I. ATIVIDADES
1. Inferência – antes de ler o texto - (tarefa de suporte)
A partir da nuvem de palavras-chave, com seu conhecimento de vocabulário e a estratégia de
identificação de palavras cognatas, tente inferir o possível gênero textual dos textos utilizados para a
do gráfico:

1. Apresentação do texto - (tarefa de suporte)
STORE OPERATIONS MANAGER
Barneys New York, the world's leading luxury retailer is committed to providing the best of everything:
merchandise, service and innovative people and ideas. We are seeking a highly motivated, forward thinking
executive with the ability to balance store control functions and excellent customer service. Candidate must
have experience in CCTV management, alarms, key control, shortage detection and internal/external theft
investigations. Qualified candidates must have exemplary communication and analytical skills as well as a
minimum of 5 years Loss Prevention experience with 2 years in a supervisory role and proficiency in
Excel/Word. Barneys New York offers a competitive compensation, comprehensive benefits and a
generous discount with an outstanding opportunity to grow in our exciting and progressive company. If you
like what you see, please forward your resume to hr@barneys.com or you may fax it to (212) 450-8489.
2. Contextualização - (tarefa de suporte)
a) Qual o propósito social do gênero (anúncio de emprego)?
b) Conforme o seu propósito, quais informações importantes podemos extrair?
c) Quais palavras-chave estão relacionadas a essas informações?

3. Foco nas palavras-chave - (tarefa de suporte)
As palavras-chave podem funcionar como índices para a localização de informações importantes do
texto.
a) Marque ou sublinhe as seguintes palavras do texto.
seeking’, ‘experience’, ‘skills’, ‘benefits’ e ‘resume’.
b) Indique a posição de cada palavra marcada ou sublinhada no texto (início, meio ou fim).

4. Scanning - (tarefa comunicativa)
Utilizando a estratégia ‘scanning’, extraia informações específicas do texto para completar o quadro
abaixo e enviá-lo a um amigo que possui um perfil compatível com a vaga:
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