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Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, é um ex-futebolista brasileiro que 
ganhou o prêmio de Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005, período de grande 
destaque de sua carreira no futebol. A seguir, leia uma citação de Ronaldinho para responder às 
questões 1, 2 e 3. 

 

Text 1 

“My family is everything. I am what I am thanks to my mother, my father, my 

brother, my sister... because they have given me everything. The education I have is 

thanks to them.” 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/ronaldinho_637450>. Accessed on: June 19, 2018.  

 

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

 

 

 

2. Na citação, Ronaldinho usa quatro palavras para se referir a pessoas da sua família. Transcreva 
essas palavras, em inglês, e o correspondente em português para cada uma delas. 
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3. Com base nas palavras cognatas, nas palavras-chave e no vocabulário já conhecido, assinale a 
alternativa que expressa o sentimento de Ronaldinho por sua família. 

a) Constrangimento. 

b) Frieza. 

c) Gratidão. 

  

4. Ronaldinho is from Brazil. He’s Brazilian. Brazilian é uma palavra indicativa de nacionalidade que 
termina em -ian. Assinale a alternativa que contém um país cuja nacionalidade, em inglês, também 
termina em -ian. 

a) Canada. 

b) France. 

c) Germany. 

 

A seguir, leia outras citações sobre família para responder às questões 5, 6 e 7. 

Text 2 

 “My family, they are definitely not an ordinary family.” (Linda Perry) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/linda_perry_902231>. Accessed on: June 19, 2018. 

Text 3 

“Family is not an important thing. It’s everything.” (Michael J. Fox) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/michael_j_fox_189302>. Accessed on: June 19, 2018.  

Text 4 

“We are a big family; we are all very close, and we always want to talk about 

what is going on with each other.” (Javier Hernández) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/javier_hernandez_701186>. Accessed on: June 19, 2018.  

Text 5 

“Children learn to smile from their parents.” (Shinichi Suziki) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/shinichi_suzuki_404364>. Accessed on: June 19, 2018.  
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5. Quem menciona ter uma família em que todos são muito próximos? Para responder a essa 
pergunta, busque inferir o significado de palavras-chave desconhecidas apoiando-se na 
observação do contexto em que elas são utilizadas. 

a) Linda Perry. 

b) Michael J. Fox. 

c) Javier Hernández. 

 

6. Na última citação (Text 5), há duas palavras no plural. Transcreva essas palavras, em inglês, e o 
correspondente em português para cada uma delas. 

 

 

 

7. Com base nas citações sobre família, utilize respostas curtas (short answers) para responder às 
perguntas a seguir, como no exemplo. 

Is Javier’s family small? No, it isn’t. 

a) Is family everything to Michael J. Fox? 

b) Are Javier’s relatives very close? 

 

 

 

8. Utilize a forma contrata do verbo to be para reescrever as frases a seguir, como nos exemplos. 

We are a big family. We’re a big family. 

They are not an ordinary family. They aren’t an ordinary family. 

a) Family is not an important thing. It’s everything. 

b) We are all very close. 
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9. Utilize ’s para reescrever as frases a seguir, como no exemplo. 

The family of Javier is big. Javier’s family is big. 

a) The family of Linda is not ordinary. 

b) The relatives of Javier are very close. 

 

 

 

10. Com base na imagem e no exemplo a seguir, escreva duas frases sobre a família de Susan. Para 
cada frase, utilize um palavra do quadro abaixo.  

big • happy • small • unique 
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Susan’s family is unique. 

 

 

 


