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TÉCNICAS DE LEITURA

Disponível:https://inglesinstrumentalonline.com.br/blog/scanning-e-skimming-os-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/. Acesso em 6 de set. de 2020.

SKIMMING

Busca-se nessa estratégia detectar o sentido geral do

texto por meio de dicas como cognatos, falsos

cognatos, palavras conhecidas, termos destacados.

Nesse sentido, o conhecimento prévio da língua

inglesa é muito importante para a execução dessa

prática.

https://inglesinstrumentalonline.com.br/blog/scanning-e-skimming-os-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
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TÉCNICAS DE LEITURA

Disponível:https://inglesinstrumentalonline.com.br/blog/scanning-e-skimming-os-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/. Acesso em 6 de set. de 2020.

SCANNING

O scanning é uma técnica de leitura que consiste em

correr os olhos pelo texto até localizar a informação

específica desejada. Exemplos típicos são o uso do

dicionário para obter informação sobre o significado

de palavras ou a utilização do índice de um livro para

encontrar um artigo de interesse.

https://inglesinstrumentalonline.com.br/blog/scanning-e-skimming-os-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
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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.

ENTENDENDO O QUE É UMA PALAVRA COGNATA

Disponível em: https://blogdoenem.com.br.  Acesso em: 06.09.2020

https://blogdoenem.com.br/
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ENTENDENDO O QUE É UMA PALAVRA COGNATA

Disponível em: https://blogdoenem.com.br.  Acesso em: 06.09.2020

INGLÊS PORTUGUÊS

Nature Natureza

Digital Digital

Centre Centro

Society Sociedade

Protection Proteção

Area Área

Family Família

https://blogdoenem.com.br/
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Disponível em: http://www.englishact.com.br/2017/07/atividade-de-ingles-leitura-de-historia.html#more. Acesso em: 06.09.2020

http://www.englishact.com.br/2017/07/atividade-de-ingles-leitura-de-historia.html#more
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Disponível em: http://www.englishact.com.br/2017/07/atividade-de-ingles-leitura-de-historia.html#more. Acesso em: 06.09.2020

http://www.englishact.com.br/2017/07/atividade-de-ingles-leitura-de-historia.html#more
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Denomina-se de narrador a entidade que conta uma

história. É uma das três pessoas em uma história, sendo

os outros o autor e o leitor/espectador. No poema, de

quem o narrador gosta?

a) cat

b) horse

c) cow

d) dog
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Denomina-se de narrador a entidade que conta uma

história. É uma das três pessoas em uma história, sendo

os outros o autor e o leitor/espectador. No poema, de

quem o narrador gosta?

a) cat = gato

b) horse = cavalo

c) cow = vaca

d) dog = cachorro
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A descrição é a enumeração das características próprias dos

seres, coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões etc. A

visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar constituem a base da

descrição. No poema, o narrador descreve um cachorro. Qual é a

cor desse cachorro descrito no texto?

a) green

b) red

c) white

d) black
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A descrição é a enumeração das características próprias dos

seres, coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões etc. A

visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar constituem a base da

descrição. No poema, o narrador descreve um cachorro. Qual é a

cor desse cachorro descrito no texto?

a) green = verde

b) red = vermelho

c) white = branco

d) black = preto
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Julgue as assertivas em VERDADEIRAS ou 

FALSAS:

A) O cachorro é bom.

B) O cachorro tem três anos.

C) O cachorro come muito.

D) O cachorro não brinca bem.
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a) VERDADEIRO

b) FALSO

c) VERDADEIRO

d) FALSO

Julgue as assertivas em VERDADEIRAS ou 

FALSAS:

A) O cachorro é bom.

B) O cachorro tem três anos.

C) O cachorro come muito.

D) O cachorro não brinca bem.
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