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Sobre o Covid 19. Relacione as palavras em Inglês dos sintomas 

do Corona: 

1) Fever      (   ) cansaço 

2) Cough       (   ) dor muscular 

3) Tiredness     (   ) dor no peito 

4) Shortness of breath   (   ) febre 

5) Symptom    (   ) dor de cabeça 

6 ) Muscle pain    (   ) falta de ar 

7) Headache    (   ) tosse 

8) Chest pain      (   ) sintoma 

 

                             

                          UNIDADE 1 – TALKING ABOUT CINEMA 

 

 

 

 



1) Pág. 10-11. Com base no texto, escreva em Inglês o nome das sete artes. 

Considere as semelhanças entre Inglês e Português: 

Arquitetura   

Escultura   

Pintura  

Música    

Dança   

Poesia 

Cinema 

2) PÁG.11.Relacione as palavras de acordo com os significados: 

ancient    (   ) Francês 

to take a look   (   ) máquina 

word     (   ) pesquisador 

as     (   ) dar uma olhada 

Greek     (   ) palavra 

researcher    (   ) como 

French    (   ) antigo 

Machine    (   ) Grego 

Pág.12. Qual arte é considerada a oitava arte? 

Pág.12.A classificação do cinema como a “sétima arte” foi feita pelo crítico 

Ricciotto Canudo em que século? 

a) XIX   b) XXI  c) XVIII d) XX  e) XV 

3) Pág. 13-15. Sobre o Simple Present responda: 

O que é o Simple Present? 

Conjugue o verbo to sleep. 

Para conjugar a maioria dos verbos na 3a pessoa do singular, o que é preciso? 

4) Pág.13-14. Desembaralhe as letras e mostre a frase correta: 

art   /    considered   /   is    /    cinema   /   na 

tv   /   after   /   she   /   watch   /   sleeps 

Pág. 21. No Simple Past (Passado Simples) o que se acrescenta aos verbos 

regulares? 

Dê exemplos de  verbos no Simple Past. 



 

5) Pág. 27. Escreva o significado das conjunções:  

so   

and   

but   

because 

until 

if 

since 

or 

 

Pág.27-28. Escreva as frases completas preenchendo as lacunas com as 

palavras em Inglês: 

1._______ (dele) family has lived here _____ (desde) they arrived from Mexico. 

2. Wait for the children _____ (até) the bell ________ (tocar). 

3. I ____  (fui) to the cinema, ____ (mas) the tickets______(estavam) sold out. 

4. I _____(gosto)  movies _____(porque) they are _____(inspiradores). 

5. There were _____(muitos) interesting movies, so I chose three. 
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Livro O mundo do trabalho no cinema - Divulgação 

UNIDADE 2 - CINEMA AND WORK 

1) Pág.35 Relacione as palavras com seus significados: 

1) ever since   surgimento 

2) to portray   crescimento 

3) after   já feito 

4) about   desde então 

5) as seen   retratar 

6) emergence  depois 

7) ever made   sobre 

8) growth   como visto 

 Pág. 36-37. Traduza para o Português: 

The movie was shot in a factory. 

It is a movie about a daily scene. 

The Lumière brothers were responsible for the movie. 

 

 



 

2) Pág.37. O filme Em busca do ouro foi filmado em : 

(   ) 1900      (   ) 2017    (   ) 1925   (   ) 2010        (   ) 2020 

Pág.37. Complete a frase: The filmmakers of this movie were ............... 

Pág.40. O que foi a Grande Depressão? 

 Onde ela teve origem? 

3) Pág. 41. No Comparativo de Superioridade o que acontece quando o 

adjetivo é curto? 

E quando o adjetivo é longo? 

Pág.41.Como ficam os adjetivos usados como comparativos de superioridade: 

fast- 

big- 

ugly-  

pretty- 

hot- 

funny- 

Pág.42.Como o superlativo é formado com adjetivos curtos? 

E com adjetivos longos? 

4) Pág.43. Dê o superlativo de: 

interesting 

happy 

careful 

slow 

Pág.43. Escreva em Inglês: 

a) Ele é o trabalhador mais rápido na fábrica. 

b) O carro mais rápido  

c) O filme mais longo  

 

 

 



Pág. 44. Há adjetivos irregulares, ou seja, eles não seguem a mesma regra 

que os adjetivos regulares para se tornarem superlativos ou comparativos. 

Quais são as formas comparativas e superlativas para os adjetivos “good” e 

“bad”? 

 

    

Imagens patrocinadas Shutterstock - LIMITED DEAL: 20% off with PX20OFF coupon 

 

5) Pág.54. Por que o cinema pode ser considerado uma forma de arte? 

Pág.54. O que faz o técnico de efeitos especiais? 

O que faz o editor de filmes? 

O engenheiro de som é responsável pelo que? 

E o maquiador o que faz? 
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UNIDADE 3 – MOVIES AND PREJUDICE 

1) Pág.57. A Indústria Cinematográfica dos Estados Unidos se desenvolveu no 

começo do século: 

a) (   ) XXI           b) (   ) XVII           c) (   )  XIX        d) (   ) XX         

Como a Indústria Cinematográfica foi conhecida mundialmente? 

Pág.58. De acordo com o texto “What are Stereotypes?”, responda se essa 

frase é Falsa ou Verdadeira. 

Stereotyping isn’t very common in Hollywood movies.(  ) Falsa  (  ) Verdadeira 

The word stereotype comes from Greek and Latin.(  ) Falsa (  ) Verdadeira 

Pág.59.What are stereotypes? (O que são estereótipos)? 

 

 

 

 

 



   

 

2) Pág.62. No gráfico dessa página a que se refere o termo “leader”? 

Qual a participação das mulheres (females) na área da política? 

Você considera a participação feminina nas áreas de liderança significativa? 

Explique sua resposta. (resposta pessoal) 

Por que você acha que existe estereótipos para as mulheres? (resposta 

pessoal) 

 

3) Pág 63. Relacione as palavras com seus significados: 

1) prejudice   (   ) lider 

2) frail    (   ) vários 

3) while   (   ) bastante 

4) clear   (   ) gênero 

5) however   (   ) preconceito 

6) gender   (   ) enquanto 

7) quite   (   ) frágil 

8) leader   (   ) claro 

9) several   (   ) porém 

Pág. 64. Diga se é Falso ou Verdadeiro; 

a) Harrison Ford nasceu em 13 de Julho de 1957. (   ) 

b) Harrison Ford é um ator americano. (   ) 

c) Ele atuou no filme “O Fugitivo” . (   ) 

 

4) Pág.65. Como são representadas as personagens femininas? 

Pág.67. Com base no texto, “Ethnic stereotypes - Estereótipos étnicos”, quais 

os outros grupos que também sofrem esse tipo de generalização? 

 



Pág.69.Escreva em Inglês as palavras: 

frequentemente 

não atraente 

babá 

caminhão 

zelador 

encenar 

ladrão 

 

5) Pág.71. O que são orações condicionais? 

Porque palavra elas são indicadas? 

Pág.72. A oração condicional indica o que? 

Escreva duas orações condicionais. 

 Pág.74. Nos filmes hollywoodianos de ação e guerra, os árabes geralmente 

representam o que?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

             INGLÊS - Ensino Médio – Roteiro de Estudos 
 

                           VOLUME  02 -   UE 4                  

 

 

 

UNIDADE 4 – CINEMA AND LITERATURE 

 

1) Pág.79. Associe as palavras a tradução correta: 

1) estimular    (   ) sound 

2) visto que    (   ) complaint 

3) baseado em   (   ) ready 

4) própria mente   (   ) to stimulate 

5) deixar de fora    (   ) since 

6) famoso    (   ) based on 

7) muitos    (   ) to leave out 

8) reclamação   (   ) own mind 

9) pronto    (   ) well-known 

10) som    (   ) lots of 

Pág.79. Responda se a afirmação abaixo é Falsa ou Verdadeira: 

Literature and cinema don’t use different languages..Falsa (   ) Verdadeira (   ) 

 

 



Pág.80. Ao serem traduzidos, os títulos de diversos filmes em inglês não 

sofrem adaptações; são traduzidos ao pé da letra. Falsa (   ) Verdadeira (   )  

2) Pág.82. Traduza os títulos dos seguintes filmes para o português. 

a) Alice’s adventures in Wonderland 

b) The Da Vinci code 

c) The wonderful wizard of Oz 

d) The Lord of the Rings 

e) The book thief 

f) Charlie and the chocolate factory 

g) The polar express: 

Pág.82-83. Escreva em Inglês as frases abaixo. 

a) Frankenstein foi adaptado de uma canção. 

b) Eu prefiro filmes. 

c) Eu prefiro livros. 

d) Olga é um filme estrangeiro. 

e) Livros nunca se tornam filmes. 

f) Livros são resumidos para tornarem-se filmes. 

Pág.84. De acordo com o texto “Synopsis and movie review”, escreva a frase 

completa no seu caderno. 

The synopsis is usually ____for an audience ____ has not seen the ___ yet. 

This brief _______of a movie ___called ______. 

The professionals _____write these reviews ___ called movie______. 

For them, _______ is much _____ ______ just entertainment. 

3) Pág. 85. Quem escreveu o livro “A menina que roubava livros”? 

Pág 86. Traduza as palavras: 

novel 

touch 

laid to rest 

oppression 

meaningless 

tale 

middle-aged children 

pleasantly 

brute 

Pág.86. O que são sinopses? Responda em Inglês e em Português. 



4) Pág. 89-91. Escreva em Inglês as palavras: 

por meio de 

personagem 

comportamento 

guiar 

enredo 

cabeça 

palha 

afiado 

Pág. 92. Sobre discurso direto e discurso indireto (Direct Speech and Indirect 

Speech). Responda:  

O que é discurso direto? Dê um exemplo. 

O que é discurso indireto? Dê um exemplo. 

5) Pág.94. Dê a tradução das frases abaixo: 

The protagonist usually represents an obstacle. 

Most stories do not use characters. 

Characters are not important to the story. 

The antagonist is always the most important character in a story. 

Books and movies usually have a protagonist. 

Pág.95. Retire do quadro abaixo apenas as palavras que são adjetivos. 

 O quadro contém 13 adjetivos. 

spring   father   idle   story 

boring   sun   movie   delicate 

summer  clever   children  warm 

mother  sister   amazing  book 

heavy   kitchen  boy   gentle 

woman  fast   table   girl 

cool   door   busy   country 

man   lazy   farmer   shy  

 



 

 


