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 COMPETÊNCIA DE ÁREA 2 – Conhecer 
e usar a língua estrangeira moderna 
como instrumento de acesso a 
informações e a outras culturas e 
grupos sociais.
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H5 – Associar vocábulos e expressões 
de um texto em LEM ao seu tema.



 Acrônimo é uma palavra formada pela letra 
inicial (ou por mais de uma letra) de cada uma 
das partes sucessivas de uma locução. Os 
acrônimos são pronunciados como uma palavra 
única respeitando a fonética do idioma.

ACRONYMS
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RAP (Rhythm And Poetry)
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
RADAR (Radio Detecting And Ranging)
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
COP (Constant On Patrol)
LAN (Local Area Network)
ROM (Read-Only Memory)
BYOB (Bring Your Own Beer)

EXEMPLOS:
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ABBREVIATIONS

Abreviação ou sigla é a escrita de uma 
palavra ou locução grafando-se apenas as 
letras iniciais, que são pronunciadas 
individualmente.
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EXEMPLOS:

FBI (Federal Bureau of Investigation)
NSA (National Security Agency)
MIT (Massachussetts Institute of Technology)
IMF (International Monetary Fund)
Ph.D. (Philosophy Doctor)
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
YMCA (Young Men’s Christian Association)
OD (Overdose)
ASAP (As Soon As Possible)
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ACROSTICS

O acróstico é a criação de novas palavras ou 
frases, onde a imaginação e a criatividade 
são as palavras de ordem. Ele é construído a 
partir das iniciais, intermediárias ou finais 
de uma palavra já formada, e a partir daí, 
outras novas e sugestivas poderão surgir.
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EXEMPLOS:
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EXEMPLOS:
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EXERCISES
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PRACTICE 01
 

Um acrônimo é uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais 
de palavras sucessivas de uma locução.  Conforme o logotipo 
apresentado a expressão NSA  é um exemplo de sigla. Corresponde 
a esta última definição a seguinte palavra da língua inglesa: 

A) LASER
B) COP
C) RADAR
D) NASA
E) FBI
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PRACTICE 01
 

Um acrônimo é uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais 
de palavras sucessivas de uma locução.  Conforme o logotipo 
apresentado a expressão NSA  é um exemplo de sigla. Corresponde 
a esta última definição a seguinte palavra da língua inglesa: 

A) LASER
B) COP
C) RADAR
D) NASA
E) FBI ALTERNATIVA “E”

NASA (National Aeronautics and Space 
Administration)
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PRACTICE 02
Na passagem: “For decades, ex-government agent Raymond "Red" 
Reddington has been one of the FBI's most wanted fugitives.” A 
palavra FBI é uma sigla. Indique a alternativa onde apareçam outras 
siglas

A) LOL, ROM, WC.
B) BBC, W.O., ASAP.
C) AIDS, ABS, CIA.
D) BRICS, NAFTA, INTERPOL.
E) MIT, SWAT, IMF.
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PRACTICE 02
Na passagem: “For decades, ex-government agent Raymond "Red" 
Reddington has been one of the FBI's most wanted fugitives.” A 
palavra FBI é uma sigla. Indique a alternativa onde apareçam outras 
siglas

A) LOL, ROM, WC.
B) BBC, W.O., ASAP.
C) AIDS, ABS, CIA.
D) BRICS, NAFTA, INTERPOL.
E) MIT, SWAT, IMF. ALTERNATIVA “B”
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Acrônimos e Abreviações - PRACTICE 2
LOL (Laughing Out Loud / League Of Legends) 
ROM (Read-Only Memory)
WC (Water Closet)
BBC (British Broadcasting Corporation)
W.O. (Walk Over)
ASAP (As Soon As Possible) 
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ABS (Anti-lock Break System)
CIA (Central Intelligence Agency)
BRICS (Federal Bureau of Investigation)
NAFTA(North American Free Trade Agreement)
INTERPOL (International Police / The International Criminal Police Organization)
MIT (Massachussetts Institute of Technology)
SWAT (Special Weapons And Tactics)
IMF (International Monetary Fund)
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PRACTICE 03
Reggae é um gênero musical desenvolvido originalmente na Jamaica do fim da década 
de 1960. Bob Marley foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais 
conhecido músico de reggae de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. A 
banda de Reggae estadunidense SOJA ganhou notoriedade no mundo todo. A palavra 
SOJA que dá nome a banda é um exemplo de

A) Sigla
B) Oximoro
C) Acróstico
D) Acrônimo
E) Palíndromo
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PRACTICE 03
Reggae é um gênero musical desenvolvido originalmente na Jamaica do fim da década 
de 1960. Bob Marley foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais 
conhecido músico de reggae de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. A 
banda de Reggae estadunidense SOJA ganhou notoriedade no mundo todo. A palavra 
SOJA que dá nome a banda é um exemplo de

A) Sigla
B) Oximoro
C) Acróstico
D) Acrônimo
E) Palíndromo

ALTERNATIVA “D”

SOJA (Soldiers Of Jah Army)
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PRACTICE 04

Ao ler a sigla escrita no bloco de notas o leitor deve 
depreender que

A) ele deve ficar calmo diante da situação.
B) deve ligar para o emissor da nota.
C) precisa fazer algo urgentemente.
D) não há necessidade de apressar-se para falar com o 
emissor do bilhete.
E)não há com o que se preocupar, já que a sigla não 
apresenta significado.  
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PRACTICE 04

Ao ler a sigla escrita no bloco de notas o leitor deve 
depreender que

A) ele deve ficar calmo diante da situação.
B) deve ligar para o emissor da nota.
C) precisa fazer algo urgentemente.
D) não há necessidade de apressar-se para falar com o 
emissor do bilhete.
E)não há com o que se preocupar, já que a sigla não 
apresenta significado.  

ALTERNATIVA “C”ASAP 
(As Soon As Possible)



21

QUESTÃO DESAFIO
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QUESTÃO DESAFIO



23

QUESTÃO DESAFIO
Os elementos da imagem de uma peça publicitária de grande 
circulação permitem identificar  

A) elementos que ajudam na realização de um sonho.
B) ingredientes para a aquisição de bem tangível.
C) definição de responsabilidade.  
D) convite para um evento sobre sonhos.
E) cartaz sobre o significado dos sonhos.
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QUESTÃO DESAFIO
Os elementos da imagem de uma peça publicitária de grande 
circulação permitem identificar  

A) elementos que ajudam na realização de um sonho.
B) ingredientes para a aquisição de bem tangível.
C) definição de responsabilidade.  
D) convite para um evento sobre sonhos.
E) cartaz sobre o significado dos sonhos.

ALTERNATIVA “A”
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