
Ler o comando das questões, pois ele pode te dar dicas de como interpretar o texto e o
que buscar no mesmo;
Ler rapidamente do texto e identificar as palavras conhecidas, o que entender e
contextualizar;
Ler as alternativas;
Voltar para o texto e encontrar a resposta.

Lembre-se: não é necessário entender todo o texto para compreender a ideia
geral que ele apresentará.

Pronomes
Entender o uso dos pronomes é relevante
para entender contextos e frases simples.

Embora alguns pensem que existem apenas
os pronomes pessoais (he, I, you, we) em

inglês temos vários outros que precisam de
uma atenção especial também na hora de

estudar.
Ex: I gave it to him.

Neste exemplo temos três pronomes: I (eu –
subject pronoun), it (isso - object pronoun)

him (ele - object pronoun)

Expressões idiomáticas
Também chamadas de ‘idioms’, as expressões
idiomáticas já são um conteúdo um pouco
mais avançado a ser estudado, já que elas
precisam de um contexto e, de certa forma,
conhecimento para serem entendidas.
Por exemplo, “isso custa os olhos da cara” em
português tem sua equivalência como ‘it costs
an arm and a leg’ em inglês. Nem todas as
nossas expressões têm uma equivalência, vale
estudar as mais comuns do inglês e deixar as
nossas um pouco de lado nessa fase.

Phrasal verbs
Phrasal verbs são basicamente a combinação

de um verbo com uma preposição, onde o
significado do mesmo será alterado.

Turn (verbo) – girar
On (preposição) – no, na

Turn on (phrasal verb) – ligar

Falsos cognatos
Falsos cognatos, chamados de ‘false friends’
são palavras que têm escrita e pronúncia
parecidas com o português, mas o significado
é diferente.
Ex: pretend – parece com ‘pretender’, mas
significa ‘fingir’ | Intend – pretender

Conectores discursivos
Palavras que ligam uma frase em outra são
relevantes justamente para entendermos
quando um texto mudará seu foco, sua
explicação, ou até mesmo, seu ponto de vista.
Ex: but (mas), however (entretanto),
furthermore (e).
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COMO SE PREPARAR PARA A PROVA
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ESTUDADOS PARA A PROVA:
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Não serão abordadas na prova questões de
gramática ou de ortografia, todas as questões
são basicamente de interpretação textual.

A prova de língua Inglesa é extremamente
relevante. São cinco questões que

representam 11% da prova de linguagens,
por isso é muito importante conhecer a

prova.

Verbos no geral
Conhecer os verbos mais usados da

língua inglesa e também, os principais
tempos verbais (todos os “perfects” são

muito frequentes)
Ex: take, think, know, make, get, go, say,

do, have and be.

Prefixos e Sufixos
Os prefixos e sufixos nos ajudam na
interpretação de significados das palavras.
Ex: sufixo ‘less’ – sem
Home+less = sem casa 
Care+less = sem cuidado

Além de estudar esses tópicos, é importante você se preparar também com estratégias na hora
de resolver a prova, e uma delas é não perder tempo, respondendo as questões objetivamente. 

 Para isso, tenho duas dicas:

1.

2.

3.
4.
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