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 Read the comic strip and answer the questions from 1 to 4. 

 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 
Leia a atividade avaliativa atentamente. 
Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
As respostas têm que estar no local próprio e à 
caneta, para que sejam consideradas. 
Responda com caneta azul ou preta não deixe nada 
a lápis. 

 

 



1. Releia a frase do terceiro quadrinho: 
 
Original: “Whatever, who cares? 
I. Who, whatever, cares? 
II. Whatever, I don’t care. 
III. It doesn’t matter. Who cares? 
 

 Possue(m) o mesmo sentido da frase original: 
 
a) I e II         
b) apenas I 
c) I e III         
d) apenas II 
e) II e III. 
 
2. Qual é a alternativa que melhor explica o que Sally quis dizer em sua redação. (Quadrinhos 3 a 
8) 
 
a) Quando você está em uma situação difícil, o melhor a fazer é pedir ajuda à sua mãe. 
b) Mães ajudam os filhos a formular novas filosofias.  
c) O grito pela mãe é o mais antigo e desesperado. 
d) Quando as filosofias provam-se erradas, as pessoas pedem ajuda às mães. 
e) Quando Sally explica aos colegas a sua filosofia, eles começam a encará-la como se ela tivesse 
enlouquecido. 
 
3. Assinale a alternativa que contém a soma das frases corretas. 
 
1. No segundo quadrinho it retoma a palavra where. 
2. Apenas uma das perguntas que Sally faz é retórica. 
4. Sally põe em dúvida sua antiga filosofia, mas não formula uma nova. 
8. Não é possível identificar com quem a menina está falando no segundo quadrinho. 
16. O sujeito de asks, no segundo quadrinho, é today.  
 
a) 3          
b) 20        
c) 4          
d) 30 
e) 12 
 
4. Qual das alternativas contém a soma das frases incorretas.  
 
1. Pode-se concluir que Sally acha que tudo acabará com a antiga filosofia. 
2. “Ma’ma,” no primeiro quadrinho é um vocativo. 
4. A partir da leitura infere-se que o mais antigo ato dos desesperados é chamar a mãe. 
8. Sally afirma que a mãe é sempre quem socorre os desesperados. 
16. A garota pergunta aos colegas o que acontece quando uma filosofia não dá certo. 
 
a) 9           
b) 13 
c) 16          
d) 14 
e) 24 
 
 



 Read the text below and answer the questions 5 to 9. (Answers in English) 

 

Why is English important? 

 



Because English is the most 
important international language in 
the world. Some facts prove that:  
English is the international language 
of air and sea travels, of computing, 
of pop music, of politics, of science 
and medicine, sports, TV and films.  
 The world today is a very 
small place. Communication and 
travel are extremely quick: think of 
jet planes, satellite TV, telephones, 
fax, the internet, for example. 
 Because of this, we need a 
common language, and this 
language is English. 
 English is the first language 
in: Australia, The Bahamas, Canada, 
Ireland, Guyana, New Zealand, The 
United Kingdom, The United 
States... 
 And it is the official second 
language in many other countries 
such as: India, Nigeria, and South 
Africa. 
 English is the native language 
of between 350 and 400 million 
people all over the world! English is 
the certainly the world’s most 
popular language if the number of 
native and non-native speakers are 
added together.



 
5. Mark T (True) and F (False) 
 
(    ) English is the first language in Australia, the Bahamas and South Africa. 
(    ) The world nowadays is a small place. 
(    ) About 400 million people speak English. 
(    ) English isn’t the most important language in the world. 
(    ) English is the language of international language of air, computing, films etc. 
 
6. Find in the text:  
 
a) A synonym of fast: __________________ 
b) Opposite of yesterday: __________________ 
c) Opposite of different: __________________ 
d) Type of music: __________________ 
 
 

7. Is English an important language? Why? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

8. Which countries have English as the first language? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9. Is the world today very quick? 

______________________________________________________________________ 

 
 

 Faça também o revisa, Reading and Comprehension III(Números 1 a 10) 

 
 

“Only those who risk going too far can possibly find out how far they can go.” 

T.S. Eliot 

 

 
 


