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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Read: 

 

Heart disease and stroke are the world's biggest killers. Millions of people in Britain 

take cholesterol-lowering drugs to reduce their risk. Now scientists from the 

Netherlands Organisation of Applied Scientific Research believe they may have found 

an alternative treatment. It's a vaccine that helps the body's immune system get rid 

of bad cholesterol from the blood. The first human trials are now under way, but 

researchers say it will take six years before they know if the jab is safe and effective 

enough to get regulatory approval. 

http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-40382569 

01.De acordo com o texto: 

a. Doenças do coração e derrames são os maiores assassinos do mundo. 

b.Milhões de pessoas no mundo  sofrem de doenças do coração. 

c.Apenas os derrames são os maiores assassinos do mundo. 

d.Apenas as doenças do coração são os maiores assassinos do mundo. 

 

02.” It's a vaccine that helps the body's immune system get rid of bad cholesterol 

from the blood....” uma possível  tradução para a frase  acima é: 

a. A vacina vai ajudar o colesterol a se livrar do sangue ruim. 

b. É uma vacina que ajuda o sistema imunológico do corpo a se livrar do mau 

colesterol no sangue. 
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c.A vacina vai tratar o sistema imunológico do colesterol ruim. 

d.A vacina vai tratar o colesterol ruim através do corpo que vai se livrar do  mau 

funcionamento do sistema imunológico. 

 

03.De acordo com o texto: 

a.Os primeiros testes em ratos de laboratórios ainda estão em andamento. 

b.Pesquisadores dizem que vai levar oito anos até saberem se a vacina é segura e 

eficiente. 

c.Cientistas holandeses acreditam ter encontrado um tratamento paliativo para 

auxiliar o sistema imunológico. 

d. Milhões de pessoas na Grã-Bretanha tomam remédios para baixar o colesterol. 

 

Texto para às questões de 04 a 06 

 

Storyline 

The vampire brothers Damon and Stefan Salvatore, eternal adolescents, having been 

leading "normal" lives, hiding their bloodthirsty condition, for centuries, moving on 
before their non-aging is noticed. They are back in the Virginia town where they 

became vampires. Stefan is noble, denying himself blood to avoid killing, and tries to 
control his evil brother Damon, who promised to Stefan an eternity of misery. Stefan 

falls in love with schoolgirl Elena, who has an uncanny resemblance to the Salvatore 
brothers old love, Katherine; and whose best friend Bonnie is a witch. Written by KGF 

Vissers 

http://www.imdb.com/title/tt1405406/ 

04.O texto acima: 
 

a.Apresenta o enredo da série The Vampire Diaries. 

b.Relata sobre o primeiro capítulo da série The Vampire Diaries. 

c.Relata apenas sobre a história da estudante Elena da série The Vampire Diaries. 

d.Apresenta o episódio final da série The Vampire Diaries. 

http://www.imdb.com/search/title?plot_author=KGF%20Vissers&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/search/title?plot_author=KGF%20Vissers&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
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05.De acordo com o texto ‘Storyline’ Damon e Stefan Salvatore: 

a.São adolescentes eternos que levam vidas normais, escondendo a condição 

sanguinária, durante séculos. 

b. São adolescentes que levam a vida  escondendo-se  durante séculos. 

c. São adolescentes eternos que levam vidas paralelas, escondendo suas formas 

reais, durante séculos. 

d. São adolescentes que levam suas vidas em uma  profunda escuridão, escondendo 

a condição sanguinária, durante séculos. 

 

06.Write True (T) or False (F). 
 

a. (   )Stefan is noble.( Stefan é nobre.) T 

b. (   ) Damon, who promised to Stefan an eternity of misery.( Damon que prometeu 

para Stefan uma eternidade de mistérios) F 

c.(   ) Stefan falls in love with schoolgirl Elena.( Stefan se apaixona pela estudante 

Elena.) T 

d.(   ) Elena, who has an uncanny resemblance to the Salvatore brothers old love, 

Katherine. ( Elena, que tem uma estranha semelhança com o velho amor dos irmãos 

Salvatore, Katherine.) T 

e.(   ) Bonnie is a witch.(Bonnie é uma guardiã.) F 

 
 

Read: 
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Each year the Brazilian city of Sao Paulo chooses its "most handsome elderly man" in 

a beauty contest where charisma is as important as looks. 
This year's winner, seventy six year old Jose dos Santos Neves, said: "When you're as 

old as me, it's an achievement". The competition is a city initiative to promote self-
esteem among senior citizens. 

http://www.bbc.com/news/topics/15f1bcf6-b6ab-48e8-b708-efed41e43d31/brazil 

 
07. Uma possível tradução para o título do texto seria: 

 
a. São Paulo escolhe seu avô mais bonito. 

b.São Paulo tem o avô mais bonito. 

c.São Paulo tem o bisavô mais bonito. 

d.São Paulo escolhe o bisavô mais bonito. 

 
 

08.De acordo com o texto: 

 
a.A competição é uma iniciativa da cidade para promover a autoestima entre idosos. 

b.A cada ano um bisavô é escolhido em uma competição promovida pela cidade de 

São Paulo. 

c.O vencedor desse ano foi José dos Santos Neves de oitenta e seis anos. 

d.O vencedor disse que quando se tem jovialidade fica fácil conquistar o prêmio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


