


VOCABULÁRIO é todo o conjunto de palavras que as pessoas de uma
determinada língua têm à sua disposição para expressar-se, oralmente ou por
escrito. O significado conferido à expressão mobile learning

A.menciona os efeitos da telefonia celular como recurso didático. 
B. atribui o sucesso da aprendizagem aos dispositivos portáteis. 
C. associa o uso da tecnologia da informação ao processo educativo. 

D.destaca os objetivos definidos para a educação on-line.

E. remete à aquisição de aparelhos portáteis de configuração moderna 

com fins educativos.
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Na tira da série For better or for worse, a comunicação entre as
personagens fica comprometida em um determinado momento
porque

A. as duas amigas divergem de opinião sobre futebol.

B. uma das amigas desconsidera as preferências da outra.

C. uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol.

D. uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a

maltrata.

E. as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season.
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INTRODUÇÃO:
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E XAMPL E S :

I´m watching television

I have an idea! 

I´m listening to music

I need to decide where I am going this weekend

It was offensive

Always think positive! 

I need to tell you something very important

(Eu estou assistindo televisão )

(Eu tenho uma ideia!)

(Estou ouvindo música)

(preciso decidir onde vou esse final de semana)

(Isso foi ofensivo)

(Sempre pense positivo!)

(Preciso te dizer algo muito importante)
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DECEPTIVE WORDS

•Eles parecem ser uma coisa, mas, na
verdade, são outra. Estas palavras em
inglês são tão parecidas com outras em
português que podem enganar quem
não as conhece ou não está prestando
muita atenção.

•É isso que chamamos de False
Friends ou falsos cognatos em inglês.
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AN EXAMPLE:
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AN EXAMPLE:
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AN EXAMPLE:
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TABELA 1
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TABELA 2
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EXERCISE
1. Actually:

Ex: Actually, on second
thoughts, I think he was
wrong.

(Na verdade, pensando
bem eu acho que ele
estava errado.)

2. Library:

Ex: She must be at the
library.

(Ela deve estar na
biblioteca.)

3. Recipient:
Ex: He was the recipient of
the prize.
(Ele foi quem recebeu o
prêmio.)

4. Costume:
Ex: There’s going to be a
costume party on
saturday.
(Vai ter uma festa a
fantasia no sábado.)
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