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Programa

Dicas para revisão do textoDicas para revisão do texto

Dicas quanto ao uso da Língua InglesaDicas quanto ao uso da Língua Inglesa



Antes de revisar

Deixe o texto de lado por algum tempoDeixe o texto de lado por algum tempo

Certifique-se quanto ao foco e à estrutura do todoCertifique-se quanto ao foco e à estrutura do todo

Elimine palavras desnecessárias antes de procurar Elimine palavras desnecessárias antes de procurar 
erroserros

Esteja consciente de seus erros mais comunsEsteja consciente de seus erros mais comuns



Ao revisar

Use uma versão impressaUse uma versão impressa

Leia em voz altaLeia em voz alta

Leia de “trás para frente,” palavra por palavraLeia de “trás para frente,” palavra por palavra

Cubra o texto imediatamente além da linha que está Cubra o texto imediatamente além da linha que está 
sendo lidasendo lida

Use a função “localizar” do editor de texto para Use a função “localizar” do editor de texto para 
encontrar prováveis errosencontrar prováveis erros

Cheque cada tipo de erro separadamente, do mais Cheque cada tipo de erro separadamente, do mais 
para o menos relevantepara o menos relevante

Como último passo, verifique a ortografiaComo último passo, verifique a ortografia



Tempo verbal

Presente: para citar outros trabalhos (conhecimento Presente: para citar outros trabalhos (conhecimento 
estabelecido)estabelecido)

AA inhibits the growth of  inhibits the growth of BB [10]. [10].

Pretérito: em relação ao trabalho em questãoPretérito: em relação ao trabalho em questão
CC grew best at 37 grew best at 37°°C.C.

Em geral, o pretérito é preponderante no Em geral, o pretérito é preponderante no ResumoResumo, em , em 
Materiais e Métodos Materiais e Métodos e nos e nos ResultadosResultados

O presente prevalece na O presente prevalece na Introdução Introdução e na e na DiscussãoDiscussão

Principais exceções:Principais exceções:
Smith [9] showed that... (citação atribuída)Smith [9] showed that... (citação atribuída)

Table 4 shows that... (apresentação de dados)Table 4 shows that... (apresentação de dados)



Prefira a voz ativa

A voz ativa é normalmente mais precisa e menos A voz ativa é normalmente mais precisa e menos 
extensa que a voz passivaextensa que a voz passiva

““I found that” é melhor que “It was found that”I found that” é melhor que “It was found that”

Não tenha medo de escrever na primeira pessoa! Não tenha medo de escrever na primeira pessoa! 
(Singular para autor único, plural somente para (Singular para autor único, plural somente para 
múltiplos autores)múltiplos autores)





Singulares e plurais

““10 g was added” é correto10 g was added” é correto
é uma quantidade únicaé uma quantidade única

““10 g were added” valeria para 10 x 1 g, por exemplo10 g were added” valeria para 10 x 1 g, por exemplo

Palavras do latim como Palavras do latim como data data e e media media são plurais!são plurais!
(As formas no singular são (As formas no singular são datum datum e e mediummedium.).)



Evite todo tipo de jargão

Examination of the patients was carried outExamination of the patients was carried out

I examined the patientsI examined the patients

Separation of the compounds was accomplishedSeparation of the compounds was accomplished

The compounds were separatedThe compounds were separated

Transformation of the equations was achievedTransformation of the equations was achieved

The equations were transformedThe equations were transformed



Ainda o jargão

Prefira a primeira:Prefira a primeira:
Do Do xx perform perform

Start Start xx initiate initiate

End End xx finalize (terminate) finalize (terminate)

Make Make xx fabricate fabricate

First First x x iinitialnitial

Last Last x x ultimateultimate

Before Before xx prior to prior to

After After xx subsequent to subsequent to

Enough Enough xx sufficient sufficient



Substantivos usados como adjetivos

Regra geral: evite!Regra geral: evite!

Liver diseaseLiver disease
Compreensível, mas deveria ser “hepatic disease”Compreensível, mas deveria ser “hepatic disease”

Tissue culture responseTissue culture response
Ainda compreensível, embora bem pior...Ainda compreensível, embora bem pior...

Infected tissue culture responseInfected tissue culture response
A mistura de adjetivo e substantivos (usados como A mistura de adjetivo e substantivos (usados como 
adjetivos) torna a expressão incompreensíveladjetivos) torna a expressão incompreensível





Números

Escreva por extenso os números de um dígito, use Escreva por extenso os números de um dígito, use 
numerais para os demaisnumerais para os demais

I made three experiments.I made three experiments.

She made 13 experiments.She made 13 experiments.

Não inicie frases com numerais. Reorganize a frase ou Não inicie frases com numerais. Reorganize a frase ou 
escreva o numeral por extenso (inclusive a unidade)escreva o numeral por extenso (inclusive a unidade)

Reagent A (3 mL) was added.Reagent A (3 mL) was added.

Three mililiters of reagent A was added.Three mililiters of reagent A was added.



Uso correto das palavras

amount:amount: amount of cash (OK)  amount of cash (OK) xx amount of coins (?!) amount of coins (?!)

and/or:and/or:  nãonão deve ser utilizado deve ser utilizado

case:case: prefira as alternativas prefira as alternativas
In this case: hereIn this case: here

In most cases: usuallyIn most cases: usually

In all cases: alwaysIn all cases: always

In no case: neverIn no case: never

every every xx each: each: todo  todo xx cada cada
If I had a dollar for every mistake I have made, I would have If I had a dollar for every mistake I have made, I would have 
one dollar. If I had a dollar for each mistake I have made, I one dollar. If I had a dollar for each mistake I have made, I 
would be a millionaire.would be a millionaire.



it:it: deve estar claro a que se refere deve estar claro a que se refere
Free information about VD. To get it, call 555-7000 Free information about VD. To get it, call 555-7000 (?!?!?!)(?!?!?!)

quite:quite: totalmente desnecessário totalmente desnecessário

varying varying xx various: various: variável(is) x vários (cada um com  variável(is) x vários (cada um com 
um valor bem definido)um valor bem definido)

which which xx that: that:
A mutants, which are tolerant to X, are well studied.A mutants, which are tolerant to X, are well studied.

B mutants that are tolerant to Y are unknown.B mutants that are tolerant to Y are unknown.

while:while: apenas quando existe relação temporal. Em  apenas quando existe relação temporal. Em 
outros casos, use outros casos, use whereaswhereas
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