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TÉCNICAS DE LEITURA
Skimming
Esta prática consiste em observamos o texto apenas para detectar o
assunto geral, sem nos preocuparmos com os detalhes. Por isso,
devemos atentar para a disposição do texto, compreender os parágrafos
introdutórios e conclusivos, além de observar os elementos não verbais
com imagens, gráficos, tabelas etc.
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.
Disponível:https://inglesinstrumentalonline.com.br/blog/scanning-e-skimming-os-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/. Acesso em 23 de set. de 2020.
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TÉCNICAS DE LEITURA
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.
Disponível:https://inglesinstrumentalonline.com.br/blog/scanning-e-skimming-os-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/. Acesso em 23 de set. de 2020.
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TÉCNICAS DE LEITURA
Essas etapas consistem em:
Ler primeiramente a questão e identificar a palavra-chave da pergunta
que na maioria das vezes é um substantivo;

Procurar o significado desta palavra, caso a questão esteja em
português e for permitido o uso do dicionário;
Localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os
olhos;
Ler somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois na
maioria das vezes a resposta estará nele.
Disponível:https://inglesinstrumentalonline.com.br/blog/scanning-e-skimming-os-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/. Acesso em 23 de set. de 2020.
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GÊNERO TEXTUAL EM FOCO
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Coca-Cola disaster: A couple years ago my friends and I were
going to see a movie in the theatre at the mall. Instead of paying
the ridiculous movie theatre prices for pop and candy, we
decided to go to target to buy some stuff. This was when Coca
Cola started to put people’s names on their bottles. My friend told
me she had seen a bottle with my name on it inside this bin of
Coke. I was weirdly excited since I hadn’t gotten one with my
name on it yet. After I had bought the drink, I opened inside
target, and it exploded EVERYWHERE. The pop was at least five
or six feet in diameter. I watched as people passed the mess and
made looks of disgust. Imagine if I had opened it inside of the
theatre…
https://thoughtcatalog.com/january-nelson/2018/06/funny-stories/
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01. A partir do seu conjunto de características esse gênero
textual pode ser classificado como:
A) stories
B) manual
C) summary
D) tourisc flyer
E) advertisement
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01. A partir do seu conjunto de características esse gênero
textual pode ser classificado como:
A) stories = RELATOS
B) manual = MANUAL DE INSTRUÇÕES
C) summary = RESUMO
D) tourisc flyer = FOLHETO TURÍSTICO
E) advertisement = ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
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02. A partir da análise das estruturas linguísticas que
compõem o texto há uma predominância de características:
A) injuntivas
B) narrativas
C) preditivas
D) descritivas
E) dissertativas
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03. O título do texto está associado:
A) à explosão de uma fábrica de refrigerantes.
B) à proibição de consumo de refrigerantes.
C) à explosão de uma lata de coca cola.
D) à compra errada de um lanche.
E) ao rolê no cinema do shopping.
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03. O título do texto está associado:
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04. O texto tem como objetivo:
A) dispor e apresentar os pontos essenciais, ideias ou fatos
principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto.
B) prever acontecimentos ou instruir o leitor sobre como ele deve se
portar diante de determinadas situações.
C) instruir, ensinar e apresentar o produto de forma compreensível
para o usuário menos experiente.
D) apresentar uma narração sobre um fato ou acontecimento
marcante da vida de uma pessoa.
E) vender serviços ou produtos de uma empresa para o consumidor.

20

Coca-Cola disaster: A couple years ago my friends and I were
going to see a movie in the theatre at the mall. Instead of paying
the ridiculous movie theatre prices for pop and candy, we
decided to go to target to buy some stuff. This was when Coca
Cola started to put people’s names on their bottles. My friend told
me she had seen a bottle with my name on it inside this bin of
Coke. I was weirdly excited since I hadn’t gotten one with my
name on it yet. After I had bought the drink, I opened inside
target, and it exploded EVERYWHERE. The pop was at least five
or six feet in diameter. I watched as people passed the mess and
made looks of disgust. Imagine if I had opened it inside of the
theatre…
https://thoughtcatalog.com/january-nelson/2018/06/funny-stories/
21

04. O texto tem como objetivo:
A) dispor e apresentar os pontos essenciais, ideias ou fatos
principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto.
B) prever acontecimentos ou instruir o leitor sobre como ele deve se
portar diante de determinadas situações.
C) instruir, ensinar e apresentar o produto de forma compreensível
para o usuário menos experiente.
D) apresentar uma narração sobre um fato ou acontecimento
marcante da vida de uma pessoa.
E) vender serviços ou produtos de uma empresa para o consumidor.

22

23

