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DISCIPLINA: Inglês Instrumental para Informática II
Vigência: a partir de 2010/1
Período letivo: 3º semestre
Carga horária total: 30h
Código: TIG05
Ementa: Ler e compreender textos técnicos em língua inglesa, identificando o
tema central, bem como as idéias secundárias utilizando, para este fim, os
conhecimentos das estruturas lingüísticas e as estratégias de leitura.
Conteúdos
UNIDADE I - Estudo de Texto
1.1 Aplicação das estratégias de leitura em língua estrangeira:
Skimming, Scanning, etc, na leitura e interpretação de textos em
inglês
1.2 Aplicação do conhecimento prévio na leitura e interpretação de
textos
1.3 Reconhecimento das palavras cognatas e sua utilização como
instrumento para a decodificação do conteúdo de um texto, bem
como para inferir o significado de palavras circundantes
1.4 Reconhecimento das idéias principais e secundárias de um texto
1.5 Identificação de elementos anafóricos e sua função no texto
1.6 Relacionar informações presentes no texto e diagramas para
inferir novas informações
1.7 Reconhecimento de termos e/ou expressões específicos da área
de informática e recorrentes nos textos e programas utilizados
durante o curso
1.8 Identificar definições em um texto
1.9 Organização textual: fazer um sumário utilizando uma tabela
1.10 Comparar textos e identificar diferenças
UNIDADE II - Estudo lingüístico
2.1 Linking words (elementos de ligação): but, because,so however,
therefore, for this reason
2.2 Relative clauses (orações relativas) - Which, that, who- nas
definições, para evitar repetição de palavras
2.3 Advérbios de frequência -always,almost always, usually, often,
sometimes, occasionally, almost never, never- utilizados na
descrição de problemas comuns que os usuários tem ao utilizarem
seus computadores
2.4 Primeira condicional (If X happens/doesn’t happen, Y will/won’t
happen) para previsões simples
2.5 Past Simple (verbos regulares e irregulars)
2.6 Sinônimos e Antônimos
2.7 Voz Passiva
2.8 Modais Have to e must to indicando importância
2.9 Presente Perfeito e Presente Perfeito Passivo para descrever
mudanças recentes
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2.10 Expressões nominais
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