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ENGLISH

01  V, F, F, F, V
(V)
(F) Pela fala do autor e por suas justi� cativas, percebe-se que 

ele conhece o que é ser um viciado, principalmente por 
presenciar seus amigos sofrendo pelo vício em drogas.

(F) Segundo o autor do texto, há diferenças entre mau 
hábito e vício. 

(F) De acordo com o texto, o vício é criado no plano físico, 
enquanto o hábito se origina mentalmente. 

(V) 

02  A
 De acordo com o autor, o vício por video games é seme-

lhante a um mau hábito. “So on that basis I believe that 
video game addiction is not an addiction at all, but simply 
a bad habit [...]” (linhas 15-16). 

03  Porque ele é um jogador assíduo há vários anos e caracte-
riza o “mau hábito” de dedicar horas ao video game como 
uma fraqueza sua, e não um vício.

04  Ele quer deixar claro que o leitor não precisa acreditar que 
video game é realmente um vício, já que ele não se considera 
um viciado e justi� ca sua a� rmação com várias re� exões.

Chapter 12

Games – Answer with agreement to remark

TEXT COMPREHENSION

01  I. a) am too/am as well.
 b) so am I.
II. a) will too/will as well.
 b) so will Fernando.
III. a) was too/was as well.
 b) so was Christine.
IV. a) did as well/did too.
 b) so did we.
V. a) do too/do as well.
 b) so do the girls.

02  I. a) am not either.
 b) neither/nor am I.
II. a) doesn't either.
 b) neither/nor does Sue.

PROPOSED ACTIVITIES
01  C 

 Na alternativa C, há dois objetivos mostrados na imagem, 
sendo a promoção de igualdade de gênero aparente no 
quadrinho número 3, e a erradicação da pobreza no qua-
drinho 1. Nas demais alternativas, veri� cam-se opções não 
pertinentes à imagem, como melhoria do ensino universi-
tário (em vez de fundamental/básico), redução da mortali-
dade adulta (ao invés de infantil), valorização das crianças 
(em vez de mulheres) e combate ao trabalho infantil (em 
vez de doenças).

III. a) wasn't either.
 b) neither/nor was I.
IV. a) isn't either.
 b) neither/nor is that one.
V. a) didn't either.
 b) neither/nor did I.

03  I. (A) A alternativa A se encontra em desacordo com a 
a� rmação citada no simple present. 

II. (A) “Roberta não é sua colega de classe esse ano. O Nick 
é.” Desacordo feito com o próprio verbo auxiliar. 

III. (B) Opção em desacordo com a anterior, que se encon-
tra no simple present a� rmativo. 

IV. (B) Alternativa fazendo o desacordo com o verbo to be 
no tempo passado.

V. (A) “As aulas de Matemática são chatas. As de Inglês 
não são”. Desacordo feito a partir do próprio verbo 
to be no tempo presente.

04  I. (B) Concordância feita com um auxiliar positivo, no 
caso, o verbo to be mais o sujeito. 

II. (A) Concordância feita utilizando o auxiliar positivo did 
para o tempo passado mais o sujeito.

III. (D) Por tratar-se de uma sentença negativa, a concor-
dância é formada pela palavra neither com o auxi-
liar no mesmo tempo verbal da a� rmação, no caso,  
will mais o sujeito. 

IV. (B) Sentença negativa em que, na concordância, será 
utilizada a palavra nor com o mesmo verbo modal 
auxiliar (can) mais o sujeito. O not em can't não 
deverá ser incluído devido ao nor.

TEST YOURSELF
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ENGLISH

01  C

 Os telefones celulares foram feitos para facilitar as formas 
de comunicação. “[...] they were intended to make life eas-
ier.” (linhas 2-3).

 
02  B 

 De acordo com o texto, uma pessoa que é viciada em uti-
lizar aparelho celular, ao esquecê-lo em casa, � ca extrema-
mente ansiosa (linhas 6-8).

03  A 

 O número de pessoas viciadas em celulares pode cres-
cer devido a um maior número de crianças utilizando-os 
(linhas 9-10).

04  D

 As crianças japonesas querem fazer amizade com colegas 
que também tenham telefones celulares (linhas 10-11).

 
05  3, 4, 2, 1

TEST YOUR KNOWLEDGE


