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Língua Inglesa

Olá, pessoal!
Que bom estarmos juntos nessa longa viagem do conhecimento! E,
para isso, hoje vamos rever algumas dicas que irão prepará-los para o
Simulado Conquista, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de maio e
22 e 25 de maio. Vamos nessa?
Dica 1: Um conselho muito valioso é desligar as redes sociais. Na
hora em que você sentar para revisar o seu material do volume 1,
deixe os amigos da sua rede social descansando, sua concentração
nesse momento é mais importante. Depois dos seus estudos,
compartilhe com eles os resultados do seu simulado!
Dica 2: Use cartões de memorização e mapas mentais. Eles
ajudam você a ter uma visão do todo e ir criando conexões entre os
conteúdos.

Dica 3: Faça pequenos intervalos, afinal, ninguém é tão concentrado
que consiga ficar horas sem tirar os olhos da matéria. Então, faça um
intervalo de 15 minutos a cada hora estudada, pois isso vai ajudar você
a ter mais concentração no estudo.
Dica 4: Crie um ambiente saudável para estudar. Procure o lugar mais
tranquilo da sua casa, que pode ser o seu quarto. Esse lugar deve ser
silencioso e ter o mínimo de coisas que distraiam a sua atenção. Seja
criativo!
Dica 5: Após o simulado, comemore os bons resultados. Depois de
tanto esforço, nada melhor que comemorar com a família, ou até
mesmo on-line, com os amigos.

Veja a seguir algumas dicas de conteúdo de
Língua Inglesa que podem cair no seu simulado.
Lembrando que as questões desse componente
estarão na 1ª. etapa do Simulado (Linguagens e
Ciências Humanas), que ocorrerá entre os dias
15 e 18 de maio.

■ Present tenses
• Simple present (regular and irregular verbs)
• Simple present (verb to be)
• Present progressive (present continuous)
■ Personal pronouns
• Personal pronouns subject
• Personal pronouns object
■ Interpretação de textos*
* Você poderá recorrer aos gabaritos comentados das atividades do Guia da Conquista, já
apresentados até agora, para revisar algumas chaves de interpretação apresentadas para
algumas questões.

Foi bom rever os conteúdos e estar mais preparado
para o simulado, não foi?
Temos um lembrete importante:
Nos dias 15 e 18 de maio (sexta e segunda-feira),
os conteúdos do guia não estarão disponibilizados,
para que você possa utilizar esse tempo para
estudar, revisar e realizar o seu simulado. Não
deixe de aproveitar para adiantar os seus estudos!
Por hoje é só! Estude e aprenda muito! Um
excelente Simulado Conquista e até a próxima
semana!

