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01  É uma regra ou a seleção resultante de algumas regras  
possíveis que são acordadas e compartilhadas entre os 
participantes de comunidades para demonstrar respeito e 
simpatia.

02  Com um aperto de mãos, com exceção de algumas nações 
orientais.

03  Em muitas escolas, apesar de não haver assentos marca-
dos, há lugares de “uso costumeiro” de alguns alunos. 
Sentar nesses lugares pode ser interpretado como desres-
peito. Trata-se de um costume restrito a uma minoria de 
instituições brasileiras.

04  A
 A palavra destacada toward (ou towards) é uma preposi-

ção (direção/tempo) que signi� ca “em direção a”. 

05  C
 A conjunção whereas pode ser substituída por while (tam-

bém conjunção) sem modi� cação de sentido, pois ambas 
signi� cam “enquanto” nesse contexto.

01  a) yourselves
 b) himself
 c) themselves – yourself

02  (C)
(B)
(B)
(A)
(A)
(C)

03  a) myself
b) herself
c) yourself/yourselves
d) himself/herself/myself
e) themselves

01  B 
 A expressão mannerless youth (juventude sem modos), 

nesse contexto, poderia ser substituída, sem perda de sen-
tido, por impolite teenagers (adolescentes mal-educados).

02  E
 É possível inferir, a partir do texto, que a geração dos anos 

1960 e 1970, considerada sem modos, passou para seus 
� lhos esse comportamento pobre; logo, os pais serviram 
de mau exemplo para seus � lhos em relação aos seus 
modos.

03  B
 De acordo com o texto sugerido, quando se viaja para o 

exterior, é preciso saber como se comporta o an� trião.

04  C 
 Segundo o texto, pode-se comer e beber em Stoa Athanaton – 

Foods & drinks.

05  B
 Essa informação encontra-se no início do texto, quando se 

compara Atenas com Nova York. “Athens, like New York 
City, is called a city that never sleeps...”

01  D
 O texto aborda uma característica cultural dos britâni-

cos, que é gostar de falar sobre o tempo, embora esse 
assunto possa não ser considerado relevante por pessoas 
de outras nacionalidades.
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Social conventions – Re� exive pronouns

PROPOSED ACTIVITIES

TEXT COMPREHENSION

TEST YOUR KNOWLEDGE

TEST YOURSELF


