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Complete according to the most suitable translation: 

01.______________Práxis shall celebrate its students' 
victory. 

Mais tarde, o Práxis vai celebrar a vitória dos seus alu-
nos. 

 

02. The mayor will speak to the people of his 
city_________taking office. 

O prefeito falará com o povo de sua cidade após tomar 
posse. 

 

03. Here you have X and Y; they are spies. 
________owns a fantastic car and_________ makes 
use of a laser weapon. 

Aqui você tem X e Y; são espiões. O primeiro é dono 
de um fantástico carro e o segundo usa uma arma a 
laser. 

 

04.Tim Bernes-Lee, WWW's actual creator, 
was__________English scientist to surf through a com-
puter system. Who is going to be__________one?  

Tim  Bernes-Lee,  o verdadeiro criador  do  WWW,  foi   
o  primeiro cientista inglês a surfar por um sistema de 
computação. Quem vai ser o último? 

 

05.___________of a road of stones, we discover that 
everything was worth.________,success smiles at us. 

No fim de uma estrada de pedras, descobrimos que 
tudo valeu a pena. O  sucesso, finalmente, sorri para 
nós. 

 

06. The driver was___________dead drunk and 
crashed into a coach.________the ambulance ar-
rived._________victims are helped with much skill. 

O motorista estava realmente bêbado demais e bateu 
num ônibus de turismo. Logo chegou a ambulância. 
Hoje em dia as vítimas são socorridas com muita perí-
cia.   

 

07.____________to school, I viewed a shooting. Plenty 
of police cars were_________ so that I couldn't move 
further.  

A caminho da escola, eu assisti a um tiroteio. Muitos 
carros da polícia estavam no caminho de modo que 
não pude me locomover mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

08.The plane landed in Goiânia__________. Then the 
pilot managed to get___________for the meeting. 

O avião pousou em Goiânia na hora marcada. Então o 
piloto conseguiu chegar a tempo para a reunião. 

 

09. ________you do study, you will breeze any exami-
nation._________you buy or not this statement, it's the 
very truth.  

Se você realmente estudar, você passará em qualquer 
exame com os pés nas costas. Se você aceita ou não 
está declaração, é a verdade mesmo. 

 

10.Teachers_________cheer for their pupils. Pupils 
cheer for their passing_________. No one thinks about 
a possible failure________. 

Os professores também torcem para os seus alunos. 
Os alunos torcem pela sua aprovação também. 
Ninguém pensa num possível fracasso também. 

 

11.__________of these two pens needs repair-
ing._______of our mates may see that_________of 
them may be used.________of us wants to admit this. 

Qualquer uma destas duas canetas precisa de conser-
to. Qualquer um de nossos colegas pode ver que ne-
nhuma delas pode ser usada. Nenhum de nós quer 
admitir isso.   

 

12.You pass_____ENEM_____UEG..______the stu-
dent from..._______the student from...is able to stop 
you. 

Ou você passa no ENEM ou na UEG. Nem o aluno 
do...nem o aluno do...é capaz de impedí-lo(a). 

 

13.__________________that is keen on books 
walks________infinity._______________a  bad   stu-
dent recognises that,___________the big 
day,__________teacher wants_________to fail. Althou-
gh, it may happen__________more than a dozen times. 

Qualquer um que é fã de livros caminha até o infinito. 
Até um mau aluno reconhece que, até o grande dia, 
professor nenhum quer que alguém seja reprovado. 
Embora, isto possa acontecer até mais do que uma 
dúzia de vezes. 

 

 

 

 



 

 

 

Colégio Práxis Flamboyant 

14. Most marks have been low. Education 
was________________criticised due to this; few appli-
cants were___________efficient in exams. Examiners 
want__________better competitors next time. 

A maioria das notas tem sido baixa. A Educação foi 
demasiadamente (muito) criticada por isso; poucos  
candidatos  foram  muito eficientes nos  

exames. Os examinadores querem concorrentes muito 
melhores na próxima vez.  

 

15.That lady has a________screw! She normally 
_______the  car key,______the dog,_______the 
bus,________the children play in the street 
and________the TV on. 

Aquela senhora tem um parafuso solto! Ela normalmen-
te perde a chave do carro, solta o cachorro, perde o 
ônibus, deixa as crianças brincar na rua e deixa a TV 
ligada. 

 

16. The raper was______________by a furious crowd 
and_________________on a tree. This   
crime_____________the wave of revolt and mur-
ders__________as well. 

O estuprador foi enforcado por uma furiosa multidão e 
pendurado em uma árvore. Este crime aumentou a 
onda de revolta, e os assassinatos aumentaram tam-
bém. 

 

17.The kidnapper____________an armoured vehicle in 
order___________a bank. Arriving there, 
he___________a machine-gun from his part-
ner,____________a grenade to a hooded woman 
who_________him of exploding the walls for them to 
enter the bank. 

O seqüestrador roubou  um veículo blindado para rou-
bar um banco. Chegando lá, ele pegou emprestada 
uma metralhadora do seu comparsa, emprestou uma 
granada a uma mulher emcapuzada que fê-lo lembrar 
de explodir as paredes para que eles entrassem no 
banco. 

 

18. A politician________in a press conference on TV to 
all viewers that he would__________a sleeping police-
man, which__________on the outskirts of the city in 
addition to____________a fly-over.________your pray-
ers and________the truth! Do you believe in him? 

Um político mentiu na TV em uma coletiva para todos 
os espectadores que ele poria um redutor de velocida-
de, que se situaria na periferia da cidade além de fun-
dar uma pista elevada. Reze e diga a verdade! Você 
acredita nele? 

 

19. The greatest man__________has ever set  his feet 
on our planet was Jesus Christ. It was 
he___________preached love and mercy among the 
nations. The cross, on__________ He was placed to 
perish, had His blood,__________power has helped us 
(to) win every battle.  

To____________would you compare Him nowadays? 

O maior homem que já colocou os pés em nosso plane-
ta foi Jesus Cristo. Foi ele que pregou o amor e a mise-
ricórdia entre as nações. A cruz, na qual Ele foi coloca-

do para perecer, tinha o Seu sangue, cujo poder nos 
tem ajudado a vencer todas as batalhas.  

Com quem você O compararia hoje em dia? 

 

20.___________destroyed Brazilians’ hope? 
__________can one trust politicians that steal from 
us?_________is this corruption going to end? 
For_______has one to vote? _______fault is this scan-
dal? On________politician would you deposit your cred-
it?________makes them  so corrupt? ___________is 
our Brazil like? She is made of love and faith. 

_________doesn’t justice put a brake on them? 
_________should they be? Such questions don’t have 
any answers. And the Brazilian has waited for one. 

Quem destruiu a esperança dos brasileiros? Como a 
gente pode confiar em políticos que roubam de nós? 
Quando essa corrupção vai ter fim? Em quem a gente 
tem de votar? De quem é a culpa deste escândalo? Em 
qual político você depositaria o seu crédito? O que os 
faz tão corruptos? Como é o nosso Brasil? Feito de 
amor e fé. 

Por que a justiça não dá um basta neles? Onde eles 
deveriam estar? Tais perguntas não têm respostas. E o 
brasileiro espera por uma. 

 

21. ________________does a person’s dignity cost? 
________________years will humankind need to un-
derstand one another? ___________ 

does one see a street kid stealing for its survival? 
________________is your feeling about the others? 
______________will you be to live in harmony with you 
neighbour? ________________will it take us to cherish 
the true meaning of living. ______________shall we go 
to find happiness?_____________has your ego trav-
elled?____________is your classmate? 
_____________is your bedroom? 

Quanto custa a dignidade de uma pessoa? Quantos 
anos a humanidade precisará para entender um ao 
outro? Com que freqüência a gente vê uma criança de 
rua roubando para a sua sobrevivência? Qual é a pro-
fundidade do seu sentimento com os outros? Com que 
idade  você estará para viver em harmonia com o pró-
ximo? Quanto tempo nós levaremos para valorizar o 
verdadeiro sentido de se viver? Qual a distância nós 
percorreremos para encontrar a felicidade? Qual é a 
altura que o nosso ego viajou? Qual é a altura do seu 
colega de classe? Qual é a largura do seu quarto?    

 

When a man dies, a library burns down!!! 

 

 

 

 

 


