeitando as di-
versidades e a pluralidade de ideias e posições, 
e atuar socialmente com base em princípios e 
valores assentados na democracia, na igualda-
de e nos Direitos Humanos, exercitando o auto-
conhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução 
de conflitos e a cooperação, e combatendo pre-
conceitos de qualquer natureza.

 3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, cor-
porais e verbais) para exercer, com autonomia 
e colaboração, protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética 
e solidária, defendendo pontos de vista que res-
peitem o outro e promovam os Direitos Humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo res-
ponsável, em âmbito local, regional e global.

 4. Compreender as línguas como fenômeno 
(geo)político, histórico, cultural, social, va-
riável, heterogêneo e sensível aos contextos 
de uso, reconhecendo suas variedades e vi-
venciando-as como formas de expressões 
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identitárias, pessoais e coletivas, bem como 
agindo no enfrentamento de preconceitos de 
qualquer natureza.

 5. Compreender os processos de produção e 
negociação de sentidos nas práticas corpo-
rais, reconhecendo-as e vivenciando-as como 
formas de expressão de valores e identidades, 
em uma perspectiva democrática e de respei-
to à diversidade.

 6. Apreciar esteticamente as mais diversas produ-
ções artísticas e culturais, considerando suas 
características locais, regionais e globais, e 
mobilizar seus conhecimentos sobre as lingua-
gens artísticas para dar significado e (re)cons-
truir produções autorais individuais e coletivas, 
exercendo protagonismo de maneira crítica e 
criativa, com respeito à diversidade de saberes, 
identidades e culturas.

 7. Mobilizar práticas de linguagem no universo di-
gital, considerando as dimensões técnicas, crí-
ticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir 
as formas de produzir sentidos, de engajar-se 
em práticas autorais e coletivas, e de aprender 
a aprender nos campos da ciência, cultura, tra-
balho, informação e vida pessoal e coletiva.

PARA SABER AIS

Para assistir a um vídeo que 
explora algumas competências 
e habilidades da área de 
Linguagens, previstas 
na BNCC, visite: <http://
basenacionalcomum.mec.gov.
br/images/PGM_AREAS_DE_

LINGUAGEM.mp4>. Acesso em: 11 jun. 2020.

A INTEGRAÇÃO DAS QUATRO 
HABILIDADES LINGUÍSTICAS E 
MULTILETRAMENTOS

A referência às quatro habilidades linguísticas 
— compreensão escrita (reading), produção es-
crita (writing), compreensão oral (listening) e pro-
dução/interação oral (speaking) — é uma prática 
tradicional no  ensino de língua inglesa e pode ser 
observada na organização de conteúdos de planos 
de aula, livros didáticos e programas de curso. 
Supor, entretanto, que essa forma de organiza-
ção reflita como a língua é efetivamente utilizada 
implica ignorar a multiplicidade de contextos de 
uso da língua.

Nas diferentes atividades sociais em que nos 
engajamos, é comum haver uma integração das ha-
bilidades linguísticas. Em uma conversa telefônica 
ou mesmo em uma aula, por exemplo, podemos 
fazer anotações enquanto ouvimos e falamos. Ao 
assistir a um vídeo na internet, podemos ouvir, ler 
legendas e ainda postar um comentário sobre o 
que assistimos. Ao navegar por links de um hiper-
texto multimodal, em que texto, imagem e som são 
integrados, escolhemos nosso próprio percurso 
enquanto leitores e espectadores, podendo criar 
diferentes trajetos a cada navegação.

Embora reconhecendo os usos heterogêneos 
da linguagem, em que formas de compreensão 
e produção oral e escrita interagem em práticas 
socioculturais, nesta obra, optamos por manter 
a terminologia tradicional das quatro habilidades 
(compreensão e produção escrita, compreensão 
e produção/interação oral), mas sem ignorar os 
multiletramentos — conceito proposto por Cope 
e Kalantzis (2000) que abrange diferentes tipos 
de letramento, como letramento visual, letramento 
digital etc. — necessários para os alunos agirem 
e interagirem no mundo. Desse modo, levamos 
em consideração a experiência e o conhecimen-
to prévio dos professores de língua inglesa, mas 
propomos o desenvolvimento das quatro habilida-
des em suas possíveis formas de integração e em 
seus múltiplos usos em contextos socioculturais 
diversos.

Ainda que, por razões didáticas, haja seções no 
Livro do Estudante que focalizam apenas uma das 
quatro habilidades, não queremos sugerir que seja 
possível isolá-las totalmente na prática social ou 
mesmo no processo de ensino-aprendizagem. Dessa 
forma, o boxe Getting Started e a seção Taking it 
Further podem integrar leitura e prática oral. Em 
Reading Comprehension, as subseções Pre-Reading e 
Post-Reading, por sua vez, incluem também produ-
ção/interação oral, com a discussão de questões 
relativas ao texto. A seção Oral Skills, como o pró-
prio nome indica, integra a compreensão e a pro-
dução/interação oral. Além disso, a seção Writing
prevê a leitura de texto(s) do mesmo gênero do tex-
to a ser produzido pelos alunos e a discussão oral 
entre alunos nas fases de planejamento e avaliação 
do texto pelos colegas. Finalmente, a própria inte-
gração entre as seções de cada unidade, proporcio-
nada pelo tema em comum e/ou tipos de atividades, 
também ajuda a reforçar a integração das quatro 
habilidades linguísticas.

A seguir, descrevemos como é trabalhada, ao 
longo da obra, cada uma das quatro habilidades 
(compreensão e produção escrita, compreensão e 
produção/interação oral).
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REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Quando o ensino de língua inglesa visa promover 
o engajamento dos alunos em práticas sociais 
mediadas pela linguagem, costumam-se integrar 
formas de compreensão e produção escrita e oral. 
As perguntas a seguir podem ajudar você a refl etir 
sobre essa questão em sua prática pedagógica.

• Até que ponto as atividades que buscam 
desenvolver as habilidades linguísticas de 
compreensão e produção escrita e oral 
realizadas com seus alunos estão integradas 
entre si e inseridas em atividades sociais?

• Que atividades e/ou estratégias pedagógicas 
podem ser usadas em sua sala de aula para 
integrar duas ou mais habilidades linguísticas, 
mesmo quando uma delas é priorizada?

A Compreensão Escrita
Seguindo as orientações da BNCC de Língua 

Inglesa e os fundamentos teórico-metodológicos já 
apresentados, esta obra adota uma concepção so-
ciointeracional da leitura, segundo a qual os sentidos 
são construídos a partir da interação entre o leitor e o 
autor, sujeitos inseridos em determinado momento só-
cio-histórico e em determinados contextos de uso da 
linguagem, por meio da mediação do texto. Conforme 
Kleiman (2004, p. 14), os usos da leitura estão ligados 
à situação e são determinados, entre outros elemen-
tos, pelas histórias dos participantes e pelo objetivo 
da atividade de leitura. Dessa forma, buscamos levar 
os alunos a perceberem que a leitura não se restringe 
à mera decodificação e assimilação das informações 
apresentadas no texto e estimulamos a formação de 
um leitor que se engaja na construção de sentidos e se 
posiciona criticamente diante do que lê.

Para o desenvolvimento da habilidade de compre-
ensão escrita, são utilizados textos autênticos sobre 
temas relevantes para o aluno e sua comunidade, tais 
como segurança na internet, (cyber)bullying e o respeito 
à diferença, mulheres de destaque na história, música, o 
jovem no mundo do trabalho, transtornos de ansiedade, 
produções audiovisuais, imagem corporal e transtornos 
alimentares, entre vários outros. Os temas buscam fa-
vorecer a discussão sobre questões sociais, o acesso à 
diversidade linguística, social e cultural, assim como a 
articulação entre as diferentes áreas do conhecimen-
to (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas).

A obra também apresenta uma variedade de gê-
neros, reunindo um conjunto de textos oriundos de di-
ferentes suportes e esferas sociais e representativos 
das comunidades que se expressam em língua inglesa. 

Dentre os gêneros trabalhados na parte de compreen-
são escrita, incluem-se cartaz de campanha, manche-
te, perfil, linha do tempo, entrevista, resenha de filme, 
infográfico, artigo de revista/jornal, entre outros. 

Alguns textos autênticos originalmente mais lon-
gos foram ligeiramente adaptados por meio de su-
pressão de trechos para se adequarem ao espaço do 
livro e às atividades pedagógicas propostas, mas sem 
que fossem alteradas as principais características do 
gênero em questão. Privilegiamos o uso de textos au-
tênticos, que não foram criados especialmente para o 
ensino de inglês, porque acreditamos que o contato 
dos alunos com esses textos é fundamental para o 
desenvolvimento de sua capacidade de interagir em 
inglês nos diferentes contextos e práticas sociais.

Para o desenvolvimento da habilidade de compre-
ensão escrita, incluímos atividades de pré-leitura, lei-
tura e pós-leitura, nas quais são exploradas diversas 
estratégias, tais como uso do conhecimento prévio, le-
vantamento e verificação de hipóteses, compreensão 
global/detalhada do texto, identificação de informações 
específicas, produção de inferências, entre outras.

PARA SABER AIS

Para conhecer diferentes 
estratégias de leitura 
em língua inglesa (como 
skimming, scanning,
summarizing) e ter acesso a 
exercícios que explorem essas 
estratégias, visite: <www.

uefap.com/reading/>. Acesso em: 11 jun. 2020.

Na etapa de pré-leitura, realizada na subseção 
Pre-Reading, são propostas atividades para ativar o 
conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto e/ou 
o gênero do texto principal da unidade e levá-los a fa-
zerem previsões sobre a finalidade do texto e/ou o que 
será lido a partir desse conhecimento e da observação 
de alguns elementos do texto, tais como título, subtí-
tulo, imagens, legendas, autor, fonte e leiaute. Nessa 
etapa, especialmente quando se trabalha com grupos 
grandes de estudantes com diferenças significativas 
de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, é 
fundamental destacar para os alunos a necessidade 
de respeito às contribuições de cada um. 

Na subseção Reading, apresentamos o texto prin-
cipal da unidade e convidamos o aluno a lê-lo para 
verificar se as previsões feitas na etapa de pré-leitura 
se confirmam ou não. Ao estabelecer como objetivo de 
leitura a verificação das hipóteses levantadas sobre o 
texto, esperamos incentivar o engajamento dos alunos 
na construção de sentidos durante a leitura. Após o 
texto, trazemos exercícios que abordam a compreen-
são global/detalhada do texto, incluindo, por exemplo, 
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a identificação de informações específicas, a com-
preensão de relações entre ideias contidas no texto, 
a distinção entre fato e opinião e o estabelecimento 
de inferências.

Na etapa de pós-leitura, a subseção Post-Reading 
e o boxe Think about it!, a ela relacionado, buscam pro-
mover a reflexão crítica sobre questões relacionadas 
ao texto, de modo que os alunos possam considerar 
novas perspectivas a respeito do tema, discutir quais 
interesses ou pontos de vista são privilegiados ou ig-
norados no texto e compartilhar suas ideias sobre o 
que o texto informa/comunica.

A seção Taking it Further (seção final da unidade) 
traz mais um texto que apresenta outros aspectos do 
tema central da unidade, possibilitando o estabeleci-
mento de relações intertextuais com o texto principal 
(apresentado na subseção Reading) e novos debates 
sobre o assunto em foco. O boxe Think about it! nes-
sa seção visa, particularmente, promover a reflexão 
crítica sobre o tema abordado e relacioná-lo com a 
realidade do aluno e da comunidade.

Em algumas unidades, os textos explorados na se-
ção Taking it Further pertencem às três outras áreas 
de conhecimento (Matemática e suas Tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas) com o intuito explícito de 
subsidiar a aprendizagem do estudante nessas áreas. 
Alguns exemplos: 

 X na unidade 1, gráfico (graph) com dados estatísti-
cos sobre cyberbullying, utilizado em um levanta-
mento conduzido por um centro de pesquisa;
 X na unidade 2, resumo (abstract) sobre tendências 
de pesquisas atuais acerca da poluição por plástico 
e impactos ecológicos em ecossistemas terrestres;
 X na unidade 4, entrevista (interview) com a pesqui-
sadora Celina Turchi sobre sua carreira;
 X na unidade 11, resumo de livro (book summary) 
escrito por uma socióloga sobre o racismo e as 
desigualdades na indústria cinematográfica;
 X na unidade 12, resumo (abstract) de um estudo 
exploratório sobre a relação entre o uso de redes 
sociais e distúrbios alimentares em adolescentes.

As atividades propostas na subseção Post-Reading, 
na seção Taking it Further e em diversos boxes Think 
about it! buscam contribuir para o desenvolvimento da 
autonomia de pensamento, do raciocínio crítico e da 
capacidade de argumentar do aluno. No desenvolvi-
mento dessas atividades, além de destacar a necessi-
dade do respeito às opiniões de cada um, o professor 
pode propor discussões em duplas e/ou pequenos 
grupos antes de um debate com a turma toda como 
estratégia para facilitar a interação entre estudantes 
com diferenças significativas de conhecimentos, habi-
lidades, atitudes e valores.

Cumpre mencionar ainda que, no boxe Getting 
Started e em outras seções, como Vocabulary 
Study, Language in Use, Oral Skills e Writing, que 
não focalizam a habilidade de compreensão escrita, 
textos de diferentes gêneros, como tirinhas, car-
tuns, citações, entre outros, também são trabalha-
dos e sugestões para ampliar sua exploração são 
apresentadas em comentários para o professor.

Para auxiliar os alunos a realizarem as ativida-
des de leitura propostas nas unidades, os próprios 
enunciados dos exercícios e/ou dicas apresentadas 
no boxe Tip destacam algumas estratégias, tais 
como observar palavras cognatas, nomes próprios, 
datas, números, sinais de pontuação, buscar inferir 
o significado das palavras desconhecidas pelo con-
texto, relacionar informações verbais e não verbais, 
entre outras. As seções Getting Ready for PART 1, 
Getting Ready for PART 2 e Getting Ready for PART 
3 também apresentam estratégias de leitura, por 
meio de textos e exercícios, que buscam ajudar a 
preparar o aluno para as atividades de compreen-
são textual a serem desenvolvidas ao longo da obra.

Entre as atividades de compreensão escrita, estão 
presentes questões que abordam elementos de con-
textualização social e histórica dos textos, a fim de 
que os alunos possam compreender suas condições 
de produção e circulação. São abordados, portanto, 
aspectos como o tema do texto, os papéis sociais do 
autor e dos possíveis leitores, o contexto de produ-
ção, o suporte que faz o gênero circular (p. ex.: revista, 
jornal, livro, site etc.), o local onde o gênero circula e 
seu(s) objetivo(s), além de características linguísticas 
e conteúdos típicos do gênero em questão. Além disso, 
no que se refere à leitura e aos gêneros, relações entre 
a língua inglesa e a língua portuguesa também são 
estabelecidas em comentários feitos nos boxes Tip e 
Think about it!, em enunciados dos exercícios e em co-
mentários para o professor, que pode compartilhá-los 
com os alunos a seu critério.

Embora algumas seções focalizem a habilidade 
de compreensão escrita, cumpre destacar a inte-
gração entre as seções de cada unidade em rela-
ção a seus conteúdos e objetivos, levando em con-
sideração a abordagem de gêneros adotada nesta 
obra. Com essa integração, o conhecimento sobre 
determinado gênero desenvolvido a partir da leitura, 
por exemplo, pode ser mais facilmente utilizado em 
atividades de produção escrita.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Adotar uma visão sociointeracional da leitura 
implica desenvolver atividades pedagógicas 
que promovam a formação de um leitor que se 
engaja na construção de sentidos e se posiciona 
criticamente em relação ao que lê. As perguntas
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a seguir podem ajudar você a refletir sobre 
essa questão em sua prática pedagógica.

• Que concepção de leitura tem sido adotada em 
sua prática pedagógica? Em alguns momentos, 
ela é vista apenas como assimilação das 
informações apresentadas no texto? Em caso 
afirmativo, como essa visão poderia ser evitada?

• Organizar as atividades de compreensão 
escrita nas etapas de pré-leitura, leitura e pós-
-leitura é um procedimento didático que pode 
ajudar os alunos a usarem seu conhecimento 
prévio sobre o assunto e o gênero do texto a ser 
lido, definirem objetivos de leitura, utilizarem 
estratégias de leitura, conhecerem melhor as 
características dos gêneros e se posicionarem 
criticamente diante dos textos. Considerando 
as práticas pedagógicas que costuma adotar, 
qual dessas etapas poderia ser mais explorada 
com seus alunos? Com que objetivo(s)? 

A Produção Escrita
Para o desenvolvimento da habilidade de pro-

dução escrita, na seção Writing, adotamos uma 
abordagem que se baseia no trabalho com gêneros, 
assim como na concepção de escrita como prática 
social e processo de interação, que exige a definição 
de parâmetros comunicativos (quem escreve, para 
quem, com que objetivos etc.).

Dessa forma, no início da seção Writing, fazemos 
referência a texto(s) já trabalhado(s) ao longo da uni-
dade, que exemplifica(m) o gênero em foco. Além dis-
so, sempre na primeira página de cada seção Writing, 
apresentamos novo(s) exemplo(s) de texto(s) perten-
cente(s) ao gênero em foco, destacamos algumas ca-
racterísticas desse gênero e convidamos os alunos 
a identificarem outras a partir da observação dos 
textos apresentados. Em algumas unidades, também 
indicamos fontes onde os alunos podem encontrar 
outros exemplos de textos do mesmo gênero.

Na segunda página da seção Writing, apresenta-
mos a tarefa a ser realizada, indicando os elemen-
tos envolvidos no contexto de produção escrita em 
questão (quem escreve, o que escreve, para quem 
escreve, com que objetivo, em que suporte) a fim de 
que sejam levados em consideração pelos alunos no 
processo de criação, revisão e reescrita do texto.

Quando a escrita é vista como processo, conforme 
acontece nesta obra, a atividade de redigir inclui as 
etapas de preparação e planejamento, a redação pro-
priamente dita e a revisão do texto, que prevê a rees-
crita a partir da avaliação do próprio autor do texto e 
de feedback de colegas e do professor. Assim, o quadro 

da segunda página da referida seção traz orientações 
passo a passo para auxiliar os alunos ao longo dessas 
etapas, levando sempre em consideração as caracte-
rísticas do gênero em questão e estimulando a revisão 
entre pares e a reescrita. Compreendemos, entretanto, 
que as etapas do processo de produção escrita não 
são necessariamente lineares e os alunos podem re-
tornar a qualquer uma delas sempre que necessário.

Para ajudar os alunos a reverem seus próprios tex-
tos e os de seus colegas, o item referente à etapa de 
revisão destaca algumas perguntas a serem conside-
radas, geralmente relacionadas a objetivo, linguagem, 
conteúdo, leiaute, ortografia etc., que buscam orientar 
os alunos a avaliarem os textos de forma mais adequa-
da, possibilitando, assim, uma reescrita mais efetiva.

Com relação ao feedback necessário para a re-
escrita do texto, além dos comentários e sugestões 
dos colegas, a avaliação do professor é fundamental. 
Sugerimos que tal avaliação não se limite à correção 
de possíveis erros gramaticais, mas inclua comentá-
rios de natureza discursiva que possam orientar os 
alunos a reescreverem o texto de modo a torná-lo 
mais adequado ao gênero e ao contexto de uso.

Cumpre também destacar que, a exemplo do 
trabalho realizado com as outras habilidades, a 
atividade de produção escrita proposta na seção 
Writing também está relacionada ao tema central 
da unidade, contribuindo para incentivar o envolvi-
mento do aluno na construção de sentidos.

Como, além de produzir um texto, é necessá-
rio fazê-lo circular, na seção Writing, também su-
gerimos diferentes suportes (mural da sala ou da 
escola, site/blogue da escola, sites recomendados 
etc.) e formas de circulação dos textos produzidos 
pelos alunos dentro e fora da comunidade escolar. 
À medida que os textos criados pelos alunos circu-
lam fora da sala de aula, os alunos começam gra-
dativamente a participar de uma comunidade dis-
cursiva mais ampla, que usa a língua inglesa para 
diferentes propósitos comunicativos e em diferen-
tes contextos de uso. Sugerimos que, sempre que 
possível, os alunos compartilhem suas produções 
pela internet, engajando-se em situações autênticas 
de comunicação em inglês. Nesse caso, entretan-
to, é fundamental orientá-los a tomar precauções 
para não divulgar dados pessoais e resguardar 
sua privacidade. Conteúdos sobre esse assunto 
podem ser encontrados no portal Internet Segura 
<www.internetsegura.br/adolescentes/> (Acesso 
em: 11 jun. 2020), que inclui dicas para adolescentes.

Além da produção escrita trabalhada na seção 
Writing, os projetos interdisciplinares, propostos na 
seção Projects, oferecem aos alunos oportunida-
des de utilizar a língua inglesa em práticas sociais 
que pretendem colaborar para o desenvolvimento 
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da comunidade escolar e seu entorno, podendo in-
cluir uma atividade de produção escrita. Dentre os 
gêneros abordados nos projetos, temos cartaz de 
campanha, tutorial, entre outros. Possíveis supor-
tes para circulação do texto e formas de divulgação 
também são indicados.

PARA SABER AIS

Uma ferramenta on-line
gratuita que pode ser útil 
na elaboração de cartazes 
e colagens para os projetos 
interdisciplinares é a Crello, 
disponível em: <https://crello.
com>. Acesso em: 11 jun. 2020.

Através das diferentes atividades de produção 
escrita propostas na obra, buscamos propiciar si-
tuações nas quais a escrita possa ser aprimorada a 
partir da compreensão de suas condições de pro-
dução e circulação, bem como de seus propósitos 
sociais. Esperamos que, sob a orientação do pro-
fessor, os alunos observem as condições de produ-
ção e circulação dos diferentes textos, discutindo os 
papéis sociais do(s) autor(es) e possíveis leitores, o 
suporte que faz o gênero circular (jornal, revista, site
etc.), o modo de circulação, entre outros aspectos.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Quando a escrita é vista como prática social e 
processo de interação, os alunos a veem como 
uma atividade mais relevante e signifi cativa. As 
perguntas a seguir podem ajudar você a refl etir 
sobre o trabalho com a produção escrita em sua 
prática pedagógica.

• Como o conceito de gênero discursivo tem sido 
explorado nas atividades de produção escrita 
que você propõe a seus alunos? Antes de os 
alunos produzirem um texto de determinado 
gênero, eles têm a oportunidade de lerem textos 
desse mesmo gênero, observarem e analisarem 
suas características? Os alunos são convidados 
a produzirem textos de diferentes gêneros? 

• Quando a escrita é compreendida como 
processo, a atividade de redigir inclui as 
etapas de preparação e planejamento, redação, 
revisão e reescrita a partir da avaliação do 
próprio autor do texto e de outros leitores. 
Considerando as práticas pedagógicas que 
costuma adotar, qual dessas etapas poderia 
ser mais explorada com seus alunos? De que 
forma(s)? Com que objetivo(s)? 

A Compreensão Oral
Para a realização das atividades de compreen-

são oral propostas, a obra inclui uma coletânea 
de áudios que contém os textos orais usados na 
seção Oral Skills. Cumpre destacar que essa cole-
tânea também inclui faixas de áudio utilizadas, no 
final do livro, na seção Irregular Verbs que apresen-
tam a pronúncia de verbos irregulares no passa-
do. Há ainda uma faixa de áudio utilizada na seção 
Language in Use da unidade 5, que se refere à pro-
núncia de verbos regulares no simple past, em que 
se focaliza como pronunciar a terminação -ed em 
diferentes verbos nesse tempo verbal. 

A exemplo do que é proposto nas seções e 
atividades relativas à habilidade de compreensão 
escrita, para o desenvolvimento da habilidade 
de compreensão oral, também utilizamos textos 
orais de diferentes gêneros (tais como palestra, 
discurso, entrevista, narração de história etc.), to-
dos autênticos. Por se tratar de áudios autênticos 
mais longos, foi necessário fazer recortes para 
que o tamanho estivesse adequado às atividades 
pedagógicas propostas, sempre com o cuidado de 
manter as principais características do gênero em 
questão. Privilegiamos o emprego de textos orais 
autênticos para que os alunos tenham acesso à 
língua inglesa em diferentes contextos de uso. Os 
temas dos textos orais utilizados estão sempre 
relacionados, de alguma forma, aos temas abor-
dados nas unidades.

Os textos orais apresentados na seção Oral 
Skills também possibilitam que os alunos tenham 
acesso a diferentes pronúncias e prosódias, uma 
vez que incluem não só uma variedade de gêneros e 
contextos de uso, como também falantes de sexos e 
idades diferentes, de diversas nacionalidades, pro-
piciando a compreensão do idioma em seu status de 
língua franca. Alguns exemplos: 

X na unidade 2, a jornalista alemã Anja Krieger faz 
a introdução de um podcast;

X na unidade 6, a jovem ativista inglesa Amika 
George conduz uma apresentação sobre sua 
campanha intitulada #periodpoverty;

X na unidade 7, o cantor e compositor estaduni-
dense Lauv fala sobre sua relação com a música 
e o mundo digital;

X na unidade 9, a empreendedora social ugandense 
Noeline Kirabo profere uma palestra sobre esco-
lhas de carreira;

X na unidade 10, a estudante brasileira Camila 
Pereira participa de um podcast canadense e, 
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na entrevista, conta sobre sua experiência com 
transtornos de ansiedade.

Para auxiliar o trabalho do professor, incluí-
mos, nas orientações dadas ao longo do livro, a 
transcrição de todos os textos orais utilizados. Os 
alunos, por sua vez, têm acesso apenas ao áudio 
dos textos orais e, assim, podem perceber que 
são capazes de, gradativamente, desenvolver sua 
habilidade de compreensão auditiva sem necessa-
riamente recorrer a um suporte escrito.

Para auxiliar os alunos a realizarem as ativi-
dades e a desenvolverem a habilidade de compre-
ensão auditiva, dicas apresentadas no boxe Tip
ou sugeridas para o professor compartilhar com 
os alunos destacam algumas estratégias adequa-
das aos diferentes objetivos de compreensão oral. 
Assim, os alunos são orientados a, por exemplo, 
não se preocuparem em compreender todas as 
palavras para ter uma compreensão global do tex-
to e a prestarem atenção a palavras-chave para 
identificar informações específicas. É recomenda-
da ainda a observação de palavras transparentes, 
nomes próprios, palavras repetidas, pausas, en-
tonação e características típicas do gênero oral 
em questão.

Ao longo da obra, a partir do trabalho com 
textos orais de diferentes gêneros e diversos ob-
jetivos de compreensão auditiva, pretendemos 
desenvolver nos alunos a habilidade de compre-
ender textos orais em variadas práticas sociais, 
incluindo a compreensão intensiva (sons, palavras, 
frases), extensiva (compreensão global) e seletiva 
(compreensão pontual).

Nas faixas de áudio relacionadas à seção 
Irregular Verbs (faixas 17-22) e ao exercício da se-
ção Language in Use sobre a pronúncia de verbos 
regulares no passado (faixa 6), os áudios desta-
cam aspectos especialmente relevantes para fa-
lantes que têm o português brasileiro como pri-
meira língua.

PARA SABER AIS

Para ter acesso a um 
repositório de atividades 
de compreensão oral
que exploram diferentes 
gêneros e estão organizadas 
por tema, região (variação 
linguística) e nível de 

difi culdade, visite o site English Listening 
Lesson Library Online, disponível em:
 <www.elllo.org>. Acesso em: 11 jun. 2020. 

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

A compreensão de textos orais em inglês 
pode ser um grande desafi o para os alunos, 
especialmente se eles não têm acesso fácil e 
frequente a diferentes gêneros orais nesse 
idioma. As perguntas a seguir podem ajudar você 
a refl etir sobre o trabalho com a compreensão 
oral em sua prática pedagógica.

• Ouvir músicas em inglês é uma estratégia que 
pode auxiliar o desenvolvimento da habilidade 
de compreensão oral dos alunos. Que outras 
estratégias ou recursos você poderia usar e/ou 
sugerir aos seus alunos para ampliar o contato 
deles com diferentes gêneros orais e com 
falantes de diferentes nacionalidades e idades 
que se comunicam em inglês?

• Nas atividades de compreensão oral que 
você propõe aos seus alunos, os objetivos são 
explicitados? Estratégias como defi nir objetivos, 
observar palavras transparentes e se concentrar 
nas informações necessárias para atingir seus 
objetivos de compreensão podem ajudá-los. Que 
outras estratégias de compreensão oral você 
costuma ou poderia sugerir para eles?

A Produção/Interação Oral
Em cada unidade, a seção Oral Skills, que visa ao 

desenvolvimento das habilidades de compreensão 
e produção/interação oral, apresenta atividades de 
fala relacionadas, de alguma forma, ao tema desen-
volvido na unidade. Essa relação temática facilita o 
emprego de estruturas linguísticas, vocabulário e 
outros conteúdos já estudados e discutidos pelos 
alunos ao longo da unidade, o que pode torná-los 
mais confiantes para se expressar.

Ao longo da obra, são considerados diferentes 
contextos de uso com vários graus de complexida-
de de interação, privilegiando-se atividades de diá-
logo entre pares de alunos. Dentre as atividades de 
produção/interação oral propostas, incluem-se, por 
exemplo, conversas informais, entrevistas de pesqui-
sa de opinião, discussões sobre temas controversos, 
apresentações orais para a classe toda, entre outras.

Para auxiliar os alunos a realizarem as ativida-
des de fala, em diversos casos, são apresentadas, 
na seção Useful Language, sugestões de expressões 
úteis para a interação em foco, além de dicas de es-
tratégias oferecidas nos boxes Tip. Embora haja uma 
expectativa de que as expressões sugeridas sejam 
utilizadas dentro do contexto de cada exercício in-
dicado, elas podem ser empregadas em várias si-
tuações de produção/interação oral. Para oferecer 
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exemplos adicionais de possíveis contextos de uso, 
os boxes Le@rning on the Web apresentam indicações 
de vídeos em que algumas das expressões são utili-
zadas. Ao longo da seção Useful Language, também 
há boxes com fragmentos que apresentam exemplos 
de uso contextualizado de algumas expressões. 

PARA SABER AIS

Para ter acesso a um 
repositório de perguntas para 
discussão em sala de aula, 
organizadas por temas, visite: 
<http://iteslj.org/questions/>. 
Acesso em: 11 jun. 2020.

Embora a seção Oral Skills focalize as habilidades 
orais, a interação oral em inglês em sala de aula pode 
ocorrer em várias seções ao longo da unidade, espe-
cialmente naquelas com perguntas que preveem res-
postas pessoais e questões para debate, tais como 
no boxe Getting Started e nas seções Pre-Reading, 
Post-Reading, Vocabulary Study e Taking it Further. 

Dessa forma, ao longo da obra, esperamos ofe-
recer aos alunos atividades de expressão oral em 
que possam interagir significativamente na língua 
inglesa, em diferentes situações comunicativas.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

A língua inglesa é um importante instrumento 
de comunicação oral entre pessoas de diferentes 
nacionalidades e culturas. As perguntas a seguir 
podem ajudar você a refl etir sobre o trabalho 
com a produção/interação oral em sua prática 
pedagógica.

• Muitos alunos acreditam que, ao interagirem 
oralmente em inglês, é mais importante 
ter precisão e correção linguística do que 
compreender o outro e se fazer entender. O 
que pode ser feito para incentivar os alunos 
a valorizarem mais a inteligibilidade e a 
comunicação em si?

• Expressões geralmente utilizadas em conversas 
(como aquelas usadas para pedir esclarecimento, 
concordar ou discordar, entre outras funções) e 
estratégias de comunicação oral (como utilizar 
pausas, hesitações e linguagem corporal etc.) 
podem dar apoio aos alunos ao se engajarem 
em atividades de produção/interação oral. 
Esses tipos de expressões e estratégias são ou 
poderiam ser contempladas em sua prática 
pedagógica? Como?

VOCABULÁRIO

O ensino de vocabulário é o foco da seção 
Vocabulary Study, mas também se dá em outras 
seções voltadas para as habilidades de compre-
ensão e produção, tanto escritas quanto orais, nas 
quais o vocabulário relacionado ao tema da unida-
de é empregado. Dessa forma, o vocabulário não 
é apresentado aos alunos de maneira isolada, mas 
de forma contextualizada.

Na seção Vocabulary Study, são trabalhados 
itens lexicais a partir da observação do seu con-
texto de uso no texto principal, apresentado em 
Reading, focalizando-se estratégias de inferência 
lexical. Outros itens lexicais também são apresen-
tados de forma contextualizada para ampliação 
do vocabulário. Além disso, geralmente, por meio 
do boxe Tip, buscamos estimular os alunos a de-
senvolverem estratégias de estudo sistemático de 
vocabulário em língua inglesa.

Em Vocabulary Study, são abordados aspectos 
relevantes para o estudo sistemático e a ampliação 
do vocabulário, tais como: cognates, false cognates, 
noun phrases, linking words/phrases, prefixes and 
suffixes, idioms, collocations, multi-word verbs.

Nessa seção, destacamos para os alunos a im-
portância de eles perceberem as semelhanças entre 
palavras em inglês e em português, alertando-os 
para aquelas palavras que, apesar da semelhança 
ortográfica, têm um significado diferente em por-
tuguês de seu significado em inglês (false cognates).

Buscamos também desenvolver o conhecimen-
to sobre prefixos e sufixos (prefixes and suffixes) 
como forma de ampliar o vocabulário dos alunos e 
de facilitar a inferência do significado de palavras 
desconhecidas que sejam formadas por prefixação 
e/ou sufixação. Apontamos o valor semântico de 
prefixos e mostramos aos alunos como a adição de 
determinado sufixo pode formar uma palavra de de-
terminada classe gramatical.

A seção também aborda o significado de grupos 
nominais (noun phrases), de modo a desenvolver nos 
alunos a compreensão das relações entre as pala-
vras que compõem um grupo nominal e a torná-los 
capazes de identificarem o núcleo do grupo nominal 
e as palavras que caracterizam ou modificam esse 
núcleo. Tendo em vista que o grupo nominal exerce 
funções importantes na frase, como sujeito e objeto, 
é fundamental compreendê-los. Saber distinguir o 
núcleo do grupo nominal das palavras que o modi-
ficam também pode ajudar os alunos a inferirem o 
significado de palavras desconhecidas.

Conforme anteriormente mencionado, o ensino 
de vocabulário não se restringe à seção Vocabulary 
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Study, mas perpassa atividades de compreensão es-
crita e oral e a produção escrita e oral, nas quais é 
utilizado o vocabulário ligado ao tema da unidade. 
Essas atividades consolidam e ampliam o vocabulário 
de forma contextualizada, inserida em práticas sociais.

Ao longo das unidades, também há boxes que au-
xiliam na consolidação e na ampliação do vocabulá-
rio, destacando algum item lexical ou apresentando 
expressões úteis para a realização de atividades pro-
postas. Em alguns exercícios, sugerimos a consulta 
à seção Useful Language, que apresenta expressões 
agrupadas de acordo com as funções e situações 
em que costumam ser utilizadas a fim de apoiar os 
alunos nas atividades de interação/produção oral 
propostas. Em algumas unidades, no boxe Tip, são 
apresentadas dicas de estratégias relacionadas ao 
desenvolvimento do vocabulário (como inferência 
lexical, observação de palavras semelhantes ao por-
tuguês e de falsos cognatos, uso de dicionários ele-
trônicos para construir repertório lexical em inglês 
etc.) e também são apontados exemplos de varia-
ção linguística ligada ao vocabulário, incluindo, por 
exemplo, diferenças entre termos em inglês estadu-
nidense e em inglês britânico. Em algumas seções, o 
boxe Language Note também é utilizado para apre-
sentação e/ou ampliação de vocabulário relacionado 
à atividade em questão.

Uma forma de ajudar os alunos a ampliarem e 
fixarem o vocabulário aprendido é agrupar as pala-
vras e expressões por campo semântico. Para isso, 
pode-se criar um mapa conceitual e, assim, organi-
zar visualmente o vocabulário, seja no papel, seja na 
tela. A seguir, é possível encontrar um exemplo de 
mapa conceitual elaborado para a seção Vocabulary 
Study da unidade 7. Para isso, utilizamos um recurso 
digital para a criação gratuita de mapas conceituais, 
que está disponível em <https://creately.com/tour/>  
(Acesso em: 15 jun. 2020).

Figura 2 – Mapa conceitual para a seção 
Vocabulary Study da unidade 7, criado 
gratuitamente em <https://creately.com/tour/>
(Acesso em: 15 jun. 2020).
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PARA SABER AIS

Em sala de aula, é muito 
comum ouvir a pergunta 
“What’s the difference between 
A and B?”. O site <www.
differencebetween.net> 
(Acesso em: 15 jun. 2020) pode 
ajudar você a conhecer, de 

forma detalhada, a diferença entre diversos termos 
em inglês. O site também apresenta, gratuitamente, 
a diferença entre aspectos gramaticais (em 
“Language” no menu principal). Por exemplo, 
“Difference Between Going To and Will”, “Difference 
Between Should and Must”, entre outros.

Finalmente, ao longo do Manual do Professor, 
por vezes, são apresentadas notas referentes ao 
vocabulário dos textos e, a partir dos exercícios, 
são feitos comentários adicionais sobre itens lexi-
cais que podem ser compartilhados com os alunos 
e sugerem formas de o professor orientá-los a infe-
rirem o significado de determinadas palavras.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Ainda que seja possível focalizar o ensino de 
vocabulário para fi ns didáticos, este não deve ser 
visto de forma isolada ou descontextualizada. As 
perguntas a seguir podem ajudar você a refl etir 
sobre o trabalho com o vocabulário em sua 
prática pedagógica.

• Ao trabalhar o vocabulário de forma 
contextualizada, é possível desenvolver nos 
alunos estratégias de inferência lexical. Como 
isso tem sido (ou poderia ser) feito em suas 
aulas? Que orientações poderiam ser dadas 
aos alunos para poderem inferir o signifi cado 
de uma palavra pelo contexto mais facilmente?

• O uso de dicionários, incluindo os eletrônicos, 
é uma estratégia útil para construir repertório 
lexical em inglês. A consulta a dicionários é uma 
prática comum dos seus alunos? O que poderia 
ser feito para incentivar essa prática de forma 
signifi cativa para eles? 

• Desenvolver um trabalho sistemático com 
cognatos, grupos nominais, conectores, 
prefi xos e sufi xos, expressões idiomáticas, 
expressões frequentes, entre outros itens 
lexicais, pode contribuir para a ampliação 
do vocabulário dos alunos. Considerando as 
práticas pedagógicas que costuma adotar, quais 
desses itens poderiam ser mais explorados com 
seus alunos? De que forma(s)?
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GRAMÁTICA

As estruturas gramaticais da língua inglesa abor-
dadas em cada unidade são apresentadas na seção 
Language in Use. O próprio nome da seção já indica 
a abordagem ao estudo da gramática adotada nesta 
obra: privilegiar a língua em uso e não apresentar 
regras gramaticais de forma descontextualizada.

Assim, partimos de exemplos de uso da língua, 
retirados de texto(s) já trabalhado(s), para que os 
alunos possam, a partir da observação e análise, 
tirar conclusões sobre as regras e empregá-las ade-
quadamente. Com essa abordagem, pretendemos 
incentivar a busca da reflexão antes de explicações 
teóricas, estimulando, assim, o protagonismo do 
aluno no processo de aprendizagem.

Dessa forma, o ensino de gramática não precede 
nem ignora as práticas sociais da linguagem, mas 
ocorre de forma integrada a elas. Reforçando tal 
integração, as estruturas e as regras gramaticais 
apresentadas na seção Language in Use também 
são abordadas em outras seções ao longo da uni-
dade, sendo empregadas em atividades de compre-
ensão e produção oral e/ou escrita.

Além disso, ao final do livro, há a seção Language 
Reference + Extra Practice, que, com o uso de textos 
curtos, retoma os conteúdos gramaticais de cada uni-
dade de forma contextualizada e sistematiza tais con-
teúdos com a ajuda de quadros e exemplos. A seção 
ainda oferece exercícios adicionais para a revisão dos 
conteúdos gramaticais de cada unidade. Dessa forma, 
a seção Language Reference + Extra Practice, com ex-
plicações em português, pretende ser um instrumento 
útil de consulta, referência e estudo para o aluno.

Cumpre destacar que recomendamos a utilização 
da seção Language Reference + Extra Practice apenas 
após a realização dos exercícios propostos na seção 
Language in Use, de modo que não se antecipe para 
os alunos a sistematização das estruturas e regras 
gramaticais apresentadas. Assim sendo, ao final de 
cada Language in Use, indicamos a página da seção 
Language Reference + Extra Practice em que se en-
contram explicações, quadros, exemplos e exercícios 
adicionais relativos aos conteúdos estudados.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Quando se ensina gramática de modo 
descontextualizado e desvinculado de práticas 
sociais, os alunos costumam sentir difi culdades 
de empregar as regras gramaticais ao se 
comunicarem em inglês, limitando-se a usá-las, 
por exemplo, nos exercícios com frases isoladas 
que lhes são apresentados. As perguntas a seguir

podem ajudar você a refl etir sobre o trabalho 
com a gramática em sua prática pedagógica.

• No que se refere ao ensino de gramática, você 
costuma apresentar regras para que os alunos 
as apliquem ou levar os alunos a observarem 
exemplos de uso da língua para tirarem 
conclusões sobre as regras e empregarem-nas 
adequadamente? O que pode ser feito para 
incentivar a participação ativa dos alunos na 
aprendizagem de aspectos gramaticais?

• Quais as implicações de se optar por um ensino 
de gramática integrado às práticas sociais da 
linguagem? Que atividades devem ser evitadas 
e quais devem ser priorizadas nesse caso?

PARA SABER MAIS

Para ter acesso a explicações 
gramaticais, acompanhadas 
de exemplos em frases, 
visite o Grammar Reference 
disponível em: <https://
learnenglish.britishcouncil.org/
english-grammar-reference>. 

Acesso em: 15 jun. 2020.

ESTRUTURA DO MATERIAL

Este é um livro didático em volume único, corres-
pondente aos anos letivos que compõem o Ensino 
Médio e organizado em três partes (PART 1, PART 2
e PART 3). O material é composto por um Livro 
do Estudante Impresso, acompanhado de uma 
coletânea de áudios, e um Manual do Professor 
Impresso, acompanhado de um videotutorial e de 
uma coletânea de áudios.

Livro do Estudante
O Livro do Estudante apresenta os seguintes 

componentes:
X uma seção introdutória para cada uma das três 

partes do livro (Getting Ready for PART 1, Getting 
Ready for PART 2 e Getting Ready for PART 3, res-
pectivamente), que apresenta textos de diferen-
tes gêneros, com temas geralmente relacionados 
àqueles de unidades principais, estratégias de lei-
tura diversificadas, exercícios de compreensão e 
exercícios para desenvolver habilidades de estudo 
(como usar dicionários bilíngues e fazer buscas na 
internet), além de apresentar as competências e 
habilidades trabalhadas em cada parte;
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 X doze unidades principais, organizadas em três 
partes com quatro unidades cada;

 X seis unidades de revisão (Review), sendo uma 
a cada duas unidades, com um ou mais textos, 
exercícios de compreensão escrita (Reading 
Comprehension), exercícios sobre aspectos gra-
maticais (Language in Use) e questões de autoa-
valiação (Thinking about Learning);

 X seis seções de preparação para o Enem (Studying 
for Enem), sendo uma a cada duas unidades, com 
questões de compreensão escrita semelhantes 
àquelas do Enem (Simulado) e questões que 
fazem parte de uma prova completa do Enem 
(Prova Anterior);

 X sete seções finais, apresentadas na seguinte ordem:

• Useful Language, que apresenta diversas ex-
pressões úteis que podem ser utilizadas em di-
ferentes situações de interação/produção oral 
ao longo do livro; 

• Projects, que contém seis projetos de natureza 
interdisciplinar, dois para cada parte;

• Language Reference + Extra Practice, que reto-
ma e sistematiza os conteúdos gramaticais de 
cada unidade de forma contextualizada, além 
de oferecer exercícios adicionais; 

• Irregular Verbs, que traz quadros com os prin-
cipais verbos irregulares no passado (simple 
past) e no particípio passado (past participle), 
organizados por ordem alfabética e por formas 
semelhantes;

• Glossary (glossário inglês-português), com uma 
seleção de palavras e expressões utilizadas no 
livro, acompanhadas do sentido com que são 
utilizadas nele;

• Competências e habilidades desenvolvidas, 
com a listagem das competências e habilidades 
previstas na BNCC do Ensino Médio, que são 
desenvolvidas no livro;

• Bibliography, que apresenta a bibliografia utili-
zada para a elaboração do livro.  

Na seção Descrição das Unidades e Seções des-
te Manual, são detalhados os conteúdos de todas as 
unidades e seções do Livro do Estudante.

Manual do Professor
Este Manual do Professor traz informações re-

lacionadas à obra de maneira geral, apresentando 
as seguintes características:

 X informa os pressupostos teórico-metodológicos  
que fundamentam a obra, além de indicar 

re fe rências bibliográficas pertinentes e apontar 
como as orientações da BNCC, mais recente docu-
mento normativo para a Educação Básica e refe-
rência nacional para a formulação dos currículos e 
das propostas pedagógicas das instituições esco-
lares no país, orientaram a elaboração desta obra;

 X propõe questões para ajudar o professor a refletir 
sobre sua prática pedagógica (no boxe Refletindo 
sobre a prática pedagógica);

 X sugere conteúdos digitais para apoiar a formação 
docente continuada (no boxe Para saber mais); 

 X descreve os componentes e a estrutura da 
obra, assim como a estrutura e os conteúdos 
de cada unidade;

 X apresenta sugestões para o plano de curso, para 
o planejamento de aulas e para a avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem;

 X propõe, para enriquecer as atividades propostas, 
atividades adicionais (fotocopiáveis) a serem im-
plementadas a critério do professor, de acordo 
com os interesses dos alunos e as possibilidades 
do contexto escolar;

 X oferece orientações complementares, que são 
sugestões de ampliação das atividades pro-
postas, informações de natureza cultural e/ou 
linguística relacionadas a assuntos, pessoas, 
palavras ou expressões abordados ao longo da 
obra, a serem compartilhados com os alunos, a 
critério do professor;

 X inclui a transcrição de todos os textos orais utili-
zados na obra, a fim de servir como instrumento 
de apoio ao trabalho do professor;

 X indica as competências e habilidades previstas 
na BNCC para o componente de Língua Inglesa 
que são contempladas nos diversos exercícios 
propostos e em diferentes seções;

 X indica os descritores previstos no CEFR dos níveis 
A1 e A2 que são contemplados nos diversos exer-
cícios propostos e nas diferentes seções;

 X traz indicações de textos, livros e sites para uso 
dos alunos e/ou do professor.

Além disso, ao longo do livro, nas páginas idên-
ticas às do Livro do Estudante, este Manual do 
Professor apresenta respostas possíveis, orienta-
ções e sugestões de estratégias para o encaminha-
mento das atividades propostas, além de apontar 
aspectos relacionados às atividades que podem ser 
destacados e/ou ampliados para os alunos.
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aos que serão abordados nas unidades principais 
subsequentes, contribuindo para que os alunos 
construam conhecimentos que poderão ser úteis 
no decorrer do trabalho com essas unidades. 
Buscamos também desenvolver habilidades de 
estudo, como o uso de dicionários bilíngues em 
Getting Ready for PART 1 e o uso da internet em 
pesquisas escolares em Getting Ready for PART 2, 
que também ajudarão os alunos em seu proces-
so de aprendizagem da língua inglesa. Além disso, 
apresentamos as competências e habilidades tra-
balhadas em cada parte.

Unidades Principais (Unit 1 a Unit 12)
As doze unidades principais estão divididas em 

seções e subseções cujos conteúdos e objetivos se-
rão detalhados em um quadro mais adiante. Para 
organizar os conteúdos de forma consistente e aju-
dar o aluno a compreender melhor a sequência de 
trabalho em cada unidade, as seções são apresen-
tadas sempre na mesma ordem.

Cada uma das doze unidades principais é orga-
nizada da seguinte forma:

 X duas páginas de abertura com o boxe Getting 
Started que iniciam cada unidade;

 X três páginas para a seção Reading Comprehension, 
organizada em três subseções:
• Pre-Reading, que prepara o aluno para  

a leitura; 
• Reading, que traz o texto principal e apresenta 

atividades de compreensão escrita;
• Post-Reading, que traz questões para discussão 

e reflexão crítica, sempre acompanhadas de um 
boxe Think about it!;

 X uma página para a seção Vocabulary Study, que 
aborda aspectos lexicais;

 X duas páginas para a seção Language in Use, que 
apresenta e explora aspectos gramaticais de for-
ma contextualizada;

 X duas páginas para a seção Oral Skills, que pro-
põe atividades de compreensão e produção/in-
teração oral;

 X duas páginas para a seção Writing, que apresenta 
uma proposta de produção escrita;

 X duas páginas para a seção Taking it Further, que am-
plia a discussão sobre o tema da unidade relacionan-
do-o com a realidade do aluno e sua comunidade.

A seguir, descrevemos os conteúdos das seções e 
subseções das unidades principais e apresentamos 
os objetivos específicos de cada uma:

Coletânea de Áudios
A coletânea de áudios apresenta os textos 

orais (de diferentes gêneros e variedades linguís-
ticas) utilizados na seção Oral Skills de todas as 
unidades, além de faixas de áudio que indicam a 
pronúncia de verbos irregulares agrupados por 
formas semelhantes (seção Irregular Verbs) e uma 
faixa de áudio com a pronúncia de alguns verbos 
regulares no simple past (com foco na pronún-
cia da terminação -ed), apresentados na seção 
Language in Use da unidade 5.

Videotutorial
O videotutorial tem caráter complementar ao 

Manual do Professor Impresso e visa oferecer ao 
professor, em linguagem audiovisual, uma retomada 
dos fundamentos teórico-metodológicos que emba-
sam a obra, seus objetivos e as justificativas para 
as escolhas feitas. Além disso, explicitamos a rela-
ção entre esses itens e as competências gerais da 
Educação Básica (BRASIL, 2018, p. 9-10).

DESCRIÇÃO DAS  
UNIDADES E SEÇÕES

Conforme já mencionado neste Manual, o Livro 
do Estudante apresenta uma seção introdutória 
para cada uma das três partes do livro (Getting 
Ready for PART 1, Getting Ready for PART 2 e Getting 
Ready for PART 3), doze unidades principais, seis 
unidades de revisão (Review de 1 a 6), seis seções 
de preparação para o Enem (Studying for Enem de 1 
a 6) e sete seções finais (Useful Language, Projects, 
Language Reference + Extra Practice, Irregular 
Verbs, Glossary, Competências e habilidades de-
senvolvidas e Bibliography). Essas unidades e se-
ções são descritas a seguir.

Seções Introdutórias para Cada 
Parte (Getting Ready for PART 1, 2 e 3) 

A seção introdutória para cada uma das três 
partes do livro (Getting Ready for PART 1, Getting 
Ready for PART 2 e Getting Ready for PART 3, res-
pectivamente) apresenta e/ou retoma estratégias 
de leitura diversificadas para ajudar os alunos a 
compreenderem textos escritos pertencentes a 
diferentes gêneros e, assim, se sentirem mais se-
guros para iniciarem o estudo de cada parte da 
obra. Em geral, os textos apresentados nessas se-
ções introdutórias trazem assuntos relacionados 
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 Conteúdos 
•  Nas páginas de abertura, imagens, um texto (geralmente,  

verbo-visual) e perguntas relacionados aos temas da unidade.

 Objetivos 
•  Ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre os  

assuntos a serem tratados na unidade;
• Ativar o vocabulário relacionado ao tema da unidade já 
 conhecido pelos alunos;
•  Explorar elementos da linguagem não verbal (fotos, 

ilustrações) e relacioná-los com a linguagem verbal.

Páginas de abertura (incluindo o boxe Getting Started)

Seção: Reading Comprehension

Pre-Reading

 Conteúdos 
•  Exercícios variados relaciona-

dos ao tema e/ou ao gênero 
do texto principal da unidade.

 Objetivos 
•  Ativar o conhecimento prévio dos alunos 

sobre o tema e/ou o gênero do texto principal 
da unidade;

•  Levar os alunos a estabelecerem hipóteses 
sobre o texto principal da unidade, que serão 
verificadas durante a leitura. 

•  Dar aos alunos acesso a informações que possibilitem a 
ampliação do seu conhecimento de mundo;

•  Desenvolver a habilidade de leitura para a 
compreensão do texto de forma global;

•  Desenvolver a habilidade de leitura para a identificação 
de informações específicas e para o estabelecimento 
de relações entre as ideias do texto;

•  Desenvolver a habilidade de fazer inferências sobre 
o texto;

•  Desenvolver a habilidade de observar elementos de 
coesão e coerência, de modo a facilitar a compreensão 
e o estabelecimento de relações entre as ideias do texto;

•  Apresentar, sistematicamente, oportunidades de uso 
de diversas estratégias de leitura.

 Objetivos 
•  Promover a reflexão crítica sobre questões 

relacionadas ao texto principal, buscando 
trazer novas perspectivas sobre o tema e 
discutir quais interesses ou pontos de vista 
são privilegiados ou ignorados;

•  Levar os alunos a estabelecerem relações 
entre o texto principal e sua realidade.

 Conteúdos 
•  Textos de gêneros variados 

sobre temas relevantes para os 
alunos e a sociedade;

•  Questões para a compreensão 
geral/detalhada do texto 
principal da unidade.

 Objetivos 
•  Proporcionar aos alunos o 

contato com textos autênticos 
de diversos gêneros e fontes;

Reading

 Conteúdos 
•  Perguntas focalizando 

questões sociais, culturais 
e/ou éticas relacionadas ao 
texto principal da unidade.

Post-Reading  
(boxe Think about it!)

WE ARE FROM4
UNIT
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2 In pairs, ask and answer the questions 
below. The Useful Language section on 
page 267 can help you.

a. Who are these talented people? 

b. What do they have in common?

c. Can you name other Brazilians who 
are famous for their work?

d. Do you agree with the fragment 
above? Why (not)? How can you 
describe Brazilians?

1 Com base no título We Are from Brazil, 
nas imagens e no fragmento abaixo, 
quais assuntos você espera encontrar 
nesta unidade? 

From: <www.travel-brazil-selection.com/
informations/brazilian-culture/brazilian-people/>. 

Accessed on: Jan. 27, 2020.

BrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazilBrazil
falar sobre brasileiros que se destacam
em diversas áreas;

compreender e produzir perfi s (profi les);

explorar conectores (linking words);

usar os pronomes relativos (relative 
pronouns) who, whose, that, which.
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Nesta unidade, você vai... 
Brazilians are some of the 
warmest people in the world, 
eager to communicate 
and curious about others. 
Brazilian culture, an 
important pillar of identity, 
was first built through 
exchanges between people 
who were different from each 
other; each ethnic group 
has contributed to a whole 
that has given the people we 
know today.

www.travel-brazil-selection.com/informations/
brazilian-culture/brazilian-people/
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COMPREHENSION

PRE-READING

1 What do the people on pages 68 and 69 do? In pairs, 
ask and answer questions as in the examples below. 
The occupations in the box can help you.

an actor/actress • an athlete • 
a chef • a dancer • a painter • a singer • 
 a soccer player • a surfer • a swimmer

2 In pairs, ask and answer the following questions.

a. What are the names of the Brazilians you admire?

b. What do they do?

TIP

Examples:

A: What does Marta do?

B: She’s a soccer player.

a + consonant sound 
      (a soccer player, a swimmer)

an + vowel sound 
         (an athlete, an actor)

Language Note

3 Before reading the texts on the next page, make predictions about them. Focus 
on their structure, source and pictures to choose the correct item that completes 
each sentence below. Write the answers in your notebook.

a. The photographs show two

I.  famous people from Brazil.

II. Brazilians with the same occupation.

b.  The texts are 

 I.  profiles.

 II. biographies.

c.  The main objective of both texts is to

 I.  describe important events in a person’s life.

 II. provide personal information about someone.

4 Which items below do you expect to find in the texts? Write the answer 
in your notebook.

 age

 birthday 

 first name 

 hobby 

 occupation 

 parents’ names

 place of birth 

 last name

Observe a estrutura do 
texto, a fonte e as pistas 
gráficas para formular 
hipóteses sobre a 
finalidade dele.

A: What does Eduardo Kobra do?

B: He’s a painter.

70   

7 Answer the questions below in your notebook.

a. How old is Eduardo Kobra?

b. What technique does he use to create three-dimensional murals?

c. What kind of music does Any Gabrielly sing?

8 Based on the texts, choose the statements below 
that are correct about Eduardo Kobra and Any 
Gabrielly. Write the answers in your notebook.

a. Eduardo Kobra is not popular on 
social media.

b. Eduardo Kobra creates
two-dimensional murals. 

c. Any Gabrielly is known as the voice of a 
protagonist of a TV series.

d. Any Gabrielly is part of a global pop group.

e. Eduardo Kobra and Any Gabrielly are both 
from São Paulo. 
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POST-READING

9 Discuss the questions below with your classmates. 
The Useful Language section on page 267 can 
help you.

a. Eduardo Kobra is a street artist who paints in different 
countries around the world. What characteristics do you 
believe he has that make him become someone relevant 
in his profession?

b. In your opinion, can Any Gabrielly be an inspiration for 
other Brazilian teenagers? Why (not)?

Na sua opinião, por que os perfis 
dos brasileiros Eduardo Kobra e 
Any Gabrielly foram publicados 
no site estadunidense
 <www.famousbirthdays.com>? 
Que leitores você acredita que 
podem se interessar por esses 
textos? Para você, os textos 
trazem informações relevantes 
sobre cada um deles? Que 
outros perfis de brasileiros 
você gostaria de ver divulgados 
internacionalmente? Por quê?

THINK ABOUT IT!

Any Gabrielly and other membres 
of Now United.

Eduardo Kobra. Etnias. Graffiti panel. 15 m x 170 m. Rio de Janeiro (RJ).

72   

READING

5 Read the texts below to check your predictions.

6 Responda à questão abaixo em seu caderno.

A partir das informações apresentadas no segundo texto, 
é possível inferir que a brasileira Any Gabrielly

a. dirigiu uma animação. 

b. prefere atuar a cantar. 

c. trabalhou como dubladora. 

d. canta em um grupo de pop nacional.

e. deseja estrelar em uma série de televisão.

TIP

shadow: sombra

Observe o contexto 
para inferir 
o significado 
de palavras 
e expressões 
desconhecidas. Essa 
dica pode ajudar 
você a resolver 
questões do Enem.

Apoie-se em palavras parecidas com o português para fazer previsões sobre o texto e 
compreendê-lo. Que palavras parecidas com o português você encontra nos textos desta página?

TIP

Eduardo Kobra
PAINTER

#92513
most popular Boost

BIRTHDAY
January 1, 1976

BIRTHPLACE
Sao Paulo, Brazil

AGE
44 years old

About

Neo-avant-garde painter who creates three-dimensional murals using light and 
shadow. He has 800,000 followers on his kobrastreetart Instagram account.

www.famousbirthdays.com/people/eduardo-kobra.html
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Text 1

Text 2

Adapted from: <www.famousbirthdays.com/people/eduardo-kobra.html>. Accessed on: Jan. 27, 2020.

www.famousbirthdays.com/people/any-gabrielly.html

Any Gabrielly
POP SINGER

About

Brazilian actress and singer who is best known for offering her voice for the 
Brazilian dubbing of the animation film Moana. She also starred in the TV series 
A Call to Adventure. She became a member of the pop group Now United.

BIRTHDAY
October 9, 2002

BIRTHPLACE
São Paulo, Brazil

AGE
17 years old
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Adapted from: <www.famousbirthdays.com/people/any-gabrielly.html>. Accessed on: Jan. 27, 2020.
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Seção: Vocabulary Study 

 Conteúdos 
•  Exercícios variados para construção, sistematização e ampliação de repertório lexical.

 Objetivos 
•  Levar os alunos a se conscientizarem sobre a importância do estudo sistemático de 

vocabulário;
•  Desenvolver a habilidade de fazer inferências sobre  palavras e expressões 

desconhecidas;
•  Apresentar estratégias de estudo e de compreensão de vocabulário, tais como 

a observação de palavras cognatas (cognates), falsos cognatos (false cognates), 
a utilização de conectores (linking words/phrases), o estudo de expressões 
idiomáticas (idioms), entre outros;

•  Levar os alunos a perceberem a estrutura do sintagma nominal (noun phrase), 
identificando seu núcleo e os termos modificadores, como forma de melhor 
compreender o significado dos sintagmas nominais e seus usos em textos;

•  Desenvolver e sistematizar o conhecimento sobre prefixos  
e sufixos (prefixes and suffixes) como forma de ampliar o vocabulário dos alunos.

 Conteúdos 

•  Apresentação contextualizada do tópico gramatical da unidade;

•  Exercícios para inferência de regras gramaticais a partir da 
observação de exemplos de uso;

•  Exercícios para utilização do tópico gramatical apresentado.

 Objetivos 

•  Desenvolver o conhecimento linguístico dos alunos e sua 
habilidade de inferir regras gramaticais a partir da observação de 
situações de uso da língua inglesa;

•  Proporcionar aos alunos oportunidades de empregarem as regras 
e estruturas gramaticais de forma contextualizada.

Seção: Language in Use

Seção: Oral Skills

 Conteúdos 
•  Textos orais de diversos gêneros;
•  Atividades de compreensão e produção/interação oral.

 Objetivos 
•  Proporcionar aos alunos oportunidades de compreensão e produção oral da língua 

inglesa em diferentes contextos de uso;
•  Proporcionar aos alunos o contato com diversos gêneros orais produzidos por falantes 

de inglês de diferentes nacionalidades (como língua materna e como língua franca);
•  Desenvolver as habilidades de compreensão global e de compreensão de 

informações específicas de textos orais autênticos;
•  Desenvolver diferentes estratégias de escuta, dependendo do objetivo de 

compreensão oral;
•  Abordar assuntos relacionados ao tema da unidade a partir da compreensão e da 

produção de textos orais;
•  Oferecer aos alunos oportunidades de uso do vocabulário relacionado ao tema da 

unidade na compreensão e na produção de textos orais;
•  Estimular a interação em língua inglesa entre os alunos;
•  Levar os alunos a estabelecerem relações entre os textos ouvidos e sua realidade.

1 Read this fragment from the first text on page 71 
and focus on the word in bold. Which idea does 
it express: addition or opposition?

“[…] creates three-dimensional murals 
using light and shadow.” 

VocabularyVocabularyVocabularyVocabulary
STUDY

TIP
Conectores (linking words, em inglês) são 
utilizados para unir palavras ou orações. 
Ao ler um texto, busque identificar quais 
palavras ou orações os conectores ligam. 
No fragmento, and une duas palavras 
(light e shadow).

 Read the text below and do exercises 2 and 3 in your notebook.

www.widewalls.ch/artist/eduardo-kobra/

Process of Work

From: <www.widewalls.ch/artist/eduardo-kobra/>. 
Accessed on: Jan. 27, 2020.

2 Answer the questions below.

a. What is the main aim of the text above?

b. What is the first thing that Kobra does before working on a new painting?

c. According to the text, what do Kobra’s paintings evoke for the passers-by?

3 Read the fragments below and focus on the linking words in bold. Then match the columns.

“[…] exploring the city’s history before he starts creating a new piece.”

“After he gets an impression of the history of the location […]”

“Although Kobra usually uses intense colors, he also utilized a darker palette 
in some of his pieces […]”

LE@RNING ON THE WEB

Para conhecer mais sobre o trabalho de Eduardo Kobra, navegue por fotos de seus murais em: 
<www.eduardokobra.com/projetos/> (Acesso em: 20 jan. 2020).

I. embora in Portuguese. 

II. “too”, “in addition to.”

III. after.

The artist spends a lot of time in museums and libraries exploring the city’s history 
before he starts creating a new piece. After he gets an impression of the history of 
the location he chose for a painting he begins working on it and creating images 
pulled from vintage photographs that evoke a sense of memory and nostalgia for 
the passers-by. Although Kobra usually uses intense colors, he also utilized a darker 
palette in some of his pieces without losing the amazing air of beauty in them.

evoque: evocar, trazer à lembrança • passer-by: passante

LINKING WORDS

a. Before is the opposite of 

b. Although means  

c. Also is equivalent to

Unit 4   73

LanguageLanguageLanguage
IN USE

RELATIVE PRONOUNS

1 Read these fragments about Eduardo Kobra and focus on the words in bold. Then, choose 
the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook.

 “Neo-avant-garde painter who creates three-dimensional murals […]” – page 71

 “[…] vintage photographs that evoke a sense of memory and nostalgia […]” – page 73

a. The relative pronoun who refers to

 I.  “Neo-avant-garde painter”.  

 II. “three-dimensional murals”. 

b. The relative pronoun that refers to

 I.  “vintage photographs”. 

 II. “a sense of memory and nostalgia”.

2 Based on what you know about Eduardo Kobra, 
choose the sentences about him that are true. If necessary, 
go back to the texts on pages 71 and 73. Write the answers 
in your notebook.

a. Kobra, who is from Recife, is an internationally known artist.

b. The colors that Kobra uses in his paintings are intense. 

c. Kobra is a street artist whose murals bring history to life.

d. Kobra’s murals, which are three-dimensional, are created 
using light and shadow.

e. Kobra is an artist that creates images pulled from 
vintage photographs.

c. Relative pronouns refer to

 I.  a previous element (noun or noun phrase).

 II. a following element (noun or noun phrase). 

d. Relative pronouns are used to

 I.   emphasize an element in the sentence 
and to contrast ideas.

 II.  connect elements in a sentence and 
to avoid repetition.

3 Go back to exercise 2 and focus on the relative pronouns in bold. Then match the 
columns below to understand when we can use each one. Write the answers in your 
notebook.

a. We can use who in reference to

b. We can use that in reference to

c. We can use which in reference to

d. We can use whose in reference to

I.   things.

II.  people.

III. things and people.

IV. things and people (possessive meaning).

No exercício 2, observe a qual 
termo cada pronome relativo 
se refere:

a. Kobra, who

b. colors that

c. a street artist whose murals

d. Kobra’s murals, which

e. an artist that

Language Note

who, whose, that, which

74   

OralOral SKILLS

1  Read the comic strip below and, in pairs, ask and answer the questions below.

THINK ABOUT IT!

Na tirinha, o que você achou do conselho do pai de Curtis? Na sua opinião, qual a importância de ter 
alguém para apoiar você em momentos difíceis? 

2 In groups of three or four, ask and answer the following questions. The Useful Language
section on page 267 can help you.

a. What talents do you usually admire in a person?

b. What talents do you think you have?

3 Copy the table below in your notebook. Answer the following questions and interview two 
classmates to complete the table. Take turns.

QUESTIONS YOU CLASSMATE 1 CLASSMATE 2

a. Who do you admire from Brazil?

b. What do they do?

c. Which city are they from?

d. How old are they?

e. Why do you admire them?

a. Why is Curtis sad?

b. Does Curtis’s father agree with him? Why (not)?

c. In your opinion, why does Curtis’s father suggest that they go together to the movies?

From: <https://safr.kingfeatures.com/api/img.php?e=gif&s=c&file=Q3VydGlzLzIwMTYvMTAvQ3VydGlzLjIwMTYxMDAxXzE1MzYuZ2lm>. Accessed on: Feb. 13, 2020.
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Seção: Writing 

 Conteúdos 
•  Atividade de produção escrita de gêneros trabalhados ao longo da unidade, com 

orientações passo a passo, desde o planejamento do texto até sua divulgação, 
incluindo as etapas de escrita, revisão por pares e reescrita;

•  Exploração de características do gênero em foco a partir de novo(s) exemplo(s) 
de texto(s). 

 Objetivos 
•  Levar os alunos a observarem as características de diferentes gêneros;
•  Levar os alunos a considerarem os elementos envolvidos no contexto de produção 

escrita em questão (quem escreve, para quem escreve, o que escreve, com que 
objetivo, em que suporte) no processo de criação, revisão e reescrita do texto;

•  Levar os alunos a redigirem textos de diferentes gêneros;
•  Oferecer aos alunos oportunidades de uso contextualizado de estruturas 

linguístico-discursivas e de vocabulário apresentados na unidade;
•  Levar os alunos a compreenderem a escrita como prática social  

e como um processo contínuo de revisão e reescrita.

Seção: Taking it Further 

 Conteúdos 
•  Textos de gêneros variados relacionados ao tema central da unidade;
•  Questões para a compreensão geral/específica do texto apresentado;
•  Questões para discussão sobre temas abordados na unidade  

e suas relações com a realidade dos alunos e sua comunidade.

 Objetivos 
•  Encorajar o posicionamento crítico dos alunos sobre temas abordados na 

unidade;
•  Promover a reflexão crítica sobre a realidade dos alunos e de sua comunidade;
•  Promover a integração com outras disciplinas do currículo e com diferentes 

participantes da comunidade escolar;
•  Trabalhar com a análise de textos das três outras áreas de conhecimento 

(Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas).

Além das seções aqui descritas, ao longo das uni-
dades, alguns boxes complementam e enriquecem 
os conteúdos apresentados. Conforme já menciona-
do, o boxe Getting Started, que aparece na abertura 
de cada unidade principal, apresenta um texto, ge-
ralmente verbo-visual, acompanhado de perguntas 
para favorecer a ativação do conhecimento prévio 
dos alunos sobre o tema da unidade, o estabeleci-
mento de possíveis conexões com diferentes áreas 
do conhecimento e relações com a realidade pessoal 
e o contexto social dos alunos.

Em boxes chamados Tip, há dicas para os alunos 
redigidas em português. Elas retomam algumas 
das estratégias apresentadas nas seções Getting 
Ready for PART 1, 2 e 3 e trazem outras sugestões e 
comentários para destacar ou ampliar conteúdos. 

Já o boxe Language Note apresenta, de forma bre-
ve e objetiva, conteúdos linguísticos que comple-
mentam e/ou esclarecem algum item abordado em 
um exercício ou texto próximo ao referido boxe, 
auxiliando o aluno a melhor compreender o exercí-
cio ou texto em questão e a ampliar seus conheci-
mentos sobre a língua inglesa. Por sua vez, no boxe 
Le@rning on the Web, são sugeridos links para que 
os alunos possam buscar na internet conteúdos re-
lacionados ao assunto abordado e enriquecer seu 
conhecimento de mundo.

Sempre utilizado na subseção Post-Reading e em 
diferentes seções ao longo da obra, o boxe Think 
about it! apresenta perguntas para levar os alunos 
a refletirem criticamente sobre conteúdos de textos 

Writing
Nesta unidade, você leu, na página 71, perfis (profiles) de dois brasileiros – Eduardo 

Kobra e Any Gabrielly. Perfis apresentam breves informações sobre uma pessoa e podem 
ser organizados em tópicos para facilitar a leitura dos dados. Pode-se incluir dados 
pessoais, como data e lugar de nascimento, e/ou profissionais (principais realizações, 
prêmios recebidos etc.). A seguir, você encontra mais dois exemplos de perfis de 
brasileiros: a ginasta Flavia Saraiva e o ator Rodrigo Santoro. Com um colega, identifique 
características do gênero perfil que você encontra nos textos lidos.

www.famousbirthdays.com/people/flavia-saraiva.html

www.thefamouspeople.com/profiles/rodrigo-santoro-40255.php

Flavia Saraiva
GYMNAST

Rodrigo Santoro

Adapted from: <www.famousbirthdays.com/people/flavia-saraiva.html>. Accessed on: Jan. 28, 2020.

Adapted from: <www.thefamouspeople.com/profiles/rodrigo-santoro-40255.php>. Accessed on: Jan. 28, 2020.

About

Brazilian gymnast who competed at the 2016 Rio Olympics and helped her 
team place 8th in the team all-around. She became best known for her skills 
on the balance beam, and came in 5th place in the individual event finals.

Birthday: August 22, 1975
Nationality: Brazilian
Age: 44 Years
Also Known As: Rodrigo Junqueira Dos Reis Santoro
Born In: Petrópolis, Rio De Janeiro
Famous As: Actor
Height: 6'2" (188 cm)
Family:
Father: Francesco Santoro
Mother: Maria José Junqueira Dos Reis
Partner: Mel Fronckowiak (2013–)
City: Rio De Janeiro, Brazil
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#46992
most popular Boost

BIRTHDAY
September 30, 1999

BIRTHPLACE
Rio de Janeiro, Brazil

AGE
20 years old

Quick Facts

78

1 Before reading the text below, make predictions about it. Focus on 
its title, picture and expressions in bold in the first paragraph to 
answer the questions below in your notebook.

a. Who is the text about?

b. Where is she from?

c. What does she do?

d. Is she known outside her country?

e. What type of information about her do you expect to find in the text?

Taking it Taking it Taking it 
FURTHER

Read the abstract below and do exercises 2 and 3.

TIP
Observe o título, a 
imagem e expressões-
-chave em negrito do 
primeiro parágrafo 
do texto desta página 
para favorecer o 
estabelecimento de 
hipóteses a respeito 
do que será lido.

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/women-science-interview-celina-turchi-brazilian-researcher

From: <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/women-science-interview-celina-turchi-brazilian-researcher>. 
Accessed on: Jan. 29, 2020.

08/03/2019

Women in science
Interview with Celina Turchi, Brazilian researcher
[…]

She is Professor Celina Turchi, a Brazilian epidemiologist who was ranked 
in Nature’s 10 most notable people in science in 2016 and listed as one of 
the 100 most influential people in the world by Time magazine in 2017 after 
being the first one to evidence a link between Zika virus and microcephaly.

Professor Celina Turchi, your achievements in Science and Research are for 
sure an inspiration to early-stage researchers. What advice would you give 
to your starter peers who want to build a solid career as a researcher?

Thanks for the opportunity to address some issues about career development in health sciences. At the 
individual level, I believe that being always curious and interacting with networks of scientists seems like 
a good starting point. During my professional life, I had the opportunity to be part of several research 
groups from Brazilian public institutions (Federal University of Goiás; Fiocruz-Pernambuco; Pernambuco 
State University, etc) as well as international ones (London School of Hygiene and Tropical Medicine - 
UK; Brandeis University - USA; Louisiana State University - USA). I also received several grants and 
scholarships from The National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) in order to 
develop epidemiological projects and research activities. In my point of view, building solid international 
and national networks depends on individual skills and commitment but also on a clear and continuous 
policy to provide enough funds toward sponsoring scientific careers and capacity building.

Não se preocupe em compreender todas as palavras de um texto. Nem sempre isso é necessário para você 
atingir seus objetivos de leitura.

TIP
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apresentados, questões linguístico-discursivas e/ou 
aspectos sociais relacionados aos textos.

Além disso, outros boxes (alguns já mencionados 
neste Manual) são utilizados em seções específicas 
das unidades principais. Na página de abertura de 
cada unidade, o quadro Nesta unidade, você vai... 
apresenta os objetivos da unidade. Já na seção 
Taking it Further, o boxe Recommended Resources 
sugere links para sites, textos, áudios e vídeos re-
levantes e confiáveis que estejam relacionados ao 
tema central da unidade para trazer novas perspec-
tivas e enriquecimento cultural. Os links recomenda-
dos são acompanhados de breves descrições para 
orientar a consulta e/ou pesquisa. 

Unidades de Revisão  
(Review 1 a Review 6) 

A cada duas unidades principais, há uma uni-
dade de revisão (Review). Dessa forma, a Review 1 
retoma conteúdos da seção Getting Ready for PART 
1 e das Units 1 e 2; a Review 2, das Units 3 e 4; a 
Review 3, da seção Getting Ready for PART 2 e das 
Units 5 e 6; a Review 4, das Units 7 e 8; a Review 5, 
da seção Getting Ready for PART 3 e das Units 9 e 
10; e, finalmente, a Review 6 retoma conteúdos das 
Units 11 e 12.

As unidades de revisão incluem textos de dife-
rentes gêneros, exercícios de compreensão escrita 
(Reading Comprehension), exercícios sobre os as-
pectos gramaticais apresentados nas duas unida-
des anteriores (Language in Use) e perguntas para 
nortear a autoavaliação dos alunos (Thinking about 
Learning). Essas unidades podem ser utilizadas 
como um instrumento de diagnóstico do grau de 
aprendizagem e de autoavaliação dos alunos.

Seções de Preparação para o 
Enem (Studying for Enem 1 a  
Studying for Enem 6)

 A cada duas unidades, logo após a unidade 
de revisão, há uma seção de preparação para o 
Exame Nacional do Ensino Médio – Enem (Studying 
for Enem) para ajudar os alunos a se familiari-
zarem com o tipo de questões utilizadas nesse 
exame. Essa seção é dividida em duas partes: a 
primeira apresenta questões de compreensão es-
crita semelhantes àquelas do Enem (Simulado) e a 
segunda, questões que fazem parte de uma prova 
completa do Enem já aplicada (Prova Anterior). 
Além disso, nos boxes Tip das seções Studying 
for Enem, são apresentadas dicas para ajudar os 
alunos a resolver as questões propostas, que po-
derão ser utilizadas caso os alunos desejem fazer 
o exame no futuro.

Seções Finais (Useful Language, 
Projects, Language Reference 
+ Extra Practice, Irregular 
Verbs, Glossary, Competências 
e habilidades desenvolvidas, 
Bibliography)

Ao final do livro, conforme já mencionado, en-
contramos sete seções: Useful Language, Projects, 
Language Reference + Extra Practice, Irregular 
Verbs, Glossary, Competências e habilidades de-
senvolvidas e Bibliography. 

A seção Useful Language apresenta diversas ex-
pressões para apoiar os alunos em atividades de intera-
ção/produção oral propostas ao longo do livro. Embora, 
nessa seção, as expressões sejam apresentadas como 
suporte para exercícios de interação/produção oral es-
pecíficos, elas podem ser empregadas em diferentes 
contextos de interação/produção oral. Dessa forma, 
elas são agrupadas de acordo com as funções e situa-
ções em que costumam ser utilizadas a fim de facilitar a 
consulta e o estudo pelos alunos. Assim, são apresenta-
das expressões usadas para, por exemplo, dar opiniões 
(Giving Opinions), concordar e discordar (Agreeing and 
Disagreeing), dar suporte a uma opinião (Supporting an 
Opinion), dar exemplos (Giving Examples) etc. Cumpre 
destacar que, além do contexto oferecido pelos pró-
prios exercícios mencionados junto a cada quadro de 
expressões, a seção traz boxes com fragmentos que 
apresentam exemplos de uso contextualizado de algu-
mas expressões e, nos boxes Le@rning on the Web, a in-
dicação de vídeos em que algumas das expressões são 
utilizadas. Pretendemos, portanto, que a seção Useful 
Language possa ajudar a enriquecer a expressão oral 
dos alunos em diferentes contextos. 

A seção Projects traz seis projetos de natureza in-
terdisciplinar, dois para cada uma das três partes do 
livro. Para cada projeto, indicamos sua relação com 
o tema abordado em uma unidade principal e com 
seu título. A tarefa a ser desenvolvida pelos alunos 
em grupo é explicitada em TASK. Também são apre-
sentadas instruções para a execução do projeto (em 
Produce it!) e para sua divulgação local (em Share 
it locally!) e global (em Share it globally!). Em TASK, 
Produce it!, Share it locally!, Share it globally! e/ou no 
boxe Le@rning on the Web, a fim de dar suporte aos 
alunos, são sugeridos links para exemplos do produto 
e/ou do gênero do texto a ser criado, para fontes de 
pesquisa sobre o tema do projeto e/ou para ferra-
mentas digitais que auxiliem nas etapas de produ-
ção ou divulgação. Finalmente, o boxe Think about it! 
apresenta perguntas em português para ajudar os 
alunos a refletirem sobre as diferentes etapas de de-
senvolvimento do projeto. A figura a seguir ilustra as 
fases de elaboração dos projetos interdisciplinares.
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uma única seção ao final do livro, pretendemos ofe-
recer aos alunos um instrumento útil de consulta, 
referência e estudo.

Para serem consultadas pelos alunos ao longo 
das diversas unidades da obra, as seções Irregular 
Verbs e Glossary também são apresentadas ao final 
do livro. Irregular Verbs traz quadros com as formas 
do passado (simple past) e do particípio passado 
(past participle) dos principais verbos irregulares, 
listados por ordem alfabética e também agrupa-
dos por semelhanças na pronúncia dessas formas. 
Cumpre destacar que, na coletânea de áudios que 
compõe este material, há faixas que mostram como 
essas formas semelhantes são pronunciadas, aju-
dando os alunos a identificarem os sons, compre-
enderem o agrupamento proposto e, assim, memo-
rizarem mais facilmente as formas verbais.

Já a seção Glossary apresenta uma seleção de 
palavras e expressões utilizadas no livro acompa-
nhadas do(s) sentido(s) com que são empregadas 
nele. Ao se disponibilizar esse glossário inglês-por-
tuguês, não se pretende desestimular o emprego de 
estratégias de inferência lexical, nem sugerir que é 
necessário compreender todas as palavras de um 
texto ou mesmo substituir o uso do dicionário. O ob-
jetivo principal é oferecer um instrumento que per-
mita aos alunos verificarem, de modo rápido, suas 
hipóteses sobre o significado de palavras-chave em 
seu contexto de uso e se sentirem mais seguros e 
confortáveis na interação com os textos apresenta-
dos e as atividades propostas.

Na seção Competências e habilidades desenvol-
vidas, são apresentadas as dez competências gerais 
da Educação Básica e as sete competências espe-
cíficas de Linguagens e suas Tecnologias e as res-
pectivas habilidades previstas na BNCC do Ensino 
Médio, que são desenvolvidas ao longo deste livro. 
Os alunos podem, então, consultar essa listagem 
para conhecerem as competências e habilidades 
contempladas em cada parte do livro (PART 1, PART 2, 
PART 3) que não são reproduzidas na íntegra ao fi-
nal de cada seção Getting Ready. Acreditamos que, 
conhecendo e compreendendo as competências e 
habilidades a serem desenvolvidas e, portanto, os 
objetivos do processo de ensino-aprendizagem, os 
alunos possam se engajar, mais facilmente, nesse 
processo como sujeitos ativos. 

Finalmente, Bibliography apresenta a bibliografia 
utilizada para a elaboração do livro, destacando para 
os alunos a importância de se indicarem as referên-
cias que fundamentam textos e obras completas. 

A seguir, apresentamos um infográfico que des-
taca algumas informações sobre a obra:

Figura 3 – Fases de elaboração dos projetos 
interdisciplinares 

Articulação com professores de diferentes 
áreas do conhecimento

Apresentação e discussão (TASK)

Planejamento e pesquisa na internet  
(consulta aos links sugeridos)

Produção em grupo (Produce it!)

Apresentação na comunidade escolar  
(Share it locally!)

Compartilhamento na internet  
(Share it globally!)

Reflexão crítica e avaliação (Think about it!)

Os projetos propostos incluem temas como o 
combate à poluição por plástico por meio da arte, 
a promoção do autoempoderamento por meio da 
música, a luta contra o racismo por meio de filmes 
e séries, entre outros. Eles abordam, de maneira 
diferente, assuntos tratados em algumas unidades 
principais e buscam destacar as relações entre as 
disciplinas do currículo e entre a escola e a comu-
nidade. Dentre os gêneros abordados nos projetos, 
temos cartaz de campanha, tutorial, entre outros. 

Os projetos oferecem aos alunos oportunidades 
de experimentação em que a língua inglesa é utilizada 
em práticas sociais que buscam contribuir para o de-
senvolvimento da comunidade escolar e seu entorno. 
Procuramos, assim, incentivar a participação ativa 
dos alunos para promover a reflexão e a transforma-
ção em seu contexto social. Além disso, ao trabalhar 
em grupos para a realização dos projetos, os alunos 
também têm a chance de aprimorar sua habilidade de 
trabalhar e aprender colaborativamente. Conforme 
recomendado na BNCC, “a pesquisa e a produção co-
laborativa precisam ser o modo privilegiado de tratar 
os conhecimentos e discursos abordados no Ensino 
Médio” (BRASIL, 2018, p. 486), o que é contemplado 
na seção Projects.

Por sua vez, a seção Language Reference + Extra 
Practice retoma os conteúdos gramaticais de cada 
unidade de forma contextualizada, com uso de tex-
tos curtos, e sistematiza esses conteúdos com ex-
plicações em português e com a ajuda de quadros e 
exemplos. A seção ainda traz exercícios adicionais 
para cada tópico abordado. Ao reunir os conteúdos 
gramaticais trabalhados em todas as unidades em 
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O LIVRO E A BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR (BNCC)

Esta obra segue as orientações da BNCC, docu-
mento que indica o conjunto de aprendizagens essen-
ciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 
da Educação Básica, de modo que lhes seja assegu-
rado o desenvolvimento das competências gerais da 
Educação Básica (BRASIL, 2018, p. 9-10) e das compe-
tências específicas de Linguagens e suas Tecnologias 
para o Ensino Médio (BRASIL, 2018, p. 490).

Em consonância com as recomendações da 
BNCC, compreendemos que a aprendizagem da lín-
gua inglesa diversifica e amplia as formas de enga-
jamento e de participação dos alunos na sociedade, 
suas possibilidades de interação e mobilidade, seus 
percursos de construção de conhecimentos e de 
continuidade nos estudos.

Ao privilegiar esse caráter formativo da aprendi-
zagem da língua inglesa, priorizamos a função social 
e política do idioma, que é tratado em seu status de 
língua franca. A língua inglesa se apresenta como 
língua comum para a interação e possibilita aos alu-
nos se aproximarem e se integrarem com grupos 
multilíngues e multiculturais no mundo globalizado 
(BRASIL, 2018, p. 484-485).

PARA SABER AIS

Os autores de Teaching 
English as a Lingua Franca: 
The Journey from EFL to ELF 
disponibilizam, gratuitamente, 
um pacote com atividades 
para serem realizadas em 
sala de aula, disponível em: 

<www.deltapublishing.co.uk/downloads/21735/
Activity_5FSheets/pdf>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Desse modo, a exemplo do que recomenda a 
BNCC, não acreditamos que haja um padrão de lín-
gua inglesa a ser ensinado ou um modelo ideal de 
falante a ser seguido. No lugar de conceitos de certo 
e errado, os alunos são convidados a refletir sobre 
o que é adequado e inteligível nas diferentes intera-
ções. Conforme a BNCC, no tocante à disciplina de 
Língua Inglesa no Ensino Médio,

Aspectos como precisão, padronização, erro, imi-
tação e nível de proficiência ou domínio da língua 
são substituídos por noções mais abrangentes e 
relacionadas ao universo discursivo nas práticas 
situadas dentro dos campos de atuação, como in-
teligibilidade, singularidade, variedade, criativi-
dade/invenção e repertório (BRASIL, 2018, p. 485).

Figura 4 – Infográfico com algumas informações 
sobre a obra
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Além disso, compreendemos que, nas práticas 
sociais do mundo digital, saber inglês potencializa 
as possibilidades de participação e é fundamental 
que os multiletramentos também sejam levados em 
consideração nessas práticas, nas quais diferentes 
linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual) se 
aproximam e se entrelaçam.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

A BNCC destaca a função social e política da 
língua inglesa, compreendida como língua 
para a comunicação internacional. Em sua 
prática pedagógica, os alunos são convidados a 
refletir criticamente sobre as funções e usos do 
inglês na sociedade contemporânea, de modo 
a problematizarem os motivos pelos quais o 
idioma se tornou uma língua de uso global? Que 
atividades poderiam promover essa reflexão?

Correspondência dos Conteúdos 
do Livro com as Competências 
Gerais da Educação Básica

A BNCC propõe dez competências gerais da 
Educação Básica, que foram reproduzidas na seção 
Objetivos Gerais deste Manual. Ao indicar o que os 
alunos devem saber (considerando a constituição 
de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) 
e o que devem saber fazer (considerando a mobili-
zação desses conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mun-
do do trabalho), a BNCC oferece referências para 
ações que garantam as aprendizagens essenciais 
definidas no próprio documento (BRASIL, 2018, p. 13).

A competência geral 1 é desenvolvida na obra, 
por exemplo, por meio da análise e discussão de 
textos, principalmente, na subseção Post-Reading. 
A competência geral 2 é mobilizada na obra por meio 
do desenvolvimento do pensamento computacional, 
que ocorre, por exemplo, nos projetos interdiscipli-
nares da seção Projects. A competência geral 3 é 
desenvolvida pela apresentação de textos literários, 
pela valorização de artistas de diferentes áreas e 
suas obras e pela criação de produtos de natureza 
artística pelos alunos. Para o desenvolvimento da 
competência geral 4 ao longo da obra, os alunos 
interagem oralmente e criam uma grande variedade 
de gêneros discursivos, como tirinha, poema, linha 
do tempo e infográfico. A competência geral 5 é con-
templada em diversas atividades de compreensão e 
de produção escrita e também nos boxes Le@rning 
on the Web e Recommended Resources, que apre-
sentam links para conteúdos relevantes e confiáveis 
para a ampliação dos conteúdos abordados.

A competência geral 6, por sua vez, é mobilizada 
especialmente ao longo da unidade 9, que aborda a 
relação dos jovens e o mundo do trabalho. A com-
petência geral 7 é desenvolvida de forma consistente 
e sistemática, geralmente, por meio de perguntas 
da subseção Post-Reading, seção Taking it Further 
e dos boxes Think about it! ao longo de toda a obra. 
A competência geral 8 é contemplada na obra, por 
exemplo, a partir da discussão de textos escritos 
e orais, como o da unidade 10, em que uma jovem 
brasileira relata sua experiência com ansiedade em 
um podcast canadense. A competência geral 9 é fre-
quentemente mobilizada em atividades de interação 
e produção oral como as propostas na unidade 5, 
sobre mulheres de destaque em diferentes campos 
de atuação. Finalmente, a competência geral 10 
costuma ser contemplada, por exemplo, na seção 
Taking it Further, a partir da ampliação da discussão 
do tema da unidade, com questões relevantes para o 
desenvolvimento de princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários.

Correspondência dos Conteúdos 
do Livro com as Competências 
Específicas e Habilidades da Área 
de Linguagens e suas Tecnologias 
no Ensino Médio

A BNCC propõe sete competências específicas 
para a área de Linguagens e suas Tecnologias no 
Ensino Médio e cada uma delas reúne de três a cinco 
habilidades específicas. Conforme já mencionado, 
com o objetivo de ajudar os alunos a se engajarem 
no processo de aprendizagem, apresentamos, na 
última página das seções Getting Ready for PART 1, 
Getting Ready for PART 2 e Getting Ready for PART 
3, as competências e habilidades desenvolvidas 
em cada uma das três partes. Como nas referidas 
seções não reproduzimos na íntegra as competên-
cias específicas para a área de Linguagens e suas 
Tecnologias e as habilidades que a elas se vinculam,  
a seção Competências e habilidades desenvolvidas 
(p. 316-319), no Livro do Estudante, traz a descrição 
dessas competências específicas e suas respectivas 
habilidades. 

Nesta subseção do Manual do Professor, opta-
mos por oferecer mais detalhamento e indicar quais 
competências específicas e habilidades são desen-
volvidas em cada seção Getting Ready e em cada uni-
dade principal das três partes do livro. Como essas 
competências e habilidades já foram reproduzidas 
integralmente na seção Competências e habilidades 
desenvolvidas, reproduzimos aqui apenas os núme-
ros das competências específicas (1 a 7) e os códigos 
das habilidades (iniciadas pelo código EM13LGG).
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 PART 1 
Competências específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas na primeira parte da 
obra (PART 1):

 X Competências Específicas 1, 3, 4, 7

Getting Ready for  PART 1  
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 1: EM13LGG101.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 3: EM13LGG302.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701.

 Unit 1  Be Smart Online
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 3: EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303,  
EM13LGG304, EM13LGG305.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 7: EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, 
EM13LGG704.

 Unit 2  Stop Plastic Pollution!
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 3: EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303,  
EM13LGG304, EM13LGG305.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 Unit 3  Consuming News
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 3: EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303,  
EM13LGG304, EM13LGG305.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 Unit 4  We Are from Brazil
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 3: EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303,  
EM13LGG304, EM13LGG305.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 7: EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, 
EM13LGG704.

 PART 2 
Competências específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas na segunda parte da 
obra (PART 2):

 X Competências Específicas 2, 4, 5, 6, 7

Getting Ready for  PART 2  
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Específica 4: EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701, EM13LGG704.

 Unit 5  Women in STEM
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Específica 2: EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, 
EM13LGG204.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 Unit 6   Influential Teens
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Específica 2: EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, 
EM13LGG204.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701, EM13LGG702.
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 Unit 7  The Power of Music
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Espe cífica 2: EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, 
EM13LGG204.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Especí fica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Especí fica 5: EM13LGG501, EM13LGG502, EM13LGG503.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 6: EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG603, 
EM13LGG604.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 7: EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, 
EM13LGG704.

 Unit 8  A Matter of Time
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Específica 2: EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, 
EM13LGG204.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 6: EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG603, 
EM13LGG604.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, 
EM13LGG704.

 PART 3  
Competências específicas de Linguagens e 

suas Tecnologias desenvolvidas na terceira parte 
da obra (PART 3):

 X Competências Específicas 1, 2, 4, 6, 7

Getting Ready for  PART 3  
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Específica 1: EM13LGG102.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 2: EM13LGG202.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 6: EM13LGG602.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701.

 Unit 9  Teens and the World of Work
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 2: EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, 
EM13LGG204.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701, EM13LGG703.

 Unit 10  Dealing with Anxiety
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, 
EM13LGG704.

 Unit 11  On the Screen
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 2: EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, 
EM13LGG204.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 6: EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG603, 
EM13LGG604.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Específica 7: EM13LGG701, EM13LGG703.

 Unit 12  Every Body is Different
Habilidades específicas de Linguagens e suas 

Tecnologias desenvolvidas:
 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  

Espe cífica 1: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103,  
EM13LGG104, EM13LGG105.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 2: EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, 
EM13LGG204.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Especí fica 4: EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG403.

 X Habilidade(s) relacionada(s) à Competência  
Espe cífica 7: EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703, 
EM13LGG704.
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Correspondência dos Conteúdos 
do Livro com as Habilidades 
Específicas de Língua Inglesa  
para o Ensino Fundamental  
(Anos Finais)

Ao longo do Livro do Estudante, revisamos e 
consolidamos os conhecimentos, habilidades, atitu-
des e valores desenvolvidos no Ensino Fundamental 
(Anos Finais) relacionados à disciplina de Língua 
Inglesa de acordo com a BNCC. Como existe um 
número expressivo de habilidades específicas de 
Língua Inglesa para o referido segmento (BRASIL, 
2018, p. 248-263) e por estarem agrupadas em cin-
co eixos organizadores (oralidade, leitura, escrita, 
conhecimentos linguísticos e dimensão intercultu-
ral), que se articulam mais explicitamente com as 
seções das unidades principais desta obra, indica-
mos, nesta subseção do Manual do Professor, quais 
habilidades são desenvolvidas nas três seções 
Getting Ready e em cada seção de cada unidade 
principal. Além disso, identificar essas habilidades 
dessa forma contribui para uma melhor compreen-
são da estrutura da obra.

O trabalho desenvolvido no Livro do Estudante 
em relação aos quatro primeiros eixos organizado-
res propostos na BNCC para o Ensino Fundamental 
(Anos Finais) foi descrito nas seções sobre as qua-
tro habilidades linguísticas (compreensão oral, 
produção/interação oral, compreensão escrita e 
produção escrita) e nas seções sobre vocabulá-
rio e gramática. O eixo da dimensão intercultural, 
por sua vez, é explorado em diferentes unidades e 
em seções como Getting Ready for PART 1, Getting 
Ready for PART 2 e Getting Ready for PART 3. Além 
disso, questões relativas à interculturalidade tam-
bém são abordadas ao longo da obra a partir dos 
temas de alguns textos, em alguns projetos de na-
tureza interdisciplinar propostos, em comentários 
feitos nos boxes Tip e Think about it! e em orien-
tações dadas ao professor. Cumpre destacar que, 
em um cenário no qual o inglês é usado como lín-
gua franca, aprender esse idioma implica também 
discutir os diferentes papéis da língua inglesa no 
mundo, seus impactos nas interações entre dife-
rentes pessoas e povos e as relações entre língua, 
identidade e cultura. 

A seguir, apresentamos as habilidades especí-
ficas de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental 
(Anos Finais) previstas na BNCC que são con-
templadas nas seções Getting Ready for PART 1, 
Getting Ready for PART 2, Getting Ready for PART 
3 e em cada seção das doze unidades principais 
deste livro.

Getting Ready for  PART 1  
(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua inglesa 
sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas. 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um 
texto em língua inglesa, com base em sua estrutura, or-
ganização textual e pistas gráficas.

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas.

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.

(EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário 
bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir repertó-
rio lexical.

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 
suas ideias sobre o que o texto informa/comunica. 

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões 
usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa 
em sala de aula.

(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em enuncia-
dos de atividades, comandos e instruções.

 Unit 1  Be Smart Online

 X Abertura (Getting Started)

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa.

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 
suas ideias sobre o que o texto informa/comunica. 

 X Reading Comprehension
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas.

(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes. 

(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de 
acordo com o contexto de uso.

 X Vocabulary Study
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas. 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pro-
núncia de palavras da língua inglesa e da língua materna 
e/ou outras línguas conhecidas.

 X Language in Use
(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em enuncia-
dos de atividades, comandos e instruções.

(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de 
acordo com o contexto de uso.
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 X Oral Skills
(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntan-
do e respondendo sobre a família, os amigos, a escola 
e a comunidade.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (fra-
ses incompletas, hesitações, entre outros) e paralin-
guísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em 
situações de interação oral. 

(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.

 X Writing
(EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, levan-
do em conta o tema e o assunto.

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função 
da estrutura e do objetivo do texto.

(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua ingle-
sa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 
agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, 
sua comunidade e seu contexto escolar.

 X Taking it Further
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas.

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

 Unit 2  Stop Plastic Pollution!

 X Abertura (Getting Started)
(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 
suas ideias sobre o que o texto informa/comunica.

 X Reading Comprehension
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas.

(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes. 

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utiliza-
dos na formação de palavras em língua inglesa.

 X Vocabulary Study
(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um 
texto em língua inglesa, com base em sua estrutura, or-
ganização textual e pistas gráficas. 
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas.
(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de 
acordo com o contexto de uso.

 X Language in Use
(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para identi-
ficar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas diárias.

 X Oral Skills
(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 
(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando 
e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a 
comunidade.
(EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto 
e os interlocutores em textos orais presentes no cinema, 
na internet, na televisão, entre outros.
(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus 
contextos de uso no mundo globalizado.
(EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como mani-
festação de formas de pensar e expressar o mundo.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.

 X Writing
(EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, levan-
do em conta o tema e o assunto.
(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função 
da estrutura e do objetivo do texto.
(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua ingle-
sa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 
agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, 
sua comunidade e seu contexto escolar.

 X Taking it Further
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas.
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF09LI18) Analisar a importância da língua inglesa para 
o desenvolvimento das ciências (produção, divulgação 
e discussão de novos conhecimentos), da economia e da 
política no cenário mundial.

 Unit 3  Consuming News
 X Abertura (Getting Started)

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 
(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 
suas ideias sobre o que o texto informa/comunica.
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 X Reading Comprehension
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

 X Language in Use
(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para descrever 
ações em progresso.

 X Oral Skills
(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas 
histórias de vida. 
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes. 
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.

 X Writing
(EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, levan-
do em conta o tema e o assunto.
(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função 
da estrutura e do objetivo do texto.
(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua ingle-
sa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 
agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, 
sua comunidade e seu contexto escolar.

 X Taking it Further
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.

 Unit 4  We Are from Brazil
 X Abertura (Getting Started)

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 
(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa 
para falar de si e de outras pessoas, explicitando infor-
mações pessoais e características relacionadas a gos-
tos, preferências e rotinas.

 X Reading Comprehension
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhe-
cendo sua organização textual e palavras cognatas. 
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes. 

(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus 
contextos de uso no mundo globalizado.

(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.

 X Vocabulary Study
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.

(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a [...] 
conectores (and, but, because, then, so, before, after, en-
tre outros).

 X Language in Use
(EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os pronomes 
relativos (who, which, that, whose) para construir perío-
dos compostos por subordinação.

 X Oral Skills
(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas 
e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informa-
ções principais em textos orais sobre temas familiares.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.

 X Writing
(EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, levan-
do em conta o tema e o assunto.

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função 
da estrutura e do objetivo do texto.

(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua ingle-
sa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 
agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, 
sua comunidade e seu contexto escolar.

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas. 

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

Getting Ready for  PART 2  

(EF07LI07) Identificar a(s) informação(ões)-chave de 
partes de um texto em língua inglesa (parágrafos). 

Manual do Professor   33

D2_4085_ING_EM_MP_001a096.indd   33D2_4085_ING_EM_MP_001a096.indd   33 01/09/20   14:4101/09/20   14:41



(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em 
língua inglesa, de fontes confiáveis, para estudos/pes-
quisas escolares.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação 
e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

 Unit 5  Women in STEM
 X Abertura (Getting Started)

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa.

 X Reading Comprehension
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a [...] pre-
posições de tempo (in, on, at) [...].

 X Vocabulary Study
(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utiliza-
dos na formação de palavras em língua inglesa.

 X Language in Use
(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos 
regulares e irregulares (formas no passado) [...].
(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares 
no passado (-ed).

 X Oral Skills
(EF07LI05) Compor, em língua inglesa, narrativas orais 
sobre fatos, acontecimentos e personalidades marcan-
tes do passado.
(EF07LI18) Utilizar o passado simples [...] para produzir 
textos orais [...], mostrando relações de sequência e 
causalidade.
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.

 X Writing
(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em 
língua inglesa, de fontes confiáveis, para estudos/pes-
quisas escolares. 
(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função do con-
texto (público, finalidade, layout e suporte).
(EF07LI13) Organizar texto em unidades de sentido, di-
vidindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, ex-
plorando as possibilidades de organização gráfica, de 
suporte e de formato do texto.

(EF07LI14) Produzir textos diversos sobre fatos, aconte-
cimentos e personalidades do passado (linha do tempo/
timelines, biografias, verbetes de enciclopédias, blogues, 
entre outros).
(EF07LI18) Utilizar o passado simples [...] para produzir 
textos [...] escritos, mostrando relações de sequência 
e causalidade.

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

 Unit 6   Influential Teens
 X Abertura (Getting Started)

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 
(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa 
para falar de si e de outras pessoas, explicitando infor-
mações pessoais e características relacionadas a gos-
tos, preferências e rotinas.

 X Reading Comprehension
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.

 X Vocabulary Study
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.

 X Language in Use
(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos 
regulares e irregulares (formas no passado) [...].

 X Oral Skills
(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (fra-
ses incompletas, hesitações, entre outros) e paralin-
guísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em 
situações de interação oral.
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.
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(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e re-
futados em textos orais sobre temas de interesse social 
e coletivo.

 X Writing
(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de co-
legas, com base no contexto de comunicação (finalida-
de e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, 
organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, 
reformulações e correções, para aprimoramento, edição 
e publicação final.

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

 Unit 7  The Power of Music
 X Abertura (Getting Started)

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas 
histórias de vida.

 X Reading Comprehension
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto (parágra-
fos) para construir seu sentido global.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

 X Vocabulary Study
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos 
para construir repertório lexical na língua inglesa.

 X Language in Use
(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas compa-
rativas e superlativas de adjetivos para comparar quali-
dades e quantidades.

 X Oral Skills
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.

(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e 
refutados em textos orais sobre temas de interesse 
social e coletivo.

 X Writing
(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de co-
legas, com base no contexto de comunicação (finalida-
de e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, 
organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, 
reformulações e correções, para aprimoramento, edição 
e publicação final.

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, 
comparando diferentes perspectivas apresentadas so-
bre um mesmo assunto.

 Unit 8  A Matter of Time
 X Abertura (Getting Started)

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-
-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações 
por meio de paráfrases ou justificativas.

 X Reading Comprehension
(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto (parágrafos) 
para construir seu sentido global.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos. 
(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utiliza-
dos na formação de palavras em língua inglesa.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argu-
mentativos da esfera jornalística.
(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evidên-
cias/exemplos que os sustentam.
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pon-
tos de vista defendidos, com ética e respeito. 

 X Vocabulary Study
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.

 X Language in Use
(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, 
previsões e expectativas para o futuro. 
(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descre-
ver planos e expectativas e fazer previsões.
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 X Oral Skills
(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos 
apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação. 
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.

 X Writing
(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de cole-
gas, com base no contexto de comunicação (finalidade e 
adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, orga-
nização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, 
reformulações e correções, para aprimoramento, edição 
e publicação final.
(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, rela-
tos pessoais, mensagens instantâneas, tweets, reporta-
gens, histórias de ficção, blogues, entre outros), com o 
uso de estratégias de escrita (planejamento, produção 
de rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos 
e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comuni-
dade ou do planeta). 

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.

Getting Ready for  PART 3  

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.
(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do con-
tato com manifestações artístico-culturais vinculadas à 
língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, mú-
sica, cinema, dança, festividades, entre outros), valori-
zando a diversidade entre culturas.

 Unit 9  Teens and the World of Work
 X  Abertura (Getting Started)

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-
-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações 
por meio de paráfrases ou justificativas.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando 
o contexto e os recursos linguísticos voltados para a efi-
cácia da comunicação.

 X Reading Comprehension
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 

observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

 X Vocabulary Study
(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, 
condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como 
auxiliares na construção da argumentação e intenciona-
lidade discursiva.

 X Language in Use
(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as for-
mas verbais em orações condicionais dos tipos 1 e 2 
(If-clauses).

 X Oral Skills
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.
(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e re-
futados em textos orais sobre temas de interesse social 
e coletivo.

 X Writing
(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de co-
legas, com base no contexto de comunicação (finalida-
de e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, 
organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, 
reformulações e correções, para aprimoramento, edição 
e publicação final.

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus 
contextos de uso no mundo globalizado.

 Unit 10  Dealing with Anxiety
 X Abertura (Getting Started)

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-
-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações 
por meio de paráfrases ou justificativas.
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(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.

 X Reading Comprehension
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em língua 
inglesa por inferências, com base em leitura rápida, obser-
vando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e 
palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação deseja-
da como objetivo de leitura.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.
(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou estudo com 
o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, tabelas, 
entre outros, adequando as estratégias de construção do 
texto oral aos objetivos de comunicação e ao contexto.
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

 X Vocabulary Study
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.

 X Language in Use
(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos 
should, must, have to [...] para indicar recomendação, 
necessidade ou obrigação e probabilidade.

 X Oral Skills
(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas 
histórias de vida.
(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus 
contextos de uso no mundo globalizado.
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.
(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio 
da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal 
e de construção de identidades no mundo globalizado.

 X Writing
(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de co-
legas, com base no contexto de comunicação (finalida-
de e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, 
organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, 
reformulações e correções, para aprimoramento, edição 
e publicação final.
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação 
e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de dis-
cussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitá-
rias, memes, entre outros) sobre temas de interesse cole-
tivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

 Unit 11  On the Screen

 X Abertura (Getting Started)
(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do con-
tato com manifestações artístico-culturais vinculadas à 
língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, mú-
sica, cinema, dança, festividades, entre outros), valori-
zando a diversidade entre culturas. 
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.

 X Reading Comprehension
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.
(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do con-
tato com manifestações artístico-culturais vinculadas à 
língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, mú-
sica, cinema, dança, festividades, entre outros), valori-
zando a diversidade entre culturas.
(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evi-
dências/exemplos que os sustentam. 
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

 X Vocabulary Study
(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utiliza-
dos na formação de palavras em língua inglesa.
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argu-
mentativos da esfera jornalística.

 X Oral Skills
(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas 
histórias de vida.
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(EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto 
e os interlocutores em textos orais presentes no cinema, 
na internet, na televisão, entre outros.
(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (fra-
ses incompletas, hesitações, entre outros) e paralin-
guísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em 
situações de interação oral.
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.

 X Writing
(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do con-
tato com manifestações artístico-culturais vinculadas à 
língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, mú-
sica, cinema, dança, festividades, entre outros), valori-
zando a diversidade entre culturas. 
(EF09LI10) Propor potenciais argumentos para expor e 
defender ponto de vista em texto escrito, refletindo so-
bre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e 
exemplos para sustentar os argumentos, organizando-
-os em sequência lógica.
(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para 
construção da persuasão em textos da esfera publicitá-
ria, de forma adequada ao contexto de circulação (pro-
dução e compreensão).
(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discus-
são on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, 
memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo 
local ou global, que revelem posicionamento crítico.

 X Taking it Further
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas. 
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.

 Unit 12  Every Body is Different
 X Abertura (Getting Started)

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.

 X Reading Comprehension
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em lín-
gua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de pará-
grafos e palavras-chave repetidas.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto para construção de sentidos.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

 X Vocabulary Study
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos 
para construir repertório lexical na língua inglesa.

 X Language in Use
(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos 
regulares e irregulares (formas no passado) [...].

 X Oral Skills
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e infor-
mações relevantes.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio 
de tomada de notas.
(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou estudo com 
o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, tabelas, 
entre outros, adequando as estratégias de construção do 
texto oral aos objetivos de comunicação e ao contexto.

 X Writing
(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em 
língua inglesa, de fontes confiáveis, para estudos/pes-
quisas escolares.
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação 
e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas. 
(EF09LI10) Propor potenciais argumentos para expor e 
defender ponto de vista em texto escrito, refletindo so-
bre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e 
exemplos para sustentar os argumentos, organizando-
-os em sequência lógica.
(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para 
construção da persuasão em textos da esfera publicitá-
ria, de forma adequada ao contexto de circulação (pro-
dução e compreensão).
(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discus-
são on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, 
memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo 
local ou global, que revelem posicionamento crítico.

 X Taking it Further
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação dese-
jada como objetivo de leitura. 
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.
(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 
de vista, argumentos e contra-argumentos, consideran-
do o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.
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(EF09LI18) Analisar a importância da língua inglesa para 
o desenvolvimento das ciências (produção, divulgação 
e discussão de novos conhecimentos), da economia e da 
política no cenário mundial.

O LIVRO E O COMMON EUROPEAN 
FRAMEWORK OF REFERENCE FOR 
LANGUAGES (CEFR)

O Quadro Europeu Comum de Referência 
para Línguas (Common European Framework of 
Reference for Languages – CEFR) é um padrão 
internacionalmente reconhecido para descrever 
a proficiência em um idioma. Nesse padrão, são 
definidos e descritos níveis de proficiência desde 
o iniciante até o domínio pleno, conforme indicado 
na Figura 5.

Domínio pleno
(Mastery)
Proficiência operativa eficaz
(Effective Operational Proficiency)
Usuário independente
(Vantage)
Intermediário
(Threshold)
Básico
(Waystage)
Iniciante
(Breakthrough)

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Figura 5 – Níveis do Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas (CEFR) (Adaptado de: 
COUNCIL OF EUROPE, 2018, p. 34).

Nesta obra, objetiva-se o desenvolvimento das 
competências gerais, competências específicas 
e habilidades relacionadas à disciplina de Língua 
Inglesa indicadas na BNCC aliado ao desenvol-
vimento dos níveis A1 (iniciante) e A2 (básico) de 
proficiência em língua inglesa indicados pelo CEFR. 
Para tal, tomamos por base a versão ampliada e 
atualizada do CEFR de 2018 (COUNCIL OF EUROPE, 
2018). Como não há uma versão oficial desse docu-
mento em português do Brasil, optamos por utilizar 
os termos originais em inglês ao apresentarmos, 
neste Manual, atividades, estratégias, competên-
cias e descritores presentes no CEFR. 

A fim de adotar uma gradação de conteúdos que 
possa trazer conforto e segurança para alunos e 
professores, optamos por focalizar o desenvolvi-
mento do nível A1 na primeira parte (PART 1) des-
te livro e do nível A2 na segunda e terceira partes 

(PART 2 e PART 3). No quadro a seguir, apresentamos 
uma descrição geral de cada um desses níveis. 

Breve descrição dos níveis A1 (iniciante) e A2 
(básico) do CEFR: 

A1  
(Iniciante)

É capaz de compreender e usar 
expressões familiares e cotidianas, 
assim como enunciados muito 
simples, que visam satisfazer 
necessidades concretas. Pode 
apresentar-se e apresentar outros 
e é capaz de fazer perguntas e dar 
respostas sobre aspectos pessoais 
como, por exemplo, o local onde 
vive, as pessoas que conhece e as 
coisas que tem. Pode comunicar 
de modo simples, se o interlocutor 
falar lenta e distintamente e se 
mostrar cooperante.

A2  
(Básico)

É capaz de compreender frases 
isoladas e expressões frequentes 
relacionadas com áreas de priori-
dade imediata (p. ex.: informações 
pessoais e familiares simples, com-
pras, meio circundante). É capaz 
de comunicar em tarefas simples 
e em rotinas que exigem apenas 
uma troca de informação simples 
e direta sobre assuntos que lhe 
são familiares e habituais. Pode 
descrever de modo simples a sua 
formação, o meio circundante e, 
ainda, referir assuntos relaciona-
dos com necessidades imediatas.

Disponível em: <www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-

referencia-para-linguas-cefr>. Acesso em: 18 jun. 2020.

Correspondência dos Conteúdos do 
Livro com os Descritores do CEFR

No quadro a seguir, indicamos quais ativida-
des, estratégias e competências atribuídas pelo 
CEFR ao nível A1 (iniciante) são contempladas na 
seção Getting Ready for PART 1 e nas unidades 1, 
2, 3 e 4, que constituem a primeira parte (PART 1 ) 
deste livro. Ao lado de cada atividade, estratégia 
ou competência, apontamos, entre parênteses, o 
número da página em que ela é apresentada na 
versão ampliada e atualizada do CEFR (COUNCIL 
OF EUROPE, 2018).
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Nível
Atividades, estratégias e competências 

(CEFR)

PART 1

GR1 U1 U2 U3 U4

A1 (iniciante)

overall listening comprehension (p. 55) X X X

listening to audio media and recordings (p. 59) X X X X

overall reading comprehension (p. 60) X X X X X

reading for orientation (p. 62) X X X

reading for information and argument (p. 63) X X X X X

reading as a leisure activity (p. 65) X

identifying cues and inferring (p. 67) X X X X X

overall spoken production (p. 69) X X

overall written production (p. 75) X X X X

overall spoken interaction (p. 83) X X X X

understanding an interlocutor (p. 84) X X X X

conversation (p. 85) X X

informal discussions (with friends) (p. 86) X X

information exchange (p. 90) X

interviewing and being interviewed (p. 91) X X X

overall written interaction (p. 93) X

asking for clarification (p. 102) X

overall mediation (p. 105) X

collaborating in a group (p. 119) X X

facilitating communication in delicate situations and 
disagreements (p. 125)

X

general linguistic range (p. 131) X

grammatical accuracy (p. 133) X X X X

vocabulary range (p. 132) X X X X

coherence and cohesion (p. 142) X

A seguir, indicamos as atividades, estratégias e 
competências do nível A1 contempladas na seção 
Getting Ready for PART 1 e em cada seção das uni-
dades 1, 2, 3 e 4, acompanhadas dos respectivos 
descritores, geralmente redigidos com uso de can 
para descrever habilidades. Ao lado de cada des-
critor, indicamos a página do CEFR (COUNCIL OF 
EUROPE, 2018) em que ele se encontra.

Getting Ready for  PART 1  
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required. (p. 60)
(A1 – reading for orientation) Can recognise familiar names, 
words and very basic phrases on simple notices in the most 
common everyday situations. (p. 62)
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(A1 – reading for information and argument) Can 
understand short texts on subjects of personal interest (e.g. 
news flashes about sports, music, travel, or stories etc.) 
written with simple words and supported by illustrations 
and pictures. (p. 63)
(A1 – identifying cues and inferring) Can deduce the 
meaning of an unknown word for a concrete action or 
object, provided the surrounding text is very simple, and 
on a familiar everyday subject. (p. 67)
(A1 – vocabulary range) Has a basic vocabulary repertoire 
of words and phrases related to particular concrete 
situations. (p. 132)

 Unit 1  Be Smart Online
 X Abertura (Getting Started)

(A1 – understanding an interlocutor) Can understand 
questions and instructions addressed carefully and slowly 
to him/her and follow short, simple directions. (p. 84)

 X Reading Comprehension
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required. (p. 60)
(A1 – reading for orientation) Can recognise familiar names, 
words and very basic phrases on simple notices in the most 
common everyday situations. (p. 62)
(A1 – identifying cues and inferring) Can deduce the 
meaning of an unknown word for a concrete action or 
object, provided the surrounding text is very simple, and 
on a familiar everyday subject. (p. 67)

 X Vocabulary Study
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading as 
required. (p. 60)
(A1 – vocabulary range) Has a basic vocabulary repertoire 
of words and phrases related to particular concrete 
situations. (p. 132) 

 X Language in Use
(A1 – identifying cues and inferring) Can deduce the 
meaning of an unknown word for a concrete action or 
object, provided the surrounding text is very simple, and 
on a familiar everyday subject. (p. 67) 
(A1 – grammatical accuracy) Shows only limited control of a 
few simple grammatical structures and sentence patterns 
in a learnt repertoire. (p. 133)

 X Oral Skills
(A1 – overall listening comprehension) Can recognise 
concrete information (e.g. places and times) on familiar 
topics encountered in everyday life, provided it is delivered 
in slow and clear speech. (p. 55)
(A1 – listening to audio media and recordings) Can pick out 
concrete information (e.g. places and times) from short 
audio recordings on familiar everyday topics, provided 
they are delivered very slowly and clearly. (p. 59)

(A1 – overall spoken interaction) Can interact in a simple 
way but communication is totally dependent on repetition 
at a slower rate of speech, rephrasing and repair. Can 
ask and answer simple questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of immediate need or on very 
familiar topics. (p. 83)
(A1 – conversation) Can take part in a simple conversation 
of a basic factual nature on a predictable topic, e.g. his/her 
home country, family, school. (p. 85)
(A1 – interviewing and being interviewed) Can reply in an 
interview to simple direct questions spoken very slowly 
and clearly in direct non-idiomatic speech about personal 
details. (p. 91)
(A1 – overall written interaction) Can ask for or pass on 
personal details in written form. (p. 93)

 X Writing
(A1 – overall written production) Can write simple isolated 
phrases and sentences. (p. 75)

 X Taking it Further
(A1 – interviewing and being interviewed) Can reply in an 
interview to simple direct questions spoken very slowly 
and clearly in direct non-idiomatic speech about personal 
details. (p. 91)
(A1 – reading for information and argument) Can get an 
idea of the content of simpler informational material 
and short simple descriptions, especially if there is visual 
support. (p. 63)

 Unit 2  Stop Plastic Pollution!
 X Abertura (Getting Started)

(A1 – reading for orientation) Can find and understand 
simple, important information in advertisements, in 
programmes for special events, in leaflets and brochures 
(e.g. what is proposed, costs, the date and place of the 
event, departure times etc.). (p. 62)
(A1 – understanding an interlocutor) Can understand 
questions and instructions addressed carefully and slowly 
to him/her and follow short, simple directions. (p. 84)

 X Reading Comprehension
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required. (p. 60)
(A1 – reading for orientation) Can recognise familiar names, 
words and very basic phrases on simple notices in the most 
common everyday situations. (p. 62)
(A1 – asking for clarification) Can indicate with words, 
intonation and gestures that he/she does not understand. 
Can express in a simple way that he/she does not 
understand. (p. 102)

 X Vocabulary Study
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required. (p. 60)
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(A1 – identifying cues and inferring) Can deduce the 
meaning of an unknown word for a concrete action or 
object, provided the surrounding text is very simple, and 
on a familiar everyday subject. (p. 67)
(A1 – vocabulary range) Has a basic vocabulary repertoire 
of words and phrases related to particular concrete 
situations. (p. 132)

 X Language in Use
(A1 – reading for orientation) Can find and understand 
simple, important information in advertisements, in 
programmes for special events, in leaflets and brochures 
(e.g. what is proposed, costs, the date and place of the 
event, departure times etc.). (p. 62)
(A1 – grammatical accuracy) Shows only limited control of a 
few simple grammatical structures and sentence patterns 
in a learnt repertoire. (p. 133)

 X Oral Skills
(A1 – overall listening comprehension) Can recognise 
concrete information (e.g. places and times) on familiar 
topics encountered in everyday life, provided it is delivered 
in slow and clear speech. (p. 55)
(A1 – listening to audio media and recordings) Can pick out 
concrete information (e.g. places and times) from short audio 
recordings on familiar everyday topics, provided they are 
delivered very slowly and clearly. (p. 59)
(A1 – overall spoken production) Can produce simple mainly 
isolated phrases about people and places. (p. 69)
(A1 – overall spoken interaction) Can interact in a simple 
way but communication is totally dependent on repetition 
at a slower rate of speech, rephrasing and repair. Can 
ask and answer simple questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of immediate need or on very 
familiar topics. (p. 83)
(A1 – conversation) Can take part in a simple conversation 
of a basic factual nature on a predictable topic, e.g. his/her 
home country, family, school. (p. 85)
(A1 – interviewing and being interviewed) Can reply in an 
interview to simple direct questions spoken very slowly 
and clearly in direct non-idiomatic speech about personal 
details. (p. 91)
(A1 – collaborating in a group) Collaborating to construct 
meaning: Can express an idea with very simple words and 
ask what others think. (p. 119)
(A1 – facilitating communication in delicate situations and 
disagreements) Can recognise when speakers disagree or 
when someone has a problem and can use memorised simple 
words and phrases (e.g. “I understand” “Are you okay?” to 
indicate sympathy. (p. 125)

 X Writing
(A1 – overall written production) Can write simple isolated 
phrases and sentences. (p. 75)
(A1 – overall mediation) Can use simple words and  
non-verbal signals to show interest in an idea. Can convey 
simple, predictable information of immediate interest 
given in short, simple signs and notices, posters and 
programmes. (p. 105)

 X Taking it Further
(A1 – vocabulary range) Has a basic vocabulary repertoire 
of words and phrases related to particular concrete 
situations. (p. 132)
(A1 – reading for information and argument) Can get an 
idea of the content of simpler informational material 
and short simple descriptions, especially if there is visual 
support. (p. 63)

 Unit 3  Consuming News
 X Abertura (Getting Started)

(A1 – understanding an interlocutor) Can understand 
questions and instructions addressed carefully and slowly 
to him/her and follow short, simple directions. (p. 84)

 X Reading Comprehension
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required. (p. 60)
(A1 – identifying cues and inferring) Can deduce the 
meaning of an unknown word for a concrete action or 
object, provided the surrounding text is very simple, and 
on a familiar everyday subject. (p. 67)

 X Vocabulary Study
(A1 – vocabulary range) Has a basic vocabulary repertoire 
of words and phrases related to particular concrete 
situations. (p. 132)

 X Language in Use
(A1 – overall spoken interaction) [...] Can ask and answer 
simple questions, initiate and respond to simple statements 
in areas of immediate need or on very familiar topics. (p. 83) 
(A1 – general linguistic range) Can use some basic structures 
in one-clause sentences with some omission or reduction 
of elements. (p. 131) 
(A1 – grammatical accuracy) Shows only limited control of a 
few simple grammatical structures and sentence patterns 
in a learnt repertoire. (p. 133)

 X Oral Skills
(A1 – listening to audio media and recordings) Can pick out 
concrete information (e.g. places and times) from short 
audio recordings on familiar everyday topics, provided they 
are delivered very slowly and clearly. (p. 59)
(A1 – overall spoken production) Can produce simple mainly 
isolated phrases about people and places. (p. 69)
(A1 – overall spoken interaction) Can interact in a simple 
way but communication is totally dependent on repetition 
at a slower rate of speech, rephrasing and repair. Can 
ask and answer simple questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of immediate need or on very 
familiar topics. (p. 83) 
(A1 – informal discussions [with friends]) Can exchange 
likes and dislikes for sports, foods, etc., using a limited 
repertoire of expressions, when addressed clearly, slowly 
and directly. (p. 86)
(A1 – interviewing and being interviewed) Can reply in an 
interview to simple direct questions spoken very slowly 
and clearly in direct non-idiomatic speech about personal 
details. (p. 91)
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(A1 – collaborating in a group) Collaborating to construct 
meaning: Can express an idea with very simple words and 
ask what others think. (p. 119)

 X Writing
(A1 – overall written production) Can write simple isolated 
phrases and sentences. (p. 75)

 X Taking it Further
(A1 – interviewing and being interviewed) Can reply in an 
interview to simple direct questions spoken very slowly 
and clearly in direct non-idiomatic speech about personal 
details. (p. 91)
(A1 – reading for information and argument) Can get an 
idea of the content of simpler informational material 
and short simple descriptions, especially if there is visual 
support. (p. 63)

 Unit 4  We Are from Brazil
 X Abertura (Getting Started)

(A1 – overall spoken production) Can produce simple mainly 
isolated phrases about people and places. (p. 69)
(A1 – understanding an interlocutor) Can understand 
questions and instructions addressed carefully and slowly 
to him/her and follow short, simple directions. (p. 84)

 X Reading Comprehension
(A1 – overall spoken production) Can produce simple mainly 
isolated phrases about people and places. (p. 69)
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required. (p. 60)
(A1 – reading for information and argument) Can get an 
idea of the content of simpler informational material 
and short simple descriptions, especially if there is visual 
support. (p. 63) 
(A1 – overall spoken interaction) [...] Can ask and answer 
simple questions, initiate and respond to simple statements 
in areas of immediate need or on very familiar topics. (p. 83)
(A1 – informal discussions [with friends]) Can exchange 
likes and dislikes for sports, foods, etc., using a limited 
repertoire of expressions, when addressed clearly, slowly 
and directly. (p. 86)
(A1 – information exchange) Can ask and answer questions 
about themselves and other people, where they live, people 
they know, things they have. (p. 90)

 X Vocabulary Study
(A1 – overall reading comprehension) Can understand very 
short, simple texts a single phrase at a time, picking up 
familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required. (p. 60)
(A1 – identifying cues and inferring) Can deduce the 
meaning of an unknown word for a concrete action or 
object, provided the surrounding text is very simple, and 
on a familiar everyday subject. (p. 67)
(A1 – coherence and cohesion) Can link words or groups 
of words with very basic linear connectors like ‘and’ or 
‘then’. (p. 142)

 X Language in Use
(A1 – grammatical accuracy) Shows only limited control of a 
few simple grammatical structures and sentence patterns 
in a learnt repertoire. (p. 133)

 X Oral Skills
(A1 – overall listening comprehension) Can follow speech 
that is very slow and carefully articulated, with long 
pauses for him/her to assimilate meaning. Can recognise 
concrete information (e.g. places and times) on familiar 
topics encountered in everyday life, provided it is delivered 
in slow and clear speech. (p. 55)
(A1 – listening to audio media and recordings) Can pick out 
concrete information (e.g. places and times) from short 
audio recordings on familiar everyday topics, provided they 
are delivered very slowly and clearly. (p. 59)
(A1 – reading as a leisure activity) Can understand short, 
illustrated narratives about everyday activities that are 
written in simple words. (p. 65)
(A1 – overall spoken interaction) Can interact in a simple 
way but communication is totally dependent on repetition 
at a slower rate of speech, rephrasing and repair. Can 
ask and answer simple questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of immediate need or on very 
familiar topics. (p. 83)
(A1 – informal discussions [with friends]) Can exchange 
likes and dislikes for sports, foods, etc., using a limited 
repertoire of expressions, when addressed clearly, slowly 
and directly. (p. 86)
(A1 – interviewing and being interviewed) Can reply in an 
interview to simple direct questions spoken very slowly 
and clearly in direct non-idiomatic speech about personal 
details. (p. 91)

 X Writing
(A1 – overall written production) Can write simple isolated 
phrases and sentences. (p. 75)

 X Taking it Further
(A1 – reading for information and argument) Can get an 
idea of the content of simpler informational material 
and short simple descriptions, especially if there is visual 
support. (p. 63)

No quadro a seguir, indicamos quais atividades, 
estratégias e competências atribuídas pelo CEFR 
ao nível A2 (básico) são contempladas na seção 
Getting Ready for PART 2, nas unidades 5, 6, 7 e 
8 (que constituem a segunda parte [PART 2] des-
te livro), na seção Getting Ready for PART 3 e nas 
unidades 9, 10, 11 e 12 (que constituem a terceira 
parte [PART 3] deste livro). Ao lado de cada ativida-
de, estratégia ou competência, apontamos, entre 
parênteses, o número da página em que ela é apre-
sentada na versão ampliada e atualizada do CEFR 
(COUNCIL OF EUROPE, 2018).
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Nível
Atividades, estratégias e  

competências (CEFR)

PART 2 PART 3

GR2 U5 U6 U7 U8 GR3 U9 U10 U11 U12

A2  
(básico)

understanding conversation between  
other speakers (p. 56)

X X X

listening to audio media and  
recordings (p. 59)

X X X X X

overall reading comprehension (p. 60) X X X X X X X X X X

reading for orientation (p. 62) X X X X X X X X

reading for information and  
argument (p. 63)

X X X X X X X X

reading as a leisure activity (p. 65) X X X X

identifying cues and inferring (p. 67) X X X X X X X X X X

overall spoken production (p. 69) X X X X

sustained monologue: describing  
experience (p. 70)

X

sustained monologue: putting a case  
(e.g. in a debate) (p. 72)

X X

addressing audiences (p. 74) X X X X

overall written production (p. 75) X X X X X X X X

creative writing (p. 76) X X X X X

written reports and essays (p. 77) X

overall spoken interaction (p. 83) X X X X X X X X

understanding an interlocutor (p. 84) X X X X X X X X

conversation (p. 85) X X

informal discussion (with friends) (p. 86) X X X X X X

information exchange (p. 90) X X X X

interviewing and being interviewed (p. 91) X X X X

processing text in writing (p. 112) X

taking the floor (turntaking) (p. 100) X X X

asking for clarification (p. 102) X X

overall mediation (p. 105) X X

grammatical accuracy (p. 133) X X X X X X X X

sociolinguistic appropriateness (p. 138) X X X X X X X X

flexibility (p. 139) X X

collaborating in a group (p. 119) X X X X X

leading group work (p. 121) X
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A seguir, indicamos as atividades, estratégias e 
competências do nível A2 contempladas na seção 
Getting Ready for PART 2 e em cada seção das uni-
dades 5, 6, 7 e 8, acompanhadas dos respectivos 
descritores, geralmente redigidos com uso de can 
para descrever habilidades. Ao lado de cada des-
critor, indicamos a página do CEFR (COUNCIL OF 
EUROPE, 2018) em que ele se encontra. 

Getting Ready for  PART 2  
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for information and argument) Can pick 
out the main information in short newspaper reports or 
simple articles in which figures, names, illustrations and 
titles play a prominent role and support the meaning of 
the text. (p. 63)
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 Unit 5  Women in STEM
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand what 
is said clearly, slowly and directly to him/her in simple 
everyday conversation. (p. 84)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can express 
opinions in a limited way. (p. 86)
(A2 – information exchange) Can deal with practical 
everyday demands: finding out and passing on 
straightforward factual information. (p. 90)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand short, 
simple texts containing the highest frequency vocabulary, 
including a proportion of shared international vocabulary 
items. (p. 60)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)

 X Vocabulary Study
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 X Language in Use
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – listening to audio media and recordings) Can 
understand the important points of a story and manage 
to follow the plot, provided the story is told slowly and 
clearly. (p. 59)
(A2 – addressing audiences) Can give a short, rehearsed, 
basic presentation on a familiar subject. (p. 74)
(A2 – information exchange) Can deal with practical 
everyday demands: finding out and passing on 
straightforward factual information. (p. 90)
(A2 – overall spoken production) Can give a simple description 
or presentation of people, living or working conditions, daily 
routines, likes/dislikes etc. as a short series of simple phrases 
and sentences linked into a list. (p. 69)

 X Writing
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)
(A2 – creative writing) Can write very short, basic descriptions 
of events, past activities and personal experiences. (p. 76)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for information and argument) Can 
understand texts describing people, places, everyday life, 
and culture, etc., provided that they are written in simple 
language. (p. 63)
(A2 – asking for clarification) Can ask very simply for 
repetition when he/she does not understand. (p. 102)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 Unit 6   Influential Teens
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – reading for information and argument) Can understand 
the main points in short news items on subjects of personal 
interest (e.g. sport, celebrities). (p. 63)
(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand what 
is said clearly, slowly and directly to him/her in simple 
everyday conversation. (p. 84)
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(A2 – informal discussion [with friends]) Can express 
opinions in a limited way. (p. 86)
(A2 – information exchange) Can deal with practical 
everyday demands: finding out and passing on 
straightforward factual information. (p. 90)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for information and argument) Can pick out 
the main information in short newspaper reports or simple 
articles in which figures, names, illustrations and titles play 
a prominent role and support the meaning of the text. (p. 63)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)
(A2 – collaborating in a group) Facilitating collaborative 
interaction with peers: Can collaborate in simple, practical 
tasks, asking what others think, making suggestions and 
understanding responses, provided he/she can ask for 
repetition or reformulation from time to time. (p. 119)

 X Vocabulary Study
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 X Language in Use
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – addressing audiences) Can give a short, rehearsed, 
basic presentation on a familiar subject. (p. 74)
(A2 – listening to audio media and recordings) Can understand 
and extract the essential information from short, recorded 
passages dealing with predictable everyday matters which 
are delivered slowly and clearly. (p. 59)
(A2 – information exchange) Can deal with practical everyday 
demands: finding out and passing on straightforward 
factual information. (p. 90)
(A2 – overall spoken production) Can give a simple description 
or presentation of people, living or working conditions, daily 
routines, likes/dislikes etc. as a short series of simple phrases 
and sentences linked into a list. (p. 69)

 X Writing
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)

(A2 – creative writing) Can write about everyday aspects 
of his/her environment e.g. people, places, a job or study 
experience in linked sentences. (p. 76)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 Unit 7  The Power of Music
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand what 
is said clearly, slowly and directly to him/her in simple 
everyday conversation.  (p. 84)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand short 
narratives and descriptions of someone’s life that are 
written in simple words. (p. 65)
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 X Vocabulary Study
(A2 – flexibility) Can expand learned phrases through 
simple recombinations of their elements. (p. 139)

 X Language in Use
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – understanding conversation between other speakers) 
Can follow in outline short, simple social exchanges, 
conducted very slowly and clearly. (p. 56)
(A2 – addressing audiences) Can give a short, rehearsed, 
basic presentation on a familiar subject. (p. 74)
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(A2 – conversation) Can participate in short conversations 
in routine contexts on topics of interest. (p. 85)

 X Vocabulary Study
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of 
the overall meaning of short texts and utterances on 
everyday topics of a concrete type to derive the probable 
meaning of unknown words from the context. (p. 67)

 X Language in Use
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand enough 
to read short, simple stories and comic strips involving 
familiar, concrete situations written in high frequency 
everyday language. (p. 65)
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – sustained monologue: describing experience) Can 
describe plans and arrangements, habits and routines, past 
activities and personal experiences. (p. 70)
(A2 – addressing audiences) Can give a short, rehearsed, 
basic presentation on a familiar subject. (p. 74)
(A2 – listening to audio media and recordings) Can understand 
and extract the essential information from short, recorded 
passages dealing with predictable everyday matters that are 
delivered slowly and clearly. (p. 59)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can discuss what 
to do in the evening, at the weekend. (p. 86)
(A2 – information exchange) Can deal with practical 
everyday demands: finding out and passing on 
straightforward factual information. (p. 90)
(A2 – interviewing and being interviewed) Can answer 
simple questions and respond to simple statements in an 
interview. (p. 91)
(A2 – overall spoken production) Can give a simple description 
or presentation of people, living or working conditions, daily 
routines, likes/dislikes etc. as a short series of simple phrases 
and sentences linked into a list. (p. 69)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Writing
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)
(A2 – creative writing) Can write short, simple imaginary 
biographies and simple poems about people. (p. 76)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)

(A2 – information exchange) Can deal with practical everyday 
demands: finding out and passing on straightforward 
factual information. (p. 90)
(A2 – interviewing and being interviewed) Can answer 
simple questions and respond to simple statements in an 
interview. (p. 91)
(A2 – overall spoken production) Can give a simple description 
or presentation of people, living or working conditions, daily 
routines, likes/dislikes etc. as a short series of simple phrases 
and sentences linked into a list. (p. 69)

 X Writing
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)
(A2 – creative writing) Can write very short, basic descriptions 
of events, past activities and personal experiences. (p. 76)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand short 
narratives and descriptions of someone’s life that are 
written in simple words. (p. 65)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 Unit 8  A Matter of Time
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand what 
is said clearly, slowly and directly to him/her in simple 
everyday conversation. (p. 84)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can express 
opinions in a limited way. (p. 86)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)
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(A2 – reading for information and argument) Can pick out 
the main information in short newspaper reports or simple 
articles in which figures, names, illustrations and titles play 
a prominent role and support the meaning of the text. (p. 63)
(A2 – leading group work) Encouraging conceptual talk: Can 
ask what somebody thinks of a certain idea. (p. 121)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

A seguir, indicamos as atividades, estratégias e 
competências do nível A2 contempladas na seção 
Getting Ready for PART 3 e em cada seção das unida-
des 9, 10, 11 e 12, acompanhadas dos respectivos des-
critores, geralmente redigidos com uso de can para 
descrever habilidades. Novamente, ao lado de cada 
descritor, indicamos a página do CEFR (COUNCIL OF 
EUROPE, 2018) em que ele se encontra. 

Getting Ready for  PART 3  
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 Unit 9  Teens and the World of Work
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand 
questions and instructions addressed carefully and slowly 
to him/her and follow short, simple directions. (p. 84)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can express 
opinions in a limited way. (p. 86)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)
(A2 – reading for information and argument) Can pick out 
the main information in short newspaper reports or simple 
articles in which figures, names, illustrations and titles play 
a prominent role and support the meaning of the text. (p. 63)

(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 X Vocabulary Study
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 X Language in Use
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand enough 
to read short, simple stories and comic strips involving 
familiar, concrete situations written in high frequency 
everyday language. (p. 65)
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand enough 
to read short, simple stories and comic strips involving 
familiar, concrete situations written in high frequency 
everyday language. (p. 65)
(A2 – sustained monologue: putting a case [e.g. in a debate]) 
Can present his/her opinion in simple terms, provided 
listeners are patient. (p. 72)
(A2 – overall spoken interaction) Can interact with reasonable 
ease in structured situations and short conversations, provided 
the other person helps if necessary. [...] (p. 83)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can make and 
respond to suggestions. Can agree and disagree with 
others. Can discuss everyday practical issues in a simple 
way when addressed clearly, slowly and directly. (p. 86)
(A2 – taking the floor [turntaking]) Can use simple techniques 
to start, maintain, or end a short conversation. (p. 100)
(A2 – overall mediation) Can play a supportive role in 
interaction, provided that other participants speak slowly 
and that one or more of them helps him/her to contribute 
and to express his/her suggestions. (p. 105)
(A2 – collaborating in a group) Facilitating collaborative 
interaction with peers: Can collaborate in simple, practical 
tasks, asking what others think, making suggestions and 
understanding responses, provided he/she can ask for 
repetition or reformulation from time to time. (p. 119)
(A2 – collaborating in a group) Collaborating to construct 
meaning: Can make suggestions in a simple way in order 
to move the discussion forward. (p. 119)

 X Writing
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand enough 
to read short, simple stories and comic strips involving 
familiar, concrete situations written in high frequency 
everyday language. (p. 65)
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)
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(A2 – creative writing) Can write about everyday aspects 
of his/her environment e.g. people, places, a job or study 
experience in linked sentences. Can write very short, 
basic descriptions of events, past activities and personal 
experiences. (p. 76)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for information and argument) Can pick 
out the main information in short newspaper reports or 
simple articles in which figures, names, illustrations and 
titles play a prominent role and support the meaning of 
the text. (p. 63)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 Unit 10  Dealing with Anxiety
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand what 
is said clearly, slowly and directly to him/her in simple 
everyday conversation. (p. 84)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)
(A2 – reading for information and argument) Can understand 
the main points of short texts dealing with everyday topics 
(e.g. lifestyle, hobbies, sports, weather). (p. 63)
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can express 
opinions in a limited way. (p. 86)

 X Vocabulary Study
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand enough 
to read short, simple stories and comic strips involving 
familiar, concrete situations written in high frequency 
everyday language. (p. 65)

(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)
(A2 – conversation) Can express how he/she is feeling using 
very basic stock expressions. (p. 85)

 X Language in Use
(A2 – reading as a leisure activity) Can understand enough 
to read short, simple stories and comic strips involving 
familiar, concrete situations written in high frequency 
everyday language. (p. 65)
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – understanding conversation between other speakers) 
Can follow in outline short, simple social exchanges, 
conducted very slowly and clearly. (p. 56)
(A2 – sustained monologue: putting a case [e.g. in a debate]) 
Can present his/her opinion in simple terms, provided 
listeners are patient. (p. 72)
(A2 – overall spoken interaction) Can interact with reasonable 
ease in structured situations and short conversations, 
provided the other person helps if necessary. [...] (p. 83)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can make and 
respond to suggestions. Can agree and disagree with 
others. Can discuss everyday practical issues in a simple 
way when addressed clearly, slowly and directly. (p. 86)
(A2 – interviewing and being interviewed) Can answer 
simple questions and respond to simple statements in an 
interview. (p. 91)
(A2 – taking the floor [turntaking]) Can use simple techniques 
to start, maintain, or end a short conversation. (p. 100)
(A2 – overall mediation) Can play a supportive role in 
interaction, provided that other participants speak slowly 
and that one or more of them helps him/her to contribute 
and to express his/her suggestions. [...] (p. 105)
(A2 – collaborating in a group) Collaborating to construct 
meaning: Can make suggestions in a simple way in order 
to move the discussion forward. (p. 119)

 X Writing
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)
(A2 – processing text in writing) Can pick out and 
reproduce key words and phrases or short sentences from 
a short text within the learner’s limited competence and 
experience. (p. 112)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
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(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 Unit 11  On the Screen
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand what 
is said clearly, slowly and directly to him/her in simple 
everyday conversation.  (p. 84)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)
(A2 – reading for information and argument) Can pick 
out the main information in short newspaper reports or 
simple articles in which figures, names, illustrations and 
titles play a prominent role and support the meaning of 
the text. (p. 63)
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 X Vocabulary Study
(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. (p. 67)

 X Language in Use
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – listening to audio media and recordings) Can 
understand and extract the essential information from 
short, recorded passages dealing with predictable everyday 
matters that are delivered slowly and clearly. (p. 59)
(A2 – overall spoken interaction) Can interact with reasonable 
ease in structured situations and short conversations, 
provided the other person helps if necessary. [...] (p. 83)

(A2 – interviewing and being interviewed) Can answer 
simple questions and respond to simple statements in an 
interview. (p. 91)
(A2 – taking the floor [turntaking]) Can use simple techniques  
to start, maintain, or end a short conversation. (p. 100)

 X Writing
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)
(A2 – written reports and essays) Can give his/her impressions 
and opinions in writing about topics of personal interest 
(e.g. lifestyles and culture, stories), using basic everyday 
vocabulary and expressions. (p. 77)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – collaborating in a group) Collaborating to construct 
meaning: Can make suggestions in a simple way in order 
to move the discussion forward. (p. 119)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 Unit 12  Every Body is Different
 X Abertura (Getting Started)

(A2 – reading for information and argument) Can pick 
out the main information in short newspaper reports or 
simple articles in which figures, names, illustrations and 
titles play a prominent role and support the meaning of 
the text. (p. 63)
(A2 – understanding an interlocutor) Can understand 
enough to manage simple, routine exchanges without 
undue effort. (p. 84)
(A2 – informal discussion [with friends]) Can express 
opinions in a limited way. (p. 86)
(A2 – overall spoken interaction) [...] Can manage simple, 
routine exchanges without undue effort; can ask and answer 
questions and exchange ideas and information on familiar 
topics in predictable everyday situations. (p. 83)
(A2 – asking for clarification) Can ask very simply for 
repetition when he/she does not understand. (p. 102)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

 X Reading Comprehension
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – reading for orientation) Can locate specific information in 
lists and isolate the information required (e.g. use the ‘Yellow 
Pages’ to find a service or tradesman). (p. 62)
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(A2 – identifying cues and inferring) Can use an idea of the 
overall meaning of short texts and utterances on everyday 
topics of a concrete type to derive the probable meaning 
of unknown words from the context. (p. 67)
(A2 – collaborating in a group) Facilitating collaborative 
interaction with peers: Can collaborate in simple, practical 
tasks, asking what others think, making suggestions and 
understanding responses, provided he/she can ask for 
repetition or reformulation from time to time. (p. 119)

 X Vocabulary Study
(A2 – flexibility) Can expand learned phrases through 
simple recombinations of their elements. (p. 139)

 X Language in Use
(A2 – grammatical accuracy) Uses some simple structures 
correctly, but still systematically makes basic mistakes 
– for example tends to mix up tenses and forget to mark 
agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is 
trying to say. (p. 133)

 X Oral Skills
(A2 – addressing audiences) Can give a short, rehearsed, 
basic presentation on a familiar subject. (p. 74)

(A2 – understanding conversation between other speakers) 
Can generally identify the topic of discussion around him/
her that is conducted slowly and clearly. (p. 56)
(A2 – listening to audio media and recordings) Can 
understand and extract the essential information from 
short, recorded passages dealing with predictable everyday 
matters that are delivered slowly and clearly. (p. 59)

 X Writing
(A2 – overall written production) Can write a series of simple 
phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’. (p. 75)

 X Taking it Further
(A2 – overall reading comprehension) Can understand 
short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. (p. 60)
(A2 – sociolinguistic appropriateness) Can perform and 
respond to basic language functions, such as information 
exchange and requests and express opinions and attitudes 
in a simple way. (p. 138)

PLANO DE CURSO

Considerando as unidades e seções que compõem cada parte da obra (PART 1, PART 2 e PART 3) e o planeja-
mento bimestral, trimestral ou semestral adotado pelas escolas, propomos a divisão de conteúdos ao longo do 
ano letivo que apresentamos a seguir.

Sugestão de Cronograma por Bimestre
PART 1

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre

• Getting Ready for PART 1
• Unit 1

• Project 1 (seção Projects)
• Unit 2
• Review 1

• Studying for Enem 1
• Project 2 (seção Projects)
• Unit 3

• Unit 4
• Review 2
• Studying for Enem 2

PART 2

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre

• Getting Ready for PART 2
• Unit 5

• Project 3 (seção Projects)
• Unit 6
• Review 3

• Studying for Enem 3
• Unit 7 
• Project 4 (seção Projects)

• Unit 8
• Review 4
• Studying for Enem 4

PART 3

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre

• Getting Ready for PART 3
• Unit 9

• Unit 10 
• Review 5
• Studying for Enem 5

• Unit 11
• Project 5 (seção Projects)

• Unit 12
• Review 6
• Studying for Enem 6
• Project 6 (seção Projects)
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Sugestão de Cronograma por Trimestre
PART 1

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

• Getting Ready for PART 1
• Unit 1
• Project 1 (seção Projects)
• Unit 2 (até a seção Vocabulary Study)

• Unit 2 (a partir da seção Language in Use)
• Review 1
• Studying for Enem 1
• Project 2 (seção Projects)
• Unit 3

• Unit 4
• Review 2
• Studying for Enem 2

PART 2

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

• Getting Ready for PART 2
• Unit 5
• Project 3 (seção Projects)
• Unit 6 (até a seção  

Vocabulary Study)

• Unit 6 (a partir da seção Language in Use)
• Review 3
• Studying for Enem 3
• Unit 7

• Project 4 (seção Projects) 
• Unit 8
• Review 4
• Studying for Enem 4

PART 3

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

• Getting Ready for PART 3
• Unit 9
• Unit 10 (até a seção  

Vocabulary Study)

• Unit 10 (a partir da seção Language in Use)
• Review 5
• Studying for Enem 5
• Unit 11
• Project 5 (seção Projects)

• Unit 12
• Review 6
• Studying for Enem 6
• Project 6 (seção Projects)

Sugestão de Cronograma por Semestre
PART 1

1º semestre 2º semestre

• Getting Ready for PART 1
• Unit 1
• Project 1 (seção Projects)

• Unit 2
• Review 1
• Studying for Enem 1

• Project 2 (seção Projects) 
• Unit 3
• Unit 4

• Review 2
• Studying for Enem 2

PART 2

1º semestre 2º semestre

• Getting Ready for PART 2
• Unit 5
• Project 3 (seção Projects)

• Unit 6
• Review 3
• Studying for Enem 3

• Unit 7 
• Project 4 (seção Projects) 
• Unit 8

• Review 4
• Studying for Enem 4

PART 3

1º semestre 2º semestre

• Getting Ready for PART 3
• Unit 9
• Unit 10

• Review 5
• Studying for Enem 5

• Unit 11
• Project 5 (seção Projects) 
• Unit 12

• Review 6
• Studying for Enem 6
• Project 6 (seção Projects)
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Nesse planejamento, deve-se incluir ainda, a cri-
tério do professor, as atividades de avaliação (para 
as quais são apresentadas sugestões na seção 
Avaliação, neste Manual).

A seção Language Reference + Extra Practice, 
que é uma das seções finais do livro, retoma e sis-
tematiza os conteúdos gramaticais de cada unida-
de e também deve ser incluída no planejamento. 
Além de usar textos curtos para contextualizar a 
retomada dos tópicos gramaticais, explicações em 
português e quadros para sistematizá-los, a seção 
ainda oferece exercícios adicionais – tudo organi-
zado por unidade. Assim, a parte referente a cada 
unidade nessa seção pode ser utilizada logo após a 
realização dos exercícios propostos em cada seção 
Language in Use ou no momento em que o profes-
sor julgar mais apropriado fazer a revisão dos con-
teúdos gramaticais focalizados em cada unidade. 

Uma alternativa possível é usar a leitura dos con-
teúdos e a realização dos exercícios propostos em 
Language Reference + Extra Practice como atividade 
a ser realizada em casa pelos alunos, podendo, a 
critério do professor, fazer parte da avaliação for-
mativa dos alunos. Esses exercícios também podem 
ser feitos em duplas em sala de aula, por exemplo. 
Ao reunir os conteúdos gramaticais trabalhados em 
todas as unidades em uma única seção ao final do 
livro, pretendemos oferecer aos alunos um instru-
mento útil de consulta, referência e estudo, que pode 
ser trabalhado dentro do planejamento de diversas 
formas, em diferentes momentos.

Note-se também que, de acordo com os quadros 
apresentados, há dois projetos de natureza inter-
disciplinar (seção Projects) previstos para cada uma 
das três partes. As datas de apresentação dos pro-
jetos em grupo devem ser definidas pelo professor 
com seus alunos. Sugerimos que os alunos desenvol-
vam cada projeto proposto ao longo de, pelo menos, 
um mês, de forma concomitante a outras atividades 
propostas no livro.

Em relação à carga horária e à distribuição das 
seções de cada unidade por aula, consulte a próxima 
seção, Planejamento das Aulas.

PLANEJAMENTO DAS AULAS

Conforme já apresentado na seção anterior, 
Plano de Curso, a cada ano letivo, recomendamos 
trabalhar uma parte do livro (PART 1, PART 2, PART 3), 
que inclui uma seção Getting Ready, quatro unida-
des regulares, duas unidades de revisão (Review), 
duas seções de preparação para o Enem (Studying 
for Enem) e, de acordo com as possibilidades, dois 
projetos interdisciplinares (Projects).

Tomando-se por base uma escola regular de 
Ensino Médio com duas aulas de inglês por semana 
e uma média de oito aulas ao mês, sugerimos que 
cada unidade principal seja desenvolvida ao longo 
de sete aulas, seguidas de sete aulas para outras 
atividades e duas aulas para avaliações (ver seção 
Avaliação neste Manual para sugestões de instru-
mentos e procedimentos de avaliação). Os tempos 
que não serão utilizados para o trabalho com as 
unidades principais podem ser dedicados às seguin-
tes atividades: 

 X exercícios da seção introdutória Getting Ready;
 X exercícios da unidade de revisão (Review);
 X exercícios de compreensão escrita voltados para 
o Enem (Studying for Enem); 
 X exercícios da seção Language Reference + Extra 
Practice;
 X planejamento/apresentação de projeto interdisci-
plinar (Projects);
 X atividades adicionais (fotocopiáveis) disponíveis 
no Manual do Professor.

Para o desenvolvimento de cada unidade, sugeri-
mos que se utilize uma semana (ou duas aulas) para 
trabalhar a parte de compreensão escrita e de vo-
cabulário (incluindo o boxe Getting Started e as se-
ções Reading Comprehension e Vocabulary Study). Os 
exercícios da seção Vocabulary Study podem ser pas-
sados como trabalho de casa, a critério do professor.

Na semana seguinte, utilizam-se duas aulas para 
a correção do trabalho de casa, para a realização 
das atividades das seções Language in Use e Oral 
Skills. Cumpre destacar que, conforme já sugeri-
do neste Manual, logo após os exercícios da seção 
Language in Use, pode-se optar por explorar a parte 
da seção Language Reference + Extra Practice cor-
respondente à unidade principal em questão.  

Nas duas aulas seguintes, desenvolve-se a ativida-
de de Writing. Na primeira aula, os alunos são convi-
dados a identificarem as características do gênero em 
foco a partir da observação de textos e a conhecerem 
a atividade proposta de redação, considerando os ele-
mentos envolvidos no contexto de produção escrita 
em questão (quem escreve, o que escreve, para quem 
escreve, com que objetivo, em que suporte). Na segun-
da aula, após a realização da atividade em casa, são 
conduzidas as etapas de avaliação por pares, revisão 
e reescrita do texto. Finalmente, na outra aula, traba-
lha-se a seção Taking it Further e incentivam-se os alu-
nos a explorarem as fontes adicionais de informação 
indicadas em Recommended Resources.

Desse modo, sugerimos o desenvolvimento de 
cada unidade principal ao longo de sete aulas, con-
forme resume o quadro a seguir, mas sabemos que, 
dependendo das necessidades e interesses de cada 
turma, pode ser recomendável estender o tempo 
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de trabalho com alguma seção. Se a atividade de 
redação for feita em aula, por exemplo, mais uma 
aula será necessária para o desenvolvimento da se-
ção Writing. Em outras situações, um amplo debate 
sobre questões suscitadas pelo texto de Reading 
Comprehension pode implicar o acréscimo de mais 
uma aula para essa seção. Considerando o número 
de aulas disponível e o perfil dos alunos, cabe ao 
professor avaliar o contexto e fazer os ajustes ne-
cessários no planejamento de aulas. 

Plano de aulas para desenvolvimento  
de unidade principal

Aula 1
• Getting Started (Páginas de abertura)
• Reading Comprehension (Pre-Reading, 

Reading)

Aula 2
• Reading Comprehension (Post-Reading)
• Vocabulary Study

Aula 3 • Language in Use

Aula 4 • Oral Skills

Aula 5
• Writing (identificação de características do 

gênero em foco, apresentação da proposta 
de escrita)

Aula 6 • Writing (avaliação e reescrita dos textos)

Aula 7 • Taking It Further

AVALIAÇÃO

Por vezes, a avaliação é vista simplesmente 
como a atribuição de notas aos alunos. A função da 
avaliação, entretanto, não se restringe a constatar 
um certo nível do aluno, mas, ao contrário, infor-
mar, fundamentar e orientar a ação pedagógica. A 
avaliação inclui o acompanhamento crítico de todo 
o processo educativo, desde o planejamento à im-
plementação, sob a perspectiva dos diversos par-
ticipantes (professores, alunos e outros membros 
da comunidade escolar). Além disso, é fundamental 

construir e aplicar procedimentos de avaliação 
formativa de processo ou de resultado que levem 
em conta os contextos e as condições de aprendi-
zagem, tomando tais registros como referência 
para melhorar o desempenho da escola, dos pro-
fessores e dos alunos (BRASIL, 2018, p. 17).

Dessa forma, pode-se compreender melhor o 
processo de ensino-aprendizagem e propor ajus-
tes para aperfeiçoá-lo continuamente. Conforme 
Luckesi (1999, p. 81),

[...] a avaliação não seria tão-somente um instru-
mento para aprovação ou reprovação dos alunos, 
mas sim um instrumento de diagnóstico de sua 
situação, tendo em vista a definição de encami-
nhamentos adequados para a sua aprendizagem.

Sugerimos que, logo no início do ano letivo, seja 
conduzida uma avaliação diagnóstica para melhor 
caracterizar o contexto educacional e o perfil dos 
alunos, por meio de um levantamento de necessi-
dades, expectativas, possibilidades e limitações. Tais 
informações ajudarão a aprimorar o planejamento 
pedagógico e melhor adaptá-lo à realidade local. 
Ao longo do processo educativo, são recomenda-
das avaliações formativas para se obter uma melhor 
compreensão tanto das estratégias de aprendiza-
gem dos alunos quanto dos procedimentos de en-
sino adotados. A avaliação formativa corresponde 
a “avaliar os alunos no processo de ‘formar’ suas 
competências e habilidades com o objetivo de aju-
dá-los a continuar aquele processo de crescimento” 
(BROWN, 2004, p. 6; tradução livre). Ao final de cada 
uma das etapas do curso, são indicadas avaliações 
somativas para verificar os resultados atingidos. De 
acordo com Brown (2004, p. 6), 

A avaliação somativa objetiva medir, ou resumir, 
o que um aluno apreendeu e geralmente ocorre 
no final de um curso ou unidade de instrução. 
A somatória do que um aluno aprendeu implica 
olhar para trás e fazer um balanço de quão bem 
esse aluno alcançou objetivos, mas não indica 
necessariamente o caminho para o progresso 
futuro (tradução livre).

Fazendo uso de diferentes tipos de avaliação, o 
professor pode (e deve) utilizar as informações do 
processo avaliativo para efetuar mudanças em sua 
prática. Essa, entretanto, não é uma tarefa exclu-
siva do professor. É fundamental levar os alunos 
a perceberem que as avaliações podem ser muito 
úteis para orientá-los quanto a modos de tornar 
seu processo de aprendizagem mais produtivo. 
Para isso, é necessário orientar os alunos a consi-
derarem não apenas as suas notas, mas também 
a buscarem identificar seus pontos fortes e fracos 
e as possíveis formas de superarem dificuldades 
com o apoio do professor e dos colegas.

Além de incentivar os alunos a se beneficiarem 
das informações obtidas pelas diferentes avaliações, 
é fundamental incluir a perspectiva deles desde o iní-
cio do processo. O engajamento dos alunos no pro-
cesso avaliativo faz com que eles se sintam corres-
ponsáveis por sua aprendizagem e se tornem mais 
autônomos. Sugerimos, portanto, que sejam criadas 
oportunidades para os alunos refletirem sobre seu 
próprio processo de aprendizagem e se posicionarem 
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em relação às práticas pedagógicas adotadas, o que 
pode ser feito periodicamente (uma vez por mês ou 
a cada dois ou três meses) por meio de conversas, 
questionários, relatos, entre outros instrumentos.

Para favorecer a participação dos alunos no 
processo de avaliação contínua, conforme já 
mencionado neste Manual, a cada duas unidades, 
na última página de cada unidade de revisão, o 
Livro do Estudante traz a seção Thinking about 
Learning, que apresenta quadros para ajudar 
os alunos a conduzirem uma autoavaliação. No 
quadro How well can you do this?, os alunos 
são convidados a avaliarem, a partir dos itens 
organizados por categorias (Reading, Writing, 
Listening, Speaking, Grammar) e relacionados às 
duas unidades anteriores (e, no caso das Reviews 
1, 3 e 5, à respectiva seção Getting Ready também), 
o que já são capazes de fazer em língua inglesa 
(very well, well ou not so well). O quadro What 
learning resources have I used in [...] and [...]? 
leva os alunos a pensarem sobre os recursos de 
aprendizagem que têm utilizado e, indiretamente, 
estimula-os a ampliarem e diversificarem o uso 
de tais recursos. Finalmente, o quadro What can 
I do to improve my learning? incentiva os alunos 
a planejarem sua aprendizagem, desenvolvendo 
sua autonomia.

Conforme já descrito neste Manual, as unida-
des de revisão (Review) também trazem seções 
com atividades de compreensão escrita (Reading 
Comprehension) e exercícios sobre aspectos gra-
maticais (Language in Use), que podem ser utiliza-
dos como instrumento de avaliação formativa e de 
autoavaliação de diferentes formas. Os alunos po-
dem fazer os exercícios em casa ou em aula e, no 
momento da correção, o professor poderá incentivar 
o envolvimento de todos na discussão sobre como 
chegar a respostas adequadas e como aprender 
com eventuais erros. Os exercícios também podem 
ser respondidos em folha separada a ser entregue 
ao professor. Pode-se ainda solicitar aos alunos que 
indiquem os exercícios que eles consideram mais 
fáceis e mais difíceis como forma de identificar os 
conteúdos e habilidades que talvez precisem de expli-
cação ou prática adicional. A partir disso, estratégias 
e atividades podem ser propostas aos alunos para 
ajudá-los a superar as dificuldades encontradas em 
cada unidade. Essas sugestões também são válidas 
para a seção Atividades Adicionais (Fotocopiáveis), 
disponível no Manual do Professor, que traz ativida-
des adicionais de compreensão escrita e de vocabu-
lário. Dessa forma, o objetivo é que o instrumento de 
avaliação não sirva apenas para indicar o que o aluno 
não sabe, mas se torne um ponto de partida para o 
aprimoramento e a promoção da aprendizagem. Isso 

também se aplica à seção Thinking about Learning, 
que busca favorecer a participação dos alunos no 
processo de avaliação e desenvolver sua autonomia e  
seu protagonismo.

Além das unidades de revisão e da seção 
Atividades Adicionais (Fotocopiáveis), a avaliação 
pode incluir, a critério do professor, a realização de 
outras atividades propostas nas unidades principais 
(por exemplo, atividades da seção Writing), ativida-
des extras sugeridas em notas para o professor ao 
longo do livro, projetos interdisciplinares (Projects) 
e outros trabalhos em grupo, além da aplicação de 
testes e provas, que oferecem uma medida mais ob-
jetiva de aprendizagem.

Cumpre destacar ainda que o quadro Think about 
it!, apresentado ao final de cada projeto interdiscipli-
nar, traz perguntas em português para ajudar os alu-
nos a refletirem sobre as diferentes etapas de desen-
volvimento do projeto, incentivando uma postura de 
avaliação e autoavaliação contínuas. Ao serem convi-
dados a avaliar o projeto desenvolvido, os alunos são 
incentivados a compartilhar suas impressões sobre 
o impacto do projeto neles mesmos, na escola e na 
comunidade, além de falar sobre o que aprenderam 
com o desenvolvimento do projeto e como podem 
utilizar esse conhecimento em suas vidas.

Os trabalhos realizados ao longo do curso (in-
cluindo atividades de aula e de casa, projetos, ano-
tações etc.) podem ser agrupados em uma pasta 
para criar um portfólio da produção de cada alu-
no. O portfólio é um instrumento de avaliação que 
pode ajudar a compreender melhor o percurso de 
aprendizagem do aluno e, tendo em vista que requer 
organização e reflexão, pode estimular uma postura 
mais autônoma por parte dos alunos. 

No caso do uso de testes e provas, recomen-
damos desencorajar nos alunos uma possível pos-
tura de preocupação excessiva apenas com o que 
eles acreditam ser necessário para obter uma boa 
nota. A utilização de diversas formas de avaliação 
pode ajudar a evitar esse tipo de comportamen-
to e levar os alunos a compreenderem a avaliação 
como um processo contínuo e fundamental para 
sua aprendizagem.

Para uma avaliação abrangente, é preciso consi-
derar também a perspectiva do professor, que deve 
avaliar tanto os resultados do seu trabalho quanto 
o processo de ensino-aprendizagem e seus méto-
dos de ação. Para tal, sugerimos que o docente ex-
perimente observar suas aulas e fazer anotações 
que possam ajudá-lo a refletir sobre sua própria 
prática e, se for o caso, transformá-la. Em suas 
anotações, o professor pode descrever tudo o que 
acontece e é dito em sala de aula e também registrar 
seus comentários e reflexões pessoais. A partir da 
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observação e descrição de suas aulas, o docente 
pode confrontar sua prática com os pressupostos 
teórico-metodológicos que ele deseja adotar e, se 
for o caso, buscar modificar essa prática para apri-
morá-la. Conversas com outros professores podem 
ser úteis para trazer novas perspectivas e contri-
buir para aprofundar esse processo de reflexão e 
reconstrução. Um professor pode, inclusive, assistir 
a aulas ministradas por um colega e ambos refleti-
rem juntos sobre essas aulas.

É importante que o professor busque superar 
a falta de tempo, o grande volume de trabalho e 
até mesmo o receio de se expor e se autoavaliar 
para assumir a postura de professor-pesquisador, 
que busca investigar e compreender melhor sua 
própria prática à luz de fundamentação teórica 
relevante para identificar não apenas limitações, mas 
principalmente possibilidades de reconstrução. Para 
que o professor tenha o embasamento necessário 
e se sinta mais seguro para avaliar seu contexto 
de atuação, incentivamos a leitura e a discussão de 
textos teóricos em grupos de professores como parte 
de um projeto de formação continuada do professor. 
A seção Sugestões de Leituras e Recursos Digitais 
deste Manual traz indicações de textos e sites que 
podem ser úteis nesse processo de formação e na 
prática pedagógica.

Em resumo, sugerimos a utilização, em dife-
rentes momentos do curso, de uma variedade de 
instrumentos e formas de avaliação que levem em 
consideração as perspectivas dos diferentes parti-
cipantes e incluam informações tanto sobre o pro-
duto quanto sobre o processo de aprendizagem. 
Recomendamos, ainda, que a avaliação seja con-
duzida de modo a propiciar o aperfeiçoamento da 
prática educacional, tendo em vista o contexto em 
que ela está inserida.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA

A avaliação deve ser um processo contínuo que 
oferece informações para o aperfeiçoamento do 
processo de ensino-aprendizagem. As perguntas 
a seguir podem ajudar você a refletir sobre os 
processos avaliativos em seu contexto de atuação 
docente.

• Como a avaliação é compreendida em seu 
contexto de atuação? Ela serve apenas para 
medir os resultados da aprendizagem

 ou ajuda professores e alunos a 
identificarem possibilidades de mudança 
para o aprimoramento do processo de 
ensino-aprendizagem? Que estratégias e 
instrumentos poderiam ser adotados em sua 
prática pedagógica para ampliar as funções do 
processo avaliativo? 

• Como os alunos participam do processo 
avaliativo em sua escola? Como eles são 
(ou poderiam ser) orientados a usarem 
informações obtidas pelas diferentes avaliações 
para tornar seu processo de aprendizagem 
mais produtivo? Como eles são (ou poderiam 
ser) convidados a refletirem sobre sua própria 
aprendizagem e sobre as práticas pedagógicas 
adotadas?

• Você acredita que buscar compreender melhor 
sua prática pedagógica à luz de fundamentação 
teórica relevante é um instrumento importante 
para sua formação continuada? Que recursos e 
estratégias poderiam ser utilizados para ajudar 
você a avaliar criticamente sua atuação docente 
e, se for o caso, transformá-la?  

ATIVIDADES ADICIONAIS 
(FOTOCOPIÁVEIS)

Nesta seção, sugerimos atividades adicionais (fo-
tocopiáveis) referentes a duas unidades principais 
de cada uma das três partes da obra. As atividades 
trazem textos de diferentes gêneros sobre temas re-
lacionados às unidades com questões de compreen-
são textual e de vocabulário (como inferência lexical 
e compreensão de grupos nominais). A partir desses 
textos, o professor pode, a seu critério, propor aos 
alunos novas discussões sobre assuntos já aborda-
dos, incluindo novas perspectivas sobre os temas e 
estabelecendo relações de intertextualidade com tex-
tos apresentados nas unidades. As atividades podem 
ser reproduzidas e distribuídas aos alunos para serem 
realizadas individualmente ou em duplas, em casa ou 
na escola, a critério do professor. Elas também po-
dem ser utilizadas como instrumentos de avaliação 
da aprendizagem dos alunos. Logo após as atividades 
aqui sugeridas, apresentamos o gabarito.
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https://staysafeonline.org/stay-safe-online/managing-your-privacy/privacy-tips-teens/

1 Write down ten cognates (transparent words) used in the text.

2  Answer the questions below.

a. How long can something stay online?

b. What is important to do before you tag a friend in a photo?

c. What can you do to limit what you share?

Read the text below and do exercises 1-4.

MANAGING YOUR PRIVACY

Privacy Tips for Teens

Share With Care
• What you post can last a lifetime: Before posting online, think about what others might learn about you 

and who might see it in the future – teachers, parents, colleges and potential employers. Share the best of 
yourself online.

• Be aware of what’s being shared: Be aware that when you post a picture or video online, you may also be 
sharing information about others or personal details about yourself like where you live, go to school or hang out.

• Post only about others as you would like to have them post about you: The golden rule applies online as 
well. Ask permission before you tag a friend in a photo.

• Own your online presence: It’s OK to limit who can see your information and what you share. Learn about 
and use privacy and security settings on your favorite online games, apps and platforms.

From: <https://staysafeonline.org/stay-safe-online/managing-your-privacy/privacy-tips-teens/>. Accessed on: June 8, 2020.
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3  Focus on the words in bold and choose the correct item that completes each sentence below.

a In “Share the best of yourself online.”, we can infer that share is equivalent to

I. [  ] comentar in Portuguese.

II. [  ] compartilhar in Portuguese.

b. In “Be aware of what’s being shared […]”, we can infer that aware means

I. [  ] conscious.

II. [  ] not conscious.

c.  In “[…] personal details about yourself like where you live, go to school or hang out.”, we can 
infer that like expresses

I. [  ] a comparison.

II. [  ] an exemplification.

d. In “The golden rule applies online as well.”, we can infer that as well is equivalent in meaning to

I. [  ] “too”.

II. [  ] “finally”.

e.  In “Ask permission before you tag a friend in a photo.”, we can infer that tag means

I. [  ] add a link to someone's profile from a photo on a website.

II. [  ] stop a particular person from being able to communicate with you.

4  Use verbs in the imperative from the text to complete the sentences below.

a.  before you post. 

b.  permission before tagging a friend.

c.  privacy and security settings to limit what you share.

Read the cartoon below and do exercises 5 and 6.

5  Choose the correct sentence about the text.

a. [  ] The character shares only the best of himself online.

b. [  ] The character posts everything about his life on the Internet.

6  In “Of course, a ‘profile’ only shows one side of a person.”, the humor is created because a specific 
word has two possible meanings (a short description of someone’s life; a side view of a person’s 
face). Based on the fragment, which word is it? 

From: <www.thecomicstrips.com/store/add.php?iid=178766>. Accessed on: June 10, 2020.
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https://counseling.northwestern.edu/blog/effects-social-media-teen-girls/

Read the text below and do exercises 1-4.

The Negative Effects of Social Media Use
While the long-term effects of an adolescence shaped by a constant online presence can’t be fully known yet, several 
researchers have tracked the browsing habits of young children and teens to determine if potentially negative mental health 
outcomes are related to online activity behaviors.

Cyberbullying
In a 2019 report from The Lancet Child & Adolescent Health on associations between social media use and mental 
health and well-being, researchers found cyberbullying and lack of sleep accounted for 60 percent of the connection 
between social media and psychological distress. For girls, social media use was inversely proportional to well-being.

Authors of the study also suggested that effects of social media use are due mostly to what screen time takes teens away 
from: sleep and exercise. According to the report, “interventions to promote mental health should include efforts to prevent 
or increase resilience to cyberbullying and ensure adequate sleep and physical activity in young people.”

Bullying has long been a source of psychological distress for adolescents.

“The difference between bullying now and bullying before social media … is that now there’s a record of it and access to 
it,” Frey said. As a result, a permanent record of bullying can continue to harm everyone involved long after it’s posted.

Depression
In a 2017 study published in Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, researchers found two types of 
reciprocal, depressive cycles related to using the social media platform Instagram: browsing and posting.

Instagram browsing was related to increases in adolescents’ depressed mood. Similarly, a teen’s initial depressed mood was 
also related to increases in Instagram posting. This makes for a painful cycle: The more you browse, the more depressed 
you are; the more depressed you are, the more you post. [...]

From: <https://counseling.northwestern.edu/blog/effects-social-media-teen-girls/>. Accessed on: June 8, 2020.

1 Answer the questions below.

a. According to a 2019 report, what accounts for 60% of the connection between social media 
and psychological distress?

b. According to the authors of a 2019 study, what does screen time take away from teenagers?

c. What’s the difference between bullying now and bullying before social media?
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d. According to a 2017 study, what was 
related to increases in teens’ depressed 
mood?

2   Write T (True) or F (False). Then correct 
each false statement with a fragment 
from the text.

a. [  ] The long-term effects of an 
adolescence shaped by a constant 
online presence is fully known.

b. [  ] A permanent record of bullying 
can continue to hurt people involved 
long after it’s posted on social media.

c. [  ] In a 2017 study, researchers found 
browsing and posting on Instagram are 
two types of reciprocal, depressive cycles.

3 Write down a noun phrase from the text 
that is equivalent in meaning to each 
item below. Then, underline its main 
word as in the example.

a. uma presença on-line constante  
“a constant online presence”

b. vários pesquisadores

c. os hábitos de navegação de crianças e 
adolescentes

d. resultados de saúde mental 
potencialmente negativos

e. uma fonte de sofrimento psicológico

4 Based on the definitions in the box, try to 
infer the meaning of the words in bold. 

I.  hurt someone
II.  make something certain to happen 

III. look at information on the Internet  
IV. the way you feel at a particular time  
V. the state of not having (enough of)  

something

a. “[…] researchers found cyberbullying 
and lack of sleep accounted for 60 
percent […]” 

b. “[…] ensure adequate sleep and 
physical activity in young people.” 

c. “[…] a permanent record of bullying can 
continue to harm everyone […]” 

d. “Instagram browsing was related  
to increases in adolescents’  
depressed mood.” 

e. “[…] The more you browse, the more 
depressed you are […]”
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SCHOOL:

TEACHER:EFR) DATE:

STUDENT: CLASS:

https://news.un.org/en/story/2017/10/567872-interview-fighting-girls-education-un-advocate-malala-yousafzai-finds-her

Read the text below and do exercises 1-4.

[...]  
UN News: What would you tell a young girl of eight or nine to 
inspire her to keep rising like you?

Malala Yousafzai: So I started speaking out when I was only 11 
years old, and I did not know if my voice would have any impact 
or not. But when I got attacked I realized that my voice was 
powerful, and it did reach to those people, and they were scared 
of my voice. So believe in your voice, believe in yourself, and 
always follow your dreams. Because especially young girls, they 
dream big but as they grow older they start underestimating 
themselves, they do not believe in themselves, they don’t dream 
big. So I would ask all young girls to dream big, as big as you can, and just follow your dreams and you can do anything.

UN News: You have shown tremendous courage, resilience. What within you gives you that power?

Malala Yousafzai: I have seen a lot in my life from terrorism, extremism, to then being attacked. And I was at the point where 
I had to make a decision [about] whether I want to continue my campaign for girls’ education or not. And I’ve been away from 
my home in Pakistan for a long time. So going through all these situations in my life, I’ve learnt that, now surviving that attack, 
this life is for a purpose and that is for the education of children. It’s only 70, 80 years that we live, and why not live it for a 
good purpose? Why not live it for a service that can help humanity, that can help the world. So I want to help as many girls as 
I can, to make sure they get quality education and achieve their dreams.

From: <https://news.un.org/en/story/2017/10/567872-interview-fighting-girls-education-un-advocate-malala-yousafzai-finds-her>. Accessed on: June 8, 2020.

1 Answer the questions below.

a. How old was Malala when she started speaking out?

b. When did she realize that her voice was powerful?

c. What would Malala ask all young girls?

d. What does she campaign for?
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4 Based on the definitions in the box, try to 
infer the meaning of the words in bold. 

I. understand a situation

II. accomplish; bring to a successful end

III. estimate at too low a value, rate, or  

the like

IV. give your opinion about something  

in public

a. “So I started speaking out when I was 
only 11 years old […]

b. “[…] I realized that my voice was 
powerful […]”

c. “[…] as they grow older they start 
underestimating themselves […]”

d. “[…] they get quality education and 
achieve their dreams.”

2 Read the fragments below and focus on 
the pronouns in bold. What/who do they 
refer to?

a. “But when I got attacked I realized 
that my voice was powerful, and it did 
reach to those people […]”

b. “[…] this life is for a purpose and that is 
for the education of children. It’s only 
70, 80 years that we live, and why not 
live it for a good purpose?”

3 Find an equivalent word in the text for 
each item below.

a. having great power or force; very 
effective 

b. come to somebody’s attention

c. ability to recover quickly from adversity

d. the feeling of being determined to do 
or achieve something 
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SCHOOL:

TEACHER: DATE:

STUDENT: CLASS:

www.reuters.com/article/us-health-teens-gaming/parents-think-teens-spend-too-much-time-playing-video-games-idUSKBN1ZJ25M

Read the text below and do exercises 1-5.

Parents think teens spend too much time playing video games
Lisa Rapaport

(Reuters Health) - Most American parents think their teens spend 
too much time playing video games, but many of them also believe 
this is typical adolescent behavior, a U.S. study suggests.

A whopping 86% of parents “agreed” or “strongly agreed” their 
teens spend too much time gaming, according to a new report 
from the University of Michigan’s C.S. Mott Children’s Hospital 
National Poll.

About 41% of teen boys and 20% of adolescent girls play video 
games every day, the poll found.  
[…]

“Although many parents believe video games can be good for teens, they also report a number of negative impacts 
of prolonged gaming,” says Mott Poll co-director and Dr. Gary Freed.

“Parents should take a close look at their teen’s gaming behavior and set reasonable limits to reduce harmful 
impacts on sleep, family and peer relationships and school performance,” Freed said.  
[…]

“Parents should monitor and set limits on their teens’ use of video games,” said Dr. Suzy Tomopoulos of NYU 
School of Medicine and Hassenfeld Children’s Hospital at NYU Langone in New York City.

“They should encourage other activities with peers and family more likely to support social development and 
learning,” Tomopoulos, who wasn’t involved in the study, said by email.  
[…]

SOURCE: bit.ly/38t7R0P University of Michigan's C.S. Mott Children's Hospital National Poll, online January 20, 2020.

From: <www.reuters.com/article/us-health-teens-gaming/parents-think-teens-spend-too-much-time-playing-video-games-idUSKBN1ZJ25M>.  
Accessed on: June 8, 2020.

1 Write T (True) or F (False). Then correct the false statements.

a. [     ] According to the study presented in the text, most parents think their teens play video 
games in exaggeration.
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b. [     ] The text is based on the results of 
a poll conducted by NYU.

c. [     ] The poll found that about 41% of 
teen girls and 20% of adolescent boys 
play video games every day.

d. [     ] Many parents are also conscious 
of the negative impacts of prolonged 
gaming.

2 Based on the text, complete the 
sentences below with Dr. Freed or Dr. 
Tomopoulos. 

a. According to , 
it is important that parents encourage 
their teens to do other activities with 
friends and family than gaming.

b. According to , 
many parents report a number of 
negative impacts of prolonged gaming.

3 Read the fragments below and focus on 
the pronouns in bold. What/who do they 
refer to?

a. “Most American parents think their 
teens spend too much time playing video 
games, but many of them also believe 
this is typical adolescent behavior […]”

b. “Although many parents believe video 
games can be good for teens, they also 
report a number of negative impacts of 
prolonged gaming […]”

4 Focus on the words in bold and choose 
the correct item that completes each 
sentence below.

a. In “A whopping 86% of parents […]”, we 
can infer that whopping means

I. [     ] extremely large.

II. [     ] extremely small.

b. In “Although many parents believe 
video games can be good for teens 
[…]”, we can infer that although is 
equivalent in meaning to

I. [     ] as a consequence.

II. [     ] despite the fact that.

c. In “[…] set reasonable limits to reduce 
harmful impacts on sleep […]”, we 
can infer that harmful is equivalent in 
meaning to

I. [     ] helpful.

II. [     ] damaging.

d. In “Parents should monitor and set 
limits on their teens’ use of video 
games”, we can infer that set is 
equivalent in meaning to

I. [     ] impose.

II. [     ] lower.

5 In “Parents should monitor and set limits 
on their teens’ use of video games”, what 
idea does should express?
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SCHOOL:

TEACHER:FR) DATE:

STUDENT: CLASS:

https://kidshealth.org/en/teens/test-anxiety.html

Read the text below and do exercises 1-4.

Test Anxiety
Reviewed by: Kathryn Hoffses, PhD

You've done all of your homework and studied hard, and you think you have a grip on the material. But then the day of the 
test comes. Suddenly, you blank out, freeze up, zone out, or feel so nervous that you can't get it together to respond to those 
questions you knew the answers to just last night.

If this sounds like you, you may have a case of test anxiety — that nervous feeling that people sometimes get when they're 
about to take a test.

It’s normal to feel a little nervous and stressed before a test. Just about everyone does. And a little nervous anticipation can 
actually help you do better on a test.

But for some people, test anxiety is more intense. The nervousness they feel before a test can be so strong that it interferes 
with their concentration or performance.

What Is Test Anxiety?

Test anxiety is actually a type of performance anxiety — a feeling someone might have in a situation where performance 
really counts or when the pressure’s on to do well. For example, a person might have performance anxiety just before trying 
out for the school play, singing a solo on stage, getting into position at the pitcher’s mound, stepping onto the platform in a 
diving meet, or going into an important interview.  
[…]

What Causes It?

All anxiety is a reaction to anticipating something stressful. Like other anxiety reactions, test anxiety affects the body 
and the mind.  
[…] 

Who’s Likely to Have Test Anxiety?

People who worry a lot or who are perfectionists are more likely to have trouble with test anxiety. People with these traits 
sometimes find it hard to accept mistakes they might make or to get anything less than a perfect score. In this way, even 
without meaning to, they might really pressure themselves. Test anxiety is bound to thrive in a situation like this.

Students who aren’t prepared for tests but who care about doing well are also likely to have test anxiety. If you know you’re 
not prepared, it’s a no-brainer to realize that you’ll be worried about doing poorly. People can feel unprepared for tests for 
several reasons: They may not have studied enough, they may find the material difficult, or perhaps they feel tired because 
didn’t get enough sleep the night before. […]

From: <https://kidshealth.org/en/teens/test-anxiety.html>. Accessed on: June 8, 2020.
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1 Write T (True) or F (False). Then correct 
the false statements.

a. [     ] It’s normal to feel a little nervous 
before a test.

b. [     ] Test anxiety is a type of 
performance anxiety.

c. [     ] Not all anxiety is a reaction to 
anticipating something stressful.

2 Answer each question below with a 
fragment from the text.

a. What is performance anxiety?

b. What are some examples of situations 
in which a person might have 
performance anxiety?

c. What does test anxiety affect?

d. Who is more probable to have test 
anxiety?

3 Find an equivalent word in the text for 
each item below.

a. quickly and unexpectedly (paragraph 1) 

b. full of stress or tension (paragraph 6) 

c. a problem or difficulty (paragraph 7)

d. grow, flourish (paragraph 7)

e. not prepared (paragraph 8) 

4 Based on the definitions in the box, try to 
infer the meaning of the words in bold.

I. in fact, really

II. forget something

III. control or power over something

IV. certain or extremely likely to happen

V. something that is very easy or obvious

a. “[…] and you think you have a grip on 
the material.”

b. “Suddenly, you blank out […]”

c. “And a little nervous anticipation can 
actually help you do better on a test.” 

d. “Test anxiety is bound to thrive in a 
situation like this.” 

e. “[…] it’s a no-brainer to realize that 
you’ll be worried about doing poorly.” 
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SCHOOL:

TEACHER: DATE:

STUDENT: CLASS:

www.theguardian.com/mental-health-supplement-2019/2019/may/17/social-media-only-exacerbates-pressure-on-body-image-its-time-to-take-a-break

Read the text below and do exercises 1-5.

Social media only exacerbates pressure on  
body image – it's time to take a break

The pressure to conform to unrealistic standards takes its 
toll across a variety of age groups – but it’s young people, 
via social media, who are particularly vulnerable 

Body image and mental health have a big impact on each 
other. Young people tell us that worries about their appearance 
can go hand in hand with times when they’re struggling to 
cope, while when they’re feeling mentally well, their body image 
can be in a good place too. Body image is how we think and 
feel about ourselves physically, and how we believe others see 
us, and this can fluctuate depending on things that happen to 
us throughout our lives.

As a teenager, it’s common to become more aware of your body and to start feeling more self-conscious. Things that can 
make you feel good about yourself – like your relationships with others, doing things that you love, or being praised for things 
you’re good at – can build up your self-esteem and make you feel positive about the way you look.

There are also external factors that can affect body image, including what you see in the media and reflected around you. 
When you start to feel bad about yourself, it can be easy to feel bad about your body, compare what you look like with 
others, or hold yourself to unrealistic standards.

It’s important for young people to develop an internal voice that helps them build a positive, honest sense of self, without 
focusing too much on just one area. […]

From: <www.theguardian.com/mental-health-supplement-2019/2019/may/17/social-media-only-exacerbates-pressure-on-body-image-its-time-to-take-a-break>. 
Accessed on: June 8, 2020.

1 Answer each question below with a fragment from the text.

a. What is body image?

b. What are some examples of things that can make you feel positive about the way you look?
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a. padrões irreais

b. preocupações sobre a aparência deles

c. uma voz interna

d. um senso positivo, honesto de si 
mesmo/a

5 Focus on the words in bold and choose 
the correct item that completes each 
sentence below.

a. In “[…] worries about their appearance 
can go hand in hand with times […]”, 
we can infer that go hand in hand 
means

I. [     ] always holding each other’s 
hand.

II. [     ] always happening or being 
done together.

b. In “[…] when they’re struggling to cope 
[…]”, we can infer that struggle means

I. [     ] stop doing a regular activity.

II. [     ] try very hard to do something 
when it is difficult.

c. In “[…] can build up your self-esteem 
[…]”, we can infer that the multi-word 
verb build up means

I. [     ] increase.

II. [     ] decrease.

2 Write T (True) or F (False). Then correct 
the false statements.

a. [     ] Body image can change 
depending on things that happen to us 
throughout our lives.

b. [     ] As a teenager, it’s common to 
become more conscious of your body.

c. [     ] Unrealistic standards that the 
media promotes is an example of 
internal factor that can affect body 
image.

3 Read the fragments below and focus on the 
pronouns in bold. What do they refer to?

a. “[…] Body image is how we think and 
feel about ourselves physically, and 
how we believe others see us, and this 
can fluctuate depending on things that 
happen to us throughout our lives.”

b. “It’s important for young people to 
develop an internal voice that helps 
them build a positive, honest sense of 
self […].”

4 Write a noun phrase from the text that 
is equivalent in meaning to each item 
below. Then, underline its main word as 
in the example.

“unrealistic standards”
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Respostas das Atividades  
Adicionais (Fotocopiáveis)

 PART 1, UNIT 1 
1. Possible answers: privacy, post, future, potential, 

video, information, personal, details, permission, 
photo, presence, limit, security, favorite, platforms.

2. a. A lifetime.; b. Ask permission.; c. Use privacy 
and security settings (on your favorite online 
games, apps and platforms).

3. a. II; b. I.; c. II; d. I.; e. I
4. a. Think; b. Ask; c. Use
5. a
6. profile

 PART 1, UNIT 3 
1. a. Cyberbullying and lack of sleep.; b. Sleep and 

exercise/physical activity.; c. Now there’s a record 
of it and access to it. (A permanent record of 
bullying can continue to harm everyone involved 
long after it’s posted.); d. Instagram browsing.

2. a. F. “[...] the long-term effects of an adolescence 
shaped by a constant online presence can’t be 
fully known yet [...]”; b. T; c. T

3. b. “several researchers”; c. “the browsing habits 
of young children and teens”; d. “potentially 
negative mental health outcomes”; e. “a source 
of psychological distress”

4. a. V; b. II; c. I; d. IV; e. III 

 PART 2, UNIT 6 
1. (She was only) 11 years old.; b. When she got 

attacked.; c. To dream big (, as big as they can, 
and just follow their dreams).; d. Education/girl’s 
education/the education of children.

2. a. “my voice”; b. “this life”
3. a. powerful; b. reach; c. resilience; d. purpose 
4. a. IV; b. I; c. III; d. II

 PART 2, UNIT 8 
1. a. T; b. F. The text is based on the results of a poll 

conducted by the University of Michigan (’s C.S. 
Mott Children’s Hospital National Poll).; c. F. The 
poll found that about 41% of teen boys and 20% 
of adolescent girls play video games every day.; 
d. T

2. a. Dr. Tomopoulos; b. Dr. Freed
3. a. “spend too much time playing video games”; b. 

“many parents”
4. a. I; b. II; c. II; d. I
5. Advice./Recommendation./Suggestion.

 PART 3, UNIT 10 
1. a. T; b. T; c. F. All anxiety is a reaction to anticipating 

something stressful.
2. a. “a feeling someone might have in a situation 

where performance really counts or when the 
pressure’s on to do well.”; b. “before trying out for 
the school play, singing a solo on stage, getting 
into position at the pitcher’s mound, stepping 
onto the platform in a diving meet, or going into 
an important interview.”; c. “test anxiety affects 
the body and the mind.”; d. “People who worry a 
lot or who are perfectionists are more likely to 
have trouble with test anxiety.” and “Students 
who aren’t prepared for tests but who care about 
doing well are also likely to have test anxiety.”

3. a. suddenly; b. stressful; c. trouble; d. thrive;  
e. unprepared

4. a. III; b. II; c. I; d. IV; e. V

 PART 3, UNIT 12 
1. a. “Body image is how we think and feel about ourselves 

physically, and how we believe others see us”; b. “your 
relationships with others, doing things that you love, or 
being praised for things you’re good at”

2. a. T; b. T; c. F. Unrealistic standards that the media 
promotes is an example of an external factor that 
can affect body image.

3. a. “Body image”; b. “young people”
4. b. “worries about their appearance”; c. “an 

internal voice”; d. “a positive, honest sense of 
self”

5. a. II; b. II; c. I

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Nesta seção, apresentamos sugestões para 
ampliação de atividades propostas no livro e in-
formações de natureza cultural e/ou linguística 
relacionadas a assuntos, pessoas, palavras ou 
expressões abordados ao longo da obra, a serem 
compartilhadas com os alunos, a critério do pro-
fessor. Para cada item aqui apresentado, indicamos 
a unidade, seção e/ou boxe, o número da página e, 
se for o caso, do exercício ao qual o item se refere.

Getting Ready for PART 1

Ellen MacArthur page 12, exercise 6

Dame Ellen MacArthur é uma navegadora bri-
tânica e a pessoa mais rápida a fazer a circum-na-
vegação no globo em 2004. É fundadora da Ellen 
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MacArthur Cancer Trust, um fundo que visa levar 
jovens que sofreram de câncer e leucemia para na-
vegarem no mar. Por causa das competições em que 
participou, Dame Ellen percebeu a importância de 
cuidar dos recursos naturais, já que a vida no mar 
não permite levar grande quantidade de suprimen-
tos. Assim, em 2010, ela fundou a Ellen MacArthur 
Foundation, que promove a economia circular.

Fonte: <www.ellenmacarthur.com> (em “Ellen Bio”). Acesso em: 30 jun. 2020.

Sylvia Earle page 12, exercise 8

Sylvia Earle é oceanógrafa e pesquisadora de al-
gas marinhas. Foi uma das primeiras pessoas a usar 
o equipamento de mergulho autônomo (conhecido 
como SCUBA – self-contained underwater breathing 
apparatus). Suas pesquisas a levaram para várias 
partes do mundo e, nos anos 1970, iniciou uma par-
ceria com a National Geographic Society, produzindo 
livros e filmes sobre a vida marinha. Em 1970, liderou 
a primeira equipe exclusivamente feminina de mergu-
lhadoras para participar de um projeto (Tektite II) de-
senvolvido para explorar o ambiente marinho e testar 
a viabilidade de hábitats em águas profundas. A equi-
pe investigou os efeitos à saúde de se viver em estru-
turas subaquáticas por um longo período de tempo e 
observou os efeitos da poluição em recifes de corais 
em primeira mão. Na década de 1990, foi a primeira 
mulher a ocupar o cargo de cientista-chefe da NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration). 
Ao longo de sua carreira, publicou vários livros e mais 
de cem artigos científicos. Seus livros e documentá-
rios foram produzidos para aumentar a conscientiza-
ção das pessoas sobre as ameaças que a sobrepesca 
e a poluição representam para os oceanos.

Fonte: <www.britannica.com/biography/Sylvia-Earle>.  
Acesso em: 30 jun. 2020.

Unit 1
Think about it! page 27

Após discutir os resultados de uma pesquisa so-
bre cyberbullying, realizada com adolescentes nos 
Estados Unidos, convide os alunos a fazerem um 
levantamento dos diferentes tipos de cyberbullying 
que os próprios alunos (da turma, da série e/ou da 
escola) acreditam ser mais comumente enfrentados 
por jovens no Brasil. Nesse levantamento, podem-se 
incluir ainda as formas de combate ao cyberbullying 
que os alunos consideram mais importantes. 
Podem-se fazer comparações dos resultados entre 
os gêneros e também entre as diferentes faixas etá-
rias, se for o caso. Com base nessas propostas, o/a 
professor(a) de Inglês pode criar aulas em conjunto 
com os professores de Português e de Matemática 
para auxiliarem os alunos, respectivamente, na 
elaboração do questionário e na organização dos 

resultados em porcentagens e gráficos. Finalmente, 
pode-se propor um debate com toda a comunidade 
escolar sobre cyberbullying e as possíveis formas 
de prevenção.

Unit 2
Think about it! page 32

Ao explorar as perguntas do boxe Think about it!, 
comente com os alunos alguns exemplos de medidas 
praticadas por algumas empresas para diminuir o 
uso de plástico (<http://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/25485/plastic_alternative.
pdf?sequence=1&isAllowed=y>, acesso em: 30 jun. 
2020) e investimentos em pesquisa para a utilização 
de plásticos biodegradáveis (<https://jornal.usp.br/
ciencias/ciencias-ambientais/usp-produz-plastico-
100-biodegradavel-com-residuos-da-agroindustria>, 
acesso em: 30 jun. 2020). Os conteúdos disponíveis 
nesses links podem servir de subsídios para auxiliar 
a criação de aulas e/ou atividades em conjunto com 
o/a professor(a) de Biologia.

Vocabulary Study page 33, poster

Para ampliar a exploração do cartaz, pergunte 
aos alunos quais são os recursos usados para cha-
mar a atenção do leitor. Espera-se que eles apontem, 
por exemplo, o uso de ilustrações, de fontes de ta-
manhos e cores diferentes e a disposição dos ele-
mentos verbais e não verbais. Finalmente, pergunte 
aos alunos quem é o responsável pela publicação do 
cartaz e onde se pode obter informações adicionais 
sobre a redução do uso de plástico. Eles devem iden-
tificar que é o Tamworth Borough Council e que in-
formações podem ser obtidas em <www.tamworth. 
gov.uk/wasteless> (Acesso em: 30 jun. 2020). 
Aproveite para comentar que o domínio desse site 
indica que é um site governamental (.gov) do Reino 
Unido (.uk). Explique que Tamworth é uma cidade 
do Reino Unido com cerca de 77.000 habitantes, de 
acordo com o censo de 2011 (<www.tamworth.gov.
uk/about-us>) (Acesso em: 30 jun. 2020).

Taking it Further page 40, abstract

Para ampliar a exploração do texto, pergunte aos 
alunos: quais são os nomes dos autores; em qual 
revista científica e em qual ano o texto foi publicado; 
e quem deve ser o público-alvo do texto e do artigo 
científico que ele resume. Eles devem identificar que 
os autores são Chae Y e An YJ, que o texto foi pu-
blicado na revista Environmental Pollution em 2018 e 
indicar que o provável público-alvo são estudantes e 
pesquisadores da área de meio ambiente, especial-
mente aqueles interessados em poluição do solo por 
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plástico. Destaque que estudantes universitários 
costumam ter de ler abstracts e artigos científicos e 
que os resultados das pesquisas são fundamentais 
para ajudar na solução de vários problemas enfren-
tados pela sociedade.

Think about it! page 41

Após discutir sobre a poluição por plástico no 
mar e no solo, convide os alunos a organizarem 
um debate com toda a comunidade escolar sobre 
o tema. Nessa ocasião, os cartazes elaborados na 
seção Writing podem ser expostos. Os professores 
de Biologia e Geografia podem auxiliar fazendo (ou 
convidando outros profissionais para fazerem) bre-
ves apresentações no dia do evento. Ao final do de-
bate, toda a comunidade pode definir ações concre-
tas a realizar para a redução de consumo de plástico 
na escola e em suas residências. Essas ações devem 
ser registradas e avaliadas periodicamente.

Unit 3
Think about it! page 67

Após discutir as diferentes formas de acesso à in-
ternet, convide os alunos a fazerem um levantamen-
to da frequência e tempo de acesso à internet e dos 
diferentes usos dela feitos pelos alunos da turma, da 
série e/ou da escola. Pode-se também entrevistar 
professores e funcionários e fazer comparações dos 
resultados entre as diferentes faixas etárias. Com 
base nessas propostas, o/a professor(a) de Inglês 
pode criar aulas em conjunto com os professores 
de Português e de Matemática para auxiliarem os 
alunos, respectivamente, na elaboração do questio-
nário e na organização dos resultados em porcen-
tagens e gráficos. Finalmente, pode-se propor um 
debate sobre os usos da internet pela comunidade 
escolar e as possíveis formas de aprimorá-los.

Unit 4
Marta, Daniel Dias,  
Eduardo Kobra, Iza, Ingrid Silva,  
Juliana Paes, Gabriel Medina,  
Any Gabrielly, Alex Atala

pages 68/69

Marta, cujo nome completo é Marta Vieira da 
Silva, nasceu na cidade de Dois Riachos, em Alagoas, 
em 1986. Considerada a melhor jogadora de futebol 
do mundo, ganhou seis vezes o prêmio de Melhor 
Jogadora do Ano, concedido pela Fifa (Federação 
Internacional de Futebol).

Fonte: <www.britannica.com/biography/Marta>. Acesso em: 13 jul. 2020.

Daniel Dias nasceu em Campinas (SP) em 1988 
e é um atleta paralímpico recordista mundial em 
natação. Nasceu com má formação congênita nos 
membros superiores e na perna direita. Interessou-se 
pelo esporte após ver o nadador Clodoaldo Silva nos 
Jogos Paralímpicos de Atenas em 2004. Começou a 
competir em 2006 e, a partir de então, tem colecio-
nado medalhas. Até o momento, ganhou 24 medalhas 
em Paralimpíadas, sendo 14 de ouro.

Fontes: <http://danieldias.esp.br/daniel-dias/>; 
 <www.paralympic.org/daniel-dias>. Acesso em: 13 jul. 2020.

Eduardo Kobra nasceu em 1975 na periferia da 
cidade São Paulo. É um dos muralistas mais reco-
nhecidos em todo o mundo, com obras em vários  
países como Espanha, Estados Unidos, Índia, 
Emirados Árabes Unidos. É autodidata e desenvol-
veu sua arte a partir da observação de artistas como 
Banksy, Eric Grohe, Keith Haring e Diego Rivera.

Fonte: <www.eduardokobra.com/biografia/>. Acesso em: 13 jul. 2020.

IZA é o nome artístico da cantora brasileira Isabela 
Lima, que nasceu no Rio de Janeiro em 1990. Ganhou 
notoriedade ao postar na internet vídeos em que can-
tava. Além de cantora, IZA também é compositora, 
apresentadora e publicitária. Seu estilo musical é uma 
mistura de pop e R&B com toques de soul e blues. 

Fontes: <www.pensador.com/autor/iza/>;  
<www.warnermusic.com.br/noticia/177/iza_%7C_conheca_a_historia_

do_novo_talento_warner/>. Acesso em: 13 jul. 2020.

Ingrid Silva é uma bailarina brasileira de des-
taque internacional. Iniciou no balé aos oito anos 
participando de um projeto social e, aos 17, juntou-
-se ao Grupo Corpo como estagiária. Em 2007, ga-
nhou uma bolsa de estudos para o Dance Theatre of 
Harlem School em Nova Iorque. Em 2013, juntou-se 
à Dance Theatre Company e, desde então, tem tido 
uma carreira intenacional de sucesso. 

Fonte: <www.ingridsilvaballet.com/home-1>. Acesso em: 13 jul. 2020.

Juliana Paes é uma atriz brasileira que nasceu 
na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, em 1979. 
É muito famosa por seus papéis em telenovelas, mas 
também atuou no teatro e no cinema. Em 2017, foi no-
meada Defensora para a Prevenção e Eliminação da 
Violência contra as Mulheres da ONU Mulheres Brasil.

Fontes: <www.imdb.com/name/nm0655945/bio>; 
 <www.onumulheres.org.br/juliana-paes/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

Gabriel Medina é um surfista brasileiro que nas-
ceu em Maresias (SP) em 1993. Influenciado por seu 
pai, começou a surfar aos nove anos e, em 2009, 
tornou-se surfista professional. Em 2014, tornou-se 
o primeiro surfista brasileiro a ganhar o campeona-
to mundial e, em 2018, tornou-se bicampeão.

Fonte: <https://institutogm10.com.br/gabriel-medina-3/>.  
Acesso em: 13 jul. 2020.

Any Gabrielly, nascida na cidade de São 
Paulo em 2002, é uma cantora, dançarina, atriz, 
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dubladora e modelo brasileira. Ganhou populari-
dade ao representar o Brasil no grupo pop mundial 
Now United. Seu trabalho mais conhecido como du-
bladora foi a versão brasileira da animação Moana, 
na qual deu a voz à personagem-título. Participou 
também do seriado televisivo Buuu – Um Chamado 
Para a Aventura como a personagem Chica.

Fonte: <http://anygabriellyofficial.com/sobre/>. Acesso em: 13 jul. 2020.

Alex Atala nasceu na região da cidade de São 
Paulo em 1968. Seu contato com a culinária acon-
teceu durante uma viagem pela Europa. Iniciou sua 
carreira aos 19 anos na Bélgica e retornou ao Brasil 
em 1994. Em 1999, abriu o seu restaurante mais 
aclamado pela crítica, que o elevou à categoria dos 
melhores chefs do mundo. Sua cozinha é muito fo-
cada no uso de ingredientes tipicamente brasileiros 
e desconhecidos de grande parte do público.

Fontes: <www.starchefs.com/cook/chefs/bio/alex-atala>; 
 <www.finedininglovers.com/people/alex-atala>. Acesso em: 15 jul. 2020.

Vik Muniz page 75, exercise 4

Nascido em São Paulo, em 1961, Vik Muniz é um 
artista plástico brasileiro, fotógrafo e pintor, conhe-
cido por usar materiais inusitados, como lixo, poei-
ra, açúcar, chocolate líquido, doce de leite, ketchup 
e gel para cabelo, em suas obras. Em 1983, passou 
a viver e trabalhar em Nova Iorque. Seu processo 
de trabalho consiste em compor as imagens com os 
materiais, normalmente instáveis e perecíveis, sobre 
uma superfície e fotografá-las. Nessas séries, as fo-
tografias, em edições limitadas, são o produto final 
do trabalho. Em 2010, foi produzido o documentário 
Lixo Extraordinário sobre o seu trabalho com catado-
res de lixo de Duque de Caxias, município do estado 
do Rio de Janeiro. A filmagem recebeu um prêmio no 
Festival de Berlim na categoria Anistia Internacional 
e no Festival de Sundance.

Fontes: <www.escritoriodearte.com/artista/vik-muniz>;  
<www.e-biografias.net/vik_muniz/>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Think about it! page 75

Ao promover o debate proposto no boxe Think 
about it!, comente que o futebol feminino foi legalmente 
proibido no Brasil de 1941 a 1979. O decreto de 
número 3.199, de 1941, criou o Conselho Nacional de 
Desportos, que não permitia às mulheres a prática 
de desportos incompatíveis com as condições de 
sua natureza, o que incluía o futebol (para saber 
mais, consulte: <https://leiemcampo.blogosfera.uol.
com.br/2019/06/07/de-proibido-a-obrigatoriamente 
-incentivado-futebol-feminino-vai-para-onde>, acesso 
em: 30 jun. 2020). Pode-se discutir o preconceito 
sofrido pelas mulheres no futebol, geralmente causado 
pela ideia de incompetência e fragilidade fundada 

no discurso das diferenças biológicas. O artigo 
disponível em <www.seer.ufrgs.br/Movimento/article/
viewFile/30943/24406> (Acesso em: 30 jun. 2020), por 
exemplo, aborda essas questões. Pode-se argumentar 
também que a maioria das diferenças entre o futebol 
masculino e o feminino podem ser explicadas pelo fato 
de as mulheres terem de se adaptar a regras que são 
adequadas aos homens e suas características físicas. 
O artigo disponível em <www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6465549/> (Acesso em: 30 jun. 2020), 
por exemplo, fala da importância de se considerar 
diferenças antropométricas e fisiológicas antes de se 
tecerem críticas ao futebol feminino na comparação 
com o masculino. Para discutir diferenças em relação a 
aspectos como força, velocidade, entendimento tático, 
receptividade às orientações técnicas, abertura para 
o trabalho em equipe etc., pode-se consultar o artigo 
disponível em <www.fifa.com/womensworldcup/
news/dif ferences-between-men-and-women 
-football-1458638> (Acesso em: 30 jun. 2020). Em geral, 
as meninas começam a jogar futebol de forma séria com 
mais idade do que os meninos. A falta de investimento 
em categorias de base é uma das dificuldades 
enfrentadas por elas, que, às vezes, precisam jogar em 
times masculinos, como o caso relatado em <www.
youtube.com/watch?v=r4oNiwYy3sU> (Acesso em: 
30 jun. 2020). Com relação ao incentivo ao futebol 
feminino, podem ser observadas algumas ações 
institucionais. Em 2016, a FIFA lançou uma grande ação 
global de valorização do futebol feminino, colocando 
em seu estatuto que o esporte passava a ser prioridade 
na entidade. Por consequência, a Confederação  
Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF) passaram a obrigar 
os principais clubes a investirem na modalidade. De 
modo geral, a Copa do Mundo de Futebol Feminino 
da França, em 2019, foi um grande incentivo ao 
futebol feminino mostrando sua viabilidade (para 
mais detalhes, consulte: <https://leiemcampo.
blogosfera.uol.com.br/2019/07/07/copa-mostrou 
-futebol-feminino-e-viavel-e-a-lei-pode-ajudar/>, 
acesso em: 30 jun. 2020). Os conteúdos disponíveis 
nos links anteriores podem servir de subsídios 
para auxiliar a criação de aulas e/ou atividades em 
conjunto com o/a professor(a) de Educação Física.

Taking it Further page 80

Após conversar, ao longo da unidade, sobre bra-
sileiros com reconhecimento nacional e internacional, 
convide os alunos a organizarem uma exposição sobre 
brasileiros de renome, levando em conta a maior diver-
sidade possível de áreas de atuação. Oriente-os a incluí-
rem não apenas pessoas com grande visibilidade na mí-
dia, mas também aquelas que deram uma contribuição 
relevante para a sociedade, mas não são conhecidas 
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pelo grande público. Nessa ocasião, os perfis elabora-
dos na seção Writing podem ser utilizados para a con-
fecção de cartazes. Com base nessas propostas, o/a 
professor(a) de Inglês pode criar aulas em conjunto com 
os professores de Arte, Biologia, Geografia, Português 
e/ou História para auxiliarem os alunos, por exemplo, na 
identificação de personalidades das diferentes áreas do 
conhecimento a serem retratadas na exposição.

Review 2

Os Tuyuka,  
Paula Fernandes,  
Terezinha Guilhermina,  
Roberto Firmino

page 85, exercise 1

Os Tuyuka (também tuiúca) são um dos povos 
da família linguística Tukano Oriental do Noroeste 
Amazônico, habitando a fronteira entre o Brasil e a 
Colômbia. Eles autodenominam-se Ʉtapinopona, que 
significa "Filhos da Cobra de Pedra". Cultivam mandio-
ca brava (principal cultivo), cucura, pupunha, umari, 
banana, pimentas, abiu e vários outros tipos de tu-
bérculos e batatas. 
Fonte: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Tuyuka>. Acesso em: 30 jul. 2020.

Paula Fernandes é uma cantora, compositora e 
instrumentista nascida na cidade de Sete Lagoas, 
em Minas Gerais. Começou a cantar aos oito anos 
e, aos dez, lançou seu primeiro disco independente. 
Hoje, é referência musical, principalmente, no seg-
mento sertanejo. Ao longo de sua carreira, recebeu 
diversos prêmios, realizou várias turnês internacio-
nais e fez parcerias com grandes nomes da músi-
ca internacional como Plácido Domingo, Alejandro 
Sanz, Taylor Swift, Shania Twain.

Fonte: <www.paulafernandes.com.br/biografia.php>. Acesso em: 30 jul. 2020.

Terezinha Guilhermina é uma velocista nascida 
na cidade de Esmeraldas (MG) em 1978. Nasceu com 
retinose pigmentar, doença congênita que provo-
ca a perda gradual da visão. Ao longo de sua car-
reira como velocista, conquistou diversos prêmios 
como as medalhas de ouro nos 200 m rasos nas 
Olimpíadas de Pequim (2008) e nos 100 m e 200 m 
rasos em Londres (2012). A história de medalhas con-
tinuou no Rio 2016, com uma medalha de prata no 
revezamento 4x100 m rasos T11-T13 e uma medalha 
de bronze nos 400 m rasos.

Fonte: <http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/paraolimpiadas/
medalhistas/terezinha-guilhermina>. Acesso em: 30 jul. 2020.

Roberto Firmino é um jogador de futebol nas-
cido em Maceió, em Alagoas (AL) em 1991. O ata-
cante é um importante jogador da seleção brasilei-
ra e do Liverpool. O primeiro título na carreira do 
atleta aconteceu apenas na temporada 2018-2019, 

tendo grande destaque na vitoriosa campanha da 
Champions League. Firmino conquistou, ainda, a 
Supercopa da UEFA no ano de 2019.

Fonte: <https://sportbuzz.uol.com.br/personalidades/roberto-firmino-
jogador-de-futebol.html>. Acesso em: 30 jul. 2020.

Angélica Daas, 
Adriana Varejão

page 86, exercise 2

 
Angélica Daas é uma fotógrafa nascida no Rio 

de Janeiro. Ela é a criadora do Projeto Humanae, que 
reúne retratos que mostram a diversidade das cores 
humanas. Este projeto já foi exibido em mais de 30 
países, estando presente em seis continentes, e tem 
por objetivo questionar a forma como pensamos so-
bre a cor da pele e a identidade étnica. Atualmente, 
Angélica Daas mora em Madri (Espanha). 

Fonte: <www.humanae.org/about-us>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Para conhecer mais a fotógrafa Angélica Daas, 
sua história de vida e seu trabalho, recomendamos 
o seguinte vídeo: <www.youtube.com/watch?v= 
lAFpY6Pd86M> (Acesso em: 13 ago. 2020).

Adriana Varejão é uma artista plástica nascida 
no Rio de Janeiro, mas que teve passagem por di-
versas cidades, como Brasília, Nova Iorque e Ouro 
Preto. Nesta última, entrou em contato com a arte 
barroca, que influenciou fortemente seu traba-
lho. Suas obras já foram abrigadas tanto no Brasil 
(como no Centro Inhotim de Arte Contemporânea, 
em Inhotim, Minas Gerais) quanto em museus do 
exterior (Tate Modern, em Londres; Guggenheim, em 
Nova Iorque; e Tokyo’s Hara Museum, em Tóquio).

Fonte: <www.guiadasartes.com.br/adriana-varejao/obras-e-biografia>. 
Acesso em: 30 jun. 2020.

Para conhecer mais a artista e seu trabalho, re-
comendamos o seguinte vídeo: <www.youtube.com/
watch?v=9tVxGolW_GI> (Acesso em: 13 ago. 2020).

Studying for Enem 2

Simulado page 90, questão 5

Peça aos alunos que justifiquem por que as demais 
alternativas estão erradas. A alternativa a é incorreta 
porque, além de não haver, no texto, menção ao número 
absoluto de cientistas homens e mulheres no Brasil, a 
porcentagem de mulheres que publicam artigos cientí-
ficos no Brasil é de 49%, ou seja, não configura a maio-
ria, conforme indica o trecho “[...] Brazil and Portugal 
ranked highest in the percentage of female authors of 
scientific scholarly articles, with 49% of scientific scholarly 
articles in the two countries now written by women”. Esse 
trecho também mostra que a alternativa c está errada. 
A alternativa b é incorreta porque a porcentagem de 
11% mencionada no texto se refere ao crescimento da 
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proporção de mulheres que publicam artigos científi-
cos no Brasil nos 20 anos anteriores ao estudo (“The 
proportion of women who publish scientific articles […] 
rose 11% in Brazil over the past 20 years.”). O título do 
texto “[...] Brazil Now A Global Leader In Gender Equality 
In Science” indica que a alternativa d é incorreta.

Prova Anterior page 92, Tip

A partir do boxe Tip sobre relações entre aspectos 
verbais e visuais, comente com os alunos que saber que 
os esforços para se conter o aquecimento global cos-
tumam ser chamados de “guerra contra o aquecimento 
global” pode ajudá-los a compreender o texto. A partir 
desse conhecimento prévio e da compreensão dessa 
metáfora da guerra, pode-se entender que os soldados 
retratados na imagem representam todas as pessoas 
que lutam contra o aquecimento global e não sugerem 
a participação direta do Exército nessa luta (o que eli-
mina as alternativas c e e). Na manchete, por sua vez, 
a expressão “How to Win” sugere a crença na vitória, 
o que elimina a alternativa b. Além disso, a manchete 
focaliza a guerra contra o aquecimento global (“The War 
On Global Warming”), sem mencionar outras guerras, o 
que elimina a alternativa d. Assim, a alternativa a, que 
apenas menciona a metáfora da guerra, é a correta.

Unit 5

Ada Lovelace, Annie  
Easley, Marie Curie, Katia  
Krafft, Chien-Shiung Wu,  
Maryam Mirzakhani, Valentina  
Tereshkova, Shirley Ann  
Jackson, Celina Turchi 

pages 98/99

Ada Lovelace (1815-1852) foi uma matemática 
inglesa. Com o nome de nascimento de Augusta 
Ada Byron, era filha do famoso poeta Lord Byron 
e Annabella Milbanke Byron. Após seu casamento 
com William King, tornou-se Ada King, condessa de 
Lovelace. Foi educada por tutores e, em seguida, de 
forma autodidata, mas foi ajudada em seus estu-
dos avançados pelo matemático e lógico Augustus 
De Morgan, o primeiro professor de matemática da 
Universidade de Londres. Ada Lovelace criou um pro-
grama para o protótipo de computador digital de 
Charles Babbage e ficou conhecida como a primeira 
programadora computacional.

Fonte: <www.britannica.com/biography/Ada-Lovelace>.  
Acesso em: 30 jun. 2020.

Annie Easley (1933-2011) foi cientista da compu-
tação, matemática e cientista de foguetes estaduni-
dense, sendo uma das primeiras afro-americanas a 
trabalhar como cientista da computação na National 

Aeronautics and Space Administration (Nasa). Em 1955, 
Annie Easley começou sua carreira na Nasa, então 
National Advisory Committee for Aeronautics (Naca), 
como um computador humano realizando cálculos 
matemáticos complexos. Mais tarde em sua carreira 
na Nasa, assumiu a função adicional de conselheira 
de oportunidades iguais de emprego. Nessa função, 
ajudou os supervisores a abordar questões de gêne-
ro, raça e idade nas queixas de discriminação. Annie 
Easley se aposentou em 1989, após 34 anos na Nasa.

Fontes: <www.nasa.gov/image-feature/annie-easley-computer-scientist-
and-mathematician>; <www.encyclopedia.com/education/news-wires-

white-papers-and-books/easley-annie-j>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Marie Curie (1867-1934), nascida com o nome de 
Maria Salomea Skłodowska, foi uma cientista polone-
sa que se tornou um dos nomes mais importantes da  
ciência. Famosa por seu trabalho em radioativida-
de, ganhou duas vezes o Prêmio Nobel. Com Henri 
Becquerel e seu marido, Pierre Curie, recebeu o Prêmio 
Nobel de Física de 1903. Já em 1911, foi a única vencedo-
ra do Prêmio Nobel de Química. Marie Curie foi a pri-
meira mulher a ganhar o Prêmio Nobel e é a única mu-
lher a ter ganhado o prêmio em duas áreas diferentes.

Fonte: <www.britannica.com/biography/Marie-Curie>.  Acesso em: 30 jun. 2020.

Katia Krafft (1942-1991) era uma vulcanóloga fran-
cesa que dedicou sua vida a documentar vulcões e 
erupções vulcânicas em fotos e filmes. Katia e seu 
marido Maurice, também vulcanólogo, morreram em 
1991, após serem atingidos por um fluxo piroclástico, 
que é uma mistura de gás quente, rochas, matéria vul-
cânica e cinzas, no Japão. Ao longo de suas vidas, vi-
sitaram milhares de vulcões ao redor do mundo e tra-
balharam em favor da redução dos riscos vulcânicos. 

Fonte: <http://volcano.oregonstate.edu/who-were-maurice-and-katia-
krafft-how-did-they-die>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Chien-Shiung Wu (1912-1997) foi uma física chine-
sa, nascida em Xangai e radicada nos EUA, que fez 
grandes contribuições para a física nuclear. Imigrou 
para os EUA em 1936 e obteve o título de doutora 
pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Participou 
do Projeto Manhattan (programa de pesquisa para o 
desenvolvimento de bombas atômicas) e trabalhou 
com detectores de radiação. Após a Segunda Guerra 
Mundial, focou sua pesquisa em decaimento radioa-
tivo. Ganhou vários prêmios, incluindo o Prêmio Wolf 
de Física, em 1978.

Fontes: <www.britannica.com/biography/Chien-Shiung-Wu>; <www.
atomicheritage.org/profile/chien-shiung-wu>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Maryam Mirzakhani (1977-2017) foi uma matemáti-
ca iraniana e professora da Universidade de Stanford. 
Em 2014, tornou-se a primeira mulher e a primeira ira-
niana a receber a medalha Fields (prêmio concedido 
pela União Internacional de Matemática a pessoas 
com menos de 40 anos de idade). A citação de seu prê-
mio reconheceu “suas excelentes contribuições para 
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a dinâmica e geometria das superfícies de Riemann e 
seus espaços de módulos” (tradução nossa).

Fonte e trecho citado: <www.britannica.com/biography/Maryam-
Mirzakhani>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Valentina Tereshkova, nascida em 1937 na Rússia, 
foi uma cosmonauta e a primeira mulher a viajar para 
o espaço. “Em 16 de junho de 1963, ela foi lançada na 
espaçonave Vostok 6, que completou 48 órbitas em 
71 horas. No espaço, ao mesmo tempo, estava Valery 
F. Bykovsky, que havia sido lançado dois dias antes 
em Vostok 5; ambos desembarcaram em 19 de junho” 
(tradução nossa).

Fonte e trecho citado: <www.britannica.com/biography/Valentina 
-Tereshkova>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Shirley Ann Jackson, nascida nos Estados Unidos, 
em 1946, é uma física teórica com uma carreira de 
destaque que inclui cargos de liderança sênior na 
academia, governo, indústria e pesquisa. Foi uma 
das primeiras mulheres afro-americanas a receber o 
título de doutoramento em física nos EUA, além de ser 
a primeira afro-americana a receber um doutorado 
pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 
Além de sua contribuição para a ciência, foi muito 
comprometida em promover a justiça social e tra-
balhou para ampliar o acesso de negros ao MIT. Os 
inúmeros prêmios e trabalhos abrangentes de Shirley 
Jackson demonstram a capacidade de mulheres e mi-
norias de se juntar às fileiras de liderança em ciência 
e tecnologia, educação e políticas públicas.

Fontes: <www.womenofthehall.org/inductee/shirley-ann-jackson/>; 
<https://president.rpi.edu/president-biography>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Celina Turchi é uma médica e cientista brasileira 
que nasceu em Goiânia em 1952. Graduada em medici-
na pela Universidade Federal de Goiás (UFG), é mestre 
em epidemiologia pela Escola de Higiene e Medicina 
Tropical de Londres e doutora em Saúde Pública pela 
Universidade de São Paulo (USP). Em 2016, foi eleita 
uma das 10 personalidades do ano pela revista Nature 
devido à contribuição para a ciência de sua pesquisa 
sobre a relação entre o vírus da zika e a microcefalia 
em recém-nascidos. Atualmente, é pesquisadora da 
Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco.

Fonte: <https://www3.unicentro.br/petfisica/2019/10/21/celina-turchi/>.  
Acesso em: 30 jun. 2020.

Gertrude B. Elion page 99, Getting Started

Gertrude B. Elion (1918-1999) foi uma farmacolo-
gista estadunidense. Estudou na Hunter College em 
Nova Iorque, mas não conseguiu se graduar pelo fato 
de ser mulher. Trabalhou em alguns laboratórios e co-
meçou a trabalhar com George H. Hitchings. Juntos, 
desenvolveram vários medicamentos importantes no 
tratamento de doenças como leucemia, malária e her-
pes. Juntamente com George H. Hitchings e Sir James 
W. Black, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1988.

Fonte: <www.britannica.com/biography/Gertrude-B-Elion>.  
Acesso em: 30 jun. 2020.

Getting Started page 99, exercise 2

Com relação ao item c do exercício 2, incentive os 
alunos a fazerem pesquisas sobre o assunto. Algumas 
mulheres que se destacaram/destacam em Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática que poderiam 
ser mencionadas são Elizabeth Blackwell (física britâ-
nica, 1821-1910), Lise Meitner (física austríaca, 1878-1968), 
Duília de Mello (astrônoma e astrofísica brasileira, 1963), 
Mayana Zatz (bióloga molecular e geneticista brasileira, 
1947), Mae Jemison (engenheira, física e ex-astronauta 
estadunidense, 1956), Tu Youyou (química farmacêutica 
chinesa, 1930). Com relação ao item e do exercício 2, 
uma recomendação de leitura, caso deseje aprofundar 
a questão em sala de aula, é o relatório elaborado pela 
Unesco “Decifrar o código: educação de meninas e mu-
lheres em STEM”, disponível em <https://ead2.iff.edu.
br/pluginfile.php/138994/mod_resource/content/1/
Decifrar%20o%20CODIGO.pdf> (Acesso em: 30 jun. 
2020). A partir desse subsídio, o/a professor(a) de Inglês 
pode criar aulas em conjunto com professores das áre-
as de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e/ou de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Exercise 5 page 101

Ao corrigir o exercício 5, destaque para os 
alunos o boxe Tip e peça a eles que relacionem cada 
alternativa não selecionada a um trecho do texto, 
indicando as expressões e palavras-chave que os 
ajudaram a identificar esses trechos e, assim, eliminar 
alternativas de resposta. Espera-se que eles indiquem 
os trechos a seguir: a. (1920) “Many women gained the 
right to vote in the United States with the Nineteenth 
Amendment.”; b. (1833) “Oberlin College was the first 
college in America to admit women.”; d. (1964) “The Civil 
Rights Act made many forms of discrimination illegal, 
ending racial segregation in schools and workplaces 
and giving more opportunities to African-Americans.”; 
e. (1963) “The Equal Pay Act passed in America and 
stipulated that men and women should be paid equally 
for equal work. This law helps women to overcome the 
wage gap (the fight is ongoing)”. A partir da alternativa 
c, que é a resposta correta, aproveite para falar 
sobre a Lei Maria da Penha, sancionada no Brasil 
em 2006, com o objetivo de combater a violência 
doméstica. Maria da Penha Maia Fernandes, que 
inspirou a criação da lei, sofreu violência doméstica 
por anos, sobreviveu a duas tentativas de homicídio 
por seu marido, ficou paraplégica e lutou por justiça. 
Para saber mais sobre a lei e essa mulher, pode-se 
consultar <www.cnj.jus.br/lei-maria-da-penha> e 
<https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/LMP_pt.pdf> (Acesso em: 30 jun. 2020). A partir 
desses subsídios, o/a professor(a) de Inglês pode 
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criar aulas em conjunto com professores da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Language in Use page 105

Para explorar a compreensão do texto sobre 
Dr. Shirley Ann Jackson, recomendamos o seguinte 
exercício adicional:

Based on the previous text, choose the correct 
sentences about Dr. Jackson.

a. She hated mathematics when she was a child.
b. She completed her studies in the Physics area.
c. She was the first African-American woman to 

earn a doctoral degree from MIT.
Espera-se que os alunos assinalem os itens b e c.

Mary Anning,  
Maria Goeppert

page 106

 
Mary Anning (1799-1847) foi uma paleontólo-

ga inglesa que, ainda na infância, com seu irmão 
Joseph, descobriu o fóssil do Ichthyosaurus. Anos 
depois, ela descobriu fósseis de outros animais an-
cestrais. Tais descobertas contribuíram para os es-
tudos sobre espécies extintas e a teoria da evolução.

Fontes: <www.lymeregis.org/mary-anning.aspx>;  
<www.britannica.com/biography/Mary-Anning>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Maria Goeppert Mayer (1906-1972) foi uma fí-
sica nascida na Alemanha, cujos estudos sobre a 
estrutura do núcleo dos átomos lhe renderam, junto 
a Hans Jensen, o Nobel de Física em 1963, tornan-
do-se a segunda mulher a receber esse prêmio (a 
primeira foi Marie Curie, em 1903).

Fontes: <www.aps.org/publications/apsnews/200808/physicshistory.cfm>; 
<www.britannica.com/biography/Maria-Goeppert-Mayer>.  

Acesso em: 30 jun. 2020.

Unit 6

Malala Yousafzai, Han  
Hyun Min, BTS, Marley Dias,  
Maisa Silva, Sheku Kanneh-Mason

pages 112/113

 
Malala Yousafzai nasceu em 1997 e cresceu no Vale 

do Swat, no noroeste do Paquistão, controlado desde 
2007 pelo grupo extremista Talibã, que é contrário à 
educação feminina. “Filha do dono de uma escola que 
sempre incentivou sua filha a estudar, Malala viu seu 
direito à educação ameaçado em 2008, quando o líder 
talibã local exigiu que todas as escolas parassem de 
dar aulas a meninas por um mês. Seu pai foi um dos 
únicos a não cumprir a exigência” (tradução nossa).

Em 9 de outubro de 2012, aos 15 anos, Malala foi 
atingida na cabeça por um tiro quando voltava de 
ônibus da escola. Além dela, outras duas meninas fo-
ram baleadas. O ataque foi de responsabilidade do 

grupo extremista. Contrariamente às expectativas, 
Malala recebeu cuidados intensivos, sobreviveu e se 
mudou para o Reino Unido, onde continuou sua cam-
panha pela educação através do Fundo Malala, uma 
organização sem fins lucrativos de apoio educacional 
em comunidades ao redor do mundo. 

Em 2014, aos 17 anos, Malala ganhou o Prêmio 
Nobel da Paz junto com o indiano Kailash Satyarthi.

Fonte e trecho citado: <www.britannica.com/biography/Malala-Yousafzai>. 
Acesso em: 1º jul. 2020.

Han Hyun Min é um modelo, ator e personalidade de 
TV sul-coreano, nascido em 2001. Seu pai é de origem 
nigeriana e sua mãe nasceu na Coreia. Foi o primeiro 
modelo coreano de ascendência africana a desfilar nas 
passarelas na Coreia do Sul. Em 2017, ele entrou na lista 
da revista Time, como um dos 30 jovens mais influentes.

Fontes: <www.vogue.com/article/korean-model-hyun-min-han-biracial 
-seoul-fashion-week>; <https://channel-korea.com/african-korean-model 

-han-hyunmin/>. Acesso em: 1º jul. 2020.

BTS, um acrônimo de Bangtan Sonyeondan (ex-
pressão coreana que significa “escoteiros à prova de 
balas” – em inglês, bulletproof boy scouts) ou Beyond 
the Scene, é uma boyband sul-coreana que tem atraído 
fãs em todo o mundo desde sua estreia em 2013. Os 
membros do grupo são RM, Jin, SUGA, j-esperança, 
Jimin, V e Jung Kook. Considerados superastros glo-
bais, quebraram inúmeros recordes mundiais, lideran-
do importantes paradas musicais e esgotando ingres-
sos em turnês mundiais. Capaz de mobilizar milhões 
de fãs em todo o mundo (a que chamam de ARMY) por 
meio de atividades como a campanha Love Myself e o 
discurso da ONU Speak Yourself, o grupo foi indicado 
pela revista Time como uma das 100 personalidades 
mais influentes de 2019. A banda também recebeu inú-
meros prêmios de prestígio, como o Billboard Music 
Awards e o American Music Awards.

Fonte: <https://ibighit.com/bts/eng/profile/>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Marley Dias nasceu nos Estados Unidos em 4 
de janeiro de 2005. Em novembro de 2015, a jovem 
lançou a campanha #1000BlackGirlBooks, que é um 
movimento internacional para coletar e doar livros 
infantis que apresentam meninas negras como per-
sonagem principal. O objetivo era coletar 1.000 livros 
com protagonistas negras até fevereiro de 2016. A 
campanha viralizou, sendo amplamente divulgada 
em todo o mundo. Até 2019, Marley já tinha coletado 
mais de 12.000 livros. Marley Dias também escreveu 
e publicou o livro Marley Dias Gets It Done: And So Can 
You!, com o objetivo de mostrar às crianças de todo 
o mundo que seus desejos ou sonhos podem se tor-
nar realidade. Marley falou no White House’s United 
State of Women, ao lado de Michelle Obama, Oprah 
Winfrey e várias outras mulheres de destaque. Em 
2018, Marley foi reconhecida pela revista Time como 
uma das 25 adolescentes mais influentes.

Fontes: <www.marleydias.com/about/>; <www.classicghana.com/at 
-14-marley-dias-is-shaping-the-literary-world-with-her-amazing-books 

-on-black-girl-protagonists/>. Acesso em: 1º jul. 2020.
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Maisa Silva, nascida em 22 de maio de 2002, é uma 
apresentadora, influenciadora digital, atriz e canto-
ra brasileira. Foi descoberta aos três anos, quando 
participou de um quadro de calouros do Programa 
Raul Gil. Seu talento em se expressar fez com que ela 
fosse notada por outra rede de televisão, que a con-
tratou, com apenas cinco anos de idade, para ser uma 
das apresentadoras de vários de seus programas. 
Ganhou maior destaque com o quadro “Pergunte à 
Maisa”, no qual surpreendia o público com sua grande 
espontaneidade. Em 2011, deixou os programas para 
estrear como atriz em uma novela. Também foi estrela 
de filmes, como Tudo por Um Popstar e Cinderela Pop e, 
em 2019, começou a comandar seu próprio programa 
(Programa da Maisa). Nas redes sociais, tem grande 
número de seguidores.

Fontes: <www.imdb.com/name/nm5118473/>; <https://noticiasdatv.uol.com.
br/noticia/celebridades/poderosa-e-popular-por-que-maisa-silva-se 

-tornou-jovem-mais-querida-do-brasil-37048>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Sheku Kanneh-Mason, nascido em 4 de abril 
de 1999, é um violoncelista britânico que venceu a 
competição de jovens músicos da BBC em 2016 (BBC 
Young Musician). Ele foi o primeiro músico negro a 
vencer a competição desde seu lançamento em 1978. 
Sheku se tornou um nome conhecido internacional-
mente em maio de 2018, após tocar na cerimônia 
de casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle, 
quando foi assistido por quase dois bilhões de pes-
soas no mundo todo. Desde então, seu trabalho vem 
sendo reconhecido pela crítica e pelo público.

Fonte: <https://shekukannehmason.com>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Adut Akech page 113, Getting Started

Adut Akech nasceu em 25 de dezembro de 1999 
no Sudão do Sul (anteriormente parte do Sudão) e, 
após ter vivido no Quênia e na Austrália como refu-
giada, tornou-se uma modelo de sucesso e foi consi-
derada pela revista Time uma das adolescentes mais 
influentes de 2018. Adut Akech passou os primeiros 
oito anos de sua vida em um campo de refugiados no 
Quênia, antes de migrar para a Austrália, onde estu-
dou e ingressou em uma agência de modelos local. 
Hoje, é uma modelo muito requisitada para desfiles de 
marcas de alta costura e estampa capas de famosas 
revistas de moda. Apesar de sua fama no mundo da 
moda, continua profundamente consciente do mundo 
ao seu redor e quer usar sua voz e plataforma para 
criar mudanças positivas. Trabalhando com o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), Adut busca promover causas que apoiam 
refugiados em todo o mundo. 

Fontes: <https://edition.cnn.com/style/profiles/adut-akech>; <https://
models.com/models/adut-akech>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Amika George,  
Margielyn Arda Didal

pages 118/119, exercise 3

Amika George, nascida em 4 de outubro de 1999, 
é uma ativista britânica que, aos 17 anos, iniciou a 
campanha #FreePeriods, que solicita ao governo dar 
produtos menstruais gratuitamente para adolescen-
tes de famílias de baixa renda do Reino Unido. Desde 
então, “ela recebeu reconhecimento global por seu 
trabalho, incluindo o prêmio Goalkeepers concedido 
por Bill e Melinda Gates, em conjunto com as Nações 
Unidas, e foi listada pela revista Time como uma das 
25 adolescentes mais influentes do mundo” em 2018 
(tradução nossa).
Fonte e trecho citado: <www.freeperiods.org/about-us>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Margielyn Arda Didal, nascida em 19 de abril 
de 1999, é uma skatista de rua profissional filipina 
que ganhou fama quando competiu nos X Games 
Minneapolis 2018 e ganhou uma medalha de ouro 
nos Jogos Asiáticos de 2018.

Fontes: <www.rappler.com/sports/specials/asian-games/210674-margielyn 
-arda-didal-from-street-kid-to-asian-street-skate-champ>; <https://

streetleague.com/women/margiely-arda-didal/>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Writing page 122

Espera-se que os alunos observem a presença de 
um trecho que introduz a entrevista, contextualizan-
do-a e dando informações básicas sobre o entrevis-
tado, a fim de preparar os leitores para o que virá. 
Espera-se também que eles identifiquem os recursos 
usados para distinguir e separar claramente as per-
guntas das respostas, como o espaço entre elas e o 
uso de negrito para destacar as perguntas. Costuma-se 
também usar negrito e/ou itálico para destacar o 
nome de quem pergunta (o nome da revista ou jor-
nal, por exemplo) e do entrevistado. Com relação às 
perguntas, em geral, elas são curtas e construídas 
com uso de interrogativos como what, who, how, why, 
when, where etc. (para buscar informações de dife-
rentes tipos) e expressões como in your opinion e do 
you think (para conhecer o ponto de vista do entre-
vistado). Apesar de ser uma entrevista escrita, a lin-
guagem costuma ser informal e parecer com aquela 
usada na conversa oral, com o uso, por exemplo, de 
expressões como “So...” e “Well I think...” no início das 
frases, como se pode ver na entrevista com Malala.

Think about it! page 125

Para subsidiar o debate a ser realizado a partir das 
perguntas do boxe Think about it!, consulte o texto 
disponível em <www.significados.com.br/padrao-de 
-beleza/> (Acesso em: 1o jul. 2020), que apresenta o 
conceito de padrão de beleza, discute suas relações 
com a história e a mídia, faz críticas e aponta possíveis 
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consequências da imposição de padrões de beleza 
pela sociedade. A respeito de padrões de beleza mais 
inclusivos, consulte a matéria de revista disponível em 
<www.nationalgeographic.com/magazine/2020/02/
beauty-today-celebrates-all-social-media-plays-a 
-role-feature/> (Acesso em: 1o jul. 2020). A partir desses 
subsídios, o/a professor(a) de Inglês pode criar aulas 
em conjunto com professores da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas.

Review 3
Exercise 6 page 127

Destaque que os pronomes reflexivos indicam que 
a ação do sujeito reflete nele próprio. O trecho do 
item b, portanto, diz que as mulheres não devem se  
preocupar com questões externas ao lar. Os pronomes 
reflexivos em inglês são os seguintes: myself, yourself, 
himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. 
Eles se referem, respectivamente, aos seguintes pro-
nomes pessoais retos: I, you, he, she, it, we, you, they.

Think about it! page 127

Para conhecer o trabalho de algumas mulhe-
res brasileiras que contribuíram/contribuem para 
a construção da história e cultura da sociedade 
brasileira, visite <https://www.museus.gov.br/
wp-content/uploads/2019/06/Memoria-feminina-
mulheres-na-historia-historia-de-mulheres.pdf> 
(Acesso em: 11 jun. 2020).

Studying for Enem 3

Maya Angelou page 134

Maya Angelou (1928-2014) foi uma escritora,  
poeta, roteirista, atriz, cantora e ativista de direitos 
humanos nascida nos Estados Unidos. Aos 17, Maya 
tornou-se a primeira motorista de ônibus negra em 
São Francisco e tornou-se mãe solo ao dar à luz seu 
primeiro filho, em uma época em que isso não era co-
mum. Anos depois, tornou-se a primeira mulher negra 
a ser roteirista e diretora em Hollywood. Na década 
de 1950, quando surgiu com o pseudônimo “Maya 
Angelou”, afirmou-se como atriz, cantora e dançarina 
em várias montagens teatrais que percorreram o país. 
Nos anos 1960, tornou-se amiga de Martin Luther King 
Jr. e Malcolm X, trabalhando durante anos para o mo-
vimento dos direitos civis. Ainda nesse período, traba-
lhou e viajou pela África, como jornalista e professora, 
ajudando vários movimentos de independência africa-
nos. Em 1969, publicou seu primeiro livro, I Know Why 
the Caged Bird Sings, que recebeu excelentes críticas 
e se tornou o primeiro best-seller de não ficção escri-
to por uma mulher afro-americana. Ao final de sua 

carreira foi professora de história americana na Wake 
Forest University, Carolina do Norte, Estados Unidos, 
fazia excursões e dava palestras em vários lugares.

Fontes: <www.poetryfoundation.org/poets/maya-angelou>; <www.
britannica.com/biography/Maya-Angelou>; <www.biography.com/writer/

maya-angelou>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Unit 7
Gaby Amarantos page 138

Gaby Amarantos é o nome artístico de Gabriela 
Amaral dos Santos. Nascida em Belém (PA) em 1978, 
é cantora, compositora, atriz e apresentadora. Vinda 
de uma família de sambistas, começou a cantar aos 
15 anos e, aos 18, começou a se apresentar cantando 
clássicos da MPB. Foi uma das responsáveis pela 
difusão do tecnobrega, ritmo musical que se tornou 
popular na região Norte do Brasil.
Fonte: <www.letras.com.br/gaby-amarantos/biografia>. Acesso em: 30 jun. 2020.

Shankar  
Mahadevan, Lou Rawls

page 139, Getting Started

Shankar Mahadevan, nascido em 1967, é um dos 
mais renomados vocalistas e compositores indianos. 
Seu primeiro álbum, Breathless, lançado em 1998, trou-
xe-lhe fama instantânea, permanecendo no topo das 
paradas musicais indianas por 10 semanas. Pouco 
tempo depois, ele começou a trabalhar como um 
dos membros do bem-sucedido trio de compositores 
Shankar-Ehsaan-Loy. Com o tempo, tornou-se o prin-
cipal compositor de músicas para filmes indianos, ven-
dendo milhões de discos todos os anos. Como artista, 
Shankar é conhecido por seu estilo vocal dinâmico, 
com influências clássicas e por sua presença enérgica 
e envolvente no palco. Ele recebeu inúmeros prêmios 
das várias indústrias cinematográficas da Índia.
Fontes: <www.kennedy-center.org/artists/m/ma-mn/shankar-mahadevan/>; 

<www.laphil.com/musicdb/artists/3306/shankar-mahadevan>.  
Acesso em: 1º jul. 2020.

Lou Rawls (1933-2006) foi um cantor estaduni-
dense de música gospel, rhythm and blues e jazz. 
Dono de uma grande extensão vocal, começou a 
cantar aos sete anos na igreja em que frequentava. 
Ao longo de sua carreira, teve vários sucessos e re-
cebeu uma nomeação ao Grammy em 1989.

Fonte: <www.allmusic.com/artist/lou-rawls-mn0000233228/biography>. 
Acesso em: 1º jul. 2020.

Post-Reading page 142, exercise 10

Como exemplos de eventos de empoderamen-
to jovem no Brasil, pode-se citar Girls Rock Camp 
Brasil (<www.girlsrockcampbrasil.org>, acesso em: 
1o jul. 2020), que é um acampamento musical de fé-
rias, exclusivo para meninas, realizado em Sorocaba, 
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cuja missão é empoderar e promover a autoestima 
de meninas e mulheres por meio da educação mu-
sical, da criatividade, do pensamento crítico e da 
colaboração. Outro exemplo é a Conferência Virtual 
de Protagonismo Juvenil (<https://institutolampiao.
org/cpj>, acesso em: 1o jul. 2020), um evento on-line e 
gratuito voltado para o empoderamento jovem, com 
o objetivo principal de reunir jovens e especialistas 
de todas as realidades para difundir oportunidades 
de participação política, comunitária e acadêmica.

Alicia Keys page 143, exercise 2

Alicia Keys, cujo nome de nascimento é Alicia 
Augello Cook, nasceu nos Estados Unidos em 1981. 
Cantora, compositora, pianista e atriz, ela alcançou 
enorme sucesso no início dos anos 2000 com sua 
mistura de R&B (rhythm and blues) e soul music. Alicia 
Keys começou as aulas de piano aos sete anos. Seu 
álbum de estreia, Songs in A Minor (2001), ganhou dis-
co de platina cinco vezes e cinco prêmios Grammy. Ela 
continuou com álbuns de sucesso, como The Diary of 
Alicia (2003), As I Am (2007) e Girl on Fire (2009), que 
garantiram à artista mais prêmios Grammy.

Fontes: <www.britannica.com/biography/Alicia-Keys>; <www.biography.
com/musician/alicia-keys>. Acesso em: 11 jun. 2020.

Lauv page 147, exercise 4

Lauv, cujo verdadeiro nome é Ari Staprans Leff, é 
um cantor, compositor e produtor musical estaduni-
dense nascido em 1994. “Atraído pela música desde 
a infância, aprendeu vários instrumentos e estudou 
música formalmente antes de se formar em tecno-
logia musical pela Universidade de Nova Iorque. Seu 
amor por escrever canções lhe permitiu lançar alguns 
singles que se tornaram virais e aumentaram sua po-
pularidade” (tradução nossa). Seu single mais popular, 
The Other, repercutiu amplamente na internet. Entre 
suas canções mais populares, estão I Like Me Better, 
Come Back Home e Adrenaline. Seu primeiro álbum de 
estúdio, How I’m Feeling, foi lançado em 2020.

Fontes e trecho citado: <www.thefamouspeople.com/profiles/lauv-43849.
php>; <www.famousbirthdays.com/people/lauv.html>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Taking it Further page 150

Para ampliar a exploração do texto, peça aos 
alunos que identifiquem no texto “I Dance Because 
I Can” o trecho que apresenta as hipóteses formula-
das pelas pessoas na tentativa de identificarem as 
razões para Alice Sheppard dançar. Espera-se que 
eles indiquem o trecho “Of course, someone with your 
limitations must get enjoyment from moving; it must 
feel good, considering; movement probably even helps, 
right? Therapy?”. Comente com os alunos que essas 

hipóteses são suposições feitas com base em conhe-
cimentos e experiências prévias e não foram corro-
boradas pela própria Alice. Pergunte também por que 
eles acreditam que essas hipóteses costumam ser le-
vantadas. Eles podem apontar possíveis preconceitos 
com relação a pessoas com necessidades especiais. 

A partir do texto “I Dance Because I Can”, propo-
nha aos alunos um trabalho de pesquisa sobre dife-
rentes grupos de dança no Brasil, incluindo aqueles 
que têm participantes portadores de necessidades 
especiais. Os resultados dessa pesquisa podem ser 
divulgados para a comunidade de modo a promo-
ver o debate sobre a importância da dança como 
forma de inclusão social. Se possível, peça auxílio 
dos professores de Arte e Educação Física. 

Unit 8

Langston Hughes page 158

Langston Hughes (1902-1967) foi um escritor es-
tadunidense que se destacou como figura central do 
chamado Renascimento do Harlem (em inglês, Harlem 
Renaissance), o florescimento da vida intelectual, lite-
rária e artística negra que ocorreu na década de 1920 
em várias cidades estadunidenses, particularmente 
no Harlem, bairro de população majoritariamente 
afro-americana da cidade de Nova Iorque. “Um poe-
ta importante, Hughes também escreveu romances, 
contos, ensaios e peças de teatro. Ele procurou retra-
tar honestamente as alegrias e dificuldades da vida 
negra da classe trabalhadora, evitando tanto a ideali-
zação sentimental quanto os estereótipos negativos” 
(tradução nossa).

Fontes e trecho citado: <www.poetryfoundation.org/poets/langston 
-hughes>; <www.britannica.com/biography/Langston-Hughes>.  

Acesso em: 1º jul. 2020.

Para ler poemas de Langston Hughes, sugerimos 
o seguinte site: <www.poetryfoundation.org/poets/ 
langston-hughes#tab-poems> (Acesso em: 1o jul. 2020).

Alice’s Adventures in Wonderland page 161
 

Alice’s Adventures in Wonderland (em português, 
Alice no País das Maravilhas) é um famoso livro infantil 
escrito por Lewis Carroll e publicado em 1865. “Com seus 
contos e enigmas fantásticos, tornou-se uma das obras 
mais populares da ficção em inglês. Foi notavelmente 
ilustrado pelo artista britânico John Tenniel. A história 
se concentra em Alice, uma menina que adormece em 
um prado e sonha que entra por uma toca para seguir o 
Coelho Branco. Ela tem muitas aventuras maravilhosas, 
muitas vezes bizarras, com criaturas completamente 
ilógicas e muito estranhas, mudando de tamanho ines-
peradamente” (tradução nossa). A menina chega a ter 
a altura de uma casa e também encolhe até ter apenas 
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7 cm. Entre as suas aventuras, Alice participa de uma 
estranha festa interminável de chá com o Chapeleiro 
Maluco e a Lebre de Março. A certa altura da história, 
Alice é chamada como testemunha no julgamento do 
Valete de Copas, acusado de ter roubado as tortas da 
rainha. No entanto, quando a rainha exige que a menina 
seja decapitada, Alice percebe que os personagens são 
apenas um baralho e ela acorda de seu sonho.

Fonte e trecho citado: <www.britannica.com/topic/Alices-Adventures-in 
-Wonderland>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Henry van Dick page 162

Henry van Dick (1852-1933) foi um escritor e teólo-
go estadunidense. Foi professor de Literatura Inglesa 
na Universidade de Princeton e, em 1913, foi embai-
xador nos Países Baixos e em Luxemburgo. Escreveu 
pelo menos 12 livros, a maioria de caráter religioso.

Fonte: <www.newnetherlandinstitute.org/history-and-heritage/dutch_
americans/henry-van-dyke/>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Studying for Enem 4

William Carlos 
Williams, Robert Frost

page 172

William Carlos Williams (1883-1963) nasceu em 
Nova Jersey (EUA). Filho de pai inglês e mãe porto-
-riquenha, atuou como médico, além de ter sido en-
saísta e poeta. No âmbito da poesia, escreveu sobre 
temas americanos e liderou o movimento artístico 
modernista conhecido como imagista. No Brasil, seus 
poemas foram traduzidos pelo poeta paulista José 
Paulo Paes (1926-1988).
Fontes: <www.poetryfoundation.org/poets/william-carlos-williams>; <www.

scielo.br/pdf/ea/v2n1/v2n1a06.pdf>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Robert Frost (1874-1963) nasceu em São Francisco, 
porém, aos 11 anos, mudou-se para Lawrence (am-
bas nos EUA). Ali, seus poemas tornaram-se famo-
sos por envolver locais, identidades e temas da Nova 
Inglaterra (EUA). Também viveu por três anos (entre 
1912 e 1915) na Inglaterra, onde entrou em contato com 
poetas britânicos e foi influenciado por eles. Apesar 
de não se ter vinculado a nenhuma escola literária, os 
poetas modernistas imagistas tiveram papel impor-
tante na promoção da poesia de Frost.
Fontes: <www.poetryfoundation.org/poets/robert-frost>; <www.britannica.

com/biography/Robert-Frost>. Acesso em: 1º jul. 2020.

Getting Ready for PART 3

Little,  
Hidden Figures

page 177

Little (cujo título em português é A Chefinha) é um 
filme estadunidense de comédia dirigido e coescrito 
por Tina Gordon. Lançado nos Estados Unidos em 

2019, o filme é estrelado por Regina Hall, Issa Rae e 
Marsai Martin. Na história, Jordan Sanders (Regina 
Hall), magnata da tecnologia e acostumada a humi-
lhar todos, de repente acorda como uma menina de 
13 anos (Marsai Martin). Sua assistente (Issa Rae) é 
a única a saber o segredo de sua chefe, que agora 
está presa em um corpo adolescente e em um mo-
mento em que tudo está em jogo.

Fontes: <www.imdb.com/title/tt8085790/>; 
 <www.universalpictures.com/movies/little>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Hidden Figures (cujo título no Brasil foi Estrelas 
Além do Tempo) é um filme de drama biográfico es-
tadunidense de 2016. Estrelado por Taraji P. Henson, 
Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten 
Dunst e Jim Parsons, o filme conta a incrível história 
não contada de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), 
Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson 
(Janelle Monáe), brilhantes mulheres afro-americanas 
que trabalharam na Nasa e ajudaram no lançamento 
do astronauta John Glenn à órbita da Terra por meio 
de complexos cálculos matemáticos e programações 
em computadores da época. O trio visionário cruzou 
todas as linhas raciais e de gênero e inspirou gerações.

Fonte: <https://family.20thcenturystudios.com/movies/hidden-figures>. 
Acesso em: 2 jul. 2020.

Unit 9

Valorizando diferentes  
saberes, conhecimentos e formas  
de participação social

pages 182/183

 
Para iniciar a discussão sobre o tema da unida-

de (o jovem no mundo do trabalho), explore as fotos 
das páginas 182 e 183 e valorize os diferentes saberes, 
conhecimentos e formas de participação social nelas 
retratados. A partir das fotos, destaque a variedade de 
contextos para possível inserção dos jovens no mundo 
do trabalho, assim como a importância de se respeitar 
todos os contextos e de se considerar as diferentes 
alternativas para fazer escolhas alinhadas ao projeto 
de vida de cada um. Aproveite a última foto para pro-
mover a cultura dos povos do campo.

Alan Watts,  
Idowu Koyenikan

page 188, exercise 3

Alan Watts (1915-1973) foi um filósofo britâni-
co-americano que interpretou e difundiu a filo-
sofia oriental para o público ocidental. Nascido 
em Chislehurst, na Inglaterra, ele se mudou para 
os Estados Unidos em 1938. Em 1950, ingressou 
na faculdade da Academia Americana de Estudos 
Asiáticos, na Califórnia, onde veio a falecer.

Fontes: <https://kids.britannica.com/students/article/Watts-Alan/314096>; 
<www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/american-literature 

-biographies/alan-watts>. Acesso em: 2 jul. 2020.
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Idowu Koyenikan é um consultor e autor de 
renome mundial que cresceu na Nigéria. Como 
consultor reconhecido internacionalmente, Idowu 
ajuda indivíduos e organizações a se superarem. 
Frequentemente citado, foi traduzido para idiomas 
como indonésio, ucraniano, persa, sérvio, manda-
rim, chinês simplificado, espanhol, javanês e muitos 
outros. Wealth for All: Living a Life of Success at the 
Edge of Your Ability (em português, Riqueza para to-
dos: vivendo uma vida de sucesso no limite de sua ca-
pacidade) é o título de um de seus livros de sucesso.

Fonte: <www.goodreads.com/author/show/8559992.Idowu_Koyenikan>. 
Acesso em: 2 jul. 2020.

Natalia Makarova, 
Eleanor Roosevelt

page 189, exercise 8

Natalia Makarova (1940) é uma bailarina de re-
nome internacional nascida em Leningrado (atual 
São Petersburgo), na Rússia. Ela iniciou a carreira 
cedo, aos 13 anos, na escola Vaganova, em sua cida-
de natal. Depois de formada, ganhou destaque dan-
çando Giselle em Londres. Dentre os prêmios que ela 
recebeu ao longo da carreira, estão a Medalha de 
Ouro em Varna (1965), o Prêmio Anna Pavlova (1970) 
e o Kennedy Center Honor Award (2012).

Fonte: <www.abt.org/people/natalia-makarova/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Eleanor Roosevelt (1884-1962) nasceu em Nova 
Iorque e, por ter sido esposa de Franklin Roosevelt, 
foi a primeira-dama estadunidense entre 1933 e 1945. 
Após a morte do marido, foi nomeada delegada das 
Nações Unidas (ONU), atuando como presidente 
da Comissão dos Direitos Humanos (entre 1946 e 
1951) e exercendo papel importante na redação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

Fonte: <www.britannica.com/biography/Eleanor-Roosevelt>.  
Acesso em: 2 jul. 2020.

Noeline Kirabo page 191, exercise 3

Noeline Kirabo, nascida em Uganda, é uma te-
rapeuta familiar, palestrante motivacional e empre-
endedora social que realiza trabalhos sem fins lu-
crativos com crianças, jovens, mulheres e grupos de 
autoajuda. Foi fundadora e diretora da Kyusa, uma 
organização que tem por objetivo resgatar a espe-
rança e dignidade de jovens vulneráveis capacitan-
do-os a desenvolver carreiras motivadas pela paixão.

Fonte: <www.noelinekirabo.com/about-noeline/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Think about it! page 195

Há diversas instituições e sites que anunciam 
vagas para aprendizes e fazem a ponte entre as 
empresas e os jovens, tais como o Isbet – Instituto 
Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento 

(<www.isbet.org.br/pages/jovem-aprendiz.aspx>, 
acesso em: 2 jul. 2020), CIEE – Centro de Integração 
Empresa-Escola (<https://portal.ciee.org.br/empre 
sas/programa-aprendiz-legal>, acesso em: 2 jul. 2020), 
Espro – Ensino Social Profissionalizante (<www. 
espro.org.br>, acesso em: 2 jul. 2020), entre outras. É 
possível se cadastrar nas páginas dessas instituições 
e se candidatar para as vagas.

Unit 10

Exercise 4 page 199

Ao corrigir o exercício 4, peça aos alunos que in-
diquem um trecho do texto que justifique que a alter-
nativa b é a correta. Espera-se que eles indiquem o 
trecho “Anxiety disorders are the most common mental 
health disorders that kids and teenagers experience”. 
Pergunte a eles como uma expressão ou palavra-
-chave da alternativa b pode ajudar na identifi-
cação desse trecho do texto. Espera-se que eles 
respondam que a expressão “transtorno men-
tal mais frequente” usada na alternativa b cor-
responde à expressão “the most common mental  
health disorders” usada no trecho. O uso das pa-
lavras cognatas common e mental ajudam nessa 
identificação. Com relação às alternativas incorre-
tas, os trechos a seguir podem ser usados como jus-
tificativa: a. “One out of every eight kids has an anxiety  
disorder.”; c. “If you’re tired, you’re less likely to deal 
with stress in a good way.”; d. “Things are much easier 
to deal with if you have a sense of humor about them.”; 
e. “Everyone worries; you’re supposed to worry and feel 
anxious at times. It becomes an anxiety disorder when 
the worry or anxious feelings become excessive […]”.

Exercise 3 page 201

Ao corrigir o exercício 3, peça aos alunos que jus-
tifiquem suas respostas. Para justificar que o item a 
está correto, espera-se que eles indiquem as falas 
do primeiro e do segundo quadrinhos, em que os 
personagens mostram sua surpresa diante da fa-
cilidade da prova. Para justificar que o item b está 
correto, eles podem se apoiar nas frases “So easy!” 
e “I was shocked at how easy it was!”. Aproveite para 
destacar o uso do negrito nessas palavras para ên-
fase, que ocorre também em easy (primeiro qua-
drinho) e I (segundo quadrinho). Para justificar que 
o item c está incorreto, é necessário observar que 
Nate passa e ouve os colegas dizerem que a prova 
foi fácil e sua reação é se sentir queasy (“nervoso/a”, 
em português) com o que ouviu. Dessa forma, po-
de-se inferir que Nate não achou a prova tão fácil 
quanto seus colegas. Note-se ainda que, desde o 
primeiro quadrinho, a expressão facial de Nate não é 
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de alegria. Para justificar que o item d está correto, 
os alunos podem explicar que os personagens não 
esperavam que a prova fosse tão fácil e também 
destacar os trechos “I was worried about the test 
[...]”, “That’s what I thought!”, “Me too!”, que sugerem 
sentimentos de estresse e ansiedade antes da prova.

Le@rning on the Web page 205

O podcast canadense #OurAnxietyStories, apre-
sentado por John Bateman, traz entrevistas com pes-
soas de diferentes nacionalidades e aborda diversos 
assuntos relacionados à ansiedade, tais como fobias, 
transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo 
(TOC), transtorno de estresse pós-traumático.

Unit 11

Atypical, Black Panther 
(Pantera Negra), The Second  
Mother (Que Horas Ela Volta?), The  
Sun Is Also a Star (O Sol Também É  
Uma Estrela), Merlí, Wonder  
(Extraordinário), Green Book 

pages 222/223

Atypical é uma série televisiva estadunidense 
de comédia dramática, criada e escrita por Robia 
Rashid, que estreou em 2017. A série conta a história 
de Sam, um adolescente de 18 anos diagnosticado 
com transtorno do espectro autista, que trabalha 
e estuda, vivendo a efervescência da idade e seu 
amadurecimento. Quando Sam resolve arrumar 
uma namorada, sua busca por independência lança 
a família toda em uma aventura de autodescoberta.

Fonte: <www.imdb.com/title/tt6315640/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Black Panther (Pantera Negra) é um filme de 
super-herói estadunidense, lançado em 2018, ba-
seado no personagem de mesmo nome da Marvel 
Comics. Dirigido por Ryan Coogler, que também 
contribuiu com o roteiro ao lado de Joe Robert Cole. 
É estrelado por Chadwick Boseman, como o per-
sonagem-título (T’Challa/Pantera Negra), Michael 
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Daniel 
Kaluuya, Angela Bassett, Danai Gurira, Andy Serkis e 
Forest Whitaker. O filme conta a história de T’Challa 
(Chadwick Boseman) que, após a morte de seu pai, 
o rei de Wakanda, volta para casa na nação africana 
isolada e tecnologicamente avançada para assumir 
o trono. Sua soberania é testada quando um inimi-
go de longa data reaparece e ele é atraído para um 
conflito que coloca em risco o destino de Wakanda 
e do mundo inteiro. Diante da traição e do perigo, o 
jovem rei deve reunir seus aliados e liberar todo o 
poder da Pantera Negra para derrotar seus inimigos 

e garantir a segurança de seu povo e seu modo de 
vida. O filme recebeu inúmeros prêmios e indicações, 
incluindo a indicação de Melhor Filme para o Prêmio 
da Academia de 2019 (Oscar) e foi o primeiro filme de 
super-herói a receber essa indicação. O filme tam-
bém ganhou Oscar de Melhor Figurino, Melhor Trilha 
Sonora e Melhor Design de Produção, recebeu três 
indicações no Globo de Ouro 2019 e duas vitórias no 
Screen Actors Guild de 2019, entre outros prêmios. 

Fontes: <www.marvel.com/movies/black-panther>; 
 <www.imdb.com/title/tt1825683/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

The Second Mother (Que Horas Ela Volta?) é um 
filme brasileiro de 2015, do gênero drama, escrito e 
dirigido por Anna Muylaert. O filme é protagonizado 
por Regina Casé e trata dos conflitos que acontecem 
entre Val, uma empregada doméstica brasileira, e seus 
patrões de classe média alta, criticando as desigualda-
des da sociedade brasileira. Na história, a pernambu-
cana Val muda-se para São Paulo, deixando sua filha 
Jéssica aos cuidados do avô. Encontra emprego como 
babá e empregada doméstica na casa de uma família 
de classe média alta. Quando a filha decide ir para São 
Paulo para prestar vestibular e pede apoio à mãe, Val 
acredita na melhora do relacionamento entre as duas. 
A convivência, no entanto, não é fácil. Em dezembro de 
2015, foi eleito um dos cinco melhores filmes estrangei-
ros do ano pela organização estadunidense, National 
Board of Review. No mesmo mês, foi eleito o melhor 
filme do ano e entrou na lista dos 100 melhores filmes 
brasileiros segundo a Associação Brasileira de Críticos 
de Cinema (Abraccine).

Fontes: <www.imdb.com/title/tt3742378/>; <www.rottentomatoes.com/m/
the_second_mother>. Acesso em: 2 jul. 2020.

The Sun Is Also a Star (O Sol Também É Uma Estrela) 
é um filme de drama adolescente estadunidense diri-
gido por Ry Russo-Young e escrito por Tracy Oliver, 
baseado no romance adulto jovem de mesmo nome 
escrito por Nicola Yoon. Lançado em 2019, o filme é 
estrelado por Yara Shahidi e Charles Melton, e segue 
um jovem casal que se apaixona, enquanto uma de 
suas famílias enfrenta a deportação. Na história, o 
romântico Daniel Bae (Charles Melton) e a pragmática 
jovem jamaicana Natasha Kingsley (Yara Shahidi) se 
encontram e se apaixonam durante um dia mágico 
em Nova Iorque. No entanto, Natasha e sua família 
têm apenas mais algumas horas nos EUA antes de 
serem deportados. Dessa forma, ela não aceita seus 
sentimentos por Daniel, que, por sua vez, tenta con-
vencê-la de que estão destinados a ficarem juntos.

Fontes: <www.warnerbros.com/movies/sun-also-star>; <www.imdb.com/
title/tt6423362/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Merlí é uma série de televisão espanhola sobre um 
professor de filosofia que, utilizando métodos de en-
sino pouco tradicionais, deixa os alunos e outros pro-
fessores intrigados. Merlí, o personagem-título, é um 
homem de personalidade forte e busca desenvolver o 
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pensamento crítico de seus alunos. Sua vida pessoal, 
entretanto, é bastante controversa. Em cada episó-
dio, são apresentadas ideias de algum pensador ou 
escola filosófica, tais como os peripatéticos, Sócrates, 
Aristóteles, Nietzsche e Schopenhauer, que acabam 
servindo de fio condutor para os acontecimentos da 
série, que envolvem o cotidiano e os conflitos dos alu-
nos e professores da escola. O drama da série, que se 
passa na Catalunha, aborda vários assuntos polêmi-
cos e delicados, como bullying e preconceito. 

Fontes: <www.imdb.com/title/tt4580372/>;  
<https://cinemacao.com/2017/03/04/critica-merli-1a-temporada/>.  

Acesso em: 13 jul. 2020.

Wonder (Extraordinário) é um filme de drama es-
tadunidense dirigido por Stephen Chbosky e escrito 
por Steve Conrad, baseado no romance homôni-
mo de R. J. Palacio. Lançado em 2017, é estrelado 
por Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. 
O filme conta a história de Auggie Pullman (Jacob 
Tremblay), um garoto com uma deformidade facial 
congênita conhecida como síndrome de Treacher 
Collins, que começa a cursar uma escola tradicional. 

Fontes: <www.imdb.com/title/tt2543472/>. Acesso em: 11 jun. 2020.

Green Book (no Brasil, Green Book: O Guia) é um 
filme de drama estadunidense, dirigido por Peter 
Farrelly e lançado em 2018. Ambientado em 1962, o 
filme é inspirado na história real de uma viagem de 
carro feita pelo famoso pianista afro-americano Don 
Shirley e o segurança ítalo-americano Frank “Tony 
Lip” Vallelonga, que atuou como motorista e guar-
da-costas de Shirley. Na história, quando Tony Lip 
(Viggo Mortensen) é contratado para conduzir o Dr. 
Don Shirley (Mahershala Ali) em uma turnê de Nova 
Iorque ao extremo sul do país, eles devem confiar no 
“Livro Verde” (Green Book) para guiá-los aos poucos 
estabelecimentos seguros para os afro-americanos. 
Confrontados com o racismo e o perigo, mas também 
com a humanidade e o humor inesperados, são força-
dos a deixar de lado as diferenças para sobreviver e 
prosperar na jornada de uma vida. Entre outros prê-
mios, o filme ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor 
Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante para Ali.

Fontes: <www.imdb.com/title/tt6966692/>; <www.rottentomatoes.com/m/
green_book>. Acesso em: 11 jun. 2020.

Pre-Reading page 224, exercise 1

Coming-of-age story (que corresponde a “história 
de maioridade”, em português) é um gênero que se 
concentra no crescimento de um protagonista da 
juventude à idade adulta (maioridade). As histórias 
de maioridade tendem a enfatizar o diálogo ou o 
monólogo interno sobre a ação e, por vezes, são 
ambientadas no passado. Em geral, concentram-se 
em temas relacionados à adolescência.

Think about it! page 226

Alguns exemplos de séries e filmes que se des-
tacam pela representatividade negra: Um Maluco no 
Pedaço (The Fresh Prince of Bel-Air), black-ish, Luta por 
Justiça (Just Mercy), O Ódio que Você Semeia (The Hate 
U Give), Se a Rua Beale Falasse (If Beale Street Could 
Talk). É possível encontrar outros títulos em <www.
indiewire.com/2018/06/best-black-movies-ranked 
-black-panther-1201971237/3/> (Acesso em: 10 jun. 
2020). Destaque para os alunos que a indústria cine-
matográfica também produz filmes que discutem a 
questão do racismo em diferentes países e contextos. 
The Australian Dream (2019), por exemplo, é um docu-
mentário que conta a história de Adam Goodes, lenda 
da Liga Australiana de Futebol (AFL), vítima de racis-
mo, para tratar de questões sobre raça, identidade 
e pertencimento. Um breve texto sobre o filme e um 
trailer estão disponíveis em <www.imdb.com/video/
vi2294922265?playlistId=tt10010368&ref_=tt_ov_vi> 
(Acesso em: 10 jun. 2020).

Vocabulary Study page 227, exercise 1

Ao explorar as palavras formadas por prefixos e 
sufixos nos fragmentos apresentados, comente com 
os alunos que o acréscimo de um prefixo não modi-
fica a classe gramatical da palavra, mas o acrésci-
mo de um sufixo geralmente modifica a sua classe 
gramatical. Isso acontece tanto em inglês quanto em 
português. Ao corrigir o exercício 1, peça aos alu-
nos que deem exemplos de palavras em português 
que têm prefixos com ideia de oposição ou negação 
(como “impessoal”, “impopular” etc.), de prefixos com 
ideia de insuficiência ou inferioridade (como “sub-re-
presentado”, “subdesenvolvido” etc.), de sufixos que 
formam substantivos (como “realização”, “desen-
volvimento” etc.), de sufixos que formam advérbios 
de modo (como “profundamente”, “estruturalmente” 
etc.) e de sufixos que formam adjetivos (como “impe-
netrável”, “reutilizável” etc.).

Vocabulary Study page 227, exercise 2

Para explorar a compreensão do texto  
do exercício 2, recomendamos o seguinte exercício 
adicional:

Based on the movie review in exercise 2, answer 
the questions below.

a. Is the review positive or negative? Which adjectives 
helped you understand the critics’ opinion?

b. According to Andrea Thompson, is Black Panther 
a forgettable or an unforgettable movie?

c. Was the review written by an amateur or 
professional critic?
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d. To what extent does this movie review relate to 
the text on page 225?

Respostas esperadas: a. Positive. The adjectives: 
“ best”, “noteworthy”, “richest”, “vibrant”.; b. An 
unforgettable movie.; c. Professional critic.; d. Possible 
answers: Both texts highlight that Black Panther is a 
noteworthy movie./Both texts mention the fact that 
Black Panther has a cast and crew consisting almost 
entirely of black people.

Oral Skills page 231, exercise 4

Para assistir ao vídeo com o discurso completo do 
ator Chadwick Boseman, visite: <www.youtube.com/
watch?v=SgASaCn8XXs> (Acesso em: 10 jun. 2020).

Writing page 232

Destaque para os alunos que, geralmente, em 
sites de avaliação de filmes, os usuários cadastrados 
podem tanto publicar suas resenhas quanto avaliar 
as resenhas publicadas. Para ampliar a exploração 
das resenhas desta página e ajudar os alunos a se 
familiarizarem com a possibilidade de comparti-
lharem opiniões na internet, peça a eles que iden-
tifiquem os nomes dos usuários que publicaram as 
resenhas e como cada resenha foi avaliada pelos 
demais usuários. Espera-se que eles indiquem que 
foram emiliecunning-21094 e Sergeant_Tibbs15 e que 
a primeira resenha foi considerada útil por 85 de 166 
votantes, enquanto a segunda foi considerada útil 
por 32 de 40 votantes. Pergunte também onde eles 
deveriam clicar caso desejassem publicar uma re-
senha e votar para avaliar uma resenha. Eles devem 
responder que deveriam clicar, respectivamente, em 
“Review this title” e “Sign in”. Destaque que o trecho 
“Sign in to vote” indica que, no site em questão, é 
necessário estar logado (ou seja, é preciso identi-
ficar-se e entrar no sistema) para poder participar.

Just Mercy page 232

Just Mercy (no Brasil, Luta por Justiça) é um filme 
de drama jurídico estadunidense de 2019, que con-
ta a história verdadeira do jovem advogado Bryan 
Stevenson e sua batalha pela justiça. Depois de se 
formar em Harvard, em vez de escolher empregos 
lucrativos, Bryan (Michael B. Jordan) vai para o 
Alabama para defender os condenados injustamente 
ou aqueles a quem não foi oferecida uma represen-
tação adequada, com o apoio da advogada local Eva 
Ansley (Brie Larson). Um de seus primeiros e mais in-
cendiários casos é o de Walter McMillian (Jamie Foxx), 
que, em 1987, foi condenado à morte pelo assassina-
to de uma menina de 18 anos, apesar de evidências 
que comprovavam sua inocência. Dirigido por Destin 

Daniel Cretton, o filme é baseado em livro de memó-
rias de mesmo título, escrito por Stevenson.

Fontes: <www.justmercyfilm.net/?synopsis>; <www.imdb.com/title/
tt4916630/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Taking it Further page 234

A partir do texto apresentado na seção Taking it 
Further e das discussões desenvolvidas ao longo da 
unidade 11, proponha aos alunos um trabalho de pesqui-
sa em grupos sobre o que é racismo estrutural e suas 
consequências, especialmente no Brasil e na comunida-
de onde os alunos vivem. Para a pesquisa, eles podem 
tomar como ponto de partida os links sobre esse tema 
sugeridos em boxes da unidade e também em notas 
para o professor que podem ser compartilhadas com 
eles. Os resultados dessa pesquisa podem ser divul-
gados para a comunidade por meio, por exemplo, da 
organização de debates ou da divulgação de conteúdos 
(textos, vídeos etc.) no site/blogue da escola. Se possível, 
desenvolva um projeto em conjunto com os professo-
res de História e Geografia, que podem ajudar desde 
a etapa de pesquisa até a divulgação dos resultados, 
passando pela elaboração do projeto em si. 

Unit 12
Paola Antonini, Shaun 
Ross, Kaiden Williams

pages 236

 
Paola Antonini é uma modelo brasileira que, aos 

20 anos, foi atropelada enquanto colocava malas 
no carro do namorado e, devido a este acidente, 
teve a perna esquerda amputada. Para substituí-la, 
o modelo escolhido foi uma prótese eletrônica, que 
precisa ser carregada à noite. A parte superior é 
encaixada na coxa a vácuo e o pé é reclinável, per-
mitindo o uso de sapatos de salto. Sua tonalidade 
também permite que Paola se divirta pintando as 
unhas do pé de mentira. Em 2016, foi eleita musa 
dos Jogos Paralímpicos do Rio. Como exemplo de 
positividade e superação, Paola ajuda pessoas que 
já amputaram ou precisam amputar algum membro. 

Fonte: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2017/12/
conheca-paola-antonini-modelo-que-perdeu-a-perna-e-se-transformou 

-em-exemplo-de-positividade-cjqxx3mr300qv0qcnepnh63mk.html>.  
Acesso em: 2 jul. 2020.

Shaun Ross, nascido em 10 de maio de 1991, é 
um modelo internacional afro-americano com albi-
nismo, um distúrbio congênito que resulta na pro-
dução de pouco ou nenhum pigmento na pele, ca-
belos e olhos. Ele tem sido destaque em campanhas 
e editoriais das principais publicações de moda e 
em desfiles de importantes estilistas em diversos 
países. Ross iniciou o movimento In my skin I win, que 
incentiva as pessoas a se auto-aceitarem. 

Fontes: <https://albinism.ohchr.org/story-shaun-ross.html>; 
 <https://models.com/models/shaun-ross>. Acesso em: 2 jul. 2020.
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Kaiden Williams é um adolescente e modelo 
britânico com vitiligo, que é uma condição da pele 
causada pela perda do pigmento melanina. Esse 
déficit de melanina faz com que manchas pálidas 
apareçam na pele e no cabelo. Em 2019, aos treze 
anos, fotos de Kaiden Williams viralizaram depois 
de ele aparecer em uma campanha de roupas para 
uma marca irlandesa. A empresa foi muito elogiada 
pela escolha, pois deu o exemplo a outras empresas, 
celebrando a diversidade e a diferença por meio da 
seleção de modelos. O adolescente tem usado o au-
toempoderamento para quebrar barreiras e seguir 
seus sonhos. Trabalhando com a Vitiligo Society e 
Changing Faces, ele busca inspirar e ajudar outras 
pessoas que tenham vitiligo ou outra condição que 
as façam diferentes do padrão de beleza.

Fontes: <www.bbc.com/news/av/uk-england-birmingham-46950832/ 
the-teen-primark-model-with-vitiligo>; <www.iambirmingham.

co.uk/2019/04/16/kaiden-williams-inspiring-west-midlands-teen-model-
with-vitiligo/>; <www.redbrick.me/meet-kaiden-williams-the-primark-

model-with-vitiligo/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Pre-Reading page 238, exercise 1

Para ampliar a discussão sobre mídias sociais e 
imagem corporal proposta no item a do exercício 1, 
consulte os conteúdos disponíveis em <https://nedc.
com.au/research-and-resources/show/issue-46 
-social-media-and-body-image> e <www.macmh.org/
wp-content/uploads/2014/05/18_Gallivan_Teens-
social-media-body-image-presentation-H-Gallivan-
Spring-2014.pdf> (Acesso em: 2 jul. 2020). A partir 
desses subsídios, o/a professor(a) de Inglês pode criar 
aulas em conjunto com professores de Educação Física 
e da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Reading page 240, exercise 5

Ao corrigir o exercício 5 e a partir da dica 
apresentada no boxe Tip, destaque para os alu-
nos que o sintagma/grupo nominal “best-known  
environmental contributor to the development of an 
eating disorder”, presente no texto, corresponde a 
“o mais conhecido fator ambiental que contribui 
para o desenvolvimento de um transtorno alimen-
tar”, usado na questão. Pergunte a eles qual sintag-
ma/grupo nominal do texto corresponde à respos-
ta correta (“idealização sociocultural da magreza”). 
Eles devem indicar “the socio-cultural idealization 
of thinness”. Dessa forma, conclui-se que o trecho 
“The best-known environmental contributor to the  
development of an eating disorder is the  
socio-cultural idealization of thinness.” justifica que 
a alternativa e está certa. Aproveite para destacar 
o uso das palavras cognatas contributor, disorder,  
socio-cultural, idealization.

High School page 243, exercise 5

Nos Estados Unidos, o High School, que equivale 
ao Ensino Médio no Brasil, tem duração de quatro 
anos e existe um nome específico para cada um deles 
(freshman, sophomore, junior e senior, respectivamente).

Fonte: <https://isss.umn.edu/publications/USEducation/2.pdf>.  
Acesso em: 2 jul. 2020.

Taking it Further page 249, exercise 2

Ao corrigir o exercício 2, peça aos alunos que in-
diquem um trecho para justificar que a alternativa e 
é a resposta certa. Eles devem indicar “A clear pattern 
of association was found between SM usage and DE  
cognitions and behaviors with this exploratory 
study confirming that these relationships occur at  
younger-age than previously investigated”. Peça tam-
bém que apontem trechos para eliminar cada al-
ternativa incorreta. Espera-se que eles indiquem os 
seguintes trechos para as alternativas a, b, c e d, 
respectivamente: a. “The relationship between social 
media (SM) use and disordered eating (DE) has not been 
adequately explored in young adolescents.”; b. “DE  
behaviors were reported by 51.7% of girls and 45.0% 
of boys […]”; c. “Greater daily time spent using 
Instagram […]”; “[…] SM use measures […]”; d. “Girls 
with Snapchat and Tumblr accounts and boys with 
Snapchat, Facebook and Instagram were significantly 
more likely to have both DE behaviors […]”.

Review 6
Chimamanda Adichie page 250, exercise 2

Nascida em 1977, a escritora nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie é reconhecida como uma das mais im-
portantes jovens autoras anglófonas que está tendo 
sucesso em atrair uma nova geração de leitores de lite-
ratura africana. Escreveu os romances Purple Hibiscus 
(2003), Half of a Yellow Sun (2006) e Americanah (2013).

Fonte: <www.l3.ulg.ac.be/adichie/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Selma (Selma:  
Uma Luta Pela Igualdade), Roma, 
Anne with an E 

pages 252/253, exercise 1

Selma (Selma: Uma Luta Pela Igualdade) é um filme 
estadunidense do gênero drama biográfico, lançado 
em 2014. É baseado nas marchas realizadas por Selma 
a Montgomery, capital do estado de Alabama nos 
Estados Unidos, lideradas por Martin Luther King Jr. e 
manifestantes pacifistas em 1965, em busca de direitos 
eleitorais iguais para a comunidade afro-americana.

Fontes: <www.imdb.com/title/tt1020072/>;  
<www.rottentomatoes.com/m/selma>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Roma é um filme do gênero drama, lançado em 
2018, que se passa nos anos 1970, predominantemente, 
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na Cidade do México. Seu título é uma referência à 
Colônia Roma, um distrito localizado no México. A 
história é sobre Cleo, uma babá e empregada domés-
tica que trabalha para uma família de classe média. 

Fonte: <www.imdb.com/title/tt6155172/?ref_=nv_sr_srsg_0>.  
Acesso em: 2 jul. 2020.

Anne with an E é uma série de televisão canadense 
baseada no livro Anne de Green Gables, de autoria de 
Lucy Maud Montgomery, publicado em 1908. A série, 
que se passa no final da década de 1890, é centrada 
em uma jovem órfã, Anne, que é enviada por engano 
para viver com uma senhora idosa e seu irmão. Ao lon-
go das três temporadas, a adolescente de imaginação 
brilhante transforma a vida das pessoas com quem 
mora e dos moradores da pequena cidade em que vive.

Fonte: <www.imdb.com/title/tt5421602/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

The Simpsons page 254, exercise 2

The Simpsons é uma série de desenhos animados 
criada por Matt Groening que parodia o estilo de vida de 
uma família de classe média estadunidense, satirizando 
aspectos da cultura dos Estados Unidos e da própria 
condição humana. A família Simpson mora na cidade 
fictícia de Springfield e é composta pelo casal Homer e 
Marge e seus filhos Bart, Lisa e a caçula, Maggie. 

Fonte: <www.imdb.com/title/tt0096697/>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Seinfeld,  
Guiding Light

page 254, exercise 3

Seinfeld é uma série estadunidense de nove tem-
poradas (1989 a 1998), do gênero comédia, criada 
por Larry David e Jerry Seinfeld, que faziam sucesso 
com stand-up comedy nos anos 1980. A série mos-
tra a vida cotidiana do personagem vivido por Jerry 
Seinfeld e de seus amigos.

Fonte: <www.sonypictures.com/tv/seinfeld>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Guiding Light foi uma novela estadunidense re-
conhecida pelo Guinness World Records como a série 
dramática mais duradoura. Ela foi transmitida em 
rádio por 19 anos (1937 a 1956) e em televisão por 57 
anos (1952 a 2009). O programa se passa na cida-
de fictícia de Springfield e é centrado na família de 
classe média Bauer. 

Fontes: <www.imdb.com/title/tt0044265/>; <www.theguardian.com/tv 
-and-radio/2009/sep/21/guiding-light-soap-opera>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Projects
Project 1 page 276

Considerando a natureza interdisciplinar do pro-
jeto How to Be a Smart Digital Citizen, é desejável a 
participação dos professores de outras disciplinas, 
como Sociologia, Arte e Língua Portuguesa.

Neste projeto, os alunos podem escolher elaborar 
um cartaz ou uma apresentação em slides. É provável 
que os alunos já tenham assistido a apresentações 
com slides em português e/ou em inglês. Pergunte a 
eles quais as características das melhores apresen-
tações a que assistiram. Comente que, nessas apre-
sentações, costuma-se organizar as informações em 
tópicos, usar frases curtas e imagens. Os slides, ge-
ralmente, servem para dar apoio a uma apresentação 
oral. Em TASK, é possível encontrar um site que ofere-
ce exemplos de apresentações em slides relacionadas 
ao tema. Em Le@rning on the Web, o link recomendado 
apresenta um exemplo de cartaz sobre cidadania digi-
tal, intitulado “Are you commited to digital citizenship?”.

A partir do exemplo de apresentação e de cartaz 
indicados, os alunos podem se familiarizar com o 
conceito de cidadania digital (digital citizenship, em 
inglês). Peça também que pesquisem esse concei-
to na internet, comparem os resultados da busca 
e avaliem a confiabilidade dos sites encontrados. 
Oriente-os a darem preferência para sites com do-
mínio .edu (de instituições educacionais) e .org (de 
organizações sem fins lucrativos).

No item 1 (Produce it!), antes de os alunos cria-
rem o cartaz ou a apresentação em slides, ajude-os 
a elaborarem o rascunho do texto. Lembre-os da 
importância das imagens para ilustrar as recomen-
dações apresentadas no texto.

Na exposição dos cartazes e apresentações 
em slides, conforme sugerido no item 2 (Share it  
locally!), é recomendável fazer uma versão em por-
tuguês dos textos e apresentações para que todos 
os visitantes possam compreendê-los.

Ao explorar o boxe Think about it!, incentive os 
alunos a compartilharem suas impressões sobre o 
impacto do projeto em suas vidas, na escola e na 
comunidade. Convide-os também a falarem sobre o 
que aprenderam com o desenvolvimento do projeto 
e como podem utilizar esse conhecimento nas suas 
vidas. Entre outras coisas, os alunos podem falar 
sobre a importância do respeito e da empatia na 
internet, sobretudo em redes sociais.

Project 2 page 277

Considerando a natureza interdisciplinar do 
projeto Turning Plastic into Art, é desejável a partici-
pação dos professores de outras disciplinas, como 
Biologia, Arte e Língua Portuguesa.

Pergunte aos alunos se eles já leram tutoriais e/ou 
assistiram a tutoriais em vídeo em inglês e/ou por-
tuguês. Incentive-os a compartilharem o que sabem 
acerca desse gênero. Destaque o uso frequente do 
imperativo e a importância de imagens para ilustrar 
os procedimentos apresentados no tutorial. Em TASK, 
é possível encontrar sites que oferecem exemplos de 
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tutoriais relacionados ao tema. Em Le@rning on the 
Web, os links recomendados apresentam diversas 
formas de reutilizar garrafas plásticas e podem aju-
dar os alunos na etapa de planejamento do projeto.

Nas instruções para o desenvolvimento do pro-
jeto, no item 1 (Produce it!), os links indicados apre-
sentam orientações detalhadas que ensinam a criar 
tutoriais. Antes de os alunos criarem o cartaz ou 
vídeo, ajude-os a elaborarem o rascunho do texto. 
Lembre-os da importância das imagens para ilus-
trar os procedimentos apresentados no tutorial. 
Oriente-os a registrarem o processo de suas cria-
ções tirando fotos de cada passo (a serem utilizadas 
no cartaz) ou gravando-os em vídeo. Caso os alunos 
optem por fazerem um tutorial em vídeo, oriente-os 
a utilizarem legendas curtas para acompanharem 
o que é dito e auxilie-os também com a pronúncia.

Na exposição das criações, conforme sugerido 
no item 2 (Share it locally!), é recomendável fazer 
uma versão em português dos tutoriais para que to-
dos os visitantes possam compreendê-los. No caso 
dos vídeos, pode-se inserir legendas em português.

Ao explorar o boxe Think about it!, incentive os 
alunos a compartilharem suas impressões sobre o 
impacto do projeto em suas vidas, na escola e na co-
munidade. Convide-os também a falarem sobre o que 
aprenderam com o desenvolvimento do projeto e como 
podem utilizar esse conhecimento nas suas vidas. Entre 
outras coisas, os alunos podem falar sobre a reutili-
zação do material plástico e a elaboração do tutorial.

Project 3 page 278

Considerando a natureza interdisciplinar do 
projeto Inspiring Women from Brazil, é desejável a 
participação dos professores da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. Os professores 
das áreas de Matemática e suas Tecnologias e de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias também 
podem ajudar na escolha de mulheres brasileiras que 
se destacam e/ou se destacaram nas áreas STEM 
(Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Em TASK, destaque a importância de os alunos 
selecionarem mulheres de todas as regiões brasi-
leiras e escreverem sobre, pelo menos, uma mulher 
de cada região. Em Le@rning on the Web, o link re-
comendado apresenta vinte exemplos de mulheres 
brasileiras que foram/são importantes para a cons-
trução da nossa história e pode ajudar os alunos na 
etapa de planejamento do projeto.

Nas instruções para o desenvolvimento do pro-
jeto, no item 1 (Produce it!), ajude os alunos a elabo-
rarem o rascunho dos parágrafos. Oriente-os a fa-
zerem buscas na internet e a consultarem diferentes 

fontes para verificarem as informações obtidas so-
bre as mulheres selecionadas.

Na exposição dos mapas, conforme sugerido no 
item 2 (Share it locally!), é recomendável fazer uma 
versão em português dos textos para que todos os 
visitantes possam compreendê-los.

Ao explorar o boxe Think about it!, incentive os 
alunos a compartilharem suas impressões sobre o 
impacto do projeto em suas vidas, na escola e na 
comunidade. Convide-os também a falarem sobre o 
que aprenderam com o desenvolvimento do projeto 
e como podem utilizar esse conhecimento nas suas 
vidas. Entre outras coisas, os alunos podem falar 
sobre as conquistas das mulheres inspiradoras se-
lecionadas e como ganharam destaque na história.

Project 4 page 279

Considerando a natureza interdisciplinar do 
projeto Empowering Songs, é desejável a participa-
ção dos professores de outras disciplinas, como 
Arte, Filosofia e Sociologia.

Pergunte aos alunos quais músicas eles conhe-
cem em inglês que promovam autoempoderamento. 
Aproveite para explorar os trechos das duas letras 
de música apresentadas, Scars To Your Beautiful e 
Who Says. Na primeira, é possível perceber a valo-
rização da beleza interior nos trechos “beauty goes 
deeper than the surface” e “The light that shines  
within” e, na segunda letra, o amor próprio e a au-
toaceitação do eu lírico em “I’m just beautiful me”.

Nas instruções para o desenvolvimento do pro-
jeto, no item 1 (Produce it!), oriente os grupos a tro-
carem listas de músicas entre eles para seleciona-
rem as melhores letras e, depois, com toda a turma, 
organize uma votação das letras favoritas. É reco-
mendável que sejam escolhidas músicas de gêne-
ros diferentes para enriquecer o projeto. Oriente-os 
a organizarem as letras de música por tema (tais 
como self-love, self-acceptance, overcoming obstacles,  
rejecting negative stereotypes etc.) para, em seguida, 
criarem um livreto, que poderá ser impresso ou pu-
blicado no site/blogue da escola.

No dia do evento na escola, para que todos 
possam cantar juntos as músicas selecionadas, 
conforme sugerido em item 2 (Share it locally! ), 
podem-se distribuir os livretos para os visitantes 
também cantarem/acompanharem as músicas. 
Para a divulgação de fotos do evento na internet, 
oriente os alunos a seguirem as orientações da 
própria escola sobre o assunto e obterem consen-
timento para a publicação de imagens.

Ao explorar o boxe Think about it!, incentive os 
alunos a compartilharem suas impressões sobre o 
impacto do projeto em suas vidas, na escola e na 
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comunidade. Convide-os também a falarem sobre o 
que aprenderam com o desenvolvimento do projeto 
e como podem utilizar esse conhecimento nas suas 
vidas. Entre outras coisas, os alunos podem falar 
sobre o poder de (auto)transformação ao ouvir/
cantar músicas como as selecionadas.

Project 5 page 280

Considerando a natureza interdisciplinar do pro-
jeto Fighting Racism through Movies and TV Series, é 
desejável a participação de professores da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Neste projeto, os alunos devem fazer uma co-
lagem em formato de cartaz, diretamente no mu-
ral da escola ou, se preferirem, em formato digital. 
Comente que colagens podem reunir diferentes tipos 
de recursos verbais, tais como citações, trechos de 
textos e manchetes, e de recursos não verbais. Em 
Le@rning on the Web, o link recomendado apresenta 
vários exemplos de produções hollywoodianas que 
abordam a questão do racismo e podem ser utiliza-
dos pelos alunos no projeto.

Oriente os alunos a assistirem aos filmes e/ou 
séries selecionados caso ainda não tenham assisti-
do a eles. Nas instruções para o desenvolvimento do 
projeto, no item 1 (Produce it!), o link indicado ofere-
ce serviços gratuitos que possibilitam a criação das 
colagens em formato digital, em forma de cartazes.

Na exposição das colagens, conforme sugerido 
no item 2 (Share it locally!), é recomendável orga-
nizar os cartazes por filmes/séries. Para auxiliar o 
debate sobre o assunto, sugere-se convidar profes-
sores de História, Sociologia e Filosofia.

Ao explorar o boxe Think about it!, incentive os 
alunos a compartilharem suas impressões sobre 
o impacto do projeto em suas vidas, na escola e 
na comunidade. Convide-os também a falarem 
sobre o que aprenderam com o desenvolvimento 
do projeto e como podem utilizar esse conheci-
mento nas suas vidas. Entre outras coisas, os 
alunos podem falar sobre a promoção de ações 
voltadas para o combate ao racismo e outros ti-
pos de discriminação.

Project 6 page 281

Considerando a natureza interdisciplinar do pro-
jeto Embrace Every Body, é desejável a participação 
dos professores de outras disciplinas, como Arte, 
Educação Física, Filosofia e Sociologia.

Pergunte aos alunos se eles já criaram cartazes 
de campanha em inglês e/ou português. Incentive-os 
a compartilharem o que sabem acerca desse gênero. 
Destaque o uso de recursos verbais e não verbais 

para chamar a atenção de um determinado públi-
co-alvo e persuadi-lo a aderir a uma ideia, como na 
campanha da jovem Alvina Motialall, que tem vitiligo. 
Em Le@rning on the Web, o link recomendado apre-
senta outros cartazes da mesma campanha.

Nas instruções para o desenvolvimento do pro-
jeto, no item 1 (Produce it!), o link indicado ofere-
ce um serviço gratuito que possibilita a criação de 
cartazes. Antes de os alunos criarem o cartaz de 
campanha, ajude-os a elaborarem o rascunho do 
texto. Lembre-os da importância da escolha de uma 
imagem marcante e de um bom slogan ou frase de 
impacto para transmitir a ideia desejada.

Na exposição dos cartazes, conforme sugerido 
no item 2 (Share it locally!), é recomendável orga-
nizar os cartazes por tema. Para auxiliar o debate 
sobre o assunto, sugere-se convidar professores de 
Arte, Educação Física, Filosofia e Sociologia.

Ao explorar o boxe Think about it!, incentive os 
alunos a compartilharem suas impressões sobre o 
impacto do projeto em suas vidas, na escola e na 
comunidade. Convide-os também a falarem sobre 
o que aprenderam com o desenvolvimento do pro-
jeto e como podem utilizar esse conhecimento nas 
suas vidas. Entre outras coisas, os alunos podem 
falar sobre o respeito aos diversos tipos de corpos 
e a necessidade de uma postura crítica diante dos 
estereótipos relacionados à imagem corporal.

TRANSCRIÇÕES DE ÁUDIO

Unit 1 Track 2 (page 23)
 

My name is Trisha Prabhu, I’m 14 years old, and 
I’m from the great city of Naperville, in Illinois, in the 
United States. I’m passionate to stop cyberbullying 
at the source, before the damage is done.

I’m a big dreamer, and I believe that everyone 
should have the right to dream, persist in their 
dream, and see that become a reality.

Transcription from: <www.youtube.com/watch?v=YkzwHuf6C2U> (1:24-1:46). 
Accessed on: May 15, 2020.

Unit 2 Track 3 (page 36)
 

Welcome to the Plastisphere, the podcast on plastic, 
people and the planet. My name is Anja Krieger. In this 
episode, I’ll bring you a story from an island in the Pacific, 
thousands of miles away from land. It’s called Midway 
Island, and it has shaped our image of ocean plastics.

Almost a decade ago, photographer Chris Jordan 
travelled to Midway to document the effects of plastic 
pollution. His images of dead sea birds with plastic 
in their guts went viral around the world. They were 
quite hard to look at.
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It’s the little chicks of albatross, the birds that nest on 
the island. Their bones are laid bare and their feathers 
are withering away. But the things they ingested are 
still very much intact: You can make out a red cigarette 
lighter, a blue bottlecap, and even an entire yellow 
toothbrush. In fact, these birds were full of plastic.

Chris Jordan was so haunted by this sight that 
he decided to go back. The photographer visited 
the island again and again. And he discovered a 
new, and beautiful side of the story. That’s what his 
documentary film Albatross is all about. It’s a message 
from Midway, and what it can teach us.

Transcription from: <http://anjakrieger.com/plastisphere/2018/12/30/ep-5 
-transcript/> (0:27-1:50). Accessed on: May 15, 2020.

Unit 3 Track 4 (page 62)
 

DAVID GREENE, HOST: Just try getting that 
phone out of a typical teenager’s hand. They are 
texting, posting or watching video clips at all hours. 
I mean, not that we adults are much different. Still, 
the stars who reach teens often reach them through 
the small screen. In survey after survey, many of the 
top teen celebrities are YouTube stars. They make 
money offering makeup tips or filming themselves 
playing video games. But stardom can come with 
its own cost. NPR’s Neda Ulaby tells us how Internet 
celebrity can affect mental health.

NEDA ULABY, BYLINE: The obvious thing to do 
if you’re a YouTube star having a bit of a meltdown 
is make a YouTube video about it. That’s what 
Australian YouTuber Essena O’Neill did when she 
realized she was suffering signs of depression and 
anxiety a few years ago.

(SOUNDBITE OF YOUTUBE VIDEO)
ESSENA O’NEILL: The only time I felt better about 

myself, really, was the more followers, the more likes, 
the more praise and the more views I got online.

Transcription from: <www.npr.org/transcripts/545552788> (0:00-0:54). 
Accessed on: May 15, 2020.

Unit 4 Track 5 (page 77)

LEILA FADEL, HOST: The late film composer 
Michel Legrand was a fan. So is the very much alive 
Brazilian pop star Sergio Mendes. The object of their 
admiration? A Brazilian guitarist and songwriter 
who goes by the single name of Guinga. He’s less 
well-known in the U.S. and rarely comes here to 
perform. That’s why Betto Arcos made a point of 
catching up with him at a show in Los Angeles.

BETTO ARCOS, BYLINE: Considering his 
successful, five-decade career, Guinga is an 
unusually modest musician.

GUINGA: (Through interpreter) I wanted to be 
guitarist. But I met so many virtuous players in 
Brazil, including one called Helio Delmiro. Everything 

that I tried to do in life was to play like him. And since 
I could never achieve it, I end up playing like Guinga. 
It was better for me.

ARCOS: He picks up his guitar in the studio  
and demonstrates.

GUINGA: (Playing guitar).
ARCOS: Guinga’s full name is Carlos Althier de 

Souza Lemos Escobar. He got the name Guinga 
after his aunt took to calling him gringo as a toddler 
because he had pale skin. The youngster pronounced 
it guinga. And the nickname stuck.

(SOUNDBITE OF GUINGA’S “ELLINGTONIANA”)
ARCOS: He grew up in a working-class suburb 

of Rio de Janeiro. And his uncle taught him how to 
play the guitar when he was 11. At home, he heard 
Italian bel canto, Brazilian and American music on 
his parents’ Victrola.

GUINGA: (Through interpreter) I listened to 
everything I could. I knew who Leonard Bernstein 
was. I knew “Somewhere” when I was 11 years old. 
I didn’t know how to play it. But when I listened to 
“Somewhere,” I cried. American music is inside of me 
as much as Brazilian music.

Transcription from: <www.npr.org/transcripts/793330442> (0:00-1:58). 
Accessed on: May 15, 2020.

Unit 5 Track 6 (page 105)

a. /t/: passed, worked, watched, helped, 
developed

b. /d/: gained, used, called, followed, received 
c. /ɪd/: created, stipulated, completed, 

needed, conducted

Track 7 (page 106)

If you want a glimpse of Marie Curie’s manuscripts, 
you’ll have to sign a waiver and put on protective 
gear to shield yourself from radiation contamination. 
Madame Curie’s remains, too, were interred in a 
lead-lined coffin, keeping the radiation that was 
the heart of her research, and likely the cause of 
her death, well contained. Growing up in Warsaw in 
Russian-occupied Poland, the young Marie, originally 
named Maria Sklodowska, was a brilliant student, but 
she faced some challenging barriers. As a woman, she 
was barred from pursuing higher education, so in an act 
of defiance, Marie enrolled in the Floating University, a 
secret institution that provided clandestine education 
to Polish youth. By saving money and working as a 
governess and tutor, she eventually was able to move 
to Paris to study at the reputed Sorbonne. There, 
Marie earned both a physics and mathematics degree 
surviving largely on bread and tea, and sometimes 
fainting from near starvation. In Paris, Marie met the 
physicist Pierre Curie, who shared his lab and his heart 
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with her. But she longed to be back in Poland. Upon her 
return to Warsaw, though, she found that securing an 
academic position as a woman remained a challenge. 
All was not lost. Back in Paris, the lovelorn Pierre was 
waiting, and the pair quickly married and became a 
formidable scientific team.

Transcription from: <www.ted.com/talks/shohini_ghose_the_genius_of_
marie_curie/> (0:05-1:30). Accessed on: May 15, 2020.

Unit 6 Track 8 (page 121)

When was the last time you talked about your 
period? I do it all the time, even when no one’s really 
listening. But it’s not just the graphic details of my 
monthly bleed that I like to share with my slightly 
unenthusiastic friends and family. It’s something else. 
It’s a hidden problem, an unknown crisis, something 
you probably haven’t heard of and yet is happening 
right here right now in the UK. It’s period poverty. At the 
beginning of this year, I hadn’t heard of it either. I was 
sitting at the breakfast table before school, watching 
the news as I ate my cereal when I had to put the spoon 
down. My jaw literally drops as I heard about girls as 
young as ten years old or eighteen like me, routinely 
missing school for the simple fact that they couldn’t 
afford sanitary products. When I miss just one day of 
school, I have an insane amount to catch up on. So 
I can’t even begin to imagine what missing a week 
every single month must be like. Girls in the UK have to 
choose between an education they need and deserve 
or going to school using horrific and almost primitive 
alternatives like toilet paper, old socks or newspaper. 
It’s atrocious and unacceptable and needs to stop. As 
a teenager life can be hugely challenging as I definitely 
know: puberty, parents, pressure, and we’re only just 
beginning to work out who we are as people. Period 
poverty is robbing girls of a childhood and those who 
missed school face getting further and further behind 
in their educational progress.

Transcription from: <www.ted.com/talks/amika_george_period_poverty_
breaking_the_silence> (0:00-2:11). Accessed on: May 15, 2020.

Unit 7 Track 9 (page 146)

SONG 1:
The struggles I’m facing
The chances I’m taking
Sometimes might knock me down
But no, I’m not breaking
I may not know it
But these are the moments
That I’m gonna remember most, yeah
Just gotta keep goin’

And I, I gotta be strong
Transcription from: <www.youtube.com/watch?v=TmUGwK_43Tk> (1:15-1:43). 

Accessed on: May 15, 2020.

SONG 2:
I won’t just survive
Oh, you will see me thrive
Can’t write my story
I’m beyond the archetype

I won’t just conform
No matter how you shake my core
‘Cause my roots – they run deep, oh

Transcription from: <www.youtube.com/watch?v=hdw1uKiTI5c> (0:00-0:38). 
Accessed on: May 15, 2020.

Track 10 (page 147)

MICHEL MARTIN, HOST: Finally today, we’re going 
to hear some new music from 25-year-old pop singer 
Ari Leff, better known by his stage name, Lauv. He’s 
been making music since he was a teenager but only 
recently released his first full-length album called How 
I’m Feeling. And apart from being a fun listen, many of 
the songs explore themes that many will find relevant 
in this moment of social distancing and self-isolation. 
We spoke to Lauv before the coronavirus pandemic 
had eclipsed everything else to hear why he chose to 
focus on some of those themes.

(SOUNDBITE OF SONG, “MODERN LONELINESS”)
LAUV (Singing): I’ve been thinking ‘bout my father 

lately, the person that he made me, the person I’ve 
become. And I’ve been trying to fill all of this empty, 
fill all of this empty, and I could use some love.

LAUV: “Modern Loneliness” is my – probably 
my favorite song I’ve ever made and to me, the 
most important song I’ve ever made because it 
says everything that I’ve felt and wanted to say for 
a long time but didn’t really know how to say – you 
know, about my loneliness growing up and about my 
loneliness, you know, with the Internet culture.

I feel like, you know, I know of more people than 
ever, and I see more people than ever, and I’m on 
some level connected to more people than ever. But 
that takes up so much time and so much mental 
space that I don’t actually truly know my friends and, 
like, a lot of people as deeply anymore.

Transcription from: <www.npr.org/transcripts/813310245> (0:00-1:27). 
Accessed on: May 15, 2020.

Unit 8 Track 11 (page 161)

Alice was beginning to get very tired of sitting by 
her sister on the bank, and of having nothing to do: 
once or twice she had peeped into the book her sister 
was reading, but it had no pictures or conversations 
in it, “and what is the use of a book,” thought Alice 
“without pictures or conversations?”

So she was considering in her own mind (as well 
as she could, for the hot day made her feel very 
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sleepy and stupid), whether the pleasure of making 
a daisy-chain would be worth the trouble of getting 
up and picking the daisies, when suddenly a White 
Rabbit with pink eyes ran close by her.

There was nothing so very remarkable in that; 
nor did Alice think it so very much out of the way 
to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh dear! I 
shall be late!” (when she thought it over afterwards, 
it occurred to her that she ought to have wondered 
at this, but at the time it all seemed quite natural); 
but when the Rabbit actually took a watch out of its 
waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried 
on, Alice started to her feet, for it flashed across her 
mind that she had never before seen a rabbit with 
either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of 
it, and burning with curiosity, she ran across the field 
after it, and fortunately was just in time to see it pop 
down a large rabbit-hole under the hedge.

Transcription from: <https://ia800201.us.archive.org/32/items/alices_
adventures_1003/alices_adventures_01_carroll.mp3> (0:20-1:46).  

Accessed on: May 15, 2020.

Unit 9 Track 12 (page 191)

When you have a job that pays you enough to cover 
your basic needs, your bills and even some more to 
spend, the assumption is that you’d be happy, or, even 
better, fulfilled. And it seems unthinkable when you 
wake up and say you’re going to leave a job like that to 
pursue a passion. And that was my dilemma six years 
ago. I had a comfortable job, I lived a comfortable life, 
and people expected me to be fulfilled, but I wasn’t. 
There was something in me that wanted more. There 
was a misalignment between the things I did on a 
daily basis and the things that I deeply cared about. 

And so I decided to quit and explore the possibility 
of bringing this passion into my daily routine. And 
the thing about finding your passion is that it’s not 
straightforward. Even for people with money and 
degrees, they still struggle to identify their passion. 
And here I was as a 30-year-old, talking about 
finding my passion and turning it into a career.
Transcription from: <www.ted.com/talks/noeline_kirabo_2_questions_to_

uncover_your_passion_and_turn_it_into_a_career/transcript> (0:00-
1:05). Accessed on: May 15, 2020.

Track 13 (page 191)

So in 2014, I started an organization called Kyusa 
where we are working with out-of-school youth 
and empowering them to turn their passions into 
profitable, scalable and sustainable businesses. 

Now, when we talk about passion, one of the 
most common questions that people ask is, “What 
is passion? How do I even find it?” And in the 
simplest definition, passion is a collection of your 
life experiences that give you the deepest sense of 
fulfillment. And to identify your passion, you need to 

look inward. So we use two reflective questions. The 
first question we ask is, “If you had all the time and 
the money in the world, what would you spend your 
time doing?” It sounds like a very simple question, 
but many people struggle to answer this question 
because they’ve just never thought about it. 

The second question we ask is, “What makes you 
happy or gives you the deepest sense of fulfillment?” 
Now, you would assume that we all know what makes 
us happy, but it’s also interesting to note that so 
many people have no idea what makes them happy, 
because they are so busy going through the routines 
of life, they’ve never stopped to look inward. And so 
identifying the things that give us a deep sense of 
fulfillment and the things that give us deep joy are 
thoughts that begin to direct us in the direction of our 
passion. And just in case you’re wondering what your 
answers are to those two questions, I invite you to sit 
with these questions later and just reflect about it.

Transcription from: <www.ted.com/talks/noeline_kirabo_2_questions_
to_uncover_your_passion_and_turn_it_into_a_career/transcript> 

(3:41-5:11). Accessed on: May 15, 2020.

Unit 10 Track 14 (page 205)

John Bateman (JB): Camila, are you there?
Camila Melo Pereira (CP): Oh, hi! Yeah!
JB: Ah, you are there! This is John with Our 

Anxiety Stories. How are you doing?
Camila Melo Pereira (CP): I’m great, thank you. 

How are you?
JB: I’m doing fine, thanks. So my notes here say 

that you are student with lived experience of anxiety. 
Can you tell me a little about, about your anxiety story?

CP: Yes, so … I’m from Brazil. I’m 26 now and I’ve 
always been an anxious person since I was a kid and I 
think my family as well, my dad’s family. So I’ve always 
been anxious, but when I was 17, I went through a bad 
breakup and that gives me a lot of anxiety, like even 
more. And I ended up developing some sort of OCD. I 
could shower maybe like 20 times a day. I would wash 
my hands all the time until my skin started bleeding. 
So, a lot of other symptoms, compulsive symptoms. 
And that lasted for a couple of years until I find help 
with therapy, cognitive behavioral, I think that’s the 
name in English.

JB: That’s right, yeah, yeah, yeah.
CP: I’m not quite sure.
JB: No, you got a behavioral cognitive therapy.
CP: And that was what helped me a lot with my 

anxiety and OCD and everything. And I’ve always tried 
to find a way to help other people because I think it’s 
much more common than people think. And I’ve heard 
about Anxiety Canada and I wanted to share a little 
bit of my story.
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JB: That’s fabulous. I have a question. You know, 
you mentioned OCD is being a part of it. Were you 
experiencing what you knew as anxiety that led to 
the OCD, or did OCD kind of lead?  

CP: Oh, I think I, I’ve always had anxiety, but when 
it started getting worse, it was the time for me to look 
for help, find some support, some kind of therapy. 
And I didn’t have anyone to talk to actually. I thought 
that no one would ever understand me or what I was 
going through. So I think that led to my OCD, I think 
because there was so much anxiety that I didn’t know 
how to deal with that. And I think that was the main 
reason because I didn’t look for help before like the 
OCD, before I get to the point where it was OCD.

Transcription from: <www.anxietycanada.com/articles/season-1-episode-8 
-camila-melo/?_ga=2.50727017.1342721437.1585627926-140286123.1585627926> 

(0:26-3:05). Accessed on: May 15, 2020.

Unit 11 Track 15 (page 231)

CHADWICK BOSEMAN: To be young, gifted, and 
black, we all know what it is like to be told that 
there is not a place for you to be featured. Yet, you 
are young, gifted, and black. We know what it is 
like to be told to say there is not a screen for you 
to be featured on, a stage for you to be featured 
on. We know what it is like to be a tail and not the 
head. We know what it is like to be beneath and 
not above. And that is what we went to work with 
every day because we knew, not that we would 
be around during an award’s season and that it 
would make a billion dollars, but we knew that we 
had something special that we wanted to give the 
world. That we could be full human beings in the 
roles that we were playing. That we could create 
a world that exemplified a world that we wanted 
to see. We knew that we had something that we 
wanted to give. And to come to work with every 
day and solve problems with this group of people 
every day with this director, that is something 
that I wish all actors would get the opportunity to 
experience. If you get to experience that, you will 
be a fulfilled artist.
Transcription from: <www.youtube.com/watch?v=SgASaCn8XXs> (3:15-4:35). 

Accessed on: May 15, 2020.

Unit 12 Track 16 (page 245)

STEVE INSKEEP, HOST: You know the common 
advice when it comes to your diet. Try for moderation, 
people say. You don’t want too much of anything. It 
turns out that advice applies even to the way you think 
about your diet. An extreme focus on eating only the 
right foods can risk your mental and physical health. 
April Fulton explains.

APRIL FULTON, BYLINE: Alex Everakes is a 
25-year-old public relations executive from Chicago. He 

knows about clean eating. For a time, he was obsessed 
with the purity of everything he put in his mouth.

ALEX EVERAKES: Spinach, chicken, egg whites.
FULTON: At one point, he only ate 10 foods.
EVERAKES: Asparagus, salmon, unsweetened 

almond milk.
FULTON: He didn’t always eat this way. As a kid, 

Everakes struggled with being overweight. In his teens 
and 20s, he tried to diet and gained and lost and 
regained about a hundred pounds. When he moved 
to Los Angeles, he took his diet to a new level.

EVERAKES: I even picked my vegetables so that 
I wouldn’t be bloated. That’s literally how obsessed 
I got.

FULTON: He lost a lot of weight, posted pictures 
online and got tons of positive reinforcement. People 
loved his six-pack abs. But in reality, he was starving, 
tired and lonely. Alex was afraid of some foods. He 
worked at home to avoid office parties. He didn’t make 
friends because he didn’t want to eat with people or 
explain his diet. […] Alex was struggling with something 
called orthorexia nervosa.

Transcription from: <www.npr.org/transcripts/766847274> (0:00-1:12;  
1:17-1:20). Accessed on: May 15, 2020.

Irregular Verbs

Track 17 (page 309)

began/begun; drank/drunk; ran/run; rang/
rung; shrank/shrunk; sang/sung; sank/sunk; 
stank/stunk; swam/swum

Track 18 (page 309)

broke/broken; chose/chosen; froze/frozen; 
spoke/spoken; stole/stolen

Track 19 (page 309)

brought/brought; bought/bought; caught/
caught; fought/fought; sought/sought; taught/
taught; thought/thought

Track 20 (page 309)

blew/blown; drew/drown; flew/flown; grew/
grown; knew/known; threw/thrown

Track 21 (page 309)

bent/bent; lent/lent; sent/sent; spent/spent

Track 22 (page 309)

kept/kept; slept/slept; swept/swept; wept/wept
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SUGESTÕES DE LEITURAS 
E RECURSOS DIGITAIS

Esta seção traz sugestões de leituras (livros, 
textos disponíveis na internet) e recursos digitais 
(dicionários eletrônicos, websites) que podem ser 
utilizados pelo professor em sua prática pedagógica 
e em sua formação continuada.

Livros
 X CELANI, M. A. A. (Org.). Reflexões e Ações  
(Trans)formadoras no Ensino-Aprendizagem de 
Inglês. 1. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2010.

No livro, o leitor encontra reflexões sobre a necessi-
dade de constante avaliação de currículos, objetivos 
e procedimentos, no contexto da educação contínua, 
tendo em vista particularmente a escola pública e o en-
sino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Outras 
questões relevantes para a área de formação de pro-
fessores de línguas são discutidas, como a resistência 
à mudança, concepções de linguagem e o papel da 
narrativa na constituição da identidade profissional.

 X KICZKOWIAK, M.; LOWE, R. Teaching English as 
a Lingua Franca: The Journey from EFL to ELF. 
Stuttgart: DELTA Publishing, 2019.

O livro propõe ajudar professores a compreenderem 
o conceito de inglês como língua franca, convidando-
-os a repensarem suas práticas pedagógicas a partir 
de como a língua é e será usada no mundo.

 X LIBERALI, F. (Org.). Inglês: Linguagem em atividades 
Sociais. São Paulo: Blucher, 2018.

O livro integra uma coleção voltada especificamente 
para pensar metodologias pedagógicas para as di-
versas áreas que compõem o Ensino Médio. Dessa 
forma, o livro contempla metodologias e encaminha-
mentos pedagógicos que possam contribuir com a 
reflexão do professor de Língua Inglesa acerca do seu 
trabalho local em relação ao coletivo, bem como os 
objetivos de aprendizagens nas diversas instituições 
que formam professores.

 X ROJO, R.; MOURA, E. Letramentos, Mídias, 
Linguagens. São Paulo: Parábola Editorial, 2019.

No livro, o leitor encontra uma síntese das pesquisas 
e reflexões feitas pelos autores em letramentos, mul-
tiletramentos, novos letramentos, tecnologias, mídias 
e diferentes linguagens.

 X SWAN, M. Practical English Usage. 4. ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2016.

O livro oferece explicações claras e simples do uso da 
língua inglesa, falada e escrita, com exemplos reais. É 
uma referência para professores e usuários da língua.

 XWATKINS, P. Teaching and Developing Reading 
Skills. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

O livro apresenta diversas propostas de atividades 
voltadas para o desenvolvimento de habilidades e 
estratégias de leitura em diferentes contextos de en-
sino. Há uma grande variedade de atividades, como 
aquelas que promovem a fluência leitora, que explo-
ram textos literários e fontes digitais, que propiciam 
a leitura crítica e avaliam a leitura.

Textos Disponíveis na Internet
A autoavaliação na aprendizagem de 
língua inglesa

Para conhecer um estudo sobre a autoavaliação 
na aprendizagem de língua inglesa em uma escola 
pública brasileira, recomendamos a leitura a seguir.

 X PUNHAGUI, G. C.; SOUZA, N. A. A autoavaliação 
na aprendizagem de língua inglesa: subsídio para 
reconhecimento da própria aprendizagem e ges-
tão do erro. Roteiro, Joaçaba, v. 37, n. 2, p. 265-
294, jul./dez. 2012. Disponível em: <http://editora. 
unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/view/ 
1715/pdf>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Ensino de inglês como língua franca
Para conhecer a perspectiva do ensino de inglês 

como língua franca e os desafios para a formação 
de professores, sobretudo, brasileiros, recomenda-
mos as leituras a seguir.

 X EL KADRI, M. S.; GIMENEZ, T. Formando profes-
sores de inglês para o contexto do inglês como 
língua franca. Acta Scientiarum. Language and 
Culture, Maringá, v. 35, n. 2, p. 125-133, abr./jun. 
2013. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/ 
actascilangcult.v35i2.14958>. Acesso em: 2 jul. 2020.
 X BORDINI, M.; GIMENEZ, T. Estudos sobre in-
glês como língua franca no Brasil (2005-2012): 
uma metassíntese qualitativa. Signum: Estudos 
da Linguagem, Londrina, v. 17, n. 1, p. 10-43, jun. 
2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5433/
2237-4876.2014v17n1p10>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Multiletramentos no ensino de  
língua inglesa

Para conhecer uma experiência com multiletra-
mentos no ensino de inglês em um contexto de vul-
nerabilidade social, recomendamos a leitura a seguir.

 X LENHARO, R.; CRISTÓVÃO, V. Multiletramentos 
no ensino de língua inglesa em um contexto de 
vulnerabilidade social. Revista Linguagem & 
Ensino, Pelotas, v. 21, n. 1. p. 367-402, jan./jun. 
2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.
br/ojs2/index.php/rle/article/view/15151/9328>. 
Acesso em: 2 jul. 2020.
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O uso da tecnologia no ensino- 
-aprendizagem de língua inglesa

Para conhecer dois estudos sobre os impactos 
e as possíveis contribuições da tecnologia para o 
ensino-aprendizagem de inglês, recomendamos as 
leituras a seguir.

 X ARAGÃO, R.; LEMOS, L. WhatsApp e multiletra-
mentos na aprendizagem de inglês no Ensino 
Médio. Polifonia, Cuiabá, v. 24, n. 35/1. p. 73-
94, jan./jun. 2017. Disponível em: <http://periodi 
coscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/ 
article/view/6034/3920>. Acesso em: 2 jul. 2020.
 X FINARDI, K.; PORCINO, M. Tecnologia e metodologia 
no ensino de inglês: impactos da globalização e da 
internacionalização. Ilha do Desterro, Florianópolis, 
n. 66, p. 239-282, jan./jun. 2014. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/ 
article/view/2175-8026.2014n66p239/27364>. 
Acesso em: 2 jul. 2020.

O uso de músicas no ensino de  
língua inglesa

A música é um recurso que pode ser utilizado no 
desenvolvimento de diferentes habilidades de com-
preensão e produção em língua inglesa, além de fa-
vorecer a discussão de aspectos artísticos e culturais. 
Para conhecer pesquisas sobre esse tema, sugerimos 
as seguintes leituras.

 XGOBBI, D. A música enquanto estratégia de 
aprendizagem no ensino de língua inglesa. 2001. 
133 f. Dissertação (Mestrado Interinstitucional em 
Estudos da Linguagem) — Universidade de Caxias 
do Sul e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre. Disponível em: <www.lume.ufrgs. 
br/bitstream/handle/10183/3066/000331440.
pdf>. Acesso em: 2 jul. 2020.
 XGOMES, S. L. O uso de canções como ferramenta 
pedagógica para o ensino crítico em língua es-
trangeira: uma experiência nas aulas de inglês. 
2012. 190 f. Dissertação (Mestrado em Linguística 
Aplicada). Instituto de Letras, Universidade de 
Brasília, Brasília, DF. Disponível em: <http://repo 
sitorio.unb.br/bitstream/10482/10486/3/2012_
SimoneLimaGomes.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2020.
 XWOYCIECHOWSKI, E. Música: uma proposta para o 
ensino de língua inglesa na escola pública. Disponível 
em: <www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/
arquivos/1807-8.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2020.

O uso de vídeos no ensino de  
língua inglesa

Vídeos em inglês (filmes, séries, entrevistas, ani-
mações), com ou sem legendas, são um recurso que 

pode ser utilizado no desenvolvimento de diferentes 
habilidades de compreensão e produção, além de 
favorecer a discussão de aspectos artísticos e cul-
turais. Para conhecer pesquisas sobre esse tema, 
sugerimos as seguintes leituras.

 XGOMES, F. W. B. Filmes legendados e ensino de 
línguas adicionais: um breve panorama sobre as 
pesquisas no Brasil. Horizontes de Linguística 
Aplicada, ano 15, n. 1, p. 41-69, 2016. Disponível 
em: <https://core.ac.uk/download/pdf/231179469.
pdf>. Acesso em: 2 jul. 2020.

 XHAUSMANN, E. P. Filme como proposta de ensi-
no e aprendizagem: o uso do cinema em aulas 
de língua estrangeira. Linguagens — Revista de 
Letras, Artes e Comunicação, Blumenau, v. 9, n. 3, 
p. 333-347, set./dez. 2015. Disponível em: <http://
proxy.furb.br/ojs/index.php/linguagens/article/
view/4976/3100>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Recursos Digitais
Dicionários eletrônicos

 X CAMBRIDGE DICTIONARY. 2020. Disponível em: 
<http://dictionary.cambridge.org>. Acesso em:  
2 jul. 2020.

O site oferece diversos dicionários bilíngues, den-
tre eles English-Portuguese (inglês-português), e 
monolíngues (inglês-inglês) da coleção Cambridge 
Dictionaries Online como, por exemplo, Learner’s 
Dictionary, Essential American English, Essential 
British English. Para encontrar a definição desejada, 
basta digitar a palavra no campo central do topo 
da página, escolher um dicionário e clicar no botão 
com uma lupa. Além da definição da palavra e de 
exemplos de uso, é possível ter acesso também à 
sua pronúncia (clicando nos ícones de alto-falante 
UK ou US).

 XDICTIONARY.COM. 2020. Disponível em: <www.
dictionary.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Portal conhecido que oferece gratuitamente um di-
cionário monolíngue e um dicionário de sinônimos 
(Thesaurus). Há, ainda, palavras cruzadas e diversos 
jogos. É possível também fazer o download gratuito 
do aplicativo para celular.

 X LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY 
ENGLISH ONLINE. Disponível em: <www.ldoc 
eonline.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Versão on-line do dicionário monolíngue da editora 
Longman, que contém mais de 200.000 verbetes. 
Para encontrar o verbete desejado, basta digitar a 
palavra ou expressão no campo de busca e clicar no 
botão com uma lupa. Cada verbete é acompanhado 
de pronúncia, definição, diversos exemplos de uso e, 
se disponível, imagem.
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 XOXFORD LEARNER'S DICTIONARIES. 2020. 
Disponível em: <www.oxfordlearnersdictionaries.
com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

O portal disponibiliza dicionários monolíngues da série 
Oxford Dictionaries, um na versão inglês estaduniden-
se (Dictionary US) e outro na versão inglês britânico/
global. Além dos dicionários, é possível encontrar uma 
seção dedicada à gramática, em Grammar. Nessa se-
ção, há itens relacionados à prática de gramática de A 
a Z, ortografia, pontuação e sugestões para a escrita 
de diversos gêneros textuais (convites, cartas etc.). 

 XOZDIC.COM. Disponível em: <www.ozdic.com>. 
Acesso em: 2 jul. 2020. 

Versão on-line do dicionário de colocações. Ao consul-
tar uma palavra, tem-se acesso a uma lista de combi-
nações mais frequentes da palavra com outros termos.

 XWORD REFERENCE.COM. Disponível em: <www.
wordreference.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

O site oferece quatro dicionários monolíngues: English 
definition, English synonyms, English usage e English  
collocations. Ele oferece ainda vários dicionários bilín-
gues, dentre eles English-Portuguese (inglês-portu-
guês) e Portuguese-English (português-inglês). Além 
da definição da palavra e de exemplos de uso, é pos-
sível ter acesso também a diversas possibilidades de 
pronúncia como inglês estadunidense em geral (US), in-
glês britânico em geral (UK), inglês do sul dos Estados 
Unidos (US Southern), inglês irlandês (Irish), inglês es-
cocês (Scottish) e inglês jamaicano (Jamaican).

Websites voltados para a aprendizagem 
de língua inglesa em geral

 X ACTIVITIES FOR ESL STUDENTS. 1995-2015. Disponível 
em: <http://a4esl.org>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Disponibiliza exercícios, jogos, testes e quebra-cabe-
ças para praticar gramática e vocabulário em inglês. 
Todas as atividades estão organizadas por nível de 
dificuldade (easy, medium, difficult).

 X ENGLISHCLUB.COM. 1997-2020. Disponível em: 
<www.englishclub.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Oferece amplo conteúdo para aprendizes de inglês  
(listening, speaking, reading, writing, grammar, 
pronunciation, vocabulary, forums, videos, exams etc.) 
e professores (teaching tips, forums, projects, articles, 
training etc.).

 X LEARN ENGLISH (BRITISH COUNCIL). Disponível 
em: <http://learnenglish.britishcouncil.org>. 
Acesso em: 2 jul. 2020.

Oferece prática da língua inglesa por meio de jogos, 
exercícios de vocabulário, gramática e atividades de 
compreensão escrita e oral. O portal do Conselho 
Britânico (British Council) oferece conteúdo específico 
tanto para professores quanto para alunos de inglês.

 X LEARNING ENGLISH. Disponível em: <https://learn 
ingenglish.voanews.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Apresenta um repositório de vídeos organizados por 
nível de proficiência em inglês (iniciante, intermediá-
rio e avançado). Os vídeos com conteúdos voltados 
para a aprendizagem do idioma são acompanhados 
de cadernos com procedimentos pedagógicos e ati-
vidades didáticas. Há ainda vídeos que focalizam 
a pronúncia de sons específicos em inglês. No link 
<www.manythings.org/voa/words.htm>, é possível 
encontrar um glossário monolíngue de 1.500 pala-
vras, que foi elaborado a partir dos vídeos produzi-
dos por Voices of America.

 X SOUNDS OF ENGLISH. 1997-2017. Disponível em: 
<www.soundsofenglish.org>. Acesso em: 2 jul. 2020. 

Traz material voltado para a pronúncia de sons em in-
glês, como textos, exercícios, atividades fotocopiáveis 
etc. É possível treinar a pronúncia de sons específicos 
em inglês (vogais, ditongos, pares mínimos etc.) e a 
sílaba tônica de diversas palavras.

Websites voltados para a criação e/ou 
compartilhamento de conteúdos

Para criar e compartilhar enquetes, pesquisas 
de opinião, sugerimos os seguintes websites:

 X <http://easypolls.net>. Acesso em: 2 jul. 2020. 
 X <www.strawpoll.me>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Para criar e compartilhar infográficos, sugeri-
mos os seguintes websites:

 X <www.easel.ly>. Acesso em: 2 jul. 2020.
 X <https://infogram.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Para criar e compartilhar mapas conceituais, 
sugerimos os seguintes websites:

 X <https://app.creately.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.
 X <https://bubbl.us>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Para compartilhar poemas, sugerimos o seguin-
te website:

 X <www.poemhunter.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Para compartilhar resenhas de filmes, sugeri-
mos os seguintes websites:

 X <www.imdb.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.
 X <www.rottentomatoes.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.

Para criar e compartilhar tirinhas, sugerimos os 
seguintes websites:

 X <www.makebeliefscomix.com/Comix>. Acesso 
em: 2 jul. 2020.
 X <www.wittycomics.com>. Acesso em: 2 jul. 2020.
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