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Atividade extra

Questão 01

http://www.sxc.hu/photo/1361400

Age: 37

Birth Date: 2/9/1977

Zodiac: Aquarius,Dragon

Weight: 128lb, 58kg

Height: 5'3", 160cm

Measurements: 38-29-37

Measurements cm: 97-74-94

Eye Color: Blue

Hair Color: Brown

Marital Status: Single

Children: None 

Religion: Christian (Catholic)

Smoker: No 

Drinker: No 

Education: University

Job Title: Commercial Engineering

Sports: Aerobics

Hobbies: Reading, going to the beach.

Languages:  French (native)

Self Description: I consider myself a woman with good values, friendly, 
intelligent, enterprising, honest and family oriented woman.

Comments: I would like to meet an intelligent man, loving and friendly.
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No fragmento do texto “I would like to meet an intelligent man, respectful, loving and friendly.”, o modal 

WOULD expressa:

a. desire; 

b. request; 

c. expectation; 

d. uncertainty.

Questão 02

Full name: Federative Republic of Brazil

Population: 196.6 million (UN, 2011)

Capital: Brasilia

Largest city: Sao Paulo

Area: 8.55 million sq km (3.3 million sq miles)

Major language: Portuguese

Major religion: Christianity

Life expectancy: 71 years (men), 77 years (women) (UN)

Monetary unit: 1 real = 100 centavos
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Main exports: Manufactured goods, iron ore, coffee, oranges, other agricultural produce

GNI per capita: US $9,390 (World Bank, 2010)

Internet domain: .br

International dialling code: +55

Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1227110.stm Site não liberado

1. O adjetivo no grau superlativo de superioridade, apresentado no perfil do Brasil é:

a. full;

b. main;

c. major;

d. largest.

Questão 03

“Microblogging – Services that focus on short updates that are pushed out to anyone subscribed to receive 

the updates. The most popular is Twitter. Disponível em: http://outthinkgroup.com/tips/the-6-types-of-social-media”

O texto anterior explica que o Twitter é um tipo de mídia social que permite:

a. aos membros inscritos salvar, organizar e gerenciar links para diversos sites e recursos na Internet;

b. aos membros inscritos receber breves informações do assunto de seu interesse;

c. aos membros inscritos manter diálogos por meio de mensagens postadas;

d. aos membros inscritos compartilhar vídeos e fotos por upload.

Questão 04

O Café História é uma rede social online fundada em 18 de janeiro de 2008 pelo jornalista e historiador Bruno 

Leal. É voltada para estudantes, professores, pesquisadores e para todos aqueles que acreditam que estudar e discutir 

história é o maior barato. Todo o conteúdo do site é aberto. O internauta não precisa fazer nenhum cadastro para 

acessar textos, vídeos ou fóruns. É tudo livre e gratuito. 
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O texto apresenta a descrição de uma rede social; nos itens abaixo, marque o único que não é uma rede social: 

a. a site;

b. a blog;

c. a social network;

d. a microblogging.

Questão 05

São Paulo, Brazil, January 17, 2012 – comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), a leader in measuring the digital world, 

today released data showing that Facebook assumed the top position in the Brazilian social networking market 

following a year of exceptional growth. In December 2011, Facebook.com attracted 36.1 million visitors – representing 

an increase of 192 percent in the past twelve months – to surpass Orkut as the leading social networking destination 

in the market.

Adaptado de: http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/1/Facebook_Blasts_into_Top_Position_in_Brazilian_
Social_Networking_Market

O texto informa acerca do crescimento da rede social “Facebook”. A partir da leitura:

a. reescreva a palavra cujo significado é “crescimento”;

b. reescreva a palavra cujo significado é “aumento”.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

a. O significado de  “growth” é “crescimento”.

b. O significado de “increase” é “aumento”.




