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Word Search is a fun word puzzle. People
learning English can play. People teaching
English can play. Each puzzle is for one
player. The player searches for hidden
words. The hidden words are on a grid. The
grid contains 100 squares or more. Each
square contains a letter. Groups of letters
form words. A list of words is beside the
grid. The player looks at the list. He looks at
the grid. He tries to match the words in the
list to words on the grid. The hidden words
are hard to find. The words are vertical and
horizontal. They are diagonal and
backwards. Finding them is tricky. Finding
them is fun. The words in each puzzle
usually belong to a category. Categories
include cars, animals, and food. There are
many categories. Word search puzzles are
popular. Players can buy word search
books. Players can find word search
puzzles online.

Caça palavras é um quebra-cabeça de
palavras divertido. Pessoas aprendendo
Inglês podem jogar. Pessoas ensinando
Inglês podem jogar. Cada quebra-cabeça é
para um jogador. O jogador procura por
palavras escondidas. As palavras
escondidas estão numa grade. A grade
contém 100 quadrados ou mais. Cada
quadrado contém uma letra. Grupos de
letras formam palavras. Uma lista de
palavras está ao lado da grade. O jogador
olha para a lista. Ele olha para a grade. Ele
tenta igualar as palavras na lista com as
palavras da grade. As palavras escondidas
são difíceis de encontrar. As palavras estão
na vertical e na horizontal. Elas estão na
diagonal e de trás para frente. Encontrá-las
é difícil. Encontrá-las é divertido. As
palavras em cada quebra-cabeça
geralmente pertencem a uma categoria.
Categorias incluem carros, animais, e
alimentos. Há muitas categorias. Quebracabeças de caça palavras são populares.
Jogadores podem comprar livros de caça
palavras. Jogadores podem encontrar
quebra-cabeças de caça palavra online.

Fonte: http://www.rong-chang.com/nse/se/nse164.htm
Nota:
1. É importante estar atualizado com o noticiário, pois muito dos textos das provas de língua
estrangeira são sobre notícias recentes.
2. Sublinhei algumas palavras (principalmente os verbos) para facilitar a compreensão.

