QiD 3 – 6º ANO – PARTE 2 –INGLÊS
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 24 / 05 / 2017

TEXT
This is a photo of Patrick , his wife, and his children.
His wife’s name is Brenda. She’s a teacher.
His daughter’s name is Laura. She’s twenty-one and
she’s a nurse. His son’s name is Brian. His nineteen and
he’s a student.
Laura’s boyfriend’s name is Mike. He’s a nurse, too.

Write complete sentences on your answer sheet to answer
the following questions.
1 (1.0) What is the name of Patrick’s wife?
2. (1.0) Who is Brian?
3. (1.0) How old is Brian?
4. (1.0) Who is Mike?
5. (1.0) Whose family is this?
Complete the sentences with family words.
Copy the COMPLETE sentences on your answer sheet.
6. (1.0) Brenda is Laura’s _______________________.
7. (1.0) Brian is Laura’s _______________________.
8. (1.0) Patrick is Laura’s_______________________.
9. (1.0) Patrick and Brenda are Laura’s _______________________.
10.(2x0,5=1.0)
WRITE the name of the school object.
FOLLOW the model.
Model:

a) Book
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a)
__________________________

b)

_________________________
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TEXTO I
Homem-Aranha (Jorge Vercilo)
Eu adoro andar no abismo
Numa noite viril de perseguição
Saltando entre os edifícios
Vi você
Em poder de um fugitivo
Que cercado pela polícia
Te fez refém lá nos precipícios
Foi paixão à primeira vista...
Me joguei de onde o céu arranha
Te salvando com a minha teia
Prazer, me chamam de Homem-Aranha
Seu herói!...

Hoje o herói aguenta o peso
Das compras do mês
No telhado, ajeitando a antena da tevê
Acordado a noite inteira pra ninar bebê...
Chega de bandido pra prender
De bala perdida pra deter
Eu tenho uma ideia:
Você na minha teia...
Chega de assalto pra impedir,
Seja em Brasília ou aqui
Eu tive a grande ideia:
Você na minha teia...
Hoje eu estou nas suas mãos
Nessa sua ingênua sedução
Que me pegou na veia
Eu tô na tua teia.
Disponível em: https://www.letras.mus.br/jorge-vercillo/63282/.
Acesso em: 03 maio 2017.

1. (1,0) No verso "Eu tô na tua teia", INDIQUE o que significa o termo "tô" e DIGA qual a classe
gramatical dessa palavra.
2. (1,0) TRANSCREVA outra ocorrência do uso da linguagem informal, depois PASSE para a
linguagem formal.
3. (1,0) Na primeira parte da música, há uma afirmação: o Homem-Aranha é o herói. Na segunda parte,
essa imagem continua a mesma? EXPLIQUE a diferença entre esses "dois heróis".
TEXTO II
Os Super-Heróis (Toquinho)
Nós somos os super-heróis.
Defendemos nossa nação.
Vivemos nos gibis, nas telas dos cines,
Nos filmes de televisão.
Levamos bandidos, cruéis e malvados
Ladrões pra dormir na prisão
Nós somos os super-heróis.
Lutamos contra quem vier:
Baixinhos, gordinhos, gigantes,
Vilões maquiavélicos, homem ou mulher.
Mas temos momentos na vida
Em que somos pessoas como outras
quaisquer.

Eu sou o detetive Batman
E ontem à tarde perdi minha agulha.
Caiu um botão da minha capa e eu
Não pude de noite fazer a patrulha.
Eu sou o leal Super-Homem
E hoje cedinho, antes de ir pro batente
Estava com sono e passei sem querer
Criptonita na escova de dente.
Eu sou o conhecido Hulk
E vou revelar um segredo contido:
No carnaval na avenida vou me fantasiar
De abacate batido.
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Eu sou o Homem-Aranha
E vou lhes contar um pequeno segredo:
Se esqueço da rede subindo num prédio,
Eu fico morrendo de medo.

Eu sou a Mulher-Maravilha
E super-mulher que se preza não mente:
Eu fui dar um beijo no meu namorado
E quebrei seus dentinhos da frente.
Disponível em:
https://www.letras.mus.br/toquinho/87345/
Acesso em: 03 maio 2017.

4. (1,0) À pessoa que fala numa letra de música, assim como num poema, chamamos eu lírico e, no
Texto II, podemos dizer que existe mais de um eu lírico. JUSTIFIQUE essa informação nomeando
cada uma das pessoas que falam na canção de Toquinho.
5. (1,0) DEMONSTRE cada um dos acontecimentos do Texto II que comprovem que o super-herói pode
ser uma pessoa comum por um momento.
6. (1,0 – 0,25 para cada) RETIRE do texto II o que se pede:
a) UM verbo;
b) UM substantivo;
c) UM adjetivo;
d) UM pronome.
TEXTO III
ILÍADA e ODISSEIA
Narizinho ficou curiosa com uma expressão que ouviu: presente de grego. Foi o Rabicó quem
disse isso quando ganhou um presente que achou mal-intencionado. Depois de investigar, Narizinho
descobriu que a expressão está ligada a um famoso episódio descrito num poema antigo chamado
Ilíada.
Dizem que Ilíada foi escrito pelo poeta grego Homero. Esse poema conta parte da história da
Guerra de Troia, que envolveu gregos e troianos.
A guerra começou quando Páris, príncipe de Troia, raptou a bela Helena, mulher do rei de
Esparta.
O conflito durou mais de dez anos e envolveu vários heróis, como Aquiles, maior guerreiro
grego, e Heitor, líder dos troianos. Muitos deuses também tomaram partido nesta disputa: Atena,
Hefaístos, Hera e Posêidon ficaram a favor da Grécia, Afrodite, Apolo, Ártemis e Ares apoiaram os
troianos.
Os gregos conseguiram derrotar Troia depois que Ulisses, rei da pequena ilha grega de Ítaca,
teve a ideia de construir um enorme cavalo de madeira, que foi deixado na frente dos muros de Troia.
Acreditando que era um presente em sinal de paz, os troianos levaram o cavalo para o interior da
cidade sem saber que havia guerreiros escondidos dentro dele.
Durante a madrugada, os gregos saíram do esconderijo e abriram as portas da cidade para que
o exército de Menelau entrasse e destruísse Troia. É por isso que, hoje, quando alguém ganha algo
ruim, é comum dizer que foi um presente grego.
Terminada a guerra, os gregos voltaram para casa, mas as coisas não foram fáceis para Ulisses.
Posêidon, o deus dos mares, fez de tudo para impedir que o guerreiro voltasse para sua amada
Penélope.
Depois de uma dramática viagem, que durou vinte anos, Ulisses conseguiu retornar e recuperar
o trono de Ítaca. Essa aventura está contada em outro poema de Homero chamado Odisseia.
LOBATO, Monteiro. Mitologia: literatura infantil. São Paulo: Editora Globo. p. 16-17.
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7. (1,0) No Texto III, a personagem Narizinho fica intrigada com a expressão “presente de grego”.
a) (0,5) Nos dias atuais, DETERMINE o significado da expressão “presente de grego”.
b) (0,5) EXPLIQUE, sem copiar nenhuma passagem do Texto III, a origem da expressão “presente de
grego”.
8. (1,0) O narrador do Texto III é do tipo observador, pois não participa da história que está sendo
contada. ESCREVA como ficaria a primeira frase do Texto III se a personagem Narizinho fosse a
narradora da história.
9. (1,0) O título do Texto III corresponde a dois poemas supostamente compostos pelo grego Homero:
Ilíada e Odisseia.
a) (0,5) PESQUISE em dicionários o significado atualmente atribuído à palavra ODISSEIA.
b) (0,5) De acordo com a leitura do Texto III, EXPLIQUE por que essa palavra tem esse significado.
TEXTO IV
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10. (1,0) EXPLIQUE por que o presente que a personagem recebe no Texto IV pode ser considerado
um “presente de grego”.

