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Atividade extra

Questão 01

http://pt.wikipedia.org/wiki/Spoleto_(resta   urante)

“As receitas do restaurante  Spoleto  devem ser extremamente saborosas.”

Qual o equivalente, em inglês, para o vocábulo em negrito na sentença acima?

a. Recipes.

b. Receipts.

c. Guidelines.

d. Instructions.
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Questão 02

COMETG          Vacancy

Announcement

COMETG is looking for competent

and self motivated individual for the 

following position.

Post: Receptionist

Job Location: England

No of Positions: 3

Experience: will be preferred

Please forward your CV within one week

 after publication of this advertisement; also 

mention the name of Post in Subject Line on 

hrcometg@pbmail.com

A empresa Cometg  publicou um:

a. job ad;

b. school ad;

c. tourism ad;

d. apartment ad.
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Questão 03

Cheap Computer Services

Flat Rate Drop Off & Affordable Onsite Service

Laptop & PC Repair, Upgrades and Tune-Ups

Virus & Spyware Removal

Firew all & Security Setup

OS Installation (XP, Vista, 2000, etc)

Hard Drive Upgrades & Backups

Software Installation & Configuration

Website & Grafic Design

Webmarketing

Custom Computer Builds

Much More!!!

(71) 447-8342

O anúncio oferece

a) cursos de Informática;

b) venda de laptop e computadores; 

c) venda de uma loja de informática;

d) instalações e reparos em computadores.
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Questão 04

SINUTROL            40 tablets

Each tablet contains:

 Phenylpropanolamine HC1 25 mg 

Phenyltoloxamine Citrate               25 mg

Dose: Adults: 2 tablets, then 1 every four hours. Limit 6 in 24 hours, or as doctor directs.

          Children 6-12 years: ½ adult dose. Cannot be used by children under 6.

Warnings: Do not exceed dosage. Do not drive or operate machinery if drowsiness occurs. Consult

 a doctor for use over 10 days. If cold symptoms persist over 3 days, discontinue use and consult a doctor. 

People with heart, kidney or thyroid disease, high blood pressure or diabetes must consult a doctor

prior to use. In case of accidental overdose, seek professional or contact a poison control center

 immediately. Store in a cold dry place.

KEEP THIS AND ALL DRUGS OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Expiration date: 08/15

Após fazer uma leitura do tipo scanning, nesse texto, podemos concluir que:

a. para uso superior a 3 dias, deve-se consultar um médico;

b. não há restrições ao uso para crianças de qualquer idade;

c. a dosagem para crianças é a metade da dosagem para adultos;

d. é vedado o uso a pessoas que têm alguns problemas específicos de saúde.



Lingua Estrangeira • Inglês 41

Questão 05 

 

Ao considerar o texto em inglês apresentado na questão 4, responda:

Que gênero textual está representado neste texto?
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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

O gênero textual representado na questão  é  “bula”.


