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GABARITO 

 

01.  O texto tem como objetivo mostrar que assistir filmes, além de ser uma atividade de 

entretenimento, contribui com nosso desenvolvimento cultural e intelectual, pois, nos traz 

informações sobre história, artes, literatura, tecnologia, além de auxiliar no aprendizado de 

uma língua estrangeira. 

 

 

02. Significa informação com entretenimento. 

 

 

03. De acordo com o texto, o teatro foi o precursor do cinema, mas não tem o glamour e o 

dinheiro de Hollywood. Assim como o cinema, o teatro nos ensina muito sobre música, 

literatura, design de produção, dança, história e até política. Sendo o precursor do que mais 

tarde se tornou entretenimento Hollywood, o impacto do teatro em todos foi muito além do 

brilho e glamour das estrelas.  

 

 

04.  Os filmes contribuem/auxiliam muito as pessoas a aprender um outro idioma/idioma 

estrangeiro. 

 

 

05. Os filmes são ricos em diálogos autênticos, a língua falada em situações reais, rica em 

ironias, paradoxos e humor, (que são todas as aplicações de alto nível da linguagem).  

 

 

06. Assistir filmes com legendas pode ser frustrante, pois, a tradução nem sempre é 

adequada e deixam a desejar com relação aos aspectos culturais de um país a outro. 

 

 

07.  a) Negócio global 

       b) O instrumento de mudança social 

       c) Filmes estrangeiros 

       d) Informações úteis 

 



. 

08.  a) Nós, indivíduos em geral.      b) Ironia, paradoxos e humor. 

 

09.  b) uma notícia. 

 

10. O texto começa ou é introduzido com a pergunta: Você é louco o suficiente para 

enfrentar a fila de espera em uma loja da Apple, por mais de duas semanas à espera de um 

iPhone 6? 

 

 

11. Os 3 já estão na fila, com previsão de durar 2 semanas, em frente à uma loja da Apple, 

na Quinta Avenida em Nova York, esperando pelo lançamento do novo I Phone 6. 

 

 

12.  a) Porque estão sendo pagos para chamarem atenção para o lançamento de novos 

produtos que estarão disponíveis no IPhone. 

 

 

13. Eles já participaram de cinco lançamentos, esperando em 5 filas. 

 

 

14. Estão na fila desde 31 de Agosto e querem quebrar seu próprio recorde de 15 em filas e 

17 dias que é o recorde mundial. 

 

 

15. a) Caso da Moon Ray. 

      b) Aparelho (equipamento) mais recente da Apple. 

 

 

 


