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 ATENÇÃO! Como fazer a devolutiva das atividades de inglês da primeira e da segunda 

semana de aula? Vocês deverão tirar uma foto das atividades da primeira semana e uma 

foto das atividades da segunda semana. Após tirar as fotos, vocês deverão enviá-las por e-

mail (josilainebmr@gmail.com), identificando o NOME, a TURMA e a ESCOLA! 

 

 Atividade para a terceira semana de aula. COPY THE TEXT ON YOUR NOTEBOOK (Copie 

o texto no seu caderno.): 

 

 

A question of Culture 

When you are in a country where people speak a different language, it is important to speak 

their language and know about their culture, too. 

In Brazil, people have much more physical contact when they greet or say goodbye to each 

other, or when they are introduced to each other. 

In some countries, people keep more distance when they greet, say goodbye or are introduced 

to each other. 

Around the world people say Hello in different ways. In England people shake hands in a formal 

situation. Teenagers just say Hello. 

In New Zealand, the Maori put their noses together and say Kia Ora, which means Welcome. 

 In Japan and in other countries, people bow. This is a sign of respect. And in Brazil, people kiss 

one, two or three times.  

1) Translate the text on your notebook (faça a tradução do texto para português no seu 

caderno): 

 

 Attention! Para ajudá-lo na tradução, você poderá usar dicionário, podendo ser um on-

line também. 

 Sugestões de dicionários online: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-

portugues/; https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR 
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 Atividades para a quarta semana de aula. Na aula de hoje faremos a interpretação do 

texto da aula passada: “A question of Culture”. Copie e responda as questões no seu 

caderno. 

 

1) TICK THE CORRECT ALTERNATIVE (Marque a alternativa correta.): 

a) Para se comunicar com pessoas que falam outra língua, 

 (         ) não é preciso conhecer sua cultura. 

 (         ) é importante conhecer sua cultura também. 

 (         ) basta falar muito bem a outra língua. 

b) Comparados a pessoas de outras culturas, os brasileiros normalmente mantém___________ 

contato físico ao conversar. 

 (         ) maior 

 (         ) menor 

 (         ) igual 

2. Relacione as colunas. Na coluna 1 temos as palavras em inglês (todas retiradas do texto) 

e na coluna 2, a tradução destas palavras: 

 

(A) WHERE   (       ) CUMPRIMENTAR 

(B) GREET   (       ) PESSOAS 

(C) SPEAK   (       ) LÍNGUA/IDIOMA 

(D) LANGUAGE  (       ) OU 

(E) WHEN   (       ) ONDE 

(F) ABOUT   (       ) DIZER ADEUS 

(G) PEOPLE   (       ) QUANDO 

(H) SAY GOODBYE  (       ) SABER/CONHECER 

(I) COUNTRY   (       ) PAÍS 

(J) OR    (       ) FALAR 

(K) KNOW   (       ) SOBRE 

 


