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            PREENCHA A TABELA SOBRE O RELATIVE PRONOUN DA LÍNGUA INGLESA:

WHO

WHOM

WHICH  

“THAT” NÃO VEM  

O TERMO ANTECEDENTE FOR -

O TERMO ANTECEDENTE FOR -

O TERMO ANTECEDENTE FOR -
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1)CONTEXTUALIZAÇÃO

2)RELATIVE PRONOUNS (CONT.)

3) TEXT STUDY – GÊNERO TEXTUAL

4)EXERCÍCIOS

5)TAREFA DE CASA IMAGE FROM INTERNET



  CONTEXTUALIZAÇÃO

UMA MULHER FORTE 
É AQUELA QUE  É 
CAPAZ DE SORRIR 

PELA MANHÃ COMO 
SE NÃO TIVESSE 

CHORADO A NOITE 
ANTERIOR.  
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Fonte: Imagem da internet.

IMAGE FROM INTERNET



RELATIVE PRONOUNS 

Pronome relativo (that, who, whom, which e whose) 
é um pronome que, no período composto, retoma 
um antecedente, representando-o no início de uma 
nova oração. Concorda sempre com o antecedente.
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Além desses pronomes relativos, o inglês ainda conta com outros, 
porém com sentido e ocorrências mais específicas. São eles:

 WHERE (= onde): usado para referir-se a um lugar;

 WHEN (= quando): para referir-se a tempo;

 HOW ( = como): para referir-se sobre o modo ou maneira de algo;

Além desses pronomes relativos, o inglês ainda conta com outros, 
porém com sentido e ocorrências mais específicas. São eles:

 WHERE (= onde): usado para referir-se a um lugar;

 WHEN (= quando): para referir-se a tempo;

 HOW ( = como): para referir-se sobre o modo ou maneira de algo;



EXEMPLOS:

* The house where we live is three blocks from here. 

(A casa onde moramos fica a três quadras daqui.)

* They will travel when she graduates. 

(Eles irão viajar quando ela se formar.)

* I don’t know how to solve this problem. 

(Eu não sei como resolver este problema.)
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1) COMPLETE AS LACUNAS COM WHEN, WHERE OU HOW.
A) THIS IS THE HOTEL ________ WE ARE STAYING NEXT 

WEEKEND.
B) THE CITY ________ MY SON IS LIVING IS AMAZING!
C) I DON’T KNOW ______ YOUR SON WILL COME BACK!
D) I WILL ALWAYS REMEMBER THE DAY_________ WE MET EACH 

OTHER. 
E) I DON’T KNOW ______ BUT SHE FOUND ME!

     WHERE

    WHERE

 WHEN

WHEN

HOW
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2) Completar com WHO, WHOM, WHICH, WHOSE:
a)  Yesterday we saw a lorry _______ really old.
b) The girl, _________ brother is a teacher , forgot his books. 
c) The women, ___________ he saw, are working hard. 
d) The Taxi _____________driver is a young girl is from Teresina.
e) Paulo, _________ lives the next door, is always watching tv. 
f) This the boy _______ comes from The USA.
g)  What did you do with the money, ________ your sister lent you?

   WHOSE

  WHICH 

  WHOM

      WHOSE

WHO

    WHO

 WHICH
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IMAGE FROM INTERNET
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Você já parou para pensar no que lê todos os dias? Todos 
os dias lemos os mais diferentes textos. Por exemplo, 
lemos o número e o itinerário do ônibus que nos leva ao 
trabalho, passamos os olhos pelas manchetes dos jornais 
da banca, lemos os rótulos e os preços dos produtos no 
supermercado, o cardápio do restaurante, as placas das 
ruas etc. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Também lemos revistas, jornais, manuais de instrução, a 
bula do remédio, receitas culinárias... Enfim, temos as mais 
variadas necessidades e objetivos de leitura. Todos esses 
textos estão relacionados às mais diversas atividades 
humanas e circulam na sociedade. 
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 CONTEXTUALIZAÇÃO

Saber distinguir a função de cada gênero textual, o seu 
propósito e as suas características é necessário para a 
nossa participação no mundo em que vivemos. Bem, 
estamos falando do que lemos na nossa língua, o 
português. Em outras línguas você verá que não é muito 
diferente. As necessidades e objetivos de leitura são bem 
parecidos. Afinal, vivemos num mundo globalizado.

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51076. Acesso em 23 de janeiro de 2020.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51076
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O QUE SÃO GÊNEROS TEXTUAIS? 

Como nos ensina Bakhtin, gêneros textuais definem-se 
principalmente por sua função social. São textos que se realizam 
por uma (ou mais de uma) razão determinada em uma situação 
comunicativa (um contexto) para promover uma interação 
específica. Trata-se de unidades definidas por seus conteúdos, 
suas propriedades funcionais, estilo e composição organizados 
em razão do objetivo que cumprem na situação comunicativa.

Disponível em: http: https://novaescola.org.br/conteudo/194/o-que-e-um-genero-textual Acesso em 23 de janeiro de 2020.
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https://novaescola.org.br/conteudo/194/o-que-e-um-genero-textual
https://novaescola.org.br/conteudo/194/o-que-e-um-genero-textual
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FUNÇÕES DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

Quando usamos a língua, organizamos as frases com o objetivo de produzir 
um texto que se comunique com o interlocutor. A produção do texto é 
organizada, por sua vez, com base numa tradição discursiva que prevê 
determinadas sequências e elementos textuais. Assim, reconhecemos uma 
entrevista, uma conversa em rede social, um contrato de aluguel ou uma 
aula. Nessa seção, vamos estudar os gêneros textuais com ênfase nos 
elementos que compõem o texto de determinado gênero e na função que os 
textos daquele gênero desempenham na sociedade.

Disponível em: http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/lingua-portuguesa/texto/elementos-textuais-e-funcao-social/. Acesso em 23 de janeiro de 2020.

http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/lingua-portuguesa/texto/elementos-textuais-e-funcao-social/
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CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

•Romance;
•Conto;
•Fábula;
•Lenda;
•Novela;
•Crônica;
•Notícia;
•Ensaio;
•Editorial;

•Resenha;
•Monografia;
•Reportagem;
•Relatório científico;
•Relato histórico;
•Relato de viagem;
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CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

•Carta;
•E-mail;
•Abaixo-assinado;
•Artigo de opinião;
•Diário;
•Biografia;
•Entrevista;
•Curriculum vitae;
•Verbete de dicionário;

•Receita;
•Regulamento;
•Manual de instruções;
•Bula de medicamento;
•Regras de um jogo;
•Lista de compras;
•Cardápio de restaurante;
•...



Vejamos a seguir alguns gêneros textuais 
usados no dia a dia. Apesar de estarem em 
inglês, tenho certeza de que você não terá 
dificuldades para identificá-los, pois são bem 
semelhantes aos mesmos  gêneros em 
português. Vamos conferir?
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TEXT - 1

https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-restaurant-business-card-template_4928646.htm

https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-restaurant-business-card-template_4928646.htm
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https://www.paperpk4u.com/jobdetail-92065-Accounting-Jobs

TEXT - 2

https://www.paperpk4u.com/jobdetail-92065-Accounting-Jobs
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https://s3.amazonaws.com/freeurbody/7-day-weather-forecast-london.html

TEXT - 3

https://s3.amazonaws.com/freeurbody/7-day-weather-forecast-london.html
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https://www.ganeshaspeaks.com

TEXT - 4



https://jackiecollins.com/recipes/best-hamburger-town-featured-lucky-santangelo-cookbook/

TEXT - 5
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https://jackiecollins.com/recipes/best-hamburger-town-featured-lucky-santangelo-cookbook/
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Identifique a que gênero textual cada um dos textos 
apresentados anteriormente corresponde, colocando o número 
do texto nos parênteses.
(    ) recipe
(    ) horoscope
(    ) weather forecast
(    ) restaurant card
(    ) job ad

QUESTÃO 01

5
4
3
1
2
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Qual texto você precisaria ler se o seu propósito fosse uma das 
alternativas abaixo? Corresponda o propósito da leitura ao o gênero 
textual:
 
1. Preparar uma refeição.
2. Saber como está o tempo em São Luiz do Piauí.
3. Procurar um emprego.
4. Identificar as características de cada signo.
5. Localizar um restaurante.
 
(    ) job ad
(    ) restaurant card
(    ) recipe
(    ) weather forecast
(    ) horoscope

QUESTÃO 02

3
5
1
2
4
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Agora volte aos textos e responda as perguntas a seguir:
 
1. O que poderá acontecer caso uma pessoa de Capricórnio não 

controle suas emoções?

2. Quais as temperaturas máximas na Segundas e sextas-feiras em 
Londres? 

QUESTÃO 03

R- CONTROL YOUR EMOTIONS, IT MAY BECOME 
NA OBSTACLE IN YOUR PATH TO SUCCESS

R-  SEGUNDA  MÁXIMAS    11º       
     SEXTAS      MÁXIMAS    14º          



27

Observe os textos e, em seguida, responda às seguintes atividades: 

https://www.dell.com https://ferncowley.wordpress.com

https://ephemeralnewyork.wordpress.com

0201 03
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1. Que texto o interessaria se o seu objetivo fosse:
 
a) alugar um apartamento? __________
b) ler uma notícia sobre esportes? _____________
c) comprar um computador? ______________
 
2. Volte aos textos e fazendo uma leitura do tipo scanning forneça as 
seguintes informações:

a) Em qual página do jornal você encontraria temas relacionados às artes?

b) Quantas polegadas tem o monitor do computador  e quanto custava antes?

 

c) Qual o valor do aluguel do apartamento?

3
2
1

16

15’ e custava antes do desconto $ 799,99 

$ 330/MO

       QUESTÃO 
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Leia o trecho de uma biografia da Rainha Elizabeth II e responda à pergunta abaixo.

Elizabeth II is Queen of the United Kingdom and the other Commonwealth realms. Her father 
acceded to the throne on the abdication of his brother King Edward VIII in 1936. She began to 
undertake  public  duties  during  the  Second  World  War,  serving  in  the  Auxiliary  Territorial 
Service.  In  1947,  she  married  Philip,  Duke  of  Edinburgh,  a  former  prince  of  Greece  and 
Denmark. When her  father died  in  February 1952,  she became Head of  the Commonwealth 
and  queen  regnant  of  seven  independent  Commonwealth  countries:  the  United  Kingdom, 
Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan, and Ceylon.

Quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono?

a)  Quando seu pai morreu, em 1952.

b)  Durante a Segunda Guerra Mundial.

c)  Quando se casou com Phillip, em 1947.

d)  Em 1936, quando seu tio abdicou do poder.

        QUESTÃO

A
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Read the text and answer T for TRUE or F for FALSE.
My name  is Carol.  I  study at Columbus High School.  I always 
go to class by bus in the morning. In my free time I play in the 
soccer  team  or  go  to  dance  class.  At  night,  I  usually  have 
dinner  with  my  family  and  we  watch  movies.  We  are  very 
happy!
(   ) Carol isn’t a student.
(   ) Carol is at school in the morning.
(   ) The family isn’t happy.
(   ) Carol is a soccer player.

       QUESTÃO

SOURCE:SAS



                   QUESTÃO
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McDonald's to ditch plastic straws

McDonald's will  replace plastic straws with paper ones  in all  its UK and  Ireland restaurants, 
starting  from  September.  It  is  the  latest  company  to  opt  out  of  some  single-use  plastic 
products  which  can  take  hundreds  of  years  to  decompose  if  not  recycled.  The  restaurant 
chain  uses  1.8  million  straws  a  day  in  the  UK.  "Reflecting  the  broader  public  debate,  our 
customers told us they wanted to see a move on straws," the firm said. This decision follows a 
successful  trial  in  selected  restaurants  earlier  this  year.  The  move  to  paper  straws  will  be 
completed next year.BBC. McDonald's to ditch plastic straws. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/uk-44492352>. Acesso em: 15 jun. 2018.

De acordo com o texto, assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO.

(    ) O texto condena o uso de canudos.

(    ) Canudos plásticos demoram anos para se decompor.

(    ) O McDonald's vai substituir os canudos até o próximo ano.

(    ) Todos os restaurantes do McDonald's retiraram os canudos este ano.                 SOURCE:SAS



                   QUESTÃO
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What Is an Imperative Sentence?

The  imperative  mood  is  one  of  the  four  main  verb  moods  in  the  English  language.  The 
imperative  mood  indicates  the  state  of  commanding.  Here’s  an  example  of  an  imperative 
sentence:

Sit down and eat your lunch.

In this sentence, someone is giving a command. It can be easily distinguished from indicative 
sentences, which simply state that something has happened:

He sat down and ate his lunch. Disponível em: <https://www.grammarly.com>. Acesso em: 23 jul. 2018.

De acordo com o texto, assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO.

(   ) O modo imperativo indica um comando.

(   ) A frase no imperativo está no presente.

(   ) O verbo no imperativo é sempre usado no passado.

(   ) As sentenças indicativas são comandos.                                                      SOURCE:SAS



                   QUESTÃO
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Why is the Internet important?

The Internet plays a major role  in our day to day  life.  It  is one of the tools that 
can  impact  a  person's  life.  The  Internet made  our  lives much  easier  and more 
productive. It can be used for communication, education, news and much more!
KAARTHIC, Ajay. Why is the Internet important? 2017. Disponível em: <https://www.quora.com/Why-is-the-Internet-important>. Acesso em: 27 abr. 2018. (adaptada)

De acordo com o texto, assinale V para verdadeiro e F para falso.

(    ) A internet pode ser utilizada para a educação.

(    ) A internet não pode ser acessada para ler notícias.

(    ) A vida de uma pessoa pode ser impactada pela internet.

(    ) A internet não é uma ferramenta que facilita a vida das pessoas.



                   QUESTÃO
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(   ) Amanda is the new 
teacher.

(   ) She loves practicing 
many sports.

(   ) Her turtle’s name is 
Meg.

(   ) Amanda is American.

Julgue verdadeira ou 
falsa de acordo com 
texto

X

X



                   QUESTÃO
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‘Selfie’ named Word of the Year 2013
Oxford Dictionaries today announced ‘Selfie’ as its International Word of the Year 
2013.  The Word of  the  Year  is  a word or  expression  that  has  attracted  a  great 
deal of  interest during  the year  to date. Selfie noun,  informal  (also selfy; plural 
selfies)  is defined as:  ‘a photograph that one has taken of oneself,  typically one 
taken with a smartphone or webcam and uploaded to a social media website.’
De acordo com o texto.
I. A palavra selfie foi a mais utilizada em 2013 no mundo.
II. Selfie quer dizer foto "postada em rede social".
III. Selfie foi a palavra do ano em 2013.

AGORA, MARQUE A ALYERNATIVA CORRETA:
A) APENAS ITEM I    B) APENAS ITEM II   C) ITENS I E III  D) ITENS II E III

B



                   QUESTÃO
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Leia o seguinte trecho da música "New York", de Alicia Keys.

Grew up in a town
That is famous as a place of movie scenes
Noise is always loud
There are sirens all around
And the streets are mean
If I can make it here
I could make it anywere
That's what they say
Seeing my face in lights
Or my name in marquees found down on Broadway                    (Fonte: <https://genius.com/Halestorm-empire-state-of-mind-lyrics>. Acesso em: 21 ago. 2018.)

Agora, marque o item que melhor descreve o que é abordado no trecho acima:

a)  A cidade de Nova Iorque é popular, mas silenciosa.

b)  A cidade de Nova Iorque é bastante popular e glamorosa.

c)  A cidade de Nova Iorque não é uma cidade muito conhecida.

d)  A cidade retratada na música pode ser comparada a uma cidade pacata do interior do Brasil.                      SOURCE:SAS

IMAGE FROM INTERNET

B
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Leia o texto a seguir para responder à questão.
 
More people think online dating  is OK A new report says most Americans think 
online dating is a good way to meet people. Almost 60 per cent of internet users 
said there is nothing wrong with trying to find a partner on the internet. This has 
changed from ten years ago when the figure was 44 per cent. The report is from 
the Pew Research Center.  It  says around one  in  ten Americans has used online 
dating  services.  It  also  said  11  per  cent  of  people  who  started  a  long-  -term 
relationship in the past decade met their partner online. However, some people 
think  the  internet  does  not  help with marriage. Around 32  per  cent  of  people 
agreed that “online dating keeps people from settling down because they always 
have options for people to date”. 

      TEXT STUDY
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    Sociologist  Dr.  Kevin  Lewis  of  the  University  of  California  told  the  USA 
Today newspaper that women must be careful with online dates. He said: 
“For women, there are lots of guys who are just creepy or unattractive or 
undesirable.” He also said men can have problems finding a date: “They 
can’t get a woman to respond because [women get] so many messages.” 
Dr. Lewis also said that 38 per cent of online daters have read an online 
profile  of  someone  they  knew.  The  Pew  Report  warned  people  to  be 
careful about those who tell  lies about themselves online. About 54 per 
cent of online daters said they had a date with someone who was a  lot 
different from their profile. Sources:  Al  Jazeera  /  Pew  Internet.org  / USA  Today  .  Acesso  em:  23 out. 
2013. 
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      TEXT STUDY



   A tecnologia vem mudando as pessoas de forma radical e rapidamente. Uma mudança 
bastante marcante  é  a maneira  como  as  pessoas  estão  se  relacionando  hoje  em  dia, 
principalmente  nas  questões  amorosas.  Com base  nas  informações  do  texto,  pode-se 
afirmar que 

a) aproximadamente 1/3 dos americanos acreditam que a internet possa ajudar em seus 
relacionamentos. 

b) em 10  anos,  o  número de usuários  da  internet  que não  consideram um problema o 
fato de encontrar um parceiro on-line aumentou quase 16%.

c) metade  das  pessoas  que  tiveram  relacionamentos  on-line  disseram  ter  namorado 
alguém muito parecido com o descrito no perfil. 

d)  apenas 1% de usuários da internet já buscou parceiros on-line. 

e)  a grande maioria das pessoas lê o perfil antes de conhecer alguém pessoalmente.

39

    QUESTÃO
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https://
www.youtube.com/
watch?v=jgVK3Ugx1cw

      TEXT STUDY 
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A cantora australiana Sia Furler após 19 
anos de carreira alcança o sucesso com 
a  canção  CHANDELIER  do  seu  sexto 
álbum.  A  música  é  uma  composição 
dela  em  parceria  com  Jesse  Shatkin. 
Nesta canção há relatos sobre:

A. Abuso sexual
B. Decepção amorosa
C. Realização profissional
D. Insanidade
E. Alcoolismo

 “Party girls don't get hurt 
Can't feel anything, when will I learn 
I push it down, push it down 

I'm the one "for a good time call" 
Phone's blowin' up, they're ringin' my doorbell 
I feel the love, feel the love 

1,2,3 1,2,3 drink 
1,2,3 1,2,3 drink 
1,2,3 1,2,3 drink 

Throw ‘em back, till I lose count” 

                   QUESTÃO

E
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Going to university seems to reduce the risk dying from coronary heart disease. 
An  American  study  that  involved  10000  patients  from  around  the  world  has 
found  that  people who  leave  school  before  the  age of  16  are five times more 
likely to suffer a heart attack and die than university graduates.
World Report News. Magazine Speak Up. Ano XIV, nº 170. Editora Camelot, 2001.
Em  relação  às  pesquisas,  a  utilização  da  expressão  university  graduates 
evidencia a intenção de informar que
a)  as doenças do coração  atacam dez mil pacientes. 
b)  as doenças do coração ocorrem na faixa dos dezesseis anos.
c)  as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. 
d)  jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. 
e)   maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. 

        QUESTÃO



No inglês ainda conta com outros pronomes relativos, porém 
com sentido e ocorrências mais específicas. Informe a ideia 
expressa pelos pronomes a seguir:

A) WHERE: 

B) WHEN: 

C) HOW:

No inglês ainda conta com outros pronomes relativos, porém 
com sentido e ocorrências mais específicas. Informe a ideia 
expressa pelos pronomes a seguir:

A) WHERE: 

B) WHEN: 

C) HOW:
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