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FAMILY
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How many people are there in your family?

There are 5 people in my family: my father, mother, brother, sister,

and me.

Does your family live in a house or an apartment?

We live in a house in the countryside.

What does your father do?

My father is a doctor. He works at the local hospital.

How old is your mother?

She is 40 years old, 1 year younger than my father.

Do you have any siblings? What’s his/her name?

Yes, I do. I have 1 elder brother, David, and 1 younger sister, Mary.

Are you the oldest amongst your brothers and sisters?

No, I’m not. I’m the second child in my family.

What do your mother/father like?

My father likes playing football and my mother likes cooking.

Do your parents let you stay out late?

Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each

night.

Do you stay with your parents?

Right now, no, but I used to.

Does your family usually have dinner together?

Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us.

Family
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What do your mother/father like?

O que sua mãe/pai gostam? 

My father likes playing football and my mother likes cooking.

Meu pai gosta de jogar futebol e minha mãe gosta de cozinhar. 

Do your parents let you stay out late?

Seus pais deixam você ficar até tarde?

Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each

night.

Claro que não. Eles sempre me pedem para chegar em casa antes

das 22 horas todas as noites. 

Do you stay with your parents?

Você fica com seus pais? 

Right now, no, but I used to.

Agora, não, mas eu costumava.

Does your family usually have dinner together?

Sua família costuma jantar juntos? 

Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us.

Sim nós fazemos. Minha mãe sempre prepara refeições deliciosas

para nós. 

Beginner
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How many people _________   __________ in your family?

There are 5___________in my family: my father, mother, brother,

sister, and me.

Does your family __________ in a house or an apalrtment?

________ live _________ a house in the countryside.

What _______  your father _______ ?

My father is a _______ . He _______  at the local hospital.

_________   __________ is your mother?

She _______ 40 years old, 1 year younger than my father.

Do you _______ any siblings? What’s his/her _______ ?

Yes, I          . I have 1 elder                 , David, and 1 younger sister, Mary.

_______ you the oldest amongst your brothers and sisters?

No, I’m _______ . I’m the second child in my family.

What do your mother/father                    ?

My father ______ playing football and my mother likes _______.

Do your _______ let you stay out _______ ?

Of course not. They always _______ me to get home before 10 p.m.

each night.

Do you _______ with your parents?

Right now, no, _______ I used to.

Does your family usually have _______ together?

Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us.

Fill in the blanks

Beginner
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VOCABULARY

Relatives House Doctor

Building Student Engineer

Mayor Countryside Salesman
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Quantas pessoas tem nesse prédio?

___________________________________________

Os meus parentes não estão aqui.

___________________________________________

Nós moramos com um vendedor!

___________________________________________

O que um engenheiro faz?

___________________________________________

O prefeito não mora aqui.

___________________________________________

A estudante estuda nesse apartamento!

__________________________________________

Translate 

Beginner
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VOCABULARY

Siblings Old Young

Parents Meal To let

Always Usually To stay

Sometimes Never Policeman

Beginner

Fireman Cook Teacher
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ADJETIVOS COMPARATIVOS

Os adjetivos comparativos são utilizados para comparar as

diferenças entre os dois objetos que modificam (larger, smaller,

faster, higher). Eles são empregados em frases nas quais dois

substantivos são comparados, da seguinte forma:

Substantivo (sujeito) + verbo + adjetivo comparativo + than +

substantivo (objeto).

O segundo item da comparação pode ser omitido, caso esteja claro

pelo contexto (último exemplo abaixo).

EXEMPLOS

My house is larger than hers.

This box is smaller than the one I lost.

Your dog runs faster than Jim’s dog.

The rock flew higher than the roof.

Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. 

(“than Jim” is omitted)

COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS 
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ADJETIVOS SUPERLATIVOS 

Os adjetivos superlativos são utilizados para descrever um objeto

que se encontra no extremo superior ou inferior de uma qualidade

(the tallest, the smallest, the fastest, the highest).

Eles são empregados em frases nas quais o sujeito é comparado a

um grupo de objetos.

Substantivo (sujeito) + verbo + the + adjetivo superlativo +

substantivo (objeto). 

O grupo com o qual se realiza a comparação pode ser omitido, caso

esteja claro pelo contexto (último exemplo abaixo).

EXEMPLOS

My house is the largest one in our neighborhood.

This is the smallest box I’ve ever seen.

Your dog ran the fastest of any dog in the race.

We all threw our rocks at the same time.

My rock flew the highest.

(“of all the rocks” is omitted)

Beginner
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FORMAÇÃO DE COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS REGULARES 

Em inglês, é fácil formar o comparativo e o superlativo dos adjetivos.

A forma depende do número de sílabas do adjetivo original.

ADJETIVOS DE UMA SÍLABA 

Adicione -er para o comparativo e -est para o superlativo. Se o

adjetivo terminar em consoante + vogal + consoante, a consoante

final deve ser duplicada antes da inclusão da terminação.

Beginner

Adjetivo Comparativo Superlativo

tall
fat
big
sad

taller
fatter
bigger
sadder

tallest
fattest
biggest
saddest

ADJETIVOS DE DUAS SÍLABAS

Os adjetivos de duas sílabas podem formar o comparativo pela

inclusão de -er ou pelo uso do termo more antes do adjetivo. 

Esses adjetivos podem formar o superlativo pela inclusão de -est

ou pelo uso do termo most antes do adjetivo. Em muitos casos,

ambas as formas são utilizadas, embora uma delas seja mais

comum que a outra. Se você não estiver certo de que determinado

adjetivo de duas sílabas possa levar uma terminação comparativa

ou superlativa, opte pela segurança e utilize more e most. No caso

dos adjetivos terminados em y, altere esse “y” por um “i” antes de

incluir a terminação.
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ADJETIVOS DE TRÊS OU MAIS SÍLABAS  

Os adjetivos de três ou mais sílabas formam o comparativo através

da inclusão do termo more antes de cada adjetivo, e o superlativo,

pela inclusão da palavra most.

Beginner

Adjetivo Comparativo Superlativo

happy
simple
busy

happier
simpler
busier

happiest
simplest
busiest

Adjetivo Comparativo Superlativo

important
expensive

more important
more expensive

the most important
the most expensive

COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS IRREGULARES  

Alguns adjetivos bastante comuns possuem formas comparativas

e superlativas completamente irregulares.

Adjetivo Comparativo Superlativo

good
bad
little
much
far

better
worse
less
more
further / farther

best
worst
least
most
furthest / farthest
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EXEMPLOS

Today is the worst day I’ve had in a long time.

You play tennis better than I do.

This is the least expensive sweater in the store.

This sweater is less expensive than that one.

I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.

Beginner

12

https://youtu.be/NCC-jLjyb2E

https://youtu.be/snmXkNBf2Yc



Beginner

VOCABULARY REVIEW / CONVERSATION

13



ESCREVA 15 FRASES ABAIXO USANDO O VOCABULÁRIO QUE VOCÊ
APRENDEU:

Beginner

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. _________________________________________

11. _________________________________________

12. _________________________________________

13. _________________________________________

14. _________________________________________

15. _________________________________________

VOCABULARY REVIEW / WRITING
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RESTAURANT

Beginner

15



How often do you eat out? Who do you go with?

I often eat out on weekends, when I hang out with my friends.

What restaurant do you usually visit?

Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my

best choice is the deli in convenient stores like the Circle K, Mini-

Stop, B-smart.

What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian?

I’m interested in Asian food, Western food is not my thing.

How much do you usually pay when you eat out?

It’s not very expensive, just around $5 for each meal.

Do you enjoy spicy food?

Yes, I do, especially on cold days.

Are the servers there friendly to you?

Yes, they are. Most of them are really helpful.

Have you ever tried Italian food?

Yes, at least once, when I was in my friend’s wedding party.

Are you concerned about calories when eating out?

Yes, I am. I’m on diet now, so this really matters to me.

Are fast food restaurants like KFC or McDonald’s famous in your

country?

Yes, they are. The youth in my country are big fans of fast food.

Do you often drink alcohol when eating out?

No, not often. Just when I have parties with my friends

Restaurant
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How often do you eat out? Who do you go with?

Com que frequência você come fora? Com quem você vai?

I often eat out on weekends, when I hang out with my friends.

Costumo comer fora nos fins de semana, quando saio com meus 

amigos.

What restaurant do you usually visit?

Qual restaurante você costuma visitar?

Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my

best choice is the deli in convenient stores like the Circle K, Mini-

Stop, B-smart.

Bem, não há muitos restaurantes no meu bairro, então minha

melhor opção é o deli em lojas de conveniência como o Circle K,

Mini-Stop, B-smart.

What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian?

Que tipo de comida você gosta de comer? Ocidental ou asiático?

I’m interested in Asian food, Western food is not my thing.

Estou interessado em comida asiática, comida ocidental não é 

 minha “praia”.

How much do you usually pay when you eat out?

Quanto você costuma pagar quando come fora?

It’s not very expensive, just around $5 for each meal.

Não é muito caro, apenas cerca de US $ 5 para cada refeição.

Do you enjoy spicy food?

Você gosta de comida apimentada?

Are the servers there friendly to you?

Os servidores são amigáveis para você? 

Restaurant
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Yes, I do, especially on cold days.

Sim, sim, especialmente em dias frios.

Yes, they are. Most of them are really helpful.

Sim, eles estão. A maioria deles é realmente útil.

Have you ever tried Italian food?

Você já experimentou comida italiana?

Yes, at least once, when I was in my friend’s wedding party.

Sim, pelo menos uma vez, quando eu estava na festa de

casamento do meu amigo.

Are you concerned about calories when eating out?

Você está preocupado com calorias quando come fora?

Yes, I am. I’m on diet now, so this really matters to me.

Sim, eu estou. Estou de dieta agora, então isso realmente importa

para mim.

Are fast food restaurants like KFC or McDonald’s famous in your

country?

Os restaurantes de fast food, como o KFC ou o McDonald’s, são

famosos no seu país?

Yes, they are. The youth in my country are big fans of fast food.

Sim, estão. Os jovens do meu país são grandes fãs de fast food.

Do you often drink alcohol when eating out?

Você costuma beber álcool quando come fora?

No, not often. Just when I have parties with my friends.

Não, não com frequência. Apenas quando eu tenho festas com

meus amigos.

Beginner
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How often do you __________ out? Who do you ______ with?

I often eat out on weekends, ________ I hang out with my friends.

What restaurant do you _______________ visit?

Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my

___________ choice is the deli in convenient _____________

like the Circle K, Mini-Stop, B-smart.

What ____________ of food __________ you enjoy to eat?

Western or Asian?

I’m interested in Asian food, Western __________ is not my thing.

________   __________ do you usually pay when you eat out?

It’s not very expensive, just around $5 for each ______________.

Do you _______________ spicy food?

Yes, I do, especially on _____________ days.

Are the servers there friendly to _____________?

Yes, _________ are. Most of them are really helpful.

Have you ever tried Italian food?

Yes, at least _______, when I was in my friend’s wedding ______.

Are you concerned about calories when eating __________?

Yes, I am. I’m on diet _______, so ________ really matters to me.

Are fast food ______________________ like KFC or

McDonald’s famous in your country?

Yes, they are. The youth in my country are ______ fans of fast food.

Do you often _______________ alcohol when eating out?

No, not often. Just when I ____________ parties with my friends.

Fill in the blanks

Beginner
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VOCABULARY

Weekend Hang out How often

To visit To enjoy Type

Cheap Expensive To pay

Beginner

Prices Sweet Spicy
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Qual a frequência que você visita seus pais?

___________________________________________

Eu não curto sair.

___________________________________________

Isso é caro!

___________________________________________

Quanto você paga para ficar aqui no final de semana?

___________________________________________

Esse tipo de comida apimentada não é muito barato.

___________________________________________

Eles nos visitam no final de semana.

___________________________________________

Translate 

Beginner
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ADJETIVOS E PRONOMES POSSESSIVOS

Beginner

ADJETIVOS POSSESSIVOS 

Assim como o português tem palavrinhas que indicam posse (meu

carro, minha avó, sua casa, seus amigos etc.), o inglês também tem

seus possessivos. A diferença é que, no inglês, eles são divididos

em duas categorias e isso acaba gerando um pouco de dúvida

para os estudantes de inglês. Existem os adjetivos possessivos e os

pronomes possessivos.

O uso dos adjetivos possessivos é simples porque é o mesmo que

no português. Lembre-se do seguinte: Eles sempre virão antes de 

um substantivo, nunca sozinhos. Comprove isto nas frases abaixo:

Exemplo:

My book is on the table.
Meu livro está em cima da mesa.

I

you

he

she

it

we

you

they

my

your

his

her

its

our

your

their

meu(s), minha(s)

seu(s), sua(s), teu(s), tua(s)

seu(s), dele

sua(s), dela

seu(s), sua(s), dele(s), dela(s)

nosso(s), nossa(s)

seu(s), suas(s), vosso(s), vossa(s)

seu(s), sua(s), dele(s), dela(s)
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I think you forgot your purse.

Eu acho que você esqueceu sua bolsa.

Joey left his wallet at home.

O Joey deixou a carteira dele em casa.

Her favourite colour is red.

A cor favorita dela é vermelho.

The dog buried its bone.

O cachorro enterrou seu osso.

Our travel was cancelled.

Nossa viagem foi cancelada.

Your dresses are gorgeous.

Seus vestidos são lindos.

Their neighborhood is quiet.

O bairro deles é tranquilo.

Mas o que dizer dos PRONOMES POSSESSIVOS? Aqui estão eles: 

I

you

he

she

it

we

you

they

mine

yours

his

hers

-

ours

yours

theirs

meu(s), minha(s)

seu(s), sua(s), teu(s), tua(s)

seu(s), dele

sua(s), dela

-

nosso(s), nossa(s)

seu(s), suas(s), vosso(s), vossa(s)

seu(s), sua(s), dele(s), dela(s)
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Neste quadro podemos observar três coisas interessantes:

1. Tanto o adjetivo quanto o pronome possessivo de he é his;

2. Não é nada comum o uso de it como pronome possessivo, por isso

ele não aparece no quadro;

3. As traduções para o português são as mesmas tanto para os

adjetivos possessivos quanto para os pronomes possessivos.

Então quando devemos usar os pronomes possessivos?

Ao contrário dos adjetivos possessivos, que sempre vêm antes de

um substantivo, os pronomes possessivos estão sempre sozinhos.

É como se eles eliminassem a necessidade de mencionar o

substantivo, pois ele fica subentendido.

Veja o seguinte exemplo para entender melhor:

This bike is my bike.

Esta bicicleta é minha bicicleta.

Não tem nada de errado em si na frase, mas usar duas vezes o

substantivo “bicicleta” fica repetitivo, não concorda?

O pronome possessivo elimina essa repetição, deixando o

substantivo subentendido. Veja como fica:

This bike is mine.

Esta bicicleta é minha.

Bem melhor agora, não é?

Beginner
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Veja mais exemplos de frases utilizando pronomes possessivos e

repare como eles costumam vir no fim da frase:

The silver car is mine.

O carro prata é meu.

The phone that is ringing is yours.

O telefone que está tocando é seu.

The chair next to the window is his.

A cadeira perto da janela é dele.

I think the chocolate cookies at the party were hers.

Eu acho que os biscoitos de chocolate da festa eram dela.

The house on the corner is ours.

A casa na esquina é nossa.

You two make a beautiful couple. Are these kids yours?

Vocês dois formam um belo casal. Essas crianças são suas?

The tickets he took were actually theirs.

Os ingressos que ele pegou eram na verdade deles.

Mas será que tem como transformar uma frase feita com um 

adjetivo possessivo em uma frase com um pronome possessivo?

Tem sim! Basta usar a palavrinha of, veja:

This is my friend. / This is a friend of mine.

Este é meu amigo. / Este é um amigo meu.

Susan is her cousin. / Susan is a cousin of hers.

A Susan é sua prima. / A Susan é uma prima dela.

Beginner
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Que tal vermos agora frases com ambos os tipos de possessivos?

Leia as frases e tente identificar que tipo de possessivo cada um é:

The house is theirs and its paint is flaking.

A casa é deles e sua pintura está descascando.

Their mother gets along well with yours.

A mãe deles se dá bem com a sua.

I didn’t have my book, so Jenny lent me hers.

Eu não estava com meu livro, então a Jenny me emprestou o dela.

Your car is a lot faster than his.

Seu carro é bem mais rápido que o dele.

Her song is a favorite of mine.

A música dela é uma favorita minha.

Beginner
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ESCREVA 15 FRASES ABAIXO USANDO O VOCABULÁRIO QUE VOCÊ
APRENDEU:

Beginner

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. _________________________________________

11. _________________________________________

12. _________________________________________

13. _________________________________________

14. _________________________________________

15. _________________________________________

VOCABULARY REVIEW / WRITING
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Unit 3

TRAVEL
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How many places have you traveled to?
I’ve visited all the provinces throughout my country.
Who do you usually go with?
I often go with my family, sometimes with my best friends.
What’s your favorite tourist attraction?
That would be Venice city in Italy. I love riding the gondola along the
canals while watching Italian people live their daily lives.
Have you ever been abroad?
Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip.
What language do you use when traveling?
English, but sometimes I have to use body language since not all
people are good at English.
What do you usually do during your trip?
I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people and
sample the local cuisine.
What do you do to prepare for your trip?
Before the trip, I search for information about the location, weather,
famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices on
the internet.
What do you usually bring when you travel?
I usually pack my suitcase with some necessary items such as
clothes, medicine, food, a map, and a camera.
Do you prefer traveling by car, train or plane?
I prefer planes although it can be a little expensive. Planes are much
faster than any other mode of transport.
Do you prefer traveling alone or joining a guided tour?
I love backpacking with my friends who share the same interests as
me.

Travel

Beginner
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How many places have you traveled to?

Para quantos lugares você já viajou?

I’ve visited all the provinces throughout my country.

Eu visitei todas as províncias do meu país.

Who do you usually go with?

Com quem você geralmente vai?

I often go with my family, sometimes with my best friends.

Costumo ir com minha família, às vezes com meus melhores amigos.

What’s your favorite tourist attraction?

Qual é a sua atração turística favorita?

That would be Venice city in Italy. I love riding the gondola along

the canals while watching Italian people live their daily lives.

Essa seria a cidade de Veneza na Itália. Eu amo andar de gôndola ao

longo dos canais enquanto assiste os italianos viverem suas vidas

diárias.

Have you ever been abroad?

Você já esteve no exterior?

Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip.

Sim, eu estive. Eu vim para a Itália no ano passado para uma viagem

de negócios.

What language do you use when traveling?

Qual idioma você usa quando viaja?

English, but sometimes I have to use body language since not all

people are good at English.

Inglês, mas às vezes tenho que usar a linguagem corporal, pois nem

todas as pessoas são boas em inglês.

Travel
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What do you usually do during your trip?
O que você costuma fazer durante a sua viagem?
I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people
and sample the local cuisine.
Costumo ir ver pontos turísticos, tirar fotos, me misturar com a
população local e provar a culinária local.
What do you do to prepare for your trip?
O que você faz para se preparar para sua viagem?
Before the trip, I search for information about the location, weather,
famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices
on the internet.
Antes da viagem, busco informações sobre localização, clima,
atrações turísticas famosas, transporte, culinária local e preços na
internet.
What do you usually bring when you travel?
O que você costuma trazer quando viaja?
I usually pack my suitcase with some necessary items such as
clothes, medicine, food, a map, and a camera.
Costumo arrumar minha mala com alguns itens necessários, como
roupas, remédios, comida, um mapa e uma câmera.
Do you prefer traveling by car, train or plane?
Você prefere viajar de carro, trem ou avião?
I prefer planes although it can be a little expensive. Planes are
much faster than any other mode of transport.
Eu prefiro aviões, embora possa ser um pouco caro. Os aviões são
muito mais rápidos que qualquer outro modo de transporte.
Do you prefer traveling alone or joining a guided tour?
Você prefere viajar sozinho ou participar de uma tour guiado?
I love backpacking with my friends who share the same interests as
me.
Adoro viajar com meus amigos que compartilham os mesmos
interesses que eu.

Beginner
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...

Fill in the blanks
________      __________  places have you traveled to?
I’ve visited ______ the provinces throughout my __________.
Who do you usually _____________ with?
I often go _______ my family, __________with my best friends.
What’s your _________________ tourist attraction?
That would be Venice city in Italy. I love riding the gondola along the
canals while __________ Italian people ______ their daily lives.
Have you ever been abroad?
Yes, I have. I ______ to Italy _________ year for a business trip.
What language do you use when ________________?
English, but sometimes I have to use body language since not all
_________ are good at English.
What ________ you usually ___________ during your trip?
I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people and
sample the local cuisine.
What do you do to ____________ for your trip?
Before the trip, I search for information about the location,_______,
famous tourist attractions, transportation, local cuisine and ______
on the internet.
What do you usually _______ when you travel?
I usually pack my suitcase with ________ necessary items such as
clothes, medicine, food, a map, and a camera.
Do you _________ traveling by car, train or ___________?
I prefer planes although it can be a __________ expensive. Planes
are much faster than any other mode of transport.
_________ you prefer traveling alone or joining a guided tour?
I love backpacking with my _______ who share ________ same
interests as me.

Beginner
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VOCABULARY

To travel Trip Country

Provinces Tour City

While To watch To be abroad 

Beginner

Tourist During Business 
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Quantas cidades você visitou esse ano?

___________________________________________

Elas não fazem negócio conosco.

___________________________________________

Ela é uma turista nesse país.

___________________________________________

O que você costuma fazer enquanto assiste tv?

___________________________________________

Com quem você viajou?

___________________________________________

Essa é a nossa cidade!

___________________________________________

Eu não trouxe comida para a viagem.

___________________________________________

Translate 

Beginner
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VOCABULARY

Sightseeing To take pictures To mingle

To prepare To search Weather

To bring Information Clothes

Suitcase Map Camera

Beginner
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VOCABULARY

To share Guided tour To pack

Medicine Although Alone

To share handbag Same

Beginner

Interesting To read To like
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Você gosta de se misturar com as pessoas?

___________________________________________

Apesar de eu não trazer a camera eu quero tirar fotos

___________________________________________

Eu geralmente vou nos pontos turísticos quando eu viajo.

___________________________________________

Quando você compartilhou algo interessante?

___________________________________________

Eu não faço minhas malas um dia antes de viajar.

___________________________________________

Essas cameras são iguais!

___________________________________________

Ela gosta de ficar sozinha.

___________________________________________

Ele lê rápido? Não, ele não lê.

___________________________________________

Nós sempre pesquisamos no mapa os melhores restaurantes.

___________________________________________

Ela está preparando o almoço dela.

___________________________________________

...
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Quer sejam datas passadas, como o dia do seu nascimento, da sua
formatura e do seu casamento, quer sejam datas que ainda virão, de
uma reunião de negócios ou de algum acontecimento marcante, as
datas fazem parte das nossas conversas do dia a dia. Por isso é tão
importante aprender a dizê-las corretamente em inglês.

Vejamos primeiramente algumas formas de perguntar a data em
inglês:

What’s the date today?
Qual é a data de hoje?

What day is today? / What day is it?
Que dia é hoje?

Vamos ver então como falar as datas em inglês.
Uma coisa que você precisa saber é que os britânicos e os
americanos falam as datas de maneiras diferentes. Enquanto os
britânicos, assim como nós, falam dia-mês-ano, os americanos
diferentões colocam o mês na frente, dizendo mês-dia-ano.

Ah! Mais um detalhe: ao escrever o dia do mês, você pode usar tanto
os números cardinais (um, dois, três…) quanto os ordinais (primeiro,
segundo, terceiro…). Mas na hora de falar o dia do mês, use sempre
os números ordinais, ok?

Usemos como exemplo a seguinte data: 5 de setembro de 1998.
Veja como ela seria dita:
Inglês britânico: 5th September, 1998 ou 05/07/1998.
Inglês americano: September 5th, 1998 ou 07/05/1998.

...
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Mas, como pronunciar essa data? Para isso, é importante entender
que em inglês, os anos são falados de forma diferente que no
português.

Para ficar bem fácil, lembre-se da seguinte regra: se o ano tiver 4
dígitos, divida-o no meio e leia as duas metades separadamente.
Assim:

1985 = 19 (nineteen) / 85 (eighty-five),
1972 = 19 (nineteen) / 72 (seventy-two),
1953 = 19 (nineteen) / 53 (fifty-three).

Já a partir do ano 2000, essa regra não se aplica mais e você pode
pronunciar o número normalmente:

2005 – two thousand five,
2011 – two thousand eleven,
2019 – two thousand nighteen.

Ok, agora já podemos voltar ao nosso exemplo e ver como
pronunciar a data de 5 de setembro de 1998:

Inglês britânico: The fifth of September, nineteen ninety-eight,
Inglês americano: September fifth, nineteen ninety-eight.

1970s ou ‘70s (seventies) – década de 70 ou anos 70,
1980s ou ‘80s (eighties) – década de 80 ou anos 80,

Deu para entender? Para ficar ainda mais fácil, vejamos várias frases
com datas. Tente lê-las em voz alta e depois confira os áudios para
ver se sua pronúncia estava correta.

Ah! Lembre-se de que com datas específicas, sempre usamos a
preposição ON, ok?

...
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EXEMPLOS
I was born on May 12th, 2000.
Eu nasci em 12 de maio de 2000.
Today is 7th September.
Hoje é 7 de setembro.
The grand opening is on 1st June.    
A grande inauguração é em primeiro de junho.
How fortunate that the world didn't end on Friday, December 21, 2012
Que sorte que o mundo não acabou na sexta-feira, 21 de dezembro
de 2012!
Monday, May 5, is my last day of work.
Segunda-feira, 5 de maio, é meu último dia de trabalho.
July 4, 1776, was an important day in American history.
4 de julho de 1776 foi um dia importante na história americana.

(Note que os americanos usam vírgula antes e depois do ano quando ele é
mencionado no meio de uma frase, sendo que isso nem sempre é necessário em
português.)

The project will commence on 13 February 2018.
O projeto terá início em 13 de fevereiro de 2018.
The meeting is scheduled for the 30th of March.
A reunião está agendada para 30 de março.
We have had tricks played on us on April 1.
Pregaram peças em nós em primeiro de abril.
The Moon landing occurred in July 1969.
A aterrissagem na Lua ocorreu em julho de 1969.
He lived in that old house until February 5, 2006.
Ele morou naquela casa antiga até 5 de fevereiro de 2006.
The store closed its doors for good on Wednesday, October 15, 1958.
A loja fechou as portas de vez na quarta-feira, 15 de outubro de 1958.

...
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MAIS EXEMPLOS

The meeting scheduled for July 10, 2011, was canceled due to a
hurricane watch.
A reunião agendada para 10 de julho de 2011 foi cancelada devido a
um alerta de furacão.
Her arrival on 10 April 1988 was considered a turning point for the
company.
A chegada dela em 10 de abril de 1988 foi considerada um momento
crucial para a empresa.
In the ‘70s, the minuet was a popular dance style.
Nos anos 70, o minueto era um estilo de dança popular.
The 1980s and 1990s were decades of progress for working mothers.
Os anos 80 e 90 foram décadas de progresso para mães
trabalhadoras.
In the early 1960s, a new class of celestial objects called quasars
was identified.
No início dos anos 60, uma nova classe de objetos celestiais
chamada quasares foi identificada.

...
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ESCREVA 15 FRASES ABAIXO USANDO O VOCABULÁRIO QUE VOCÊ
APRENDEU:
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1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. _________________________________________

11. _________________________________________

12. _________________________________________

13. _________________________________________

14. _________________________________________

15. _________________________________________
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Unit 4

ACCIDENT
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Have you ever been in any traffic accident?

Yes, three years ago.

What happened?

I was hit by a car while crossing the road.

How did you feel then?

I felt really terrible because of my injuries.

Who was involved in the accident?

The car driver, his family (inside the car), and me.

Did the insurance company pay for repair service?

I was walking so I did not require any car repair services.

Did you need a lawyer?

I hurt my lower back just a little, so I didn’t call a lawyer.

Did you report the issue to the police?

No, we didn’t want to get the police involved.

Were you sent to the hospital after the accident?

No, the injury wasn’t really serious.

Do you have a driving license?

Yes, I do. I always keep it in my purse.

Why should people obey traffic regulations?

To protect themselves and others. The best ways are to wear a

helmet, wait for traffic lights and stay in the appropriate vehicle/

pedestrian lanes.

Accident
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Have you ever been in any traffic accident?

Você já esteve em algum acidente de trânsito?

Yes, three years ago.

Sim, três anos atrás.

What happened?

O que aconteceu?

I was hit by a car while crossing the road.

Fui atropelado por um carro enquanto atravessava a rua.

How did you feel then?

Como você se sentiu então?

I felt really terrible because of my injuries.

Eu me senti terrível por causa dos meus ferimentos.

Who was involved in the accident?

Quem esteve envolvido no acidente?

The car driver, his family (inside the car), and me.

O motorista do carro, sua família (dentro do carro) e eu.

Did the insurance company pay for repair service?

A companhia de seguros pagou pelo serviço de reparo?

I was walking so I did not require any car repair services.

Eu estava andando, então não precisei de nenhum serviço de reparo

de carro.

Did you need a lawyer?

Você precisou de um advogado?

I hurt my lower back just a little, so I didn’t call a lawyer.

Eu machuquei minhas costas um pouco, então não chamei um

advogado.

Accident
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Did you report the issue to the police?

Você denunciou o problema à polícia?

No, we didn’t want to get the police involved.

Não, não queríamos envolver a polícia.

Were you sent to the hospital after the accident?

Você foi enviado para o hospital após o acidente?

No, the injury wasn’t really serious.

Não, a lesão não foi realmente grave.

Do you have a driving license?

Você tem uma licença para dirigir?

Yes, I do. I always keep it in my purse.

Sim eu tenho. Eu sempre guardo na minha bolsa.

Why should people obey traffic regulations?

Por que as pessoas devem obedecer às regras de trânsito?

To protect themselves and others. The best ways are to wear a

helmet, wait for traffic lights and stay in the appropriate

vehicle/pedestrian lanes.

Para proteger a si e aos outros. As melhores maneiras são usar

capacete, aguardar semáforos e permanecer nas faixas apropriadas

para veículos / pedestres.
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Have you ever been in any traffic accident?

Yes, _____________ years ago.

________________ happened?

I was hit by a car ___________________ crossing the road.

How _____________ you feel then?

I felt really terrible _____________________ of my injuries.

____________ was involved in the accident?

The car ______________, his family (inside the car), and me.

____________ the insurance company pay for repair service?

I __________ walking so I did not require any car repair services.

Did you _______________________ a lawyer?

I hurt my lower back just a little, so I ____________call a lawyer.

Did you report the issue __________  ____________ police?

No, we didn’t __________________ to get the police involved.

Were you sent to the hospital _______________ the accident?

No, the injury wasn’t ________________________ serious.

Do you __________________________ a driving license?

Yes, I do. I ________________________ keep it in my purse.

__________________ should people obey traffic regulations?

To protect themselves and others. The best ways _________ to 

wear a helmet, wait for traffic lights and stay in the appropriate

vehicle/ pedestrian lanes.

Fill in the blanks
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VOCABULARY

To hit Traffic jam Accident

To feel Injury To cross 

Pain Stomach ache Headache
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Você já esteve em um acidente?

___________________________________________

Eu não gostava de atravessar a rua sozinha.

___________________________________________

O que aconteceu? - nada, eu só tenho dor de barriga.

___________________________________________

Você bateu nele?

___________________________________________

Nós não nos sentimos bem hoje.

___________________________________________

Que engarrafamento terrível!

___________________________________________

Você tem algum ferimento?

___________________________________________

 Ele tem dores de cabeça todo dia.

___________________________________________

Translate 
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VOCABULARY

To involve Outside Inside

Driver Insurance To repair

To crash To require To need

To walk To run To jog

Beginner

To jump Lawyer Judge
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VOCABULARY

To hurt To cut To send

Neck Fingers Toes

Elbow Knee Back
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Quem é o motorista? É o advogado da minha mãe.

___________________________________________

Eu não machuquei meu joelho, foi meus dedos (do pé).

___________________________________________

Nós precisamos concertar nossa bicicleta.

___________________________________________

Eles enviaram “isso” para o juíz?

___________________________________________

Vamos para dentro!

___________________________________________

Nós não pagamos o seguro!

___________________________________________

Você está machucado/ferido?

___________________________________________

Corra para fora!

___________________________________________

Eu não estou envolvido!

___________________________________________

Translate 
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VOCABULARY

To report Pocket To keep 

Purse To obey Regulations

To wear Helmet To wait

Beginner

To protect Traffic light Road
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Você relatou o que aconteceu?

___________________________________________

Não é a minha bolsa.

___________________________________________

Está no seu bolso!

___________________________________________

Se proteja!

___________________________________________

Elas não obedecem as regulações!

___________________________________________

Nós vestimos o que queremos!

___________________________________________

Você estava esperando por mim?

___________________________________________

Estou mantendo a distância. 

___________________________________________

Espere no semáforo!

___________________________________________

Ele não usa (veste) o seu capacete!

___________________________________________

Translate 
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Have e have been são peças centrais do quebra-cabeça do inglês,

por assim dizer. São vocábulos que aparecem o tempo inteiro.

Em qualquer texto ou diálogo, você verá, mais cedo ou mais tarde,

uma frase do tipo I have gone (eu fui) ou I have been going (eu

tenho ido).

Mas qual a diferença entre usar have e have been?

Vamos esclarecer.

Ao usar somente have, existem duas possibilidades de sentido. 

A primeira é a ação ter sido completada totalmente no passado.

Por exemplo: I have visited France (eu visitei a França).

A segunda é ficar um pouco nebuloso, de modo que não saibamos

se a ação acabou ou não. Por exemplo: I have traveled to many

countries (eu viajei para muitos países).

No caso, não sabemos se ele já parou de viajar ou se continua, e isso

é devido ao uso do have: se o falante quisesse nos dar certeza de

que já parou de viajar, ele diria I traveled to many countries, sem

have.

Quando temos have been, a coisa é mais simples. 

Have been indica que a ação começou no passado e ainda continua

no presente. Por exemplo: Natalie has been reading novels.

(Natalie tem lido romances). 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE HAVE E HAVE BEEN?
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Pelo uso de have been, sabemos que ela continua lendo romances.

Mais que isso: have been pode indicar que a ação acontece

repetidamente, e é justamente o caso, nesse exemplo: ela lê um

romance um atrás do outro.

Vamos agora ao que importa realmente: exemplos de have e have

been na prática. Estude-os de forma a entender bem o sentido em

inglês, e você já terá andado meio caminho. 

1 – Seguem exemplos de have. Note que também aparece a

conjugação has (quando temos he, she ou it na frase).

Sublinhamos, nas traduções, ambos o have e o verbo principal que o

acompanha.

EXEMPLOS

We have owned this car for five years.

Nós temos sido proprietários deste carro por cinco anos.

They have finished their concert tour.

Eles terminaram sua turnê.

Sarah has left her husband.

Sarah abandonou seu marido.

John has retired from his job.

John aposentou-se de seu emprego.

Mary has received her paycheck.

Mary recebeu seu salário.

We have eaten all the cookies.

Nós comemos todos os biscoitos.
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I have loved my dog like my own child.
Eu amei meu cachorro como minha própria criança.
Your unreasonable attitude has resulted in this quarrel.
Sua atitude irracional resultou nesta briga.
I have traveled to many countries in Europe.
Eu viajei para muitos países na Europa.
You have neglected your children.
Você negligenciou seus filhos.

Beginner

2 – Agora, confira exemplos de have been. É válido notar que o verbo
principal (o que vem depois de have been) está sempre na forma
do gerúndio (tem um -ing na frente), forma que indica uma ação
contínua.
I have been going for a walk every evening.
Eu tenho ido para uma caminhada todo entardecer.
(Tradução mais natural: “Tenho caminhado todas as tardes”.)
He has been working here for more than twenty years.
Ele trabalha aqui há mais de vinte anos.
Natalie has been reading romantic novels.
Natalie tem lido romances românticos.
We have been listening to music every afternoon.
Nós temos ouvido música toda tarde.
My parents have been writing me letters asking me to come home.
Meus pais têm escrito cartas a mim, pedindo-me para ir para casa.
I have been running around all week looking for a suitable dress for
the party.
Eu tenho corrido por aí a semana inteira, procurando por um vestido
adequado para a festa.
People have been stealing flowers from our garden.
As pessoas têm roubado flores de nosso jardim.
She has been crying all day because her cat died.
Ela esteve chorando o dia todo, porque o gato dela morreu.
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John has been eating ice-cream almost all his life.

John tem comido sorvete quase sua vida inteira.

She has been sitting in front of the TV set for the past four hours.

Ela esteve sentada na frente da TV durante as últimas quatro horas.

Beginner
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ESCREVA 15 FRASES ABAIXO USANDO O VOCABULÁRIO QUE VOCÊ
APRENDEU:
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1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. _________________________________________

11. _________________________________________

12. _________________________________________

13. _________________________________________

14. _________________________________________

15. _________________________________________
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Unit 5

CHILDHOOD
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Did you have a happy childhood?

Yes, I did. I enjoyed playing hide and seek with my peers.

Did you experience your childhood in a city or countryside?

I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice fields.

Did you usually skip class when you were a child?

Yes, I did, and many of my friends did, too.

Who were you with when you were a child?

I was with my beloved family.

What did you want to be when you were a child?

I dreamed of being a fashion designer.

Who did you love the most when you were a child?

I loved my mom the most since she was always there and took care

of me.

Who was your childhood hero?

Robin Hood, he took money from the rich and gave it to the poor.

What reminds you of your childhood?

Green rice fields which I happen to see everywhere remind me of my

beautiful childhood.

Did you change a lot when you grew up?

Yes, of course. I’m more mature now both physically and mentally.

Why is childhood important?

Because it shapes people into who they will become.

Childhood
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Did you have a happy childhood?

Você teve uma infância feliz?

Yes, I did. I enjoyed playing hide and seek with my peers.

Sim eu tive. Eu gostava de brincar de esconde-esconde com meus

colegas.

Did you experience your childhood in a city or countryside?

Você experimentou sua infância na cidade ou campo?

I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice

fields.

Passei minha infância em uma área rural onde pude ver vastos

campos de arroz.

Did you usually skip class when you were a child?

Você costumava “matar” a aula quando criança?

Yes, I did, and many of my friends did, too.

Sim, e muitos dos meus amigos também.

Who were you with when you were a child?

Com quem você estava quando você era uma criança?

I was with my beloved family.

Eu estava com minha amada família.

What did you want to be when you were a child?

O que você queria ser quando criança?

I dreamed of being a fashion designer.

Eu sonhava em ser designer de moda.

Who did you love the most when you were a child?

Quem você mais amava quando era criança?

Childhood
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I loved my mom the most since she was always there and took care

of me.

Eu amei minha mãe mais desde que ela estava sempre lá e cuidou

de mim.

Who was your childhood hero?

Quem foi seu herói de infância?

Robin Hood, he took money from the rich and gave it to the poor.

Robin Hood, ele pegava dinheiro dos ricos e dava aos pobres.

What reminds you of your childhood?

O que te faz lembrar da sua infância?

Green rice fields which I happen to see everywhere remind me of

my beautiful childhood.

Campos de arroz verde que eu vejo em todos os lugares me

lembram minha linda infância.

Did you change a lot when you grew up?

Você mudou muito quando cresceu?

Yes, of course. I’m more mature now both physically and mentally.

Sim, claro. Agora estou mais maduro, tanto física quanto

mentalmente.

Why is childhood important?

Por que a infância é importante?

Because it shapes people into who they will become.

Porque molda as pessoas em quem elas se tornarão.
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Did you have a _____________ childhood?

Yes, I _______. I enjoyed _______ hide and seek with my peers.

Did you experience your childhood in a ________ or countryside?

I spent my childhood in a rural area _________ I could _______

vast rice fields.

Did you ____________ skip class when you were a child?

Yes, I did, and many of my friends did, ________________.

Who were you with when you ____________ a child?

I ____________ with my beloved ______________.

________ did you want to be when you were a ___________?

I dreamed of being a fashion designer.

________ did you ________ the most when you were a child?

I loved my __________ the most since she was always there and

took care of me.

Who ______ your childhood hero?

Robin Hood, he _______ money from the rich and _______ it to

the poor.

What reminds you of __________________ childhood?

Green rice fields which I happen to ________ everywhere remind

me of my beautiful childhood.

Did you ______________________ a lot when you grew up?

Yes, of course. I’m ______________ mature ____________ 

both physically and mentally.

______________ is childhood ________________?

_________ it shapes ___________ into who they will become.

Fill in the blanks
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VOCABULARY

Child Childhood Peers

To hide To seek Rural area

Beans Rice Corn

Beginner
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Elas curtiram a infância (delas)?

___________________________________________

Onde você escondeu a soja?

___________________________________________

Eu não comi arroz e feijão hoje.

___________________________________________

Esses são meus amigos, eu os amo!

___________________________________________

Vocês estavam no campo?

___________________________________________

Não usamos nada feito de algodão.

___________________________________________

Aqueles tomates estão lindos!

___________________________________________

Translate 
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VOCABULARY

Rich Poor To remind/ remember

To happen To grow up To change

Both Neither To shape

To become To run To dream

Beginner

To skip To take care Beloved
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Você pode cuidar dessa criança?

___________________________________________

Essa é minha amiga amada.

___________________________________________

Maria e Fernanda não mudaram nada!

___________________________________________

O que aconteceu? Você estava sonhando?

___________________________________________

Nenhum deles estão errados.

___________________________________________

Ele me lembra do que eu era.

___________________________________________

Nós podemos pular essa refeição?

___________________________________________

Paulo não é pobre! Ele é muito rico!

___________________________________________ 

Você se tornou um médico?

___________________________________________

Eu mudei minha vida!

___________________________________________

Translate 
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Se você ainda não tiver se deparado com alguma dessas

palavrinhas, há uma enorme chance de, mais cedo ou mais tarde,

você encontrá-las dispostas em textos – não importa de qual

gênero – ou escutá-las seja em notícias, filmes ou seriados.

Para começar, nada melhor que um caso both simple and 

easy (tanto simples quanto fácil). Utilizamos o both em sentenças

de sentido positivo, em que a intenção é incluir mais de uma opção

na situação de que se fala. Por exemplo:

Both Cynthia and Carol went to NY last month.

(Tanto a Cynthia quanto a Carol foram a Nova Iorque mês passado.)

Perceba que, em casos como esse acima, o verbo sempre será

usado no plural.

I enjoy watching both comedy and musical movies.

(Eu gosto de ver tanto os filmes de comédia quanto os musicais.)

O Either, por sua vez, não deixa de ser simples e fácil: só é utilizado

em situações um pouquinho diferentes.

Continuamos trabalhando com um contexto em que se fala de duas

opções ou mais. Porém, agora somente uma delas será realmente

válida e a conjugação do verbo poderá ser either plural or singular

(no plural ou no singular), dependendo da última opção a ser

mencionada.

COMO USAR BOTH, EITHER E NEITHER
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POR EXEMPLO:

Either Beth or Julia is going to be hired.

(Ou a Beth ou a Julia será contratada.)

Either my friends or my sister is going to watch my presentation.

(Ou os meus amigos ou a minha irmã irá assistir à minha apresentação.)

Ainda considerando contextos cuja ideia principal é falar de mais de

uma opção, temos o neither, que é utilizado para descartar todas

elas, ou seja, para quando você não quer neither the first, the

second nor the third option (nem a primeira, nem a segunda e

nem a terceira opção). Assim como com either, os verbos que

aparecerem depois de estruturas com o neither sempre

concordarão com a última opção a ser mencionada. Por exemplo:

Neither you, Leonard, nor the girls were invited to the party.

(Nem você, nem o Leo e nem as meninas foram convidadas para a festa.)

Porém, quando utilizamos o “I” na sentença, concordar o verbo com

a pessoa que está mais próxima dele pode gerar estranheza. Por

esse motivo, veja abaixo algumas maneiras alternativas de passar a

mesma ideia à pessoa com quem você estiver conversando:

Anna isn’t studying French anymore. Neither am I.

(A Anna não está mais estudando francês. Nem eu.)

I’m not studying French anymore. Neither is Anna.

(Eu não estou mais estudando francês. Nem a Anna.)
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Além disso, o either e o neither também são usados para concordar

com o interlocutor, ou seja, com a pessoa com quem se fala. Ambos

funcionam como me too (eu também), mas são usados para

concordar com uma sentença negativa. A diferença entre eles é que

either é usado no fim da frase, em ordem direta e precisa de uma

verbo auxiliar para negar, enquanto neither já carrega a negativa 

com ele e permite que o auxiliar não se altere – porém, ele é usado

no começo da frase e a ordem muda um pouco. Veja:

Clara: I won’t be in France so soon.

– Eu não estarei na França tão cedo.

Maria: I won’t either. – Eu também.

Paul: I still don’t have any plans for next holiday.

– Eu ainda não tenho planos para o próximo feriado.

George: Me neither/Neither do I. – Nem eu/Eu também não.

Observação: a forma ‘me neither’ é bem informal. Evite usá-la em

ambientes formais.
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1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________
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What are the benefits of reading a newspaper/magazine?

Newspapers/magazines can broaden your mind about thousands 

of things without the need to travel.

How often do you read it?

I read it every day.

What’s the best time to read the newspaper?

I think the best time is in the morning when you start a new day.

What types of magazines do you usually read?

I usually read politics and fashion magazines. I also enjoy reading

about culture and tourism.

What’s your favorite magazine?

My favorite is The New York Times, which writes about all sorts of

things: business, sports, movies, travel, books, jobs, education, and

real estate.

Do you read the paper or online news?

I prefer online news to save money.

How much does it cost you to buy paper newspaper per month?

I only buy a monthly newspaper, so it doesn’t cost much money.

Around $5/month.

What is the most popular magazine in your country?

I think it would be Forbes magazine, a leading source for reliable

business news and financial information.

With the popularity of Internet, do you think newspapers and

magazines will disappear?

Yes, unfortunately it’s just a matter of time.

Newspaper / Magazine

79

Beginner



What are the benefits of reading a newspaper/magazine?

Quais são os benefícios de ler um jornal / revista?

Newspapers/magazines can broaden your mind about thousands

of things without the need to travel.

Jornais / revistas podem ampliar sua mente sobre milhares de 

coisas sem a necessidade de viajar.

How often do you read it?                  

Com que frequência você lê?

I read it every day.                               

Eu o leio todos os dias.

What’s the best time to read the newspaper?

Qual é o melhor momento para ler o jornal?

I think the best time is in the morning when you start a new day.

Eu acho que a melhor hora é de manhã quando você começa um

novo dia.

What types of magazines do you usually read?

Que tipos de revistas você costuma ler?

I usually read politics and fashion magazines. I also enjoy reading

about culture and tourism.

Normalmente leio revistas de política e moda. Também gosto de ler

sobre cultura e turismo.

What’s your favorite magazine?         

Qual é a sua revista favorita?
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My favorite is The New York Times, which writes about all sorts of

things: business, sports, movies, travel, books, jobs, education, and

real estate.

O minha favorita é o The New York Times, que escreve sobre todo o

tipo de coisas: negócios, esportes, filmes, viagens, livros, empregos,

educação e imóveis.

Do you read the paper or online news?

Você lê o jornal ou as notícias online?

I prefer online news to save money.

Prefiro notícias on-line para economizar dinheiro.

How much does it cost you to buy paper newspaper per month?

Quanto custa comprar jornal de papel por mês?

I only buy a monthly newspaper, so it doesn’t cost much money.

Around $5/month.

Eu só compro um jornal mensal, então não custa muito dinheiro.

Cerca de US $ 5 / mês.

What is the most popular magazine in your country?

Qual é a revista mais popular do seu país?

I think it would be Forbes magazine, a leading source for reliable

business news and financial information.

Acho que seria a revista Forbes, uma das principais fontes de

notícias de negócios e informações financeiras confiáveis.

With the popularity of Internet, do you think newspapers and

magazines will disappear?
Com a popularidade da Internet, você acha que jornais e revistas
desaparecerão?

Yes, unfortunately it’s just a matter of time.

Sim, infelizmente, é apenas uma questão de tempo.
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What ________ the benefits of reading a newspaper /magazine?

Newspapers/magazines _______ broaden your mind about

thousands of things without the __________ to travel.

How often do you __________ it?

I read it __________________________.

What’s the _________ time to read the newspaper?

I _____ the best time is in the morning when you start a ____ day.

________ types of magazines do you ____________ read?

I usually read politics and fashion magazines. I also enjoy reading

__________ culture and tourism.

What’s your ________________________ magazine?

My favorite is The New York Times, which writes about all sorts of

_________________: business, sports, movies, travel, books,

jobs, education, and real estate.

______________ you read the paper or online news?

I _____________________ online news to save money.

_____   ______ does it cost you to buy a newspaper per month?

I only _____________ a monthly newspaper, so it doesn’t cost 

much money. Around $5/month.

What is the most popular magazine in your ___________?

I think it would be Forbes magazine, a leading source for reliable

business news and financial information.

________ the popularity of Internet, do you think newspapers

and magazines will disappear?

Yes, unfortunately it’s just a matter of time.

Fill in the blanks
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Politics WithoutMind

Music Culture Movies

To write Education Job

Real estate Paper To cost



Você leu a revista e o jornal de hoje?

___________________________________________

Maria não escreve sobre política.

___________________________________________

Eu estou sem música essa semana.

___________________________________________

O que sua mente está pensando?

___________________________________________

Esse trabalho não é muito legal.

___________________________________________

Nós amamos esses filmes!

___________________________________________

Translate 
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To prefer To save Only
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Reliable How muchPopular

Unbeliavable Fortunately To disappear

Unfortunately Money Person

People Here When



Isso é só um papel? Infelizmente sim.

___________________________________________

João não está guardando dinheiro!

___________________________________________

Inacreditável! Aquilo custa muito dinheiro!

___________________________________________

Você é uma pessoa confiável?

___________________________________________

Felizmente ela é muito popular.

___________________________________________

Eu prefiro desaparecer quando eles estão aqui.

___________________________________________

Translate 

Beginner

86



As orações condicionais são utilizadas para se especular sobre o

que poderia ocorrer, o que pode ter ocorrido e o que desejaríamos

que ocorresse. Em inglês, a maioria das frases que fazem uso do

tempo verbal condicional contém o termo "if". Muitas formas

condicionais na língua inglesa são utilizadas em frases que incluem

verbos no passado. 

Esse tipo de uso é conhecido como “passado irreal”, pois utilizamos o

tempo verbal no passado sem fazer referência a algo que aconteceu

no passado. Há cinco formas principais de construção das orações

condicionais. Em todos os casos, essas frases são compostas por

uma oração com “if” e uma oração principal. Em muitas orações

condicionais negativas, existe uma construção alternativa

equivalente que utiliza “unless” no lugar de “if”. 

CONDICIONAIS
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Tipo de
oração

condicional
Uso

Tempo
verbal da
oração "if"

Tipo 0
 
 

Tipo 1
 
 

Tipo 2

Fatos gerais

Uma condição
possível e seu
resultado provável

Uma condição
hipotética e seu
resultado provável

Tempo verbal
da oração
principal

Simple Present
 
 

Simple Present
 
 
 

Simple Past

Simple Present
 
 

Simple Future
 
 

Present
conditional
ou Present



CONDICIONAL TIPO ZERO 

O “zero conditional” é utilizado quando o tempo a que nos referimos

for agora ou sempre, e a situação for real e possível. Esse tipo de

condicional é geralmente utilizado para indicar fatos gerais. O tempo

verbal de ambas as partes da frase é o “simple present”. Na orações

condicionais tipo 0, o termo “if” normalmente pode ser substituído

por “when” sem que haja alteração do significado.
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If + Simple Present Simple Present

If this thing happens
If you heat ice
If it rains

that thing happens.
it melts.
the grass gets wet.

Oração "if" Oração principal

CONDICIONAL TIPO 1

O “type 1 conditional” é utilizado para fazer referência ao presente ou

futuro quando a situação é real. Esse tipo de condicional indica uma

condição possível e seu resultado provável. Nessas frases, a oração

“if” permanece no “simple present”, enquanto que a oração principal

se encontra no “simple future”.

If + Simple Present Simple Future

If this thing happens
If you heat ice
If it rains

that thing happens.
it melts.
the grass gets wet.

Oração "if" Oração principal



CONDICIONAL TIPO 2 

O “type 2 conditional” é utilizado para fazer referência a um período

de tempo que pode ser agora ou a qualquer momento, e a uma

situação que seja irreal. Essas frases não são baseadas em nenhum

fato. A condicional tipo 2 é empregada para indicar uma condição

hipotética e seu resultado provável. Nessas orações, a oração “if”

utiliza o “simple past”, e a oração principal permanece no “present

conditional”.
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If + Simple Past Present conditional ou
Present Continuous Conditional

If this thing happened

If you went to bed earlier
If it rained
If I spoke Italian

Oração "if" Oração principal

that thing would happen. (não tenho
certeza de que isso acontecerá) OU
that thing would be happening.

you would not be so tired.
you would get wet.
I would be working in Italy.

https://youtu.be/0dL1BSN9Y1Q
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1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. _________________________________________

11. _________________________________________

12. _________________________________________

13. _________________________________________

14. _________________________________________

15. _________________________________________
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Movies

93

Beginner

Do you usually watch movies at home or at a movie theater?
I usually watch movies on my laptop, sometimes I go to the movie
theater.
Is watching movies at the theater more interesting than watching
movies at home?
Yes, definitely, because you can watch vivid images on a large screen
with lively sound effects.
How often do you go to the movie theater?
I often go to the movie theater every weekend.
What’s your favorite type of movie? What movie of that type do you
like?
My favorite type is comedy because whenever I watch one, I feel like
there are no more worries in the world. I love Mr.Bean movie series.
Was that movie adapted from a book?
No, the story is derived from funny situations in real life.
Who are the actors/actresses in the movie?
Mr. Bean is the main character, he is played by Rowan Atkinson who
is from England.
Was it recommended by your friend, teacher or family?
It was recommended by my classmate.
Was the movie in your mother language or in English?
It was in English, but I can also watch it with subtitles.
Should children watch violent movies?
I don’t believe so. Young children are very impressionable and it could
lead them to wanting to imitate the behavior.
What’s the most important factor of a great movie?
I believe that plot and actors are among the factors which decide the
success of a movie.



Do you usually watch movies at home or at a movie theater?

Você costuma assistir filmes em casa ou no cinema?

I usually watch movies on my laptop, sometimes I go to the movie

theater.

Normalmente assisto filmes no meu laptop, às vezes vou ao cinema.

Is watching movies at the theater more interesting than watching

movies at home?

Assistir filmes no cinema é mais interessante do que assistir filmes

em casa?

Yes, definitely, because you can watch vivid images on a large

screen with lively sound effects.

Sim, definitivamente, porque você pode assistir imagens vívidas em

uma tela grande com efeitos sonoros animados.

How often do you go to the movie theater?

Com que frequência você vai ao cinema?

I often go to the movie theater every weekend.

Costumo ir ao cinema todo fim de semana.

What’s your favorite type of movie? What movie of that type do you

like?

Qual é o seu tipo de filme favorito? Que filme desse tipo você gosta?

My favorite type is comedy because whenever I watch one, I feel

like there are no more worries in the world. I love Mr.Bean movie

series.

Meu tipo favorito é a comédia, porque sempre que assisto a um,

sinto que não há mais preocupações no mundo. Eu amo a série de

filmes Mr.Bean.

Beginner

94



Beginner

95

Was that movie adapted from a book?
Esse filme foi adaptado de um livro?
No, the story is derived from funny situations in real life.
Não, a história é derivada de situações engraçadas na vida real.
Who are the actors/actresses in the movie?
Quem são os atores / atrizes no filme?
Mr. Bean is the main character, he is played by Rowan Atkinson who
is from England.
Mr. Bean é o personagem principal, ele é interpretado por Rowan
Atkinson, que é da Inglaterra.
Was it recommended by your friend, teacher or family?
Foi recomendado pelo seu amigo, professor ou família?
It was recommended by my classmate.
Foi recomendado pelo meu colega de classe.
Was the movie in your mother language or in English?
O filme estava na sua língua materna ou em inglês?
It was in English, but I can also watch it with subtitles.
Foi em inglês, mas também posso assistir com legendas.
Should children watch violent movies?
As crianças deveriam assistir filmes violentos?
I don’t believe so. Young children are very impressionable and it
could lead them to wanting to imitate the behavior.
Eu não acredito nisso. As crianças pequenas são muito
impressionáveis e podem levá-las a querer imitar o comportamento.
What’s the most important factor of a great movie?
Qual é o fator mais importante de um ótimo filme?
I believe that plot and actors are among the factors which decide
the success of a movie.
Eu acredito que enredo e atores estão entre os fatores que decidem o
sucesso de um filme.
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Fill in the blanks
Do you usually ________ movies at home or at a movie theater?
I usually watch movies on my laptop, _________________ I go
to the movie theater.
Is watching movies at the theater more interesting than watching
movies at _____________?
Yes, definitely, _____________ you can watch vivid images on a
large screen with lively sound effects.
______ ___________ do you _______ to the movie theater?
I often go ______   _____ movie theater every weekend.
What’s your favorite type of movie? What movie of that type do you like?

My ______________ type is comedy because whenever I watch
one, I feel like there are no more worries in the world. I love the Mr.
Bean movie series.
________________ that movie adapted from a book?
No, the story is derived from funny situations in real life.
_______________ are the actors/actresses in the movie?
Mr. Bean is the main character, he is played by Rowan Atkinson who
is _____________ England.
Was it recommended by your friend, ____________ or family?
____________ was recommended by my classmate.
Was the movie in your mother language or _____________?
It was in English, but I ____________ also watch it with subtitles.
Should _________________ watch violent movies?
I __________ believe so. Young children are very impressionable
and it could lead them to wanting to imitate the behavior.
What’s the most ____________ factor of a great movie?
I believe that plot and actors are among the factors which decide the
success of a movie.



VOCABULARY

Movie theater To watch Laptop 
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Boring ThickInteresting 

Small Thin Screen

Weekend Comedy Action

Romance Horror Thriller



Vocês estavam assistindo filme no cinema?

___________________________________________

Eu não gostava de filmes de terror.

___________________________________________

Esse romance está chato!

___________________________________________

O que Joana vai fazer no fim de semana?

___________________________________________

Esse livro não é grosso! É muito fino!

___________________________________________

Essa tela é pequena para assistir filmes.

___________________________________________

Translate 
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To worry World Series
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Real UnrealTo adapt

Funny Weird Actress

Actor Popcorn Strange

TV Show Movie Film



Você está preocupado com (sobre) o mundo?

___________________________________________

Esse cachorro engraçado não é real.

___________________________________________

Você tem que se adaptar a esse mundo!

___________________________________________

Qual é sua série favorita?

___________________________________________

Nós não gostamos desse ator!

___________________________________________

Aquela atriz é estranha.

___________________________________________

Translate 
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Classmate Subtitles Violent
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To behave PlotTo imitate

To decide Success Failure

To recommend Classroom To go out



Você consegue imitar meu sucesso?

___________________________________________

___________________________________________

Joana decide ser um fracasso.

___________________________________________

___________________________________________

Esse filme tem legendas?

___________________________________________

___________________________________________

Mas nós não recomendamos o enredo.

___________________________________________

___________________________________________

Translate 
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Ler em inglês é uma ótima prática, capaz de aumentar seu

vocabulário, enriquecer sua escrita, aprimorar sua pronúncia e ainda

juntar lazer com informação. Porém, quando decidir ler textos mais

longos, é importante deduzir o sentido de algumas palavras e buscar

apenas aquelas cujo significado você realmente desconhece. Assim,

sua leitura flui mais e você evita o nervosismo e o tédio.

Uma dica nesse sentido é prestar atenção à terminação das

palavras: ela ajuda a identificar sua classe gramatical.

Por exemplo, vamos supor que você está lendo um texto e se depara

com a palavra happiness pela primeira vez. Não há necessidade de

parar sua leitura para buscá-la nos dicionários se você já sabe que

happy significa “feliz” e que o sufixo –ness exerce a função de formar

substantivos. 

Você pode deduzir que happiness significa “felicidade”.

–ness

Conforme comentamos, geralmente, o sufixo –ness tem a função

de transformar adjetivos em substantivos abstratos:

happiness (felicidade), thankfulness (agradecimento),

awareness (ciência), faithfulness (lealdade),

closeness (proximidade) e weakness (fraqueza).

A IMPORTÂNCIA DOS SUFIXOS
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–less

Trocando apenas uma letra, temos o processo inverso. O sufixo –less

pode transformar substantivos em adjetivos e indica “ausência de”:

useless (inútil), endless (sem fim), wireless (sem fio),

worthless (sem valor), meaningless (sem sentido) e

hopeless (sem esperança).

–ful

Em contrapartida, o sufixo –ful também transforma substantivos em

adjetivos, mas indica a “existência de”:

meaningful (significativo), painful (doloroso), useful (útil),

successful (bem-sucedido), powerful (poderoso) e

tasteful (saboroso).

–able/–ible

Aí estão mais dois sufixo capazes de formar adjetivos, mas, agora, a

partir de verbos. Em português, seriam os nossos –ável e –ível:

acceptable (aceitável), adorable (adorável), drinkable (potável),

reliable (confiável), affordable (acessível financeiramente) e

comprehensible (compreensível).

–ly

Por sua vez, o sufixo –ly forma advérbios. Em português, seria o

nosso sufixo –mente

joyfully (alegremente), eagerly (ansiosamente),

exactly (exatamente), hardly (dificilmente),

quickly (rapidamente) e certainly (certamente).
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–hood e –ship

Similar ao –ness, os sufixos –hood e –ship também formam

substantivos abstratos:

childhood (infância), neighborhood (vizinhança),

adulthood (maturidade), internship (estágio), worship (reverência)

e leadership (liderança).

Esses são apenas alguns dos sufixos da língua inglesa, mas eles já

permitem que você amplie seu vocabulário automaticamente, uma

vez que você passa a conhecer mais palavras por dedução.

Assim, suas leituras se tornam mais rápidas e prazerosas.
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3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________
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8. __________________________________________

9. __________________________________________
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12. _________________________________________

13. _________________________________________
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A FOREIGN
COUNTRY
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Have you ever travelled abroad? If yes, what country was it?

Yes, I have. I traveled to the USA last year with my family.

Where is that country located?

The USA is located in North America.

What is it famous for?

The USA is known for its cultural achievements and landmarks.

What are the special food and drinks of that country?

There are many. They are known for fast food, dairy, and many

beverages.

What do you like about that country?

I like the fast pace of life and the various sub-cultures.

How many citizens are there in that country?

The current population of the United States of America was over 324

million in 2016, which accounts for 4.3% of the total world population.

What language do people there speak?

The national language is English, but many people also speak

Spanish, French, German, and Chinese.

Do you want to go back there again?

Sure.

Why do people like to travel abroad?

They just want to discover new places, learn new cultures and maybe

speak new languages.

A foreign country
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Have you ever travelled abroad? If yes, what country was it?

Você já viajou para fora do país? Se sim, que país foi?

Yes, I have. I traveled to the USA last year with my family.

Sim, eu já viajei. Eu viajei para os EUA no ano passado com minha

família.

Where is that country located?

Onde esse país está localizado?

The USA is located in North America.

Os EUA estão localizados na América do Norte.

What is it famous for?

Pelo que é famoso?

The USA is known for its cultural achievements and landmarks.

Os EUA são conhecidos por suas realizações culturais e pontos de

referência.

What are the special food and drinks of that country?

Quais são as comidas e bebidas especiais desse país?

There are many. They are known for fast food, dairy, and many

beverages.

Há muitos. Eles são conhecidos por fast food, laticínios e muitas

bebidas.

What do you like about that country?

O que você gosta nesse país?

I like the fast pace of life and the various sub-cultures.

Gosto do ritmo acelerado da vida e das várias subculturas.

How many citizens are there in that country?

Quantos cidadãos existem nesse país?
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The current population of the United States of America was over 324

million in 2016, which accounts for 4.3% of the total world

population.

A população atual dos Estados Unidos da América era superior a 324

milhões em 2016, o que representa 4,3% da população mundial total.

What language do people there speak?

Que idioma as pessoas falam lá?

The national language is English, but many people also speak

Spanish, French, German, and Chinese.

O idioma nacional é o inglês, mas muitas pessoas também falam

espanhol, francês, alemão e chinês.

Do you want to go back there again?

Deseja voltar para lá de novo?

Sure.

Claro.

Why do people like to travel abroad?

Por que as pessoas gostam de viajar para o exterior?

They just want to discover new places, learn new cultures and

maybe speak new languages.

Eles só querem descobrir novos lugares, aprender novas culturas e

talvez falar novos idiomas. 
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Have you ever travelled abroad? If yes, what __________ was it?

Yes, I have. I traveled to the USA last _______  ______ my family.

____________ is that country located?

The USA is located ___________ North America.

What is it famous for?

The USA is known for its cultural achievements and landmarks.

What are the special _______ and drinks of that __________?

_______   ______ many. They are known for fast food, dairy, and

many beverages.

What __________ you ____________ about that country?

I like the fast pace of ___________ and the various sub-cultures.

How many cities _________    __________ in that country?

The current population of the United States of America _________

over 324 million in 2016, which accounts for 4.3% of the total ______

population.

What language do people there ________________?

The national language is English, _______ many ___________

also speak Spanish, French, German, and Chinese.

Do you _____________ to go back there again?      Sure.

________ do people like to __________ abroad?

They just want to discover new __________, learn new cultures

and maybe speak new languages.

Fill in the blanks
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Famous

Landmarks Ordinary Special Fast food

Dairy Citizen To account To speak

Beverages Pace Slow Old / New

To go back To learn MaybeLanguage



Você é uma pessoa comum?

___________________________________________

Nós não visitamos todos os pontos turísticos. Foi rápido!

___________________________________________

Maria é famosa no Brasil. Ela é especial.

___________________________________________

Sou sempre a última pessoa a saber?

___________________________________________

Não como laticínio, desculpe.

___________________________________________

A velociadade da música está lenta?

___________________________________________

Amamos viajar!

___________________________________________

Ela está voltando para o país dela?

___________________________________________

Nós não aprendemos nada novo.

___________________________________________

Talvez eu vá à festa.

___________________________________________

Eles sabem falar japonês?

___________________________________________

Você é um cidadão brasileiro?

___________________________________________

Translate 
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Os Ordinal Numbers indicam a ordem ou lugar do ser numa

determinada série.

À exceção de first (primeiro), second (segundo), third (terceiro)

e os números que os contêm em sua grafia, os números ordinais

são formados com a adição do sufixo -th.

A abreviação dos Ordinal Numbers é feita acrescentando-se ao

número as duas últimas letras de sua forma extensa. Por exemplo:
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NÚMEROS ORDINAIS

Abreviação Por extenso

1st
2nd
3rd
4th
5th
9th
12th
21th
30th
50th
62nd
73rd
85th
99th
133th
518th

first
second
third
fourth
fifth
ninth
twelfth
twenty-first
thirtieth
fiftieth
sixty-second
seventy-third
eighty-fifth
ninety-ninth
(one/a) hundred and thirty-third
five hundred and eighteenth
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Na grafia da abreviação, as duas últimas letras podem ser elevadas:

first - 1
second - 2
third - 3
fourth - 4
twenty-first - 21
thirty-second - 32
forty-third - 43

fifty-fourth - 54th
sixtieth - 60th
(one/a) hundredth - 100th
(one/a) hundred and first - 101st
(one/a) thousandth - 1.000th
(one/a)millionth - 1.000.000th
(one/a)billionth - 1.000.000.000th

st

st

nd

nd

rd

rd

th

Quando lemos ou escrevemos por extenso os números ordinais em
português, tanto na dezena quanto na centena e no milhar, todos os
algarismos vão para a forma ordinal. No inglês, no entanto, apenas o
último algarismo vai para a forma ordinal:

21º - vigésimo primeiro = 21st - twenty-first
72º - septuagésimo segundo = 72nd - seventy-second
167º - centésimo sexagésimo sétimo
= 167th - one hundred and sixty-seventh

Repare que, nos números ordinais acima de 100, o uso da conjunção
and segue as mesmas regras dos cardinais:
205th – two hundred and fifth
440th – four hundred and fortieth

NÚMEROS ORDINAIS EM DATAS - ORDINAL NUMBERS IN DATES

Uma mesma data pode ser expressa de diversas maneiras. 
Por exemplo, a data 13 de maio pode ser escrita das seguintes
formas: May 13 / May 13th / 13 May / 13th May

O modo como se fala é geralmente May the thirteenth ou The
thirteen of May. Entretanto, no inglês americano, também é possível
dizer May thirteen.
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VOCABULARY REVIEW / CONVERSATION



ESCREVA 15 FRASES ABAIXO USANDO O VOCABULÁRIO QUE VOCÊ
APRENDEU:

Beginner

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. _________________________________________

11. _________________________________________

12. _________________________________________

13. _________________________________________

14. _________________________________________

15. _________________________________________

VOCABULARY REVIEW / WRITING
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Unit 9

PARTIES
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On what occasions do people in your country celebrate parties?
There are many occasions when people throw parties such as New Year’s

eve, wedding engagments, family reunions, birthdays, etc, but sometimes

people hold parties just when they meet up and want to have something

fun to do.

Are you a party animal?
Yes, I am. I’m crazy about going to parties. I love meeting friends, drinking,

and talking.

When do parties often start and finish?
It depends on what kind of party it is. I believe the perfect time to have a

party is in the evening, from 8-11 pm.

Where are the parties thrown?
They are held inside or outside. Some formal events like weddings /

housewarmings are organized inside while others like family reunions and

birthdays may be held outside.

What do you usually wear when you come to a party?
I often wear casual clothes like a T-shirt and jeans if I go to informal

parties, and a dress for formal ones.

What do people do in the parties you attended?
At the party, people talk, eat and drink together. Some go there to find

business opportunities and new partners.

Do you enjoy drinking alcohol at the parties?
Yes, a little beer can cheer me up.

Do people have to bring anything to the party?
It’s not required, but sometimes visitors bring some gifts to show their love

for the host.

Why do people, especially the youth, love going to parties?
It’s just a good way for them to chill out after a long day.

Parties
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On what occasions do people in your country celebrate parties?
Em que ocasiões as pessoas do seu país celebram festas?
There are many occasions when people throw parties such as New
Year’s eve, wedding engagements, family reunions, birthdays, etc,
but sometimes people hold parties just when they meet up and
want to have something fun to do.
Há muitas ocasiões em que as pessoas organizam festas como
véspera de Ano Novo, compromissos de casamento, reuniões de
família, aniversários, etc., mas às vezes as pessoas fazem festas
justamente quando se reúnem e querem ter algo divertido para
fazer.
Are you a party animal?
Você é um “louco” por festas?
Yes, I am. I’m crazy about going to parties. I love meeting friends,
drinking, and talking.
Sim, eu sou. Eu sou louco por ir a festas. Adoro encontrar amigos,
beber e conversar.
When do parties often start and finish?
Quando as festas geralmente começam e terminam?
It depends on what kind of party it is. I believe the perfect time to
have a party is in the evening, from 8-11 pm.
Depende de que tipo de festa é. Acredito que o momento perfeito
para uma festa é à noite, das 20 às 23 horas.
Where are the parties thrown?
Onde são realizadas as festas?
They are held inside or outside. Some formal events like weddings /
housewarmings are organized inside while others like family
reunions and birthdays may be held outside.
Eles são mantidos dentro ou fora. Alguns eventos formais, como
casamentos / festas domésticas, são organizados no interior,
enquanto outros, como reuniões familiares e aniversários, podem ser
realizados fora. 
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What do you usually wear when you come to a party?
O que você costuma vestir quando vai a uma festa?
I often wear casual clothes like a T-shirt and jeans if I go to informal
parties, and a dress for formal ones.
Costumo usar roupas casuais, como uma camiseta e jeans, se eu
vou a festas informais e um vestido formal.
What do people do in the parties you attended?
O que as pessoas fazem nas festas em que você participou?
At the party, people talk, eat and drink together. Some go there to
find business opportunities and new partners.
Na festa, as pessoas conversam, comem e bebem juntas. Alguns vão
lá para encontrar oportunidades de negócios e novos parceiros.
Do you enjoy drinking alcohol at the parties?
Você gosta de beber álcool nas festas?
Yes, a little beer can cheer me up.
Sim, um pouco de cerveja pode me animar.
Do people have to bring anything to the party?
As pessoas têm que trazer alguma coisa para a festa?
It’s not required, but sometimes visitors bring some gifts to show
their love for the host.
Não é obrigatório, mas às vezes os visitantes trazem alguns
presentes para mostrar seu amor pelo anfitrião.
Why do people, especially the youth, love going to parties?
Por que as pessoas, especialmente os jovens, adoram ir a festas?
It’s just a good way for them to chill out after a long day.
É apenas uma boa maneira de relaxar depois de um longo dia.
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On what occasions do ____________ in your ____________

celebrate parties?

__________    __________  many occasions when people

throw parties such as New Year’s eve, wedding engagements, family

reunions, birthdays, etc, but sometimes people hold parties just when

they meet up and want to have something fun to do.

_____________ you a party animal?

Yes, I am. I’m crazy about going to parties. I love _____________

friends, drinking, and talking.

When do parties often start and finish?

It depends on what __________ of party it is. I believe the perfect

time to have a party is in the evening, from 8-11 pm.

____________ are the parties thrown?

They are held inside or outside. ___________ formal events like

weddings/housewarmings are organized inside while others like

family reunions and birthdays may be held outside.

What do you _____________ wear when you come to a party?

I often wear casual clothes like a T-shirt and jeans if I __________

to informal parties, and a dress for formal ones.

What ________ people ________ in the parties you attended?

At the party, people talk, ________ and _________ together.

Some go there to find business opportunities and ______ partners.

Fill in the blanks
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_____________ you enjoy drinking alcohol at the parties?

Yes, a little beer ________________ cheer me up.

Do people ________________ to bring anything to the party?

It’s not required, but _______________ visitors bring some gifts

to show their love for the host.

________ do people, especially the youth, love going to parties?

__________ just a good way for them to chill out after a long day.
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Vocês lançaram a nossa bola?

___________________________________________

Nós não somos loucos.

___________________________________________

Paízes tal como o Brasil tem muitas árvores.

___________________________________________

Somos todos pessoas imperfeitas.

___________________________________________

Ela vai aquele evento formal?

___________________________________________

Eu não terminei de conversar com sua mãe.

___________________________________________

João depende de nós essa manhã.

___________________________________________

Começou a festa?

___________________________________________

Translate 



VOCABULARY

Party Such as To celebrate
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To throw

Fun To hold Crazy To talk

To start To finish Perfect To depend

Imperfect Evening Morning Afternoon

Formal Event WhileInformal



O que você vai vestir amanhã?

___________________________________________

Você pode vir aqui por favor?

___________________________________________

As olimpíadas não foram realizadas na Argentina esse ano.

___________________________________________

Eu não posso fequentar a reunião da noite. Desculpe.

___________________________________________

Elas vão te animar! Você vai ver!

___________________________________________

Eu achei meu boné ontem!

___________________________________________

Sua blusa é linda!

___________________________________________

Você não está sozinho! Eu sou seu parceiro!

___________________________________________

Translate 
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VOCABULARY

To be held To wear To come
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To attend

Jeans T-shirt Cap Together

Alone To find Partner To enjoy

Before After To require To chill out

Way Host / Hostess To showTo cheer up



Você pode trazer minhas calças jeans?

___________________________________________

Relaxa! Nós estamos na praia!

___________________________________________

Eu não posso te mostrar o que aconteceu antes da festa.

___________________________________________

Ela é a anfitriã?

___________________________________________

Esse não é o jeito certo!

___________________________________________

O hospedeiro exige que você traga sua mala.

___________________________________________

Depois de você. - Obrigada!

___________________________________________

Translate 
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Quando falamos em voz ativa e voz passiva, estamos nos referindo à

estrutura de frases (ordem das palavras).

Frases na active voice (voz ativa) são aquelas em que o sujeito que

pratica a ação está em evidência, já em frases na passive voice

(voz passiva), o objeto que recebe a ação é que está em evidência.

Para compreender melhor a língua inglesa, é necessário conhecer os

dois tipos de vozes e suas respectivas construções.

Para começar, observe os exemplos abaixo:

ACTIVE VOICE

Julia bought the new Game of Thrones book.

(Julia comprou o novo livro de Game of the Thrones.)

PASSIVE VOICE

The new Game of Thrones book was bought by Julia.

(O novo livro de Game of the Thrones foi comprado por Julia.)

A estrutura das frases na voz ativa é a mais comum, a primeira que

aprendemos, a mais clara e a que mais usamos diariamente.

QUEM FAZ A AÇÃO + VERBO + OBJETO QUE RECEBE A AÇÃO

Julia + bought + the new Game of the Thrones book

VOZ PASSIVA E VOZ ATIVA 
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Já a estrutura das frases na voz passiva não é tão comum na

linguagem cotidiana. Ainda assim, é muito importante  saber

construir frases na voz passiva para conseguir adquirir fluência ao

longo do aprendizado da língua. Observe:

OBJETO QUE RECEBE A AÇÃO + VERBO TO BE (no mesmo tempo da

frase na voz ativa) + PAST PARTICIPLE (use o verbo principal da voz

ativa no particípio, a forma da terceira coluna da tabela de verbos)

+ PREPOSIÇÃO ‘BY’ + QUEM FAZ A AÇÃO

The new Game of the Thrones book + was + bought + by + Julia

“Estou em dúvida, quando usar a passive voice?”

Usamos a passive voice quando a pessoa que pratica a ação é

desconhecida ou não é relevante ao tipo de informação que

queremos passar. Você quer dar ênfase à ação, não à pessoa. Veja:

EXEMPLO:

The eclipse can be observed tonight.

(O eclipse pode ser observado hoje à noite.)

A new shopping mall was built near our school.

(Um novo shopping foi construído perto da nossa escola.)

Passe as frases abaixo, que estão na active voice, para a passive

voice. Lembre-se de usar o tempo do verbo principal da voz ativa no

verbo to be da voz passiva:
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1. Marco repaired the car.

____________________________________________

2. John will make a great dinner tonight.

____________________________________________

3. Every day Claire reads the newspaper.

____________________________________________

4. The professor gave the books to the students.

____________________________________________

5. Right now, Margaret is writing an e-mail.

____________________________________________

EXERCISE
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https://youtu.be/R1s8GBAS88k
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ESCREVA 15 FRASES ABAIXO USANDO O VOCABULÁRIO QUE VOCÊ
APRENDEU:

Beginner

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. _________________________________________

11. _________________________________________

12. _________________________________________

13. _________________________________________

14. _________________________________________

15. _________________________________________

VOCABULARY REVIEW / WRITING
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Unit 10

ENGLISH    X
PORTUGUESE
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English x Portuguese

PRONÚNCIA
Nossa pronúncia é silabada, reproduzimos as palavras por sua
separação silábica que, invariavelmente, terminam com uma vogal.
A pronúncia em inglês não é assim, e isso pode causar um certo
estranhamento no começo.

É perfeitamente comum uma palavra em inglês terminar a
pronúncia com uma consoante (tente pronunciar “head” sem
colocar um “i” ou um “e” depois do “d” no final!). Aliás, brasileiros
também têm sons de vogais no começo de todas as palavras e, em
inglês, nem sempre temos: “school” é um belo exemplo, o “s” tem som
só de “s” mesmo.

No fim das palavras, faz toda diferença o som de N ou de M. Fica
bem claro com a dupla “sum” (soma) e “sun” (sol) – são palavras
com pronúncias e significados totalmente diferentes.

Outra questão a pontuar é a diferença de palavras que soam
similares, mas têm a pronúncia de vogal longa ou curta, por
exemplo: rich (“i” como vogal curta) x reach (ea com som de i como
vogal longa), bitch (“i” como vogal curta) x beach (ea com som de i
como vogal longa).
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ALFABETO
Nosso alfabeto é praticamente igual, mas eles realmente usam as
letras K, W e Y em palavras comuns, ao contrário do português, que
mantém essas letras em estrangeirismos e nomes próprios. Além
disso, o inglês não tem, originalmente, nem acentos nem o ç ou
trema (que nós, agora, também não temos mais).



Uma boa forma de perceber mais a musicalidade e o tipo de
pronúncia do inglês é se cercar do idioma, está bem? Músicas,
seriados, prática com colegas, filmes… Ouça bastante e tente imitar!

USO DE VERBOS 

A maioria dos tempos verbais é igual. Aliás, há até menos variáveis
na maioria dos casos. Porém, o problema se mostra quando é algo
que não temos:

Verbos auxiliares: as perguntas em inglês não são apenas
delimitadas por entonação, mas também pela construção de um
verbo auxiliar antes do sujeito – e nós, no Brasil, não temos verbos
auxiliares. O mesmo vale para as negativas – elas se formam com
os auxiliares, não apenas com a palavra não.

Ex.) Afirmativa: She likes ice cream. |
Negativa: She doesn’t like ice cream. |
Interrogativa / Pergunta: Does she like ice cream? |
Respostas: Yes, she does / No, she doesn't.

Present Perfect: este tempo verbal é um dos poucos que não têm
equivalente em português, e um dos motivos pelos quais a gente
recomenda NUNCA traduzir – afinal, causa confusão. Ele se refere a
algo que começou no passado e continua até hoje, nem que seja em
forma de influência.

Uso de “ing”: nem todo verbo em inglês pode ser acompanhado de
“ing” (nosso “ndo”, o gerúndio). Porque algumas ações são pontuais
– alguns exemplos são “know”, “love”, “understand”. Sempre tem
sujeito em inglês, o verbo nunca está sozinho. Repare o caso de
“choveu” em inglês: it rained.
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ORDEM DAS PALAVRAS 
A estrutura básica das frases é muito similar, só que gente faz uma
mistureba e se entende. Inglês nem sempre é tão flexível com a
ordem das palavras.

Advérbios, por exemplo, têm lugares fixos nas frases: no começo,
no fim, antes do verbo de ação ou após o verbo to be. E só!
E quando falamos de adjetivos, a coisa fica ainda mais diferente:
eles vêm ANTES das palavras – a casa bonita vira beautiful house.
E isso é regra, não estilo, está bem?

GÊNEROS  
A maioria dos nomes de coisas (substantivos) e das qualificações
(adjetivos) em inglês não têm gênero (feminino ou masculino), ou
seja, vale tanto para homem, quanto para mulher.

Exemplos de substantivos: teacher (professor/a), police officer
(policial), pilot (piloto/a), doctor (médico/a), lawyer (advogado/a).

Exemplos de adjetivos: intelligent (inteligente), tall (alto/a), fast
(rápido/a), cheap (barato/a), absurd (absurdo/a).

ADJETIVOS  
A gente já comentou duas coisas de adjetivos que divergem do
português: eles NÃO têm gênero (feminino ou masculino) e,
se acompanham o substantivo, precisam estar na frente dele
(yellow flower, por exemplo, é flor amarela).
Vamos um passo além!
Adjetivos não apenas não têm gênero, como não flexionam também
entre plural e singular: one nice place, two nice places.
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PRONOMES POSSESSIVOS
Aqui no Brasil, quase tudo que não é “meu” vira “seu”, né? Se é dele,
“seu livro”. Se é dela, “seu caderno”. Se é de “você”, é “seu” também.
Em inglês, a regra é clara: “your” é só de “you”. “His” para o que for
de “he”, e “her” para o que for de “she”:
She is taking her bike.
He is talking with his friend.
You got your car right there.
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