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ROTEIRO DA AULA

1) RELEMBRANDO PALAVRAS COGNATAS.

2) RELEMBRANDO GRUPOS NOMINAIS.

3) HORA DE PRATICAR.
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Palavras cognatas são palavras da língua inglesa

que se assemelham a outra palavra na língua

portuguesa tanto na forma escrita, como no

significado.

EXEMPLOS:

RELEMBRANDO PALAVRA 

COGNATA EM INGLÊS

Disponível em: https://blogdoenem.com.br/grupos-nominais-ingles-enem/. Acesso em: 08.08.2020

International Olympic Committee =

Comitê Olímpico Internacional
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Disponível em: https://blogdoenem.com.br/grupos-nominais-ingles-enem/. Acesso em: 08.08.2020

Grupos Nominais são estruturas dentro de uma frase

que tem por núcleo um substantivo. Este núcleo

normalmente vem acompanhado de determinantes e/ou

modificadores.

Exemplos:

RELEMBRANDO GRUPO NOMINAL EM INGLÊS

Official language = Língua oficial

European Union = União Europeia

International Competitions = Competições internacionais
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Palavras cognatas são palavras da língua inglesa que se

assemelham a outra palavra na língua portuguesa tanto na forma

escrita, como no significado. Retire do texto 10 exemplos de

palavras cognatas com sua respectiva tradução.

Disponível em: www.wikipedia.org/wiki/Oil_palm#Palm_oil_production. Acesso em: 17.08.2020

“The social and environmental impacts of oil palm

cultivation is a highly controversial topic. There are

multiple sources highlighting the positive and negative

aspects of this industry. Oil palm is a valuable

economic crop and provides a vital source of

employment.”
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Palavras cognatas são palavras da língua inglesa que se assemelham a outra

palavra na língua portuguesa tanto na forma escrita, como no significado. Retire do

texto 10 exemplos de palavras cognatas com sua respectiva tradução.

I N G L Ê S ========= PORTUGUÊS                I N G L Ê S ========= PORTUGUÊS

Social ……………… SOCIAL

Impacts ………….. IMPACTOS

oil palm …… ÓLEO DE PALMA

Cultivation ……… CULTIVO

Controversial.. CONTROVERSO

Topic ……………… TÓPICO

Multiple ……………. MÚLTIPLO

Positive ………….. POSITIVO

Negative …………… NEGATIVO

Aspects ……………. ASPECTOS

Industry ……………. INDÚSTRIA

Economic …………. ECONÔMICO

Vital …………………. VITAL
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Disponível em: www.wikipedia.org/wiki/Oil_palm#Palm_oil_production. Acesso em: 17.08.2020

“The social and environmental impacts of oil palm

cultivation is a highly controversial topic. There are

multiple sources highlighting the positive and negative

aspects of this industry. Oil palm is a valuable

economic crop and provides a vital source of

employment.”
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Localize no texto as expressões equivalentes a:

A) IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS: ___________________________________________

B) CULTIVO DE ÓLEO DE PALMA: ___________________________________________

C) TÓPICO CONTROVERSO: ________________________________________________

D) ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DESSA INDÚSTRIA: ____________________

E) FONTE VITAL DE EMPREGO: _____________________________________________
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Localize no texto as expressões equivalentes a:

A) IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS:

B) CULTIVO DE ÓLEO DE PALMA:

C) TÓPICO CONTROVERSO:

D) ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DESSA INDÚSTRIA:

E) FONTE VITAL DE EMPREGO:

social and environmental impacts

oil palm cultivation

controversial topic

vital source of employment

positive and negative aspects of this industry
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Disponível em: www.wikipedia.org/wiki/Oil_palm#Palm_oil_production. Acesso em: 17.08.2020

“The social and environmental impacts of oil palm

cultivation is a highly controversial topic. There are

multiple sources highlighting the positive and negative

aspects of this industry. Oil palm is a valuable

economic crop and provides a vital source of

employment.”
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MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em

fazer previsões ou formular hipóteses sobre o gênero e o conteúdo

de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui sobre o

assunto. Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas

informações do texto, facilitando a sua compreensão. Partindo desta

ideia, o texto acima apresenta características

A) Fictícias

B) Hipotéticas

C) Persuasivas

D) Informativas
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MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em

fazer previsões ou formular hipóteses sobre o gênero e o conteúdo

de um texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui sobre o

assunto. Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas

informações do texto, facilitando a sua compreensão. Partindo desta

ideia, o texto acima apresenta características

A) Fictícias

B) Hipotéticas

C) Persuasivas

D) Informativas
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O QUE ESTÁ SENDO

DISCUTIDO NO CARTAZ

ELETRÔNICO?
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O QUE ESTÁ SENDO

DISCUTIDO NO CARTAZ

ELETRÔNICO?

O cartaz eletrônico 

discute o futuro da 

energia sustentável.
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When scientists talk about dinosaurs they mean a special

kind of creature that lived on land during the Triassic, Jurassic, or

Cretaceous period, many millions of years ago.

A lot of people say "dinosaur" when they mean any

prehistoric creature, such as sea creatures or pterodactyls.

The only dinosaurs we can know about are the ones that

leave fossil remains, but fossilization is an extremely rare process.

We have lots of fossil evidence for the late Jurassic and late

Cretaceous dinosaurs, but long stretches of geologic time, across

various continents, remain unaccounted for. It would be surprising,

though, if paleontologists (scientists who explore prehistoric times)

discovered an entirely new and unclassifiable type of dinosaur,

since most dinosaur families have been well sorted out.

https://www.theschoolrun.com/homework-help/dinosaurs
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01. A técnica de leitura SMIMMING permite que o leitor faça uma leitura

geral do texto e identifique sua ideia central. Utilizando essa técnica,

escreva um pequeno parágrafo que resume a temática central do

texto. Escreva sua resposta em português.

02. Palavras cognatas são palavras da língua inglesa que se

assemelham a outra palavra na língua portuguesa tanto na forma

escrita, como no significado. Retire do texto 10 exemplos de palavras

cognatas com sua respectiva tradução.
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03. Localize no texto as expressões equivalentes a:

A) CRIATURA PRÉ-HISTÓRICA: _______________________________

B) PROCESSO RARO: _______________________________________

C) ERA GEOLÓGICA: ________________________________________

D) TIPO DE DINOSSAURO NÃO-CLASSIFICÁVEL: ________________
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