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Malala Yousafzai, jovem ativista nascida no Paquistão, é mundialmente conhecida pela defesa dos 
direitos humanos. A seguir, leia duas citações inspiradoras de Malala para responder às questões 1, 2, 
3 e 4. 

 

Text 1 

“There should be no discrimination against languages people speak, skin color, 

or religion.” 

Text 2 

“There are many problems, but I think there is a solution to all these problems; 

it’s just one, and it’s education.” 

Available at: <www.brainyquote.com/lists/authors/top_10_malala_yousafzai_quotes> . Accessed on: July 17, 2018. 

 

1. A identificação de palavras parecidas com o português (cognatas) é importante para a 
compreensão geral de um texto. Transcreva, em inglês, três palavras cognatas da primeira citação 
(Text 1) e indique, em português, o assunto central do texto. 

 

 

 

 

2. Com base no vocabulário já conhecido e nas palavras-chave, qual é o assunto da segunda citação 
(Text 2)? Escreva sua resposta em português. 

 

 

 

http://www.brainyquote.com/lists/authors/top_10_malala_yousafzai_quotes
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3. Na primeira citação (Text 1), encontramos a palavra skin. As frases a seguir são exemplos de uso 
da palavra skin retirados do dicionário bilíngue <www.wordreference.com> . Escolha qual dos itens 
abaixo apresenta uma frase em que skin tem o mesmo sentido que em skin color (Text 1). Busque 
inferir o significado a partir da observação do contexto em que ela é utilizada. 

 

 Inglês Traduções principais Português 

a)  skin n The skin of an apple is usually red or green. 

(A casca da maçã usualmente é vermelha ou verde.) 

(de fruta) 
casca sf 

b)  skin n His skin is so red from too much sun. 

(A pele dele está muito vermelha por causa de sol em 
demasia.) 

pele sf 

c)  skin v The kid skinned his elbow when he fell off the bike. 

(O garoto arranhou o cotovelo quando caiu da bicicleta.) 

(tirar a pele 
de) esfolar vt 

 

4. Na segunda citação (Text 2), a qual palavra o pronome it, em it’s just one e it’s education, se refere? 
Escreva sua resposta em inglês. 

 

 

 

5. A citação a seguir, também de Malala Yousafzai, está incompleta. Leia-a e escolha qual verbo pode 
ser substituído pelo ícone  para completar corretamente a citação. 

 

Text 3 

“In India, innocent and poor children  victims of child labor.” 

 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/malala_yousafzai_662494>. Accessed on: July 17, 2018.   

a) am 

b) is 

c) are 

 

 

http://www.wordreference.com/
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6. A imagem a seguir mostra seis caixas de correio com os respectivos números. Escolha quatro 
números e os escreva por extenso em inglês. 

Mathyas Kurmann/Unsplash 

 
 

 

 

 

 

 

7. A imagem a seguir mostra um troféu de bronze para alguém que se classificou em terceira posição 
em uma campeonato. Qual numeral ordinal em inglês se refere corretamente a essa classificação?  

Pixabay/<pixabay.com> 

 

a)  First 

b)  Third 

c)  Three 
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Edith Sitwell (1887-1964) foi uma poetisa e crítica literária britânica. A seguir, leia uma citação de sua 
autoria para responder às questões 8 e 9. 

 

Text 4 

“My personal hobbies are reading, listening to music, and silence.” 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/edith_sitwell_133278> . Accessed on: July 17, 2018. 

 

8. Com base nas palavras cognatas e no vocabulário já conhecido, identifique as atividades favoritas 
de Edith Sitwell e escolha duas delas para escrever nas linhas abaixo. Escreva sua resposta em 
português. 

 

 

 

9. Como a citação (Text 4) está na primeira pessoa do singular (I), utilizou-se My em “My personal 
hobbies”. Assinale a alternativa a seguir em que o adjetivo possessivo (em negrito) é utilizado 
corretamente na terceira pessoa do singular, referindo-se à poetisa Edith Sitwell. 

a) His personal hobbies are reading, listening to music, and silence. 

b) Her personal hobbies are reading, listening to music, and silence. 

c) Your personal hobbies are reading, listening to music, and silence. 

 

10. What are your personal hobbies? Write a sentence similar to the quote by Edith Sitwell (Text 4) 
and mention two of your favorite activities. Don’t include “reading”, “listening to music” nor 
“silence”. Write your answer in English. 

 

 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/edith_sitwell_133278

