
 

VOCABULÁRIO 
1. PALAVRAS-CHAVE 

 As palavras-chave, do inglês Keywords, são aquelas que se 
destacam nos diversos tipos de gêneros discursivos, uma vez que 
possuem forte ligação com o tema central deles e são fáceis de serem 
identificadas. Isso ocorre porque uma de suas peculiaridades é a 
repetição ao longo do texto.  
 São substantivos em sua maioria e a sua identificação é essencial 
para uma compreensão detalhada do assunto abordado, além que 
auxiliar na elaboração do significado do texto. 
 

https://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads/2016/06/1-7.gif 
 

Para identificar as palavras-chave de um texto, normalmente, usamos uma técnica de leitura 
rápida, apenas para localização delas, a qual chamamos de SKIMMING. Com ela, é possível 
quantificar as palavras que aparecem em determinado texto e identificá-las como sendo ou não 
PALAVRAS-CHAVE.  

 
GRAMÁTICA 

1. VERBOS MODAIS (MODAL VERBS) 
 Os Verbos Modais (Modal Verbs) são verbos auxiliares que acompanham os verbos 
principais das orações e têm como característica dar novo 
sentido às ações. Podem expressar: recomendação, 
obrigação, necessidade, permissão, habilidade, dentre 
outros. Ligam-se aos verbos que os acompanham de forma 
direta, ou seja, sem a partícula “to”. Agregam o “not” às 
suas estruturas nas frases negativas (por exemplo: can = 
can’t) e iniciam as interrogativas (por exemplo: Can I help 
you?).                                                                                                            https://images.app.goo.gl/s6nt41g2b49j9TmG9 

 
A. SHOULD 
 O verbo modal SHOULD é usado quando há a intenção de se expressar RECOMENDAÇÃO, 
SUGESTÃO, CONSELHO, ou quando se quer dizer que algo DEVIA ou DEVERIA ser feito. 

https://d1ejxu6vysztl5.cloudfront.net/comics/garfield/2017/2017-12-04.gif?v=1.1 

1. 
A: I should bake some cookies. > Eu deveria assar alguns biscoitos. 
 
 NEGATIVA: I shouldn’t bake some cookies. 
 INTERROGATIVA: Should you bake some cookies?  
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B. MUST 
 O verbo modal MUST é usado quando há a intenção de se expressar OBRIGAÇÃO, ou seja, 
quando se quer dizer que algo DEVE ser feito, do contrário, haverá grave consequência. Pode ser 
usado também quando se tem CERTEZA de algo, no sentido de DEVE/DEVEM (por exemplo: You 
must be Brazilian. > Você deve ser brasileiro.). Na forma negativa, expressa PROIBIÇÃO. 

https://d1ejxu6vysztl5.cloudfront.net/comics/garfield/2016/2016-04-22.gif?v=1.1 

2. 
A: You must have been a cute little boy. > Você deve ter sido um menininho fofo. (CERTEZA) 
 
 NEGATIVA: You mustn’t have been a cute little boy. 
 INTERROGATIVA: Must you have been a cute little boy? 
 
C. HAVE TO 
  O verbo HAVE TO é usado quando há a intenção de se expressar NECESSIDADE de se 
fazer algo, ou seja, quando se quer dizer que algo TEM QUE ser feito, mas que não é 
necessariamente uma obrigação. Por se tratar de um verbo comum, não auxiliar, ele é conjugado 
dentro das regras dos tempos verbais, ficando no passado, presente ou futuro, de acordo com a 
frase no qual está empregado. Desta forma, quem sofrerá alterações (flexões com relação a tempo) 
é ele, o HAVE TO, e não o verbo que ele acompanha. 

Por exemplo: She has to clean her room. > Ela tem que limpar o quarto dela. Neste caso, o 
verbo HAVE TO está empregado no Presente Simples, que exige uma flexão quando o sujeito da 
frase é “she”: have > she has. 

 
https://nebushumor.files.wordpress.com/2018/09/carl-anderson_henry_10-september-2018.gif 

3. 
A: I can’t hear you, dear – you will have to raise your voice! > Eu não consigo escutar você, querido 
– você terá que subir/aumentar sua voz! (HAVE TO – FUTURO SIMPLES) 
 
 AFIRMATIVA: I can hear you, dear – you will have to raise your voice! 
 INTERROGATIVA: Can you hear me, dear – I will have to raise my voice! 
 
D. MAY 
 O verbo modal MAY é usado quando há a intenção de se dar ou pedir uma PERMISSÃO 
em uma situação FORMAL ou quando se quer expressar que algo tem GRANDE PROBABILIDADE 



de acontecer. Nas frases negativas, não há forma contracta, ou seja, deve-se escrever may not 
sempre separado. 

https://www.lasalle.edu.br/public/uploads/publications/toledo/db6df2a935b6bbacf722f88c3e41b501.pdf  

4. 
A: I may have to go one size smaller... > Eu posso ter que escolher um número menor... (GRANDE 
PROBABILIDADE) 
 
 NEGATIVA: I may not have to go one size smaller... 
 INTERROGATIVA: May you have to go one size smaller? 
 
E. MIGHT 
 O verbo modal MIGHT é usado principalmente quando há a intenção de se expressar uma 
PROBABILIDADE REMOTA. Pode ser usado também para PERMISSÃO mais FORMAL. 

https://d1ejxu6vysztl5.cloudfront.net/comics/garfield/2011/2011-03-18.gif?v=1.1 

1. 
A: I’m afraid I might not be good enough for Liz. > Eu sinto que eu posso não ser bom o suficiente 
para a Liz. (PROBABILIDADE REMOTA) 
 
3. 
B: “Might”?! > “Pode”?! 
 
F. CAN 
 O verbo modal CAN é usado quando há a intenção de se expressar que alguém tem uma 
HABILIDADE no tempo PRESENTE ou quando se quer dar ou pedir uma PERMISSÃO em uma 
situação INFORMAL. 

https://www.peanuts.com/wp-content/uploads/2017/09/pe850923-855x212.png 

1. 
A: No, I can’t. > Não, eu não posso. (PERMISSÃO INFORMAL) 



G. COULD 
 O verbo modal COULD é usado quando há a intenção de se expressar que alguém tinha 
uma HABILIDADE num tempo PASSADO, quando se quer dar ou pedir uma PERMISSÃO em uma 
situação FORMAL, ou quando se quer fazer um PEDIDO FORMAL. 

http://www.hagardunor.net/stripus11/Hagar_The_Horrible_20041226.gif 

2. 
A: Helga! Could you come in here for a minute? > Helga! Você poderia vir aqui dentro por um 
minuto? (PEDIDO FORMAL) 
 

GÊNEROS DISCURSIVOS 
A. O que são gêneros discursivos? 
  Sabendo-se que a língua é um sistema abstrato constituído por fenômenos sociais de 
interação verbal, os quais ocorrem em tempos e lugares determinados, compreende-se que ela é 
uma ATIVIDADE SOCIAL. 
 Sendo assim, o estudo de qualquer 
língua/idioma deve partir da compreensão de 
enunciados concretos (textos verbais, escritos, 
imagéticos etc.) e da produção deles, e não de 
orações e de palavras isoladas. Para apoiar o 
trabalho contextualizado no processo de 
aprendizagem de línguas/idiomas, faz-se uso de 
diferentes tipos de gêneros discursivos, os quais 
possuem formas relativamente estáveis na 
construção do seu todo, sendo uma de suas 
características a existência de palavras-chave, por 
exemplo. 

                                             https://www.saopauloopencentre.com.br/wp-content/uploads/2017/02/referencias-de-ensino-para-lingua.jpg 

Esta forma de trabalho permite disseminar o conhecimento dos diferentes tipos de gêneros 
discursivos e o modo de usá-los nas mais diversas formas de interações sociais cotidianas. 

(BAKHTIN, 2003; BARBOSA; ROJO, 2005; SCHERER, MOTTA-ROTH, 2015; ROJO, 2005. Adaptado de: COSTA, E. G. M., FREITAS L. M. A., NEVES, R. (Org.). 
Beyond Words: manual do professor. Componente curricular: língua inglesa. Obra em 4 v. do 6º ao 9º ano. São Paulo: Richmond Educação, 2018.)  

 
1. AMBIENTES VIRTUAIS DE INFORMAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO 
 
A. INFOGRÁFICOS 

O infográfico é um texto muito utilizado pela mídia jornalística em publicações que o 
exploram para elaborar notícias, reportagens e divulgação de ciência e tecnologia. Trata-se de um 
recurso eficaz, pois torna o assunto fácil, interessante e prazeroso de ser compreendido, por isso 
o sucesso desses textos entre os leitores. O infográfico é a criação gráfica que utiliza recursos 
visuais (desenhos, fotografias, tabelas etc.), conjugados a textos curtos para apresentar 



informações jornalísticas de forma sucinta e atraente. Também é uma das mais sofisticadas formas 
de explicar complexas histórias ou procedimentos, por que combina palavras com imagens, quando 
palavras apenas poderiam ser cansativas para leitores e a imagem apenas seria insuficiente. A 
leitura de um gênero discursivo que contém infográfico pode ser realizada de várias formas.  

Os infográficos são comuns como recurso complementar às notas e notícias em textos curtos 
e informações sobre recentes, como descobertas científicas, por exemplo. Há dois propósitos para 
o uso do infográfico, um de caráter jornalístico e outro de caráter didático (de divulgação científica 
e tecnológica). O infográfico jornalístico é utilizado para complementar a informação veiculada em 
uma notícia ou reportagem e geralmente explicar um fato trazido nesses textos, como algo funciona, 
como algo aconteceu ou alguém age. Por outro lado, há circunstâncias em que o infográfico possui 
caráter didático, ao apresentar-se sem o acompanhamento de uma reportagem ou notícia. 

(Adaptado de: PAIVA, F. A. O gênero textual infográfico: leitura de um gênero O gênero textual infográfico: leitura de um gênero textual multimodal por 
extual multimodal por alunos da 1ª série do ensino médio. Revista L@el em (Dis- Revista L@el em (Dis-)curso. Volume 3, 2011.) curso. Volume 3, 2011.) curso. 

Volume 3, 2011.) 

 
Exemplos: 
 

• NO LIVRO DIDÁTICO (Beyond Words 9): páginas 13, 14 e 25. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://markeninja.com.br/wp-content/uploads/2016/07/1-724x1024.jpg 

 
B. FÓRUNS DE DISCUSSÃO ON-LINE 

O fórum de discussão on-line, ou seja, num ambiente virtual, possibilita a interação dos 
participantes, o compartilhamento de experiências, conhecimentos e práticas, proporcionando aos 
envolvidos novas formas de aprendizado por meio de reflexões feitas em um grupo colaborativo.  

Em um fórum de discussão a interação é vista como qualquer intercâmbio comunicativo 
estabelecido entre os atuantes de um ambiente virtual, seja a partir da dinâmica de trabalho 
proposta nas tarefas de formação, seja de outro interesse do interlocutor. Portanto, a interação não 
é uma cena estática e sem propósito. Ela é dinâmica e possui intencionalidades e diferentes formas 
de envolvimentos dos interlocutores. Os envolvidos no processo interativo, participantes e tutores 
modificam as relações que se estabelecem no ambiente. Conforme as interações se estabelecem, 
novas observações, apontamentos, concordâncias e discordâncias aparecem. A reflexão vai se 
instaurando e o conhecimento vai sendo moldado, pois a ação desenvolvida por um participante 
serve de complementação para o trabalho de outros participantes. O conhecimento não está no 
sujeito nem no objeto, mas na interação entre ambos. Por meio da troca de mensagens o grupo 
pode interagir e discutir o que é proposto.  

O fórum de discussão é, portanto, um espaço de socialização contínua de práticas nas quais 
os interlocutores podem utilizar e integrar, diferentemente, informações do próprio cenário ou de 



fora dele. Vale lembrar que neste espaço a interação é assíncrona, isto é, não acontece em tempo 
real. O participante pode interagir em um momento diferente das ações já realizadas. Portanto, a 
aprendizagem ocorre quando o interlocutor torna próprio algo que viu, discutiu e (re)significou. À 
medida que o sujeito se apropria do conhecimento, ele também cria, transforma e reelabora suas 
práticas sociais, dando novas indicações para o seu desenvolvimento. É um ambiente de constante 
negociação, no qual pode se permanecer estável por um tempo, mas que deve ser observado e 
mediado por um tutor, de maneira que, sempre que necessário, este traga o grupo para o objetivo 
proposto, aguçando o pensamento ou mesmo fornecendo esclarecimentos sobre dúvidas e 
pensamentos errôneos. Esta troca enriquece o acervo de informações do grupo e colabora com o 
aprendizado individual, tornando o fórum um ambiente frutífero no qual as individualidades podem 
se juntar na busca de um benefício coletivo mediante interações variadas, contribuindo para o 
desenvolvimento de todos. 

(Adaptado de: XAVIER, G. P. O. X.; BAIRRAL, M. A. Fórum de discussão online: experiências e formação continuada em matemática. Revista Cadernos de 
Pesquisa, São Luís, v. 24, n. 1, jan./abr. 2017) 

 
Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2011/11/mybb_00.jpg 

 
C. FORREPORTAGENS 

A fotorreportagem é um gênero discursivo jornalístico que não possui definições muito 
delimitadas. Nasceu na Alemanha na década de 1920 e se expandiu pelo mundo com a ascensão 
do regime nazista, em 1933. Eram publicadas em revistas ilustradas, em um formato no qual o texto 
escrito e a imagem se complementavam, formando um “mosaico” fotográfico com o qual se 
contavam as histórias. 

A primeira noção de fotorreportagem é a de várias fotos articuladas com textos que ajudam 
a criar um movimento de leitura para o receptor. Essa noção da reportagem fotográfica corresponde 
ao que hoje é conhecido como picture stories, ou seja, várias fotografias que contam uma história 
ou um fato. É um dos principais meios narrativos fotojornalísticos, no qual tanto autor/fotógrafo 
quanto receptor compartilham signos, memórias, convenções sociais que não são ditos 
explicitamente nas fotografias, mas que dão pistas para a formação de um a narração. 

(Adaptado de: AGOSTINETI, K. Fotorreportagem: a Apropriação Imagética da arrativa Jornalística. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul/RS, 2 a 6 de setembro de 2010, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia/GO) 

 

Exemplos: 
 

• NO LIVRO DIDÁTICO (Beyond Words 9): página 31. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLIVEIRA, J. S.; SANTOS, S. M.; PEREIRA, H. S.; RODRIGUES, H. T.; MENDES, M. S.; OLIVERIA, R. D.; QUARESMA, F. S. As Picture Stories como 
Estratégia de Produção de Dialogismos no Fotojornalismo Contemporâneo diante da sua Crise e em Tempos de Conteúdos Líquidos. Intercom – Sociedade Brasileira 

de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XXIII de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, Belo Horizonte/MG, de 7 a 9 de junho 6 de 2018, Centro 
Universitário Unicarioca, Rio de Janeiro/RJ, p. 10. 

 
D. CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 

Há diferença entre “peça publicitária” e “campanha publicitária”. Um anunciante pode 
promover sua marca, seus produtos/serviços, seu ponto de venda, suas ideias, suas promoções 
por meio de um único anúncio, veiculado em jornal ou revista num determinado momento. Em 
oportunidade posterior, o mesmo anunciante pode precisar desenvolver outro anúncio ou qualquer 
outra “peça publicitária” para resolver um problema de comunicação diferente do anterior. Anúncios, 
comerciais de TV, outdoors, spots de rádio, mensagens para a web, placas de rua e luminosos são 
PEÇAS PUBLICITÁRIAS, desenvolvidas isoladamente, com finalidades específicas, a serem 
veiculadas em determinado período. 

Já as CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS caracterizam-se por constituírem um conjunto de 
peças, inter-relacionadas, integradas entre si, as quais podem ser veiculadas em diferentes meios 
com um mesmo objetivo em comum: apresentar uma marca, um produto/serviço, um ponto de 
venda, uma ideia, uma promoção. A função de uma campanha ao envolver várias peças destinadas 
a mídias distintas é somar seus esforços na obtenção de um resultado positivo de impacto e 
convencimento do consumidor. A possibilidade de abordar o receptor de diversas formas, em 
lugares inesperados, com a possibilidade de transmitir-lhe a mesma mensagem várias vezes, 
contribui para que ele a perceba, a compreenda e, especialmente, se deixe tocar por seus apelos. 

A campanha corresponde a algumas exigências necessárias para que as mensagens 
publicitárias sejam eficientes. Sua característica central, a continuidade, permite o desenvolvimento 
de uma sequência lógica de argumentos, que não se interrompem em uma única oportunidade de 



convencimento do receptor, mas o acompanham por meio de pontos de contato disponíveis com 
ele. 

Há a fase de lançamento, que requer impacto e intensidade; o receptor precisa ser exposto 
ao novo produto/serviço ou marca tanto quanto necessário para saber da sua existência, conhecê-
lo, lembrar-se dele e estimular-se a consumi-lo. Na etapa da sustentação do produto no mercado, 
necessita-se formar o hábito de consumo, após a novidade do seu lançamento. A continuidade da 
presença desse produto na comunicação fará com que se torne presente também na memória do 
consumidor. Há, ainda, o momento em que as vendas do produto, por algum motivo, não 
correspondem aos objetivos da organização, precisa-se, então, reavivar o produto, a marca, seus 
benefícios diante do consumidor até que o problema se resolva. 

(Adaptado de: TOALDO, M. M.; MACHADO, M. B. C. A longevidade de uma campanha publicitária: uma sistematização teórica sobre o tema a partir do seu 
estado da arte. Revista Ação Midiática – Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura, publicação ligada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da 

Universidade Federal do Paraná, n. 6, Ano 2013) 

 
Exemplos: 

 
https://klmargarida89.files.wordpress.com/2012/09/findyourperfectpantene.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://klmargarida89.files.wordpress.com/2012/09/outdoor-apli.jpg 

 
E. MEMES 

No contexto da internet, MEME é uma mensagem quase sempre de tom jocoso ou irônico 
que pode ou não ser acompanhada por uma imagem ou vídeo e que é intensamente compartilhada 
por usuários nas mídias sociais. O termo foi cunhado pelo zoólogo Richard Dawkins em sua obra 
O gene egoísta, de 1976, para fazer uma comparação com o conceito de gene. Para Dawkins, 
meme é uma unidade de transmissão cultural ou de imitação, ou seja, tudo aquilo que se transmite 
através da repetição, como hábitos e costumes dentro de uma determinada cultura. 

Adaptado para a internet, especialmente para as redes sociais, o conceito de meme passa 
a ser uma “unidade” propagada ou transmitida através da repetição e imitação, de usuário para 
usuário ou de grupo para grupo. Essa associação, que resultou no conceito contemporâneo de 
meme, nasceu no final da década de 1990, quando um dos criadores da página del.icio.us (um site 
agregador de links) criou a página Memepool (“piscina de memes”, em tradução livre), que 



compilava links e outros conteúdos compartilhados pelos usuários na web. No final dos anos 2000, 
Jonah Peretti, um dos fundadores do portal Huffington Post, gerenciava com alguns amigos a 
página Contagious Media (algo como mídia contagiante), onde realizava “experimentos” com 
conteúdos publicados na web. Essas iniciativas culminaram em um “festival de virais”, onde a 
maioria dos participantes se baseava no conceito de Dawkins para remeter a algo que se propagava 
pela rede. Para a pesquisadora em comunicação digital e professora da Faculdade Cásper Líbero, 
Janaíra França, os memes são mais antigos que a própria cultura digital, mas encontraram nela 
solo fértil para se expandir devido à capacidade de propagação. 

Os memes podem ter como origem fontes diversas: discursos, falas, costumes, erros de 
arbitragem no futebol, furos jornalísticos, fatos engraçados, personagens políticos e até notícias de 
economia. Tudo que pode gerar interesse em uma dada rede de usuários pode ser fonte para 
criação de um meme. Os formatos também variam, desde imagens simples, montagens 
propositalmente grotescas, quadrinhos e tirinhas. A reutilização é uma característica marcante de 
um meme, pois nem sempre regras, como direitos autorais, são respeitadas. Na verdade, a 
apropriação “indevida” e a releitura de uma imagem de um filme, um logotipo de uma empresa, 
uma fotografia etc. é parte fundamental da construção de um meme. 

(Adaptado de: TORRES, T. O fenômeno dos memes. Revista Ciência e Cultura. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, n. 3, v. 68, Universidade 
Estadual de Campinas, 2020) 

 
Exemplos: 
 

• NO LIVRO DIDÁTICO (Beyond Words 9): página 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.dicionariopopular.com/imagens/meme-monica-1-cke.jpg 


