www.adinoel.com

Olá!
Adiante temos um texto em inglês para treinamento de leitura e tradução.
Esse texto comenta a atuação do atacante Richarlison no último jogo da Seleção
Brasileira contra El Salvador.
Mesmo não conhecendo/sabendo todas as palavras do texto, é possível entendêlo, pois se trata de um acontecimento recente.

Ler sobre um fato recente ajuda muito em nosso treinamento diário
de leitura e tradução.
Sugestão:
(1) tente ler o texto e fazer a tradução. A tradução pode ser feita num
caderno, gravação no celular, digitado no computador, etc.
(2) compare sua tradução com a tradução livre.
(3) anote as palavras que não conseguiu entender/traduzir.
Acompanhem o site. Além das traduções, teremos mais material para estudo da
língua inglesa para concursos.
Prof. Adinoél

Richarlison scores twice in Brazil win
Everton forward Richarlison scored twice on his first start for Brazil as they beat
El Salvador 5-0 at FedExField in Maryland.
The 21-year-old won a penalty in the second minute, which was scored by
Neymar for his 59th Brazil goal.
Richarlison doubled the lead with a curling strike, before Philippe Coutinho
added a third.
Richarlison swept home his second in the 50th minute, with Marquinhos
heading home a fifth late on.
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Victory was Brazil's second in succession as they rebuild after exiting the World
Cup at the quarter-final stage with defeat by Belgium.
Richarlison, who made his debut as a second-half substitute in Saturday's 2-0
win over the USA, has scored three Premier League goals this season after
moving to Everton in the summer in a £50m deal.
Fonte: https://www.bbc.com/sport/football/45492692 (adaptado)

Richarlison scores twice in Brazil win
Richarslison marca duas vezes na vitória do Brasil
Everton forward Richarlison scored twice on his first start for Brazil as they beat
El Salvador 5-0 at FedExField in Maryland.
O atacante Richarlison do Everton marcou duas vezes em sua primeira partida
pelo Brasil quando venceram El Salvador por 5-0 no FedExField em Maryland.
The 21-year-old won a penalty in the second minute, which was scored by
Neymar for his 59th Brazil goal.
O jogador de 21 anos ganhou (sofreu) um pênalti no segundo minuto (de jogo),
que foi marcado por Neymar, seu gol de número 59 pelo Brasil.
Richarlison doubled the lead with a curling strike, before Philippe Coutinho
added a third.
Richarlison dobrou a vantagem com um chute ondulado (de curva), depois
Philippe Coutinho adicionou o terceiro.
Richarlison swept home his second in the 50th minute, with Marquinhos
heading home a fifth late on.
Richarlison "varreu a casa com seu segundo aos 50 minutos, com Marquinhos
indo para casa com o quinto no final.
Victory was Brazil's second in succession as they rebuild after exiting the World
Cup at the quarter-final stage with defeat by Belgium.
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A vitória foi a segunda sucessiva enquanto eles (Brasil) se reconstroem após sair
da Copa do Mundo nas quartas de final com uma derrota para a Bélgica.
Richarlison, who made his debut as a second-half substitute in Saturday's 2-0
win over the USA, has scored three Premier League goals this season after
moving to Everton in the summer in a £50m deal.
Richarlison, que fez sua estreia como substituto no segundo tempo na vitória de
sábado por 2-0 sobre os Estados Unidos, marcou três gols na Premier League
nesta temporada após se mudar (transferir) no verão para o Everton em um
contrato de £50m (50 milhões de libras).
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