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INTRODUÇÃO 

 

Bem, para começar, você sabe o porquê da língua inglesa ser tão falada no mundo inteiro? Let’s discover! 

A LÍNGUA INGLESA NO MUNDO - ENGLISH AROUND THE WORLD 

* Após o texto em inglês, confira a versão em português. 

Useful terms for types of languages: 

- Native - the language you learned at home with your family when you were small. 

- Official - the language that is used in official documents, spoken on the radio and on television. 

- Second language - language you learn because you have to live in the country where the language is spoken. 

- Foreign language - languages spoken abroad, a language you can choose to study at school. 

 Some facts about the Language 

Non native-speakers of the language now outnumber native speakers 3 to 1. 

    English is spoken as first language by more than 370 million people throughout the world, and is used as a 

second language by as many, if not more. One in five of the world's population speaks English with some 

degree of competence. It is an official or semi-official language in over 70 countries, and it plays a significant 

role in many more. English is not just one standard language, but can be thought of as a "family", which 

includes many different varieties. The map below shows where English and its varieties are spoken nowadays:  

    Within a decade, 2 billion people will be studying English and about half the world — about 3 million people 

— will speak it. Non-native speakers of the language now outnumber native speakers 3 to 1, according to 

English language expert David Crystal. He recognizes that there is never before been a language that's been 

spoken by more people as a second language than a first. In Asia alone, the number of English-users has topped 

350 million — roughly the combined populations of the United States, Britain and Canada. There are more 

Chinese children studying English — about 100 million — than there are Britons.    

 What people use English for 

     The massive English-learning industry in India alone is a $100 million-per year business. It's the front line of a 

global revolution in which hundreds of millions of people are learning English, the planet's language for almost 

every kind of transaction. English is the main language of commerce, technology, communication, science, 

academic conferences, business, entertainment, airports and air-traffic control, diplomacy, radio, newspapers, 

books, sports, tourism, international competitions, pop music advertising etc. — and, increasingly, 

empowerment. 

     Over two-thirds of the world's scientists read in English. Three quarters of the world's mail is written in 

English. Eighty per cent of the world's electronically stored information is in English. Of the estimated forty 

million users of the Internet, some eighty per cent communicate in English, but this is expected to decrease to 

forty per cent as speakers of other languages get online. 

 Some types of new Englishes 



4 

 

     The new English-speakers aren't just passively absorbing the language. They are shaping it, arising an 

interesting event: the blend of two names of languages in one, which forms a new name for that new language. 

This blending is called portmanteau. Some examples of portmanteaus from names of languages are: 

Englog (or Enggalog)= English + Taglog (spoken in the Philippines) 

Japlish = Japanese + English 

Hinglish = Hindi + English 

Spanglish = Spanish + English 

 What about the Future? 

     All languages are works in progress. But English's globalization, unprecedent in the history of languages, will 

revolutionize it in ways we can only begin to imagine. In the future, suggests David Crystal, there could be a tri-

English world one in which you could speak a local English-based dialect at home, a national variety at work or 

school, and international Standard English to talk to foreigners. With native speakers, a shrinking minority of 

the world's Anglophones, there's a growing sense that students should stop trying to emulate Brighton or 

Boston English, and embrace their own local versions. Researchers are starting to study non-native speakers' 

"mistakes", as "She look very sad," for example — as structured grammars. In a generation's time, teachers 

might no longer be correcting students for saying "a book who" or "a person which." 

[Tradução do texto acima:] 

 Alguns fatos sobre a língua 

A quantidade de falantes não nativos da língua ultrapassa a de nativos numa proporção de 3 para 1. 

     Mais de 370 milhões de pessoas ao redor do mundo têm a Língua Inglesa como primeira língua; e tantas 

pessoas a utilizam como segunda língua quanto as que a utilizam como primeira língua, senão mais. Uma a 

cada 5 populações mundias fala inglês com algum grau de competência. Trata-se de uma língua oficial ou com 

status de quase oficial em mais de 70 países, desempenhando um papel significante em muitos outros. O Inglês 

não é somente língua padrão, mas pode ser pensado como uma "família", que inclui muitas variedades 

distintas. O mapa abaixo mostra onde o inglês e suas variedades são falados hoje em dia: (ver figura já 

apresentada acima). 

     Estima-se que dentro de uma década, 2 bilhões de pessoas estarão estudando inglês e cerca da metade do 

mundo — por volta de 3 milhões de pessoas — o falarão. A quantidade de falantes não nativos da língua já 

ultrapassa a de nativos numa proporção de 3 para 1, segundo o especialista em línguas David Crystal. Ele 

reconhece que nunca antes na história existiu uma língua que seja falada por mais pessoas como segunda 

língua que como primeira. Somente na Ásia, o número de usuários do Inglês alcançou 350 milhões — quase o 

equivalente às populações dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá juntas. Existem atualmente mais 

crianças chinesas estudando inglês — cerca de 100 milhões — do que britânicas. 

 

 Para que o inglês é usado? 

   Somente na Índia, a indústria do aprendizado de Inglês em massa consiste num negócio de cem milhões de 

dólares por ano. Trata-se da linha de frente de uma revolução global em que centenas de milhões de pessoas 

aprendem o inglês, a língua planetária para quase tudo que é tipo de transação. O inglês é a principal língua do 

comércio, tecnologia, comunicação, ciência, conferências acadêmicas, negócios, entretenimento, aeroportos e 
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controle de tráfego aéreo, diplomacia, rádio, jornais, livros, esportes, turismo, competições internacionais, 

música pop, propaganda etc — e, cada vez mais, do apoderamento. 

     Mais de dois terços dos cientistas do mundo lêem em Inglês. Três quartos da correspondência mundial são 

escritos em inglês. Oitenta por cento das informações mundiais armazenadas por vias eletrônicas são em 

inglês. Dos aproximados quarenta milhões de usuários da internet, algo em torno de oitenta por cento se 

comunica em inglês, mas estima-se que esse valor diminua para quarenta por cento à medida que falantes de 

outras línguas tiverem acesso à internet. 

Alguns tipos de novos "Ingleses": 

     Os novos falantes de inglês não estão somente absorvendo de maneira passiva a língua. Eles estão 

moldando-a, dando origem a um evento interessante: a fusão de dois nomes de línguas em um só, o que forma 

um novo nome para aquela nova língua. Esta fusão é chamada de Palavra-valise ou portmanteau.  Alguns 

exemplos de palavras-valise de nomes de línguas são: 

Englog (ou Enggalog) = English + Taglog (falado nas Filipinas) 

Japlish = Japanese + English 

Hinglish = Hindi + English 

Spanglish = Spanish + English 

E quanto ao futuro?  

     Todas as línguas são obras inacabadas. A globalização do inglês, no entanto, algo sem precedentes na 

história das línguas, revolucionará a história de uma maneira a qual só estamos começando a imaginar. No 

futuro, sugere David Crystal, poderá existir um mundo com três línguas inglesas, onde você falaria um dialeto 

local baseado no inglês em casa, uma variedade nacional no trabalho ou na escola, um Inglês Padrão 

internacional para se comunicar com estrangeiros. Entre os falantes nativos, grupo de anglófonos no mundo 

cada vez menor, há uma crescente noção de que os estudantes devem parar de tentar imitar o inglês de 

Brighton ou Boston, e abraçar suas versões locais próprias. Pesquisadores começam a estudar os "erros" de 

falantes não nativos, como "She look very sad" (a não conjugação do verbo para "looks", de acordo com o 

sujeito), por exemplo, confome pedem as gramáticas estruturadas. Num período de uma geração, os 

professores talvez não irão mais corrigir os alunos por falarem "a book who" (um livro quem) ou a "person 

which" (which, para a gramática do inglês, é aceitável somente para relacionar coisas e conceitos, e não 

pessoas). 

Adapted from / Adaptado de: 

— The Oxford Advanced Learners Dictionary (7th edition — 2005); 

— "Not the Queen's English"; Newsweek article from the magazine issue dated Mar 7, 2005 

(http://www.newsweek.com/id/49079/page/1) 

— British Council (http://www.britishcouncil.org/new/). 

- Source: Wikipedia, the free Encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page) 

 

 

http://www.britishcouncil.org/new/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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Você gosta de estudar pela internet? Seguem abaixo algumas dicas de sites que você poderá 

acessar, a fim de complementar o seu aprendizado na língua inglesa, ajudando-o a fixar melhor 

os conteúdos trabalhados em sala de aula pelo seu professor, sanar dúvidas, ampliar 

conhecimento. 

 Com certeza, a internet pode vir a ser uma excelente ferramenta na busca do conhecimento. 

Para tanto, você precisa usá-la com sabedoria, discernimento, responsabilidade e muito bom 

senso. Pense nisso!  

 Introductions: http://www.esl-lab.com/tc1/tc1.htm 

 On-line English Grammar:  http//www.edunet.com/English/grammar/index.cfm 

 ESL –listening comprehension: http://www.esl-lab.com/index.htm 

 Listening and reading: http://.eltpodcast.com/ 

 BBC  Online Homepage: http://www.bbc.co.uk/ 

 

http://www.esl-lab.com/tc1/tc1.htm
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://.eltpodcast.com/
http://www.bbc.co.uk/
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UNIDADE 1 
Vamos conhecer uma menininha chamada Ruthie? Enquanto passeava com o seu avô ela encontrou--se com 
uma coleguinha e as duas conversaram. Que tal descobrirmos sobre o que falavam! Seu avô também ficou 
curioso... 

 

Fonte: http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/20130520obh.html   

Ruthie wore a red blouse.  She’s short and she has black and short hair.                                                                                 

 
Com base na tirinha acima responda as perguntas abaixo: 
 
1) A menina com quem Ruthie (figura 1) se encontrou a caminho de seu passeio com o avô, lhe diz que  ela 

(Ruthie) lhe parece familiar. A frase que ela emprega, a fim de expressar essa ideia é: 

a) You look kind of familiar. 

b) I didn’t recognize you at first. 

c) It’s the first time we saw each other without our dogs. 

d) I don’t know grandpa. 

 

2) A menina que conversou com Ruthie disse-lhe que não a reconheceu num primeiro momento. Essa ideia é 

expressa através de qual frase na tirinha? 

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

3) Retire da tirinha uma frase na forma negativa do simple present (presente do indicativo). 

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

4) Há na tirinha, também uma frase na negativa no simple past (pretérito perfeito). Transcreva-a abaixo. 

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Você conhece a tirinha da Ruthie? Não? Pesquise então na Internet: 

 Quem criou a personagem? 

 Ruthie já existe há quanto tempo? Qual é a sua idade? 

 Quem são seus pais? Ela tem irmãos? 

 Descreva sua personalidade. 

 Exponha sua pesquisa no mural da sua escola.  

 Let’s surf the net! Go ahead... Enjoy yourself! 

http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/20130520obh.html
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FONTE: http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/20130519obh.html 

Leia a tirinha acima e faça o que se pede: 

1) Na tirinha o verbo comprar é utilizado duas vezes: no presente do indicativo (simple present) e no pretérito 

perfeito (past  simple). Procure-os e os escreva nos dois tempos verbais. 

- ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pesquisa 

 1ª etapa: 

 Pesquise e selecione na Internet uma tirinha da Ruthie e faça a tradução para Português.  

 Imprima duas cópias da tirinha original (inglês). Separe uma cópia e apague as palavras dos balõezinhos. Em 

seguida, escreva a tradução em Português. Caso goste de desenhar, construa você mesmo sua tirinha escrevendo a 

sua tradução.   

 Cole as duas tirinhas; a original (inglês) e a sua traduzida (português) numa folha de papel cartolina . Depois 

exponha no mural afixado na parede de sua sala de aula.  

 2ª etapa: 

 Após a leitura de algumas tirinhas da Ruthie, descreva em inglês,  suas características físicas (What she looks like) e 

as características  de sua personalidade (How she looks like).  

Obs.:  Escreva as perguntas e as respostas.  Caso tenha dúvidas, consulte a Internet ou pergunte a sua professora. 

 Divirta-se! Há várias tirinhas divertidas da pequena Ruthie.  

http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/20130519obh.html
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O menino ficou surpreso com o que viu dentro do micro-ondas e mais ainda com a reação de sua mãe. Vamos, 

então descobrir o porquê de tantas surpresas? O que aconteceu que provocou tais atitudes? Mãos à obra! 

Leia a tirinha abaixo e responda as questões: 

 

FONTE: http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/20130522obh.html 

1) O menino fez uma pergunta no passado (simple past) para a sua mãe. Transcreva-a abaixo: 

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

2) O verbo kill é regular ou irregular? Pesquise e escreva abaixo a forma de passado desse verbo. 

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO 

 Nuke – atacar 
 Kill - matar 

Você sabe como fazemos perguntas no passado (pretérito 

perfeito) em inglês? 

Temos que usar um verbo auxiliar (did) antes do sujeito da 

frase. Nessa forma (interrogativa), o verbo principal deverá 

sempre ser colocado no infinitivo. 

 Tarefa: Conjugar o verbo nuke na forma 

interrogativa com todas as pessoas. 

 E quanto à forma negativa no passado? Vamos 

pesquisar na Internet e descobrir como conjugar o 

verbo nuke na negativa? Ao trabalho... Let’s work, 

then! 

Mais sugestões de sites para estudo e consultas. Let’s surf... 

 http://www.edulinks.com.br/Ingles/index.shtml 

 http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/ 
 http://www.sacred-texts.com/ (huge resource) 

 http://www.magictails.com/creationlinks.html 

 http://www.chlive.org/pbeck/eastlibrary/MYTHOLOGY.htm 

 http://www.angelfire.com/ma3/mythology/worldtalesindex.html 

 

http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/20130522obh.html
http://www.edulinks.com.br/Ingles/index.shtml
http://www.azcentral.com/thingstodo/comics/
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Um mapa mental é um diagrama que se elabora para representar ideias, tarefas 

ou outros conceitos que se encontram relacionados com uma palavra chave ou 

uma ideia central, e cujas informações relacionadas em si são irradiadas (em seu 

redor). 

Eles são úteis não apenas para “decorar matéria”, mas para registrar de forma 

inteligente e que permita revisões ultrarrápidas de assuntos compreendidos em 

forma de resumos, que sintetizam o entendimento das matérias.  

Conceito.de/mapa-mental 

PT.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental 

 

 

Vamos montar um Mapa Mental? Ops! A propósito, você já ouviu falar de mapas mentais? Não?! Então, que tal 

conhecermos? Leia com atenção a definição abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Observe  este mapa mental explicando o tempo verbal Simple past. Vamos estudá-lo com atenção?  
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Vamos preencher os espaços abaixo? Consulte o mapa mental acima, caso tenha dúvidas, all right? Let’s go on 

studying  later. If we don’t practice, we can’t keep it in our mind! We have to “work” hard to improve, to grow 

up… 

                   

 Que tal assistirmos um filme? Qual!? “Billy Elliot”. Vamos explorar a pronúncia e as expressões usadas 

pelos jovens britânicos. 

Introdução 

Billy Elliot é um garoto inglês, morador de um bairro operário, que acaba se descobrindo encantado pelo 

mundo da dança. Ele precisa enfrentar, porém, a oposição do pai, para quem é impensável ver seu filho 

praticando uma atividade tipicamente feminina.  A temática do filme nos permite trabalhar o vocabulário 

referente a diferenças e semelhanças culturais e à tolerância.  Além disso, por ser uma produção britânica, 

possibilita colocá-lo em contato com uma pronúncia diferente da americana, com as quais você certamente 

está mais acostumado.  

Objetivo  

Vamos trabalhar a conjugação de verbos nos tempos passados (a piece of cake for you now, don’t you think 

so?) e vocabulário relacionado a diferenças na vida de meninos e meninas.  

Conteúdos  

Vocabulário relacionado ao dia a dia e aos desejos de garotos e garotas, passado simples e contínuo, used to, 

estruturas de frases argumentativas e comparativas e pronúncia.  

 1ª Atividade 

Monte uma lista separando coisas que só meninos ou só meninas podem fazer. Assita o filme. Você pode 

conseguí-lo na internet ou em alguma locadora de vídeo. Enquanto assiste, pense sobre o caso de Billy. 

Observe as características da pronúncia. Após ver o filme escreva sobre o que compreendeu. Aprendeu algum 

verbo novo no passado? Registre! 

Adaptado: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/billy-elliot-explore-pronuncia-expressoes-usadas-

pelos-jovens-britanicos-640292.shtml 

-  

Para colocarmos um verbo regular no passado 
acrescentamos a terminação ----------- 

work                  worked              

stay                ------------ 

start             -------------- 

 

Verbos terminados em "e" 
acrescenta-se apenas------------. 

dance             danced 

         Verbos terminados em "y" 
precedido de consoante, retira-se 

"y" e acrescenta-se IED 

marry                           married 

  Verbos terminados em consoante 
precedidos de uma só 

vogal, dobra-se a última  consoante 
caso seja a sílaba tônica. 

PAST SIMPLE 

(REGULAR VERBS) 

- I wash my car every day. (present 
simple 

- I washed my car yesterday. (past 
simple) 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/billy-elliot-explore-pronuncia-expressoes-usadas-pelos-jovens-britanicos-640292.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/billy-elliot-explore-pronuncia-expressoes-usadas-pelos-jovens-britanicos-640292.shtml
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● ● ● 

Você deve estar curioso e ao mesmo tempo ansioso para criar o seu 

próprio mapa mental, não? Ele é muito útil e prático. Disponibiliza 

vários recursos para criar mapas bem diferentes (efeitos visuais, 

símbolos, desenhos). Podemos usá-lo, na hora de estudar, podendo 

fixar melhor o conteúdo ou para fazer resumos do que foi 

apreendido. Nesse momento, teremos a oportunidade de perceber 

se conseguimos compreender o conteúdo que foi trabalhado na 

unidade. Ganharemos mais confiança na hora de fazermos um teste 

ou uma prova.  

 

Agora é a sua vez. Monte o seu próprio mapa mental. Darei dicas de 

sites na Internet para você construir um Mapa Conceitual sobre o 

Simple Past. Escreva frases na afirmativa, interrogativa e negativa. 

Procure ilustrá-las inserindo figuras da Internet e quaisquer outros 

recursos visuais. Capriche!  

Do your Best! Always... 

 Sugestões de programas (softwares):  

- FreeMind é um programa útil para quem procura um meio 

efetivo de armazenar e organizar ideias. 

- WWW.easymapper.com.br  - é um sofware Windows para 

elaborar mapas mentais. 

 

Criou o seu Mapa mental? Excelente! Vamos compartilhá-lo com os 

colegas? Imprima-o numa folha de papel ofício e exponha-o no 

mural de sua escola. Todos vão aprender se divertindo at the same 

time! Fantastic! 

Let’s have fun, then! 

 

● ● ● 

 

http://www.easymapper.com.br/
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Será que você já conseguiu entender o Past simple? Já consegue utilizá-lo corretamente? Let’s check then.  

Leia com atenção e complete com as informações que estão faltando. 

PAST SIMPLE 

Regular verbs x irregular verbs 

 

 REGULAR VERBS: São aqueles que apresentam a terminação -------------------. 
                                                                                                                  ed / ing 

 Live        -     lived                                
 Call       -       ----------- 
 Kill        -       ----------- 
 open     -      ---------- 

 IRREGULAR VERBS: São aqueles que ------------------- -----------------uma regra. 
                                                                     Seguem / não seguem uma regra  

 
 Have     -          had 
 Go         -          ---------------- 
 See       -           ---------------- 
 Buy       -           ---------------- 

 

 AFFIRMATIVE FORM:      Jodie went to the cinema yesterday. 
 INTERROGATIVE FORM: Did Jodie go to the cinema yesterday? 
 NEGATIVE FORM:            Jodie didn’t go to the cinema yesterday. 

 
 Podemos observar que, nas formas interrogativas e negativas usamos o auxiliar e o verbo 

principal fica no -----------------------. 

Adaptado do livro: It’s a new way 4. 

Minha amiga Mary Miller e sua família decidiram passar as férias de verão em Londres. Ao chegarem à 

bela e antiga cidade da Inglaterra resolveram procurar um setor de informações turístico, pois dispunham de 

pouco tempo para fazer a visita, mas não queriam deixar de conhecer os principais pontos turísticos. Fizeram 

inúmeras perguntas ao atendente e receberam deste um folheto com informações gerais sobre a cidade. 

Saíram de lá felizes da vida, muito entusiasmados e ansiosos para começar a trilhar os decantados caminhos 

londrinos.  Quem sabe no meio do trajeto encontrassem o herdeiro príncipe Phillip e sua bela princesa!?  Who 

knows! Fechariam com ‘chave de ouro’ a visita.  Let’s go on, then. 

 LONDON TIPS 

 

 ------------------------------ 

The most famous places are: the tower of London, Westminster Abbey and St. Paul’s Cathedral. Most 

visitors also want to see the House of Parliament, Buckingham Palace (the Queen’s London home) 

and many magnificent museums. 

 ----------------------------- 

Many people live outside the centre of London in the suburbs, and they go to work by train, bus or 

subway (underground). 

 ----------------------------- 

For visitors to London, eating out can be fun. Try Rules, in the West End. The traditional menu and 
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décor are just like they were in Queen Victoria’s day, a hundred years ago. Or take a walk round 

Convent Garden Where are dozens of small restaurants. 

 

Epa! Esqueci os títulos. Você poderia me ajudar colocando-os no folheto acima? Preste atenção! Dois títulos 

irão sobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao deixar o hotel de Londres, Mary preenche um formulário. 

 

Please Mark the Boxes that Best expresses your opinion  

1- The room was  

     very comfortable 

     comfortable 

     uncomfortable 

 

2- The room service was  

    excellent 

    good 

    poor 

3- The meals were 

    delicious 

    satisfactory 

    bad 

 

4- The receptionists were  

    polite 

    indifferent 

    rude 

 

1) Vamos completar as frases abaixo de acordo com a opinião de Mary. 

a) As refeições estavam --------------------------------------------------. 

b) O quarto era ------------------------------------------------------------. 

c) Mary acha que as -------------------------------------------------------- foram gentis. 

d) Segundo Mary, o serviço de quarto foi --------------------------------------------------------. 

  

PLACES TO VISIT       TRANSPORT 

 

RESTAURANTS         NIGHTS 

 

SHOPPING 
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De acordo com o formulário acima, podemos concluir que was / were são as formas do passado do verbo ----

------------------------------ (ser ou estar) 

 

2) Vamos verificar se você entendeu? Então, preencha as lacunas abaixo com o verbo TO BE no presente e no 

passado.  

TO BE 

 

PRESENT                                                                 PAST               

 

Iam                                                                           I was 

You -----------                                                           You were 

He is                                                                         He was 

She -----------                                                            She was 

It is                                                                            It --------------- 

We are                                                                     We were 

You ------------                                                          You were 

They ----------                                                           They ------------                

 

3)Que tal estruturar, a fim de verificar se você conseguiu fixar? Hora do Grammar point, então. 

TO BE (PAST) 

Como você viu no exercício anterior, usamos was ou were. 

 I ________ happy  yesterday. 
 They ________ in London Yesterday. 

Na forma interrogativa, colocamos was /were antes do sujeito. 

 They were at home yesterday. (affirmative form) 
 ________ ___________at home yesterday? (interrogative form) 

Na forma negativa, usamos NOT após was / were. 

 I was not (wasn’t) at home last night. 
 We _________ __________(weren’t) at home last night. 
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4) As palavras abaixo estão associadas ao passado. Relacione as colunas. 

a) yesterday                   (   ) cinco anos atrás                  c) Five years ago      (   ) ontem 

b) last night                   (   ) na noite passada                  d) last week              (   ) na semana passada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos exercitar mais um pouquinho? Jamais se esqueça de que o melhor caminho para fixar é exercitar. Como 

diz aquele “velho” ditado: “Use que serás mestre”. Sem trabalho e esforço da nossa parte, não há produção e 

consequentemente ocorrem prejuízos na aprendizagem, comprometendo o seu crescimento como um todo. 

Então, deixe a preguiça de lado, arregace as mangas e... Ao trabalho! Let’s read! O texto é bem interessante! 

Você irá gostar! 

 When did the term ‘computer virus’ arise 

Steven White, manager of IBM Research’s Massively Distributed System Group, offers some complementary 

information: 

The term ‘computer virus’ was coined in the early 1980s. Fred Cohen, then a Ph.D. student at the University 

Southern California came up with the idea of using self- replicating software which spreads by attaching itself 

to existing programs as a way of attacking the security of multi-user computing systems. He showed this idea to 

Len Adleman, his thesis advisor. Adleman pointed out the similarity to a biological virus, which uses the 

resource of the cell, it attacks to reproduce itself, and the term ‘computer virus’, began its journey into every 

day English. 

Since then, computer viruses have mimicked their biological namesakes, spreading digital disease around the 

world. And here at IBM Research, we are taking inspiration from biological defenses to viruses and creating a 

kind of immune system for cyberspace, which will be able to find, analyze and eliminate new computer viruses 

from the world’s computer quickly and automatically. 

Alex Hadodox is product manager of the Symantec Antivirus Research Center, Which manufactures Norton 

Antivirus products. He adds: The history of the computer virus began in the 1940s when JohnVon Neumann 

published a paper called “Theory and Organization of Complicated Automata”, “Which documented the 

possibility of replicating computer programs.  John Conway is credited with creating the first “virus” in the form 

of life emulating program called the “game of life” in the 1960s. In the 1970s the first true self-replicating 

programs, referred to as “organisms”, were written as experiments in artificial intelligence on UNIX systems 

and used in small, isolated network type games by large research companies. In 1983 the term “virus” was first 

DO IT YOURSELF! 

Numa folha de cartolina, coloque figuras de 
pessoas famosas que já morreram.  

Escreva frases, como no exemplo: 

 John Lennon was a singer and a composer. 
 He was from England. 
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coined to describe self-replicating programs by Frederick Cohen and his colleague, Len Adleman. The first 

reports of serious damage from PC virus occurred in 1986: the infection was caused by the Pakistani Brain 

virus, which was written by two brothers , Basil and Amjad Faraoq Alvi, of Labore, Pakistan.  

Fonte: http://www.scientificamerican.con/article.cfm?id=when-did-the-term-compute 

 

Familiarização com o texto. 

1- Retire do texto acima: 

a) Dez exemplos de palavras idênticas ou semelhantes a vocábulos da língua portuguesa (exemplos: computer, 

virus) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Cinco exemplos de palavras da língua portuguesa, cujos significados você já conhecia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

c) Dois exemplos de palavras, cujos significados você conseguiu inferir através do contexto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

2) Circule as frases com ações no passado. 

a) … student at the University Southern California came up with the idea of using self- replicating software… 

b) ...  we are taking inspiration from biological defenses to viruses... 

c) … it attacks to reproduce itself… 

d)  Adleman pointed out the similarity to a biological virus… 

3) Retire do texto: 

a) Dois verbos regulares no passado____________________________________________________ 

b) Dois verbos irregulares no passado___________________________________________________ 

4) Retire do texto: 

a) o passado de ‘Begin’ - _____________________________________________________________ 

b) uma frase na interrogativa - 

_________________________________________________________________________________ 

d) a palavra que expressa a ideia de “possibilidade” - 

_________________________________________________________________________________ 

 

http://www.scientificamerican.con/article.cfm?id=when-did-the-term-compute
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Let’s have fun! Bingo! Esse é o jogo que iremos jogar. Vamos aproveitar para 

fazer um teste? Quantos verbos irregulares você conseguiu memorizar? 

Ah! By the way! Deixe-me explicar-lhe como jogar o Bingo.  

1º) Montar um gráfico similar ao de palavras cruzadas, por exemplo: 

   

   

2º) Escrever a caneta 6 (seis) verbos no passado simples na forma irregular. 

3º) Sua professora de inglês irá ditar os verbos na sua forma de infinitivo. 

Você terá que identificar a forma de passado e verificar se você escreveu o 

passado desses verbos de forma correta. À medida que você for acertando, 

sinalize com a letra X sobre a forma correta. 

4º) Todos os seus colegas de turma irão participar dessa brincadeira. O 

primeiro a conseguir descobrir o passado de todos os verbos ditados pela 

professora, fala em alto e bom som: BINGO! 

 Ficarei na torcida por você! 

 Good luck!! 
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“Our mind is like a parachute; it works better when it’s open” - "As mentes são como paraquedas: só funcionam 

se estiverem abertas." -- Ruth Noller 

UNIDADE 2 
TURNING TABLES 

Adele 

________ enough to start a war, 

All that I _______ is on the floor, 

God only ______ what we're fighting for, 

All that I ______, you always say more, 

I can't keep up with your turning tables, 

Under your thumb, I can't breathe, 

So I won't_________you close enough to hurt 

me, 

No, I won't ask, you to just desert me, 

I can’t _________you what you think you gave 

me, 

It's time to say goodbye to turning tables, 

To turning tables, 

Under hardest disguise I see, ooh, 

Where _______is lost, your ghost is found, 

I braved a hundred storms to leave you, 

As hard as you try, no, I will never be knocked 

down, 

 

I can't keep up with your turning tables, 

Under your thumb, I can't breathe, 

 

So I won't let you close enough to hurt me, 

No, I won't ask, you to just desert me, 

I can’t give you what you think you gave me, 

It's time to say goodbye to turning tables, 

Turning tables, 

Next time I'll be braver, 

I'll be my own savior, 

When the thunder calls for me, 

Next time I'll be braver, 

I'll be my own savior, 

Standing on my own two feet, 

I won't let you close enough to hurt me, 

No, I won't ask, you to just desert me, 

I can't give you what you think you gave me, 

It's time to say goodbye to turning tables, 

To turning tables, 

Turning tables, yeah, 

Turning, oh.  
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EXERCISE                                                                                                                                                                                                                                      

1) Listen to the song and fill in the gaps with the words below: 

 

Close      have      know      say      let      give    love   

 

 

2) Underline all the verbs in the past. 

3) Read the lyric of the music again and write the sentences that express the idea of capacity, 
ability. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Você já teve curiosidade para saber o que as pessoas no Reino Unido fazem durante suas férias? 

Sim? Então convido você agora para descobrir. Será que elas são parecidas com as nossas? Vamos 

conferir? A propósito, você saberia me dizer quais são os países que fazem parte do Reino Unido? 

Não se lembra? Ou talvez não tenha ainda obtido tal informação.  A língua mãe desses países, como 

você já sabe é a língua inglesa. Pois é, vamos intensificar os estudos da disciplina de inglês? Quem 

sabe um dia você tenha a oportunidade de visitar o Reino Unido e possa colocar em prática tudo o 

que você aprendeu? Dominando a língua você também terá melhores condições de interagir, se 

comunicar e com isso... Crescer, enriquecer, ampliar seus horizontes. It’s up to you! Há um ditado 

que diz o seguinte: “Não sabia que era impossível, fui lá e fiz”. Go ahead and never, never give up. 

 

UK holidays 

British people also like to go on holiday in the UK: in England, Northern Ireland, Scotland or Wales. 

Warm weather and sun are not guaranteed in the UK of course! What can young British people do on 

a UK holiday? Here are a few examples - Alton Towers, in Staffordshire, is one of the top UK theme 

parks. It is famous for its terrifying rides and is very popular with teenagers. You can sign up to try 

their new roller coaster ride on their website. The Eden Project is an environmental project in 

Cornwall, in the south-west of England. It has huge domes that contain thousands of plants from all 

around the world. As well as plants you can also see top bands play at the Eden Project.  

Camping 

Taking your tent or caravan to stay on a campsite is popular, especially in the south of England. 

Newquay, in Cornwall, on the south coast of England, is a favorite camping area for families and for 

teenagers. Newquay has great beaches, with good waves for surfers as well as lots of nightlife. Wild 

camping means you take your tent, sleeping bag, food, water (and toilet paper!) and you find a quiet 
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place to spend the night in the countryside or hills away from roads and houses. Wild camping is 

legal only in some parts of Britain. 

 

Com base no texto anterior, responda às questões abaixo. 

1) Liste os nomes dos países que pertencem ao Reino Unido. 

__________________________________________________________________________________ 

2) Na pergunta “What can young British people do on a UK holiday?”, a palavra can expressa a ideia 

de: 

a) obrigação 

b) necessidade 

c) possibilidade 

 

3) Retire do texto: 

a) uma frase com can – ________________________________________________________ 

b) duas palavras transparentes (cognatas) - ________________________________________ 

c) uma palavra que equivale a Meio Ambiente em inglês - ____________________________ 

d) Explique o que objetiva o projeto ambiental chamado Eden (The Eden Project). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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UNIDADE 3 

Vamos agora pensar no futuro?  Let’s go ahead... 

Verbo To Be - Futuro / Verb To Be - Simple Future 

Apresentamos a seguir as formas do Simple Future (Futuro Simples / Futuro do Presente) do verbo to 

be. Na 1ª coluna encontra-se a forma sem contração e na 2ª, mostramos a forma contraída. A forma 

interrogativa não possui contração: 

 

1 - AFFIRMATIVE FORM / FORMA AFIRMATIVA: 

Forma Sem Contração / Forma Contraída 

I will be - I’ll be 

You will be - You'll be 

He will be - He'll be 

She will be - She'll be 

It will be - It'll be 

We will be - We'll be 

You will be - You'll be 

They will be - They'll be 

Examples: 

We will be on vacation next month. (Estaremos de férias no mês que vem.) 

I think it will be raining tomorrow. (Acho que estará chovendo amanhã.) 

She will be the most beautiful bride in the whole world! (Ela será a noiva mais linda do mundo 

inteiro!) 

I'll be there at eight o'clock. 

(Estarei lá às oito horas.)  

 

2 - NEGATIVE FORM / FORMA NEGATIVA: 

Forma Sem Contração / Forma Contraída 

I will not be - I'll not be / I won't be 



23 

 

You will not be - You'll not be / You won't be 

He will not be - He'll not be / He won't be 

She will not be - She'll not be / She won't be 

It will not be - It'll not be / It won't be 

We will not be - We'll not be / We won't be 

You will not be - You'll not be / You won't be 

They will not be - They'll not be / They won't be 

Examples: 

I won't be here next week. (Não estarei aqui na semana que vem.) 

He will not be a spoiled child. (Ele não será uma criança mimada.) 

We will not be ready to play the game tomorrow. (Não estaremos preparados para jogar o jogo 

amanhã.) 

3 - INTERROGATIVE FORM / FORMA INTERROGATIVA: 

Forma Sem Contração / Forma Contraída 

will I be?  

---x--- 

will you be? 

---x--- 

will he be? 

---x--- 

will she be? 

---x--- 

will it be? 

---x--- 

will we be? 

---x--- 

will you be? 

---x--- 
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will they be? 

---x--- 

Examples: 

Will you be at home tomorrow evening? (Você vai estar em casa amanhã à noite?) 

Will I be late if I get there at nine o'clock? (Vou estar atrasado se chegar lá às nove horas?) 

Will he be waiting for me in the station? (Ela estará esperando por mim na estação?) 

 

Futuro Simples - Simple Future 

O Futuro Simples é a forma verbal comumente usada para expressar eventos que ainda não 

aconteceram. É formado com o auxiliar modal (modal auxiliary) will + o infinitivo do verbo principal 

sem 'TO' para todas as pessoas, ou seja, este tempo verbal não sofre nenhuma flexão para expressar 

o futuro. Observe as formas e os usos deste tempo verbal: 

* FORMA CONTRAÍDA: I/You/He/She/It/We/You/They' ll 

 

- FORMA AFIRMATIVA: 

I will wait for you in front of the College. (Esperarei por você na frente da faculdade.) 

They will help us when they have a time. (Eles nos ajudarão quando tiverem tempo.) 

She will only be at home next month. (Ela só estará em casa no mês que vem.) 

AFFIRMATIVE FORM: SUJEITO + WILL + INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'. 

 

- FORMA NEGATIVA: 

A forma negativa do Simple Future forma-se acrescentando not após o auxiliar modal will. O verbo 

principal permanece no infinitivo sem 'TO'. Veja alguns exemplos: 

* FORMA CONTRAÍDA: WILL + NOT = WON'T 

Rachel won't come. (Raquel não virá.) 

I think it will not rain in the day of your marriage. (Acho que não choverá no dia do seu casamento.) 

He won't go with us. (Ele não irá conosco.) 

I will not celebrate my birthday next year, I've spent much money in my last birthday's party. (Não 

comemorarei meu aniversário no ano que vem, gastei muito dinheiro em minha última festa de 

aniversário.) 
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NEGATIVE FORM: SUJEITO + WILL + NOT + INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'. 

  

- FORMA INTERROGATIVA 

Na forma interrogativa do Simple Future o auxiliar modal will posiciona-se antes do sujeito. O verbo 

principal permanece no infinitivo sem 'TO'. Veja alguns exemplos: 

Will he travel abroad? (Ele viajará para o exterior?) 

Where will you spend your vacation? (Onde você passará as férias?) 

INTERROGATIVE FORM: WILL + SUJEITO + VERBO PRINCIPAL SEM 'TO' 

 

OBSERVAÇÃO: Com a primeira pessoa do singular (I) e a primeira do plural (We), é possível substituir 

will por shall. Esta forma é mais comum em perguntas, oferecimentos, sugestões e convites. A forma 

shall também é considerada mais formal. 

Shall we order? (Vamos fazer o pedido?) 

Shall we go? (Vamos?) 

Shall we dance? (Vamos dançar?) 

- USOS: 

O Simple Future é usado para: 

1. Falar de ações que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não-imediato: 

He's sure his team will win the championship. (Ele tem certeza de que seu time vencerá o 

campeonato.) 

Penelope is a good student; she'll pass the exame. (Penélope é uma boa aluna, ela passará no teste.) 

2. Expressar ações completas no futuro: 

John will work in New York next year. (João trabalhará em Nova Iorque no ano que vem.) 

Cars will be more economical in the future. (Os caros serão mais econômicos no futuro.) 

 

3. Expressar decisões tomadas no momento da fala: 

The phone is ringing. I'll answer it! 

4. Em Português, frequentemente usamos o presente do indicativo para expressar ações que, de 

fato, vão acontecer no futuro, seja ele imediato ou remoto, tais como: "amanhã eu trago", "depois 
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eu te falo", "semana que vem eu te entrego", etc. Nesses casos, o uso do Simple Future é obrigatório 

em Inglês. Veja alguns exemplos: 

These boxes are heavy; I'll help you lift it. (Estas caixas estão pesadas; eu te ajudo a levantá-las.) 

Sorry, I forgot to bring your book, but I'll bring it tomorrow. (Desculpa, esqueci de trazer o seu livro, 

mas eu o trago amanhã.) 

5. O Simple Future também pode ser usado para fazer um pedido a alguém dando um tom polido e 

bastante educado: 

Will you close the door, please? 

Will you bring me my coat, please? 

Will you please take my suitcase to my room? 

Projeto Histórias em quadrinho 

Você gosta de histórias em quadrinhos? Vamos construir uma em inglês usando o Simple Future?  Iremos dar 

dicas de sites para você criar sua própria história em quadrinhos.  

Etapas: 

  Assistir primeiramente pequenos vídeos de Charles Chaplin, onde a expressão corporal ou frases 

expressavam os sentimentos e as ideias que os personagens queriam passar para o público durante a 

época do cinema mudo. 

 Após essa etapa, você irá assistir um vídeo explicativo de como utilizar o programa Hagáquê. A 

próxima etapa em sala de aula onde a professora pedirá para que os alunos façam pequenos 

desenhos em forma de quadrinhos com histórias no Simple future, explicando que todas as atividades 

tenham sentido (começo, meio e fim). 

 A etapa final será realizada na Sala de Tecnologia Educacional (sala de informática) onde você estará 

criando sua própria história em Quadrinhos utilizando o software e finalmente com o auxilio da 

professora você deverá corrigir  as histórias para que no processo final os trabalhos sejam impressos 

e encadernados para exposição  e enriqueçam o acervo de Histórias em Quadrinhos da escola para 

outras turmas.  

 

 Ferramentas utilizadas: Software Hagáquê: O Hagáquê foi desenvolvido de modo a facilitar o 

processo de criação de uma história em quadrinhos por uma criança ainda inexperiente no uso do 

computador, mas com recursos suficientes para não limitar sua imaginação. E, como resultado do 

crescente uso por pessoas com necessidades especiais, o software vem passando por um processo de 

redesign visando melhorar sua acessibilidade. 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  

(fonte:http://tecnologias-aula.blogspot.com/2011/04/historias-em-quadrinhos-na-educacao.html)  
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UNIDADE 4 
 

Nesta unidade, estudaremos os verbos modais. São verbos especiais, que utilizamos para expressar 

polidez, para dar conselhos, para falar de possibilidades e muitas outras coisas. Vamos estudar cada 

um deles separadamente: 

 

1. Can 

Can é usado para expressar capacidade, habilidade, possibilidade, permissão informal e pedido 

informal: 

You can park here. (Você pode estacionar aqui. / Permitido estacionar.) 

It can happen to anyone. (Isto pode acontecer com qualquer um.) 

She can speak French very well. (Ela sabe falar Francês muito bem.) 

We can see the lake from our bedroom. 

(Do nosso quarto, conseguimos ver o lago.) 

Can I go with you? (Posso ir com você?) 

I can't have slept more than one hour! (Não posso ter dormido mais de uma hora! / Não é possível 

que eu tenha dormido mais de uma hora!) 

It can be dangerous. (Pode ser perigoso.) 

Can you help me? (Você pode me ajudar?) 

 

2. Could 

Could é usado para expressar capacidade, habilidade, possibilidade, permissão formal e pedido 

formal; geralmente é usado em perguntas, dando-lhes um tom mais educado, formal. Pode 

expressar também capacidade ou habilidade no passado, sendo, neste caso, o passado de can: 

Could you open the door, please? (Você poderia abrir a porta, por favor?) 

You could have told me before. (Você poderia ter me dito antes.) 

You couldn't smoke in the presence of your parents at that time. (Não se podia fumar na presença dos 

pais naquela época.) 
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I could see that she was nervous. 

(Eu pude / podia ver que ela estava nervosa.) 

He could swim when he was eight years old. 

(Ele sabia nadar quando tinha oito anos de idade.) 

You could have called me. 

(Você poderia ter me ligado.) 

Could you answer me this question? (Você poderia me responder esta pergunta?) 

Could you pass me the bread? (Você poderia me passar o pão?) 

It could be better. (Poderia estar melhor.) 

The milk was so hot that I couldn't drink it. (O leite estava tão quente que eu não consegui tomá-lo.) 

After dinner, we could go to the movies. (Depois do jantar, poderíamos ir ao cinema.) 

You could invite Roberta for your birthday's party. (Você poderia convidar a Roberta para sua festa de 

aniversário.) 

If I were very rich, I could buy a mansion. (Se eu fosse muito rico, poderia comprar uma mansão.) 

He couldn't have been so foolish! (Ele não poderia ter sido tão tolo! / Não é possível que ele tenha 

sido tão tolo!) 

I couldn't do it because it was against my principles. (Não fiz / Não pude fazer porque era contra os 

meus princípios.) 

She could go, but she doesn't want to. (Ela poderia ir, mas não quer.) 

 

3. May 

May indica permissão, possibilidade; pode ser usado para falar sobre ações e acontecimentos 

possíveis no futuro e no presente, expressar deduções, fazer um pedido, pedir ou dar permissão ou 

ajuda: 

I may call them. (Eu posso ligar para eles.) 

May I help you? (Posso lhe ajudar?) 

She may know the answer. (Ela deve saber a resposta.) 

The children may spend the day in the club. 

(As crianças podem passar o dia no clube hoje.) 
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May I speak to Helen? (Posso falar com a Helen?) 

- Are you going to Tom's party? (Você vai à festa do Tom?) 

- I may go to Tom's party. 

(Eu devo ir à festa do Tom / É provável que eu vá à festa do Tom.) 

They may visit their parents on Sunday. 

(É provável que eles visitem os pais no domingo / Eles devem visitar os pais no domingo.) 

The students may use the library to study. (Os estudantes podem usar a biblioteca para estudar.) 

He may be sick. (Ele deve estar doente.) 

 

OBSERVAÇÃO: May, no sentido de permissão, pode ser substituído por be allowed to: 

You are allowed to ask questions. (Você pode fazer perguntas.) = You may ask questions. 

You will be allowed to go tomorrow. (Você poderá ir amanhã.) = You may go tomorrow. 

You are not allowed to talk in Portuguese in class. (Vocês não podem falar em português na sala de 

aula.) 

 

4. Might 

Might indica uma permissão mais formal, uma possibilidade mais remota; também pode ser usado 

para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro e no presente, expressar deduções, fazer 

um pedido, pedir ou dar permissão ou ajuda. Convém salientar que might dá um tom mais polido, 

sendo menos usado que os demais: 

It might rain this weekend. (É capaz de chover neste final de semana. / Pode ser que/Talvez chova 

neste final de semana.) 

- What are you going to do this weekend? (O que você vai fazer no final de semana?) 

- I don't know, I might stay home. (Não sei, pode ser que eu fique em casa.) 

My father might arrive late today. (Meu pai deve chegar tarde hoje.) 

She might not be interested. (Ela pode não estar interessada.) 

I don't know what I'm going to do tonight. I might go to the movies. (Não sei o que vou fazer esta 

noite. Talvez eu vá ao cinema.) 

Might I borrow your calculator? (Posso pegar em emprestada sua calculadora?) 
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Peter might call me later. (Pedro deve me ligar mais tarde. / Pode ser que o Pedro me ligue mais 

tarde.) 

 

4.1 - Para expressar possibilidade no passado, acrescenta-se have seguido do particípio do verbo 

principal: 

A: Why didn't Richard come to the meeting? (Por que Ricardo não veio à reunião?) 

B: I don't know. He may (might) have forgotten about it. (Não sei. Talvez ele tenha esquecido. / Ele 

pode ter esquecido.) 

 

A: I wonder why Amanda didn't answer the phone. (Por que será que Amanda não atendeu ao 

telefone?) 

B: I don't know. She may have been having a shower. (Não sei. Ela devia estar tomando banho. / 

Talvez ela estivesse tomando banho.) 

 

You were headless to try climbing that mountain. You might have killed yourself! (Você foi 

imprudente em tentar escalar aquela montanha. Você poderia ter se matado!) 
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Dicas de sites para estudar inglês 

Top 5! Sites para ajudar a melhorar o seu inglês. 

Pra facilitar o emprego do inglês no seu dia-a-dia, trouxemos cinco opções de sites para você agregar 

à sua vida e tornar o aprendizado mais fácil e natural. 

Vamos lá? 

1. Livemocha 

Livemocha é um dos sites mais recomendados para aprender idiomas. Trata-se de uma rede social 

em que, além de aprender as lições primórdias, você ainda pode aprender o idioma pretendido com 

pessoas nativas da língua estudada e elas podem aprender português com você. Quer aprender 

turco, romeno, polonês, hebraico, hindu? Livemocha te ajuda com o beabá e contruções mais 

complexas! O site também conta com cursos gratuitos para diversos níveis de fluência e até mesmo 

preparatórios para TOEFL. Para começar, basta criar sua conta. 

 

2. Inglês no supermercado (Inglês por associação)  

Inglês no supermercado é um dos sites mais legais para a fixação do idioma, pois você aprende inglês 

por meio de associações. Nos artigos são mostrados produtos de nosso cotidiano, por exemplo, 

manteiga, queijo, ração para cachorro, leite, sucrilhos e etc, coisas que geralmente não damos muita 

bola, mas que passamos a observar com outros olhos depois de sabermos o significado real e literal 

das embalagens. Além desse acervo, tem as curiosidades do inglês falado e dicas imperdíveis para o 

vocabulário. 

 

3. English Experts ( Do básico ao complexo) 

English Experts é um dos favoritos dos estudantes de inglês e é simples descobrir o porquê. English 

Experts é um dos websites mais completos para o aluno auto-didata, para o estudioso e o curioso. 

Ele tem textos direcionados a todos os níveis de inglês, dicas de cursos gratuitos, fórum para envio 

de dúvidas e exercícios para fixação. É um verdadeiro curso de inglês na internet que responde 

inclusive muitas das dúvidas triviais digitadas no google. Indicadíssimo para todos os estudantes. 

 

4. BBC Aprenda Inglês (Notícias) 

Mesmo usando as ferramentas anteriores, você também precisa acompanhar o que está 

acontecendo no mundo. É simples entender porque acompanhar jornais e notícias em inglês não é 

uma prática tão comum entre a maioria dos estudantes, você precisa ler, anotar as palavras e 

procurar no dicionário dezenas de vezes em um mesmo texto. É cansativo. Pensando nisso, a BBC 
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disponibiliza uma ferramenta bem simples chamada BBC Aprenda Inglês.  Onde as notícias 

publicadas em inglês contém uma série de palavras grifadas no rodapé explicando seu significado. 

 

5. English Test Net (Testes) 

Uma coisa é certa, não adianta nada você ler, estudar ou falar se não puder testar a quantas anda 

seu inglês antes de usar por aí.  O English Test Net é um site gratuito contém testes para tudo que 

você provavelmente já aprendeu e o que ainda não fixou completamente. Lá você encontra testes 

para phrasal verbs, modal verbs, sinônimos, termos para usar em viagens, além de testes para 

identificar os erros mais comuns e até algumas gírias. Vale o clique! 

 

Depois de listarmos cinco meios diferentes de usar a internet a favor do seu inglês, não tem mais 

desculpa para não estudar. 

Leia mais: http://www.e-dublin.com.br/top-5-sites-para-ajudar-a-melhorar-o-seu-

ingles/#ixzz2ZyTBTKKb  

http://www.e-dublin.com.br/high-school-voluntariado-trabalho-com-estudos-voce-ja-decidiu-que-

tipo-de-intercambio-fazer/ 

http://www.sk.com.br/sk-readl.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-dublin.com.br/high-school-voluntariado-trabalho-com-estudos-voce-ja-decidiu-que-tipo-de-intercambio-fazer/
http://www.e-dublin.com.br/high-school-voluntariado-trabalho-com-estudos-voce-ja-decidiu-que-tipo-de-intercambio-fazer/
http://www.sk.com.br/sk-readl.html
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Unidade 4 
O texto que se segue descreve uma metodologia para o aprendizado do inglês instrumental, ou o 

inglês para leitura.  

Aprender a ler em inglês é muito simples. Se você estiver interessado, continue lendo. O texto é 

longo, mas lhe dará dicas imperdíveis. 

Boa Leitura! 

Inglês Instrumental - A Reconstrução da Torre de Babel 

 

A Reconstrução da Torre de Babel 

Por Rubens Queiroz de Almeida 

Diz a Bíblia que muitos anos atrás todos os habitantes da Terra se uniram para construir uma torre 

que chegasse até o céu, para tornar seu nome célebre e impedir que fossem espalhados pelo mundo. 

Para punir os homens por sua ambição demasiada, Deus confundiu sua linguagem e depois os 

dispersou pelo mundo. 

 

Ainda hoje os povos da Terra falam uma imensidão de línguas diferentes. Na Internet entretanto, 

apesar dos muitos povos que autilizam, existe um meio de comunicação comum. Da mesma forma 

que os computadores se comunicam independentemente de cor e raça, ou melhor, de fabricante e 

protocolo de comunicação, também os internautas possuem uma linguagem comum: a língua 

inglesa. Será a Internet uma nova Torre de Babel, construída para reunificar eletronicamente os 

habitantes deste lindo mundo azul? 

 

É claro que nem todos que utilizam a Internet compreendem a língua inglesa. Porém mais de 80% 

dos documentos e das comunicações feitas através da Internet encontram-se em inglês. Apenas 0,7 

% do oceano de informação que é a Internet está em português. É perfeitamente possível usar a 

Internet e se divertir muito navegando apenas por sites escritos em português. Fazer isto entretanto 

é o equivalente a ir à praia, não entrar na água e ficar se molhando com um baldinho de água que 

alguém encher para você. O que fazer? Aprender inglês é difícil e demora muitos anos. Como então 

adquirir o domínio desta ferramenta tão essencial à utilização plena da Internet? Realmente, para se 

ler, falar, escrever e ouvir com fluência a língua inglesa são necessários de seis a oito anos de estudo 

constante. Para que aprender tanta coisa se o mais importante é apenas ler? É muito mais fácil 

dominar um dos aspectos de um idioma (leitura) do que todos os quatro simultaneamente (ler, ouvir, 

falar e escrever). A Internet possui muito conteúdo interativo, onde a capacidade de se falar e 

escrever bem a língua inglesa certamente é uma grande vantagem, mas o mais importante 

certamente é saber ler. Ler para utilizar a informação existente na Internet para aprender, resolver 

problemas pessoais ou profissionais, se divertir, enfim, para uma infinidade de propósitos. 
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Como aprender a ler? É raro encontrar um curso de inglês onde se ensine o aluno apenas a ler. Só 

vendem o pacote completo, o que é totalmente insensato. Se precisamos investir vários anos para 

dominar o idioma em todos os seus aspectos, aprender a ler certamente demora muito menos. Em 

apenas quatro meses é possível obter uma compreensão razoável do idioma que nos permite 

começar a compreender textos em inglês. 

 

Mas porque a leitura é mais fácil de se dominar? A própria Internet nos dá a resposta. Em um estudo 

realizado em 1997, realizamos um trabalho para determinar as palavras mais comuns da língua 

inglesa e seu percentual de ocorrência. Para este estudo utilizamos os livros online do Projeto 

Gutemberg. Este projeto, integrado por voluntários, tem por objetivo digitalizar obras de literatura 

cujos direitos autorais tenham se expirado. Nos Estados Unidos uma obra é colocada no domínio 

público 60 anos após a morte do autor. Obras de autores como Jane Austen, Conan Doyle, Edgar Rice 

Burroughs, e muitos outros estão disponíveis gratuitamente na Internet. De posse destes livros, 1600 

ao todo na época da pesquisa, fizemos então nossos cálculos. Os 1600 livros combinados geraram 

um arquivo de 680 MB contendo aproximadamente sete milhões de palavras. Os resultados foram 

bastante surpreendentes. As 250 palavras mais comuns compõem cerca de 60% de qualquer texto. 

Em outras palavras, se você conhece as 250 palavras mais comuns, 60% de qualquer texto em inglês 

é composto de palavras familiares. Para facilitar ainda mais a nossa tarefa os cognatos, que são as 

palavras parecidas em ambos os idiomas (possible e possível, por exemplo), totalizam entre 20 e 25% 

do total das palavras. Aí já temos então 80 a 85% do problema de vocabulário resolvido. Se subirmos 

o número de palavras mais comuns a 1.000, chegamos a 70%. Somando a este valor os cognatos 

chegamos a valores entre 90 a 95% de um texto. 

 

É claro que 90 ou 95% ainda não chega a 100%. Como fazer com o restante das palavras? Mais uma 

vez, usamos nossa intuição (lembra-se que nossa intuição está correta em 99,999% das vezes?). 

Pensemos em nosso texto como um enigma a ser desvendado. Possuímos alguns elementos 

familiares, as palavras que conhecemos, e outros que nos são desconhecidos. Devemos deduzir, por 

meio de nossa intuição, de nossos conhecimentos anteriores, o que as palavras desconhecidas 

podem significar. Não precisamos nos preocupar com todas as palavras, apenas com aquelas que 

desempenhem um papel importante no texto. Quais são elas? Se uma palavra aparece com relativa 

frequência em um texto, ela certamente desempenha um papel importante na compreensão do 

todo. Se uma palavra aparece apenas uma vez, muito provavelmente não precisaremos nos 

preocupar com ela. 

 

O maior problema é que tal enfoque é encarado de forma suspeita pela maioria das pessoas. Como é 

possível, ignorar uma palavra desconhecida e continuar lendo como se nada houvesse acontecido? O 

que estamos propondo não é nada absurdo. Qual foi a última vez em que consultou um dicionário? 

Toda vez que encontramos uma palavra desconhecida vamos em busca do dicionário? Muito 

provavelmente não. O que acontece é que, como a nossa familiaridade com o português é grande, na 
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hipótese de depararmo-nos com uma palavra desconhecida, o seu sentido, dado o contexto que a 

cerca, será facilmente deduzido. Isto tudo praticamente sem mesmo nos darmos conta do ocorrido. 

A não ser que nos proponhamos a tarefa de parar a cada vez que encontrarmos uma palavra 

desconhecida, a nossa leitura se dá com frequência sem interrupções. As palavras desconhecidas são 

intuídas, quase que subconscientemente, e passam a integrar o nosso vocabulário. Considerando-se 

que o vocabulário de um adulto consiste de aproximadamente 50.000 palavras, é ridículo imaginar 

que tal conhecimento tenha sido adquirido através de 50.000 visitas ao dicionário. Este vocabulário 

foi adquirido, em um processo iniciado em nossa infância, de forma contínua e através da 

observação do nosso ambiente, observando outras pessoas falarem, prestando atenção nas palavras 

utilizadas em determinadas situações e também através da leitura. 

 

A nossa estratégia para o domínio da língua inglesa para leitura é exatamente aquela utilizada há 

milhares de anos, com excelentes resultados, pela raça humana. Aprendizado natural, seguindo 

nossos instintos e pela interação com o ambiente que nos cerca. 

 

Como vimos, o domínio das palavras mais frequentes da língua inglesa, pode nos ajudar a dar um 

impulso substancial em nosso aprendizado. Nesta listagem as palavras não estão organizadas 

alfabeticamente, mesmo porque não é nosso objetivo reproduzir aqui um dicionário. Também não 

incluímos todos os significados possíveis das palavras apresentadas. Todas as palavras são 

apresentadas em contexto, em exemplos de utilização. Não fornecemos a definição da palavra. Para 

cada palavra são listados em média três exemplos de utilização, com a respectiva tradução. 

 

É muito importante ressaltar que estas palavras não devem ser memorizadas de forma alguma. O ser 

humano não funciona de forma semelhante ao computador, onde as informações podem ser 

armazenadas de qualquer forma, e ainda assim estão disponíveis em milésimos de segundos quando 

necessitamos. O ser humano, para reter alguma informação, precisa situá-la dentro de um 

referencial de conhecimentos. A informação nova precisa se integrar à nossa visão do mundo, à 

nossa experiência prévia. Apenas desta forma podemos esperar que o conhecimento adquirido seja 

duradouro. A maioria de nós certamente já vivenciou situações em que dados memorizados 

desapareceram de nossa memória quando não mais necessários. Ao contrário, tudo que aprendemos 

ativamente, permanece presente em nossa memória de forma vívida por muitos e muitos anos. 

 

Embora esteja sendo fornecida uma lista de palavras, não adote de forma alguma o procedimento 

padrão de memorização, que é a repetição intensiva dos itens a serem memorizados. É certo que 

cada um de nós possui estratégias distintas para lidar com o aprendizado, mas eu gostaria de sugerir 

uma forma de estudo que certamente funciona. 

 

Primeiramente, não tenha pressa. Não memorize, procure entender os exemplos. Para cada palavra 

apresentada, leia os exemplos e suas respectivas traduções. Não se preocupe em reter na memória o 
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formato exato das frases e nem de sua tradução. O objetivo é apenas compreender o significado da 

palavra apresentada e apenas isto. Uma vez compreendido este significado o objetivo foi alcançado. 

 

Em segundo lugar, procure ler apenas enquanto estiver interessado. Não adianta nada ler todas as 

palavras de uma vez e esquecer tudo dez minutos depois. Se nos forçarmos a executar uma atividade 

monótona por muito tempo, depois de alguns momentos a nossa atenção se dispersa e nada do que 

lemos é aproveitado. Eu sugiro a leitura de dez palavras diariamente. Caso você ache que 10 palavras 

diárias é muito, não tem importância, este número é sua decisão. Se quiser ler apenas uma palavra, o 

efeito é o mesmo. Irá demorar um pouco mais, mas chegar ao final é o que importa. É só não 

esquecer, você deve LER as palavras e NUNCA tentar memorizar as palavras e os exemplos. 

 

E finalmente, faça revisão. No primeiro dia leia e entenda dez palavras (ou quantas julgar 

conveniente). No segundo dia leia mais dez palavras e faça a revisão das dez palavras aprendidas no 

dia anterior. No terceiro dia, aprenda mais dez palavras e revise as vinte palavras aprendidas nos dias 

anteriores. E assim por diante até o último dia, onde aprenderá as últimas dez palavras e revisará as 

240 palavras anteriores. Muito importante, por revisão não quero dizer que se deve fazer a leitura de 

todas as palavras e exemplos anteriores. As palavras mais frequentes estão grafadas em tipo 

diferente e em negrito, para que possamos localizá-las facilmente na página. Apenas examine as 

palavras anteriores em sua revisão. Caso não se recorde de seu significado, então, e apenas então, 

leia os exemplos. A revisão é extremamente importante. Nós realmente aprendemos quando 

revisamos conceitos aos quais já fomos expostos. Procedendo desta forma, tenha certeza de que 

tudo o que aprendeu será absorvido de forma permanente, constituindo a base fundamental de tudo 

que irá aprender em seus estudos da língua inglesa. 

 

Caso a sua motivação seja realmente alta e você queira reler todos os exemplos já estudados, vá em 

frente. Como você pode notar, os exemplos empregam um vocabulário bastante rico. A leitura mais 

frequente dos exemplos fará com que ao final do estudo o seu vocabulário tenha se enriquecido 

muito além das 750 palavras básicas. 

 

Outro ponto importante é a questão do estudo da gramática. A gramática, ou o estudo da estrutura 

da língua, deve ser apenas para ajudar o aluno a identificar as construções verbais. Não é necessária, 

para fins de aprendizado da leitura, a memorização de estruturas gramaticais. Como já afirmado, o 

nosso aprendizado se dá de forma natural. Da mesma forma que uma criança não tem aulas de 

gramática para aprender sua língua materna, nós também não devemos nos preocupar com este 

aspecto em nosso estudo. A leitura dos exemplos das palavras mais comuns irá lançar os 

fundamentos iniciais do conhecimento da estrutura da língua inglesa. 

 

Resta agora esclarecer um ponto, que é a desculpa favorita de todos nós nos dias de hoje: a falta de 

tempo. Tempo certamente é fácil de se encontrar para fazer aquilo que nos dá prazer. Para resolver 
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o problema de tempo para este estudo, pense nesta atividade como algo prazeiroso e que lhe trará 

benefícios enormes, tanto no campo pessoal como profissional. E além do mais, o aprendizado e a 

revisão das palavras podem ser feito diariamente em não mais de quinze minutos. Se levarmos em 

conta que os intervalos comerciais em programas de televisão geralmente duram entre quatro a 

cinco minutos, todo o tempo necessário para este estudo pode ser encaixado nos intervalos de sua 

novela favorita, certo? 

 

Então, mãos a obra. Depois que você conhecer as 250 palavras mais comuns da língua inglesa você 

poderá verificar como o aprendizado da leitura da língua inglesa se tornam muito mais fácil. Nesta 

lista foram incluídas 750 palavras. Faça um esforço e tente conhecer a todas elas. A sua tarefa vai 

ficar ainda mais fácil. 

 

Nos anos de 1996 e 1997 a Diretoria de Recursos Humanos da UNICAMP promoveu um programa de 

capacitação que incluía um programa de treinamento em inglês instrumental para seus funcionários 

usando a metodologia descrita nos parágrafos anteriores. Nestes dois anos passaram pelo programa 

de inglês instrumental aproximadamente 1.000 funcionários. Conseguiu-se atender um número tão 

grande de pessoas justamente porque o aprendizado da língua inglesa para leitura é 

consideravelmente mais fácil. Além desta facilidade é possível se ministrar o curso em salas maiores, 

com até cem alunos, o que é impensável em um curso tradicional. Em cursos normais de inglês cada 

aluno deve ter atenção especial do professor como pré-requisito indispensável ao aprendizado. 

 

Como produto deste treinamento foram criados vários materiais didáticos, um dos quais é 

justamente um pequeno livro, já citado, contendo as 750 palavras mais comuns da língua inglesa. O 

significado de cada palavra é ilustrado com três exemplos em média, onde a palavra é usada em 

contextos diferentes. Este pequeno manual está disponível para download na Internet. Além deste 

manual, existem também outros documentos que descrevem em detalhes como foi realizado o 

cálculo que determinou estas palavras mais comuns (ver referências). 

 

Além do aprendizado das palavras mais comuns, o interessado em aprender o inglês para leitura, 

deve procurar intensificar o seu contato diário com a língua inglesa. Para isso a Internet pode 

novamente vir em nosso auxílio. Basta procurar nela pelo que nos interessa. Na Internet existe 

informação de todos os tipos e para todos os gostos. Basta saber e querer procurar. 

O objetivo primordial do inglês instrumental é demonstrar que é possível aprender inglês para leitura 

facilmente e despertar o gosto pela leitura. Quanto mais se lê em inglês mais se aprende o idioma, o 

que não é novidade nenhuma. Como vivemos no Brasil, país de língua portuguesa, as nossas 

necessidades de utilizar outra habilidade que não a leitura em inglês são bastante esporádicas. Mas 

não precisamos parar por aí. A leitura serve também para desenvolver as outras habilidades 

necessárias ao domínio da língua inglesa: a fala, a escrita e a compreensão da língua falada. O 
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principal é que em um período de tempo bastante curto já estaremos habilitados a navegar pela 

Internet inteira e não apenas pela pequena porção representada pela língua portuguesa. 

 

Finalmente, queria lembrar a todos que aprender o inglês é bastante fácil. Basta deixar de lado os 

preconceitos e traumas que temos com a língua inglesa e realmente acreditarmos em nossa 

capacidade de aprender. Não leva a nada guardar rancores de tentativas frustradas de aprendizado 

ocorridas no passado. O domínio da língua inglesa é hoje o nosso passaporte para um mundo de 

informações que podem nos ser úteis tanto na esfera pessoal quanto profissional. Se você não 

domina a língua inglesa o momento certo para começar é hoje. Você vai ver que sem fazer muita 

força em, pouco você estará se locomovendo com desenvoltura cada vez maior pela Torre de Babel 

reconstruída que é a Internet.  

 

 Disponível em: 

http://www.desbloqueioparaidiomas.com.br/htm/conteudos/textos/palavras_comuns.pdf 

 

 

Segundo Rubens Queiroz de Almeida, A leitura é mais simples devido a diversos fatores. O 

primeiro deles reside no fato de que os dois idiomas possuem muita coisa em comum. Em textos 

técnicos, os chamados cognatos, ou seja, as palavras parecidas em ambos os idiomas, chega a 20% 

do total do texto. O segundo fator importante é que um pequeno número de palavras, aquelas mais 

frequentes, corresponde a cerca de 60% de um texto. Estas palavras não são muitas. Conhecendo 

apenas as 250 palavras mais comuns da língua inglesa, podemos nos familiarizar com uma grande 

parte de qualquer texto. Os 20% restantes são deduzidos a partir dos 80% que já conhecemos. 

 

INTRODUÇÃO À LEITURA 

 No nosso dia a dia, temos acesso a diversas fontes de leitura: livros, revistas, jornais, 

folhetos, manuais, cartazes, etc. Nós lemos por simples prazer ou motivados por objetivo específico, 

como por exemplo, saber detalhes de um acontecimento, procurar um anúncio de emprego, 

conhecer o funcionamento de um aparelho eletrônico, escolher um bom filme, etc. Para cada 

objetivo, usamos uma estratégia de leitura, isto é, uma maneira diferente de obtermos a informação 

desejada. 

Vamos ler com atenção o texto abaixo. Ele lhe dará dicas para compreender melhor os textos em 

inglês. Let’s go on improving your English. 

ROTEIRO DE LEITURA 

1 – Observe rapidamente o título, subtítulos, figuras/gráficos, layout e fonte. Em seguida, utilizando 

seu conhecimento de mundo e/ou técnico, faça previsões sobre o provável assunto do texto. 

http://www.desbloqueioparaidiomas.com.br/htm/conteudos/textos/palavras_comuns.pdf
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2 – Skimming – Corra os olhos sobre o texto, observando de modo especial os cognatos. Nesse 

estágio, procure se concentrar nas informações que você é capaz de reconhecer – não se prenda a 

detalhes nem a vocabulário que desconhece. Com base nesta primeira leitura superficial, verifique se 

suas hipóteses quanto ao texto estavam corretas. 

3 - Agora, volte ao texto e releia-o. Dessa vez, priorize o primeiro e o último parágrafo (isto é, a 

introdução e a conclusão), bem como a primeira frase de cada parágrafo. Tais “locais”, em geral, 

concentram grande número de informações importantes. 

4 - Habitue-se a identificar (e até circular) as palavras-chave de cada parágrafo, isto é, aquelas que 

têm maior peso na construção de significado dos parágrafos. Elas geralmente aparecem repetidas 

vezes no texto, na forma de substantivos ou verbos. Desenvolver o hábito de localizar as palavras-

chave contribui para facilitar a apreensão das ideias principais abordadas no texto (e 

consequentemente, a redação de resumos e/ou resenhas). 

5 - Durante a leitura, procure sempre relacionar os pronomes empregados pelo autor às palavras a 

que se referem, para assim não se distanciar das ideias sendo lidas. Procure também observar os 

marcadores de discurso (isto é, elementos de ligação dentro de um mesmo parágrafo, ou entre 

parágrafos distintos), a fim de perceber as implicações que eles trazem para o desenvolvimento 

global do texto. 

6 - Ao se deparar com algum vocábulo desconhecido, siga estes passos: 

1º : Utilize as dicas contextuais para identificar o provável significado do vocábulo. 

2º : Determine se o vocábulo é importante ou não (isto é,: se é palavra repetida; se atua como 

substantivo ou verbo; se é parte de uma informação apositiva; se sua não-compreensão 

prejudica o entendimento global da sentença ou parágrafo). 

3º : Verifique se o vocábulo é parte de um grupo nominal, bem como sua função dentro dele 

(núcleo ou modificador). Para melhor situar-se na oração, localize primeiro o verbo. Lembre-

se de que, de modo geral, a estrutura sintática do inglês é a mesma do português, ou seja: 

SUJEITO + VERBO + OBJETO/COMPLEMENTO 

4º: Observe se o próprio vocábulo oferece pistas de seu significado, isto é, se apresenta prefixos 

ou sufixos. Tais afixos, quando combinados com as informações já obtidas através do contexto, 

podem facilitar o entendimento da raiz sob enfoque. 

5º: Se ainda assim a informação desconhecida permanecer obscura e você julgá-la essencial para 

compreensão das ideias apresentadas no texto, recorra ao dicionário. Não se esqueça, 

entretanto, de sempre associá-la ao contexto em que está inserida. 
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TEXT 1 

 

materiaincognita.com.br 

WHY DOESN’T THE OCEAN FREEZE IN WINTER, AS LAKES DO?  

ROBERT BURTON, MILWAUKEE, WISCONSIN 

Michael Steele, an oceanographer at the University of Washington in Seattle, answers: 

Like a lake, the ocean will freeze if conditions are right, but there are key differences that tend to 

keep the ocean liquid. First, salt lowers the temperature at which water freezes by interfering 

with the formation of ice crystals. Every 100 pounds of seawater contains two to four pounds of 

salt, enough to drop the freezing point to as low as 28 degrees Fahrenheit. Second, ocean 

currents can transport heat into cold polar regions. The Gulf Stream carries warm from the East 

Coast of the Unites States toward northern Europe and into the Artic Ocean. 

 When the ocean does freeze, it creates sea ice, which is mostly fresh because the salt from 

the seawater does not get incorporated into the ice’s crystalline structure. Sea ice floats on the 

Arctic Ocean all year long. This icy covering used to average 10 feet thick, but in recent years it 

has thinned to about eight feet. In other areas, including most of the Antarctic seas, sea ice is 

much thinner and melts away every summer. Just like lake ice, sea ice floats on the surface, 

insulating the underlying ocean and helping to prevent deeper freezing. 

FONTE: DISCOVER, OCTOBER 2001, P.22 

FAMILIARIZAÇÃO COM TEXTO 

1) Observe o título e a gravura e descreva em poucas palavras o provável assunto do texto. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) Qual a resposta do autor à pergunta feita no título do texto? O que ajudou você a achar 

tal resposta? (Observe de modo especial o parágrafo 1.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APRESENTAÇÃO E PRÁTICA DE ASPECTO LINGUÍSTICO 

 Presente simples (revisão) 

 No processo de leitura, os verbos têm grande importância para a compreensão. Na oração, 

são eles que exprimem ação (pular, correr, fazer etc.) ou estado (ser, estar, morar etc.). 

 De fato, a estrutura sintática das frases fica bem mais clara quando somos capazes de 

identificar seu(s) verbos(s). Com base nele(s), podemos, em geral, também localizar o sujeito (que 

normalmente precede o verbo e determina quem ou o que pratica a ação) e o objeto ou 

complemento (que costumam vir após o verbo e complementam a ideia expressa por ele). 

 Os verbos também são essenciais para estabelecer o tempo em que se dá a ação (presente, 

pretérito ou futuro). Conhecer os tempos verbais nos possibilita entender com maior clareza as 

ideias expressas pelo autor, uma vez que conseguimos situar a ação no tempo em que é descrita. 

 Observe agora a descrição do tempo verbal presente simples. 

O presente simples é formado do infinitivo do verbo, sem a partícula to 

A terceira pessoa do singular (he/she/it) recebe –S, -ES ou –IES, dependendo da forma do verbo. 

Exemplos: pley – plays; catch – catches; study – studies. 

 

Geralmente, refere-se a: 

 Fatos imutáveis. 

              Exemplo: 

             Water boils at 100 degrees Celcius 

 Ações / situações habituais 

              Exemplos: 

              My sister goes to work at 7:30am 

              British people drink a lot of tea. 

 Estados 

               Exemplos: 

               My father lives in Italy. 

 Opiniões e sentimentos: 

               Exemplos: 

               I don’t like science-fiction films 
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UNIDADE 5 

 

COMMISSION FOR RACIAL EQUALITY 

FONTE: TEAM, SEPTEMBER-OCTOBER 2000, P.5 

1) Leia o texto acima e descreva a mensagem que está sendo transmitida. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) Assinale os recursos que você utilizou para fazer sua interpretação. 

a) (   ) conhecimento prévio 

b) (   ) informação verbal 

c) (   ) estrutura do texto 

d) (   ) palavras-chave 

e) (   ) informação não verbal 

f) (   ) cognatos 

g) (   ) inferência contextual 

h) (  ) gênero textual

 

APRESENTAÇÃO E PRÁTICA DE ASPECTO LINGUÍSTICO 

 Grupos nominais 

Os grupos nominais são formados de um núcleo (substantivo) e um ou mais modificadores (que 

podem ser adjetivos ou outros substantivos). Em português, os modificadores geralmente aparecem 

DEPOIS do núcleo (exemplo: escândalos financeiros). Em inglês, porém, os modificadores quase 

sempre aparecem ANTES do núcleo. (financial scandals). Por isso, é importante observar que, em 

inglês, o núcleo será quase sempre a última palavra do grupo nominal. Nos três grupos nominais a 

seguir, os núcleos são, respectivamente, complex, teacher e women: a. the biggest industrial Latin 

American complex; b. my new Mathematics teacher; c. three beautiful tall women. 

Algumas vezes, entretanto, o grupo nominal poderá incluir uma preposição (in,on,at,of,for etc.); 

nesses casos, o núcleo será a palavra que precede a preposição. Exemplos: the colour of his hair; the 

funny Picture on the blackboard; the fear in her voice. 
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UNIDADE 6 

 

FAMILIARIZAÇÃO COM O TEXTO 

1- Utilizando seu conhecimento de mundo, descreva o provável assunto do texto. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2- Agora, corra os olhos sobre o texto (ou seja, faça um skimming), observando especialmente 

cognatos e palavras conhecidas, e verifique se suas hipóteses estão corretas. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Acionando conhecimento prévio 

A compreensão de um texto depende em grande parte do conhecimento que o leitor já possui que 

se encontra armazenado em sua memória – ou seja, de seu conhecimento prévio. Esse 
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conhecimento resulta da aprendizagem acumulada com base nas experiências vivenciadas pelo 

indivíduo ao longo do tempo e pode ser acessado para auxiliar na assimilação de informações novas. 

O conhecimento prévio é um recurso fundamental no processo de compreensão, pois possibilita a 

formulação de hipóteses e inferências pertinentes ao significado do texto. 

 

 Buscando a ideia geral do texto (skimming) 

Esta estratégia de leitura consiste em observarmos o texto repetidamente apenas para detectar o 

assunto geral do mesmo, sem nos preocuparmos com os detalhes. Para tanto, é necessário prestar 

atenção ao layout do texto, título, sub-título (se houver) , cognatos, primeiras e/ou últimas linhas de 

cada parágrafo, bem como à informação não-verbal (figuras, gráficos e tabelas). 

 Skimming é muito utilizada em nosso dia a dia, quando folheamos um jornal ou revista para 

obter uma ideia geral das principais matérias/reportagens. No contexto acadêmico é bastante 

empregada na seleção de material bibliográfico par trabalhos de pesquisa. 
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UNIDADE 7 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 Artificial intelligence is the branch of computer science that deals with using computers to 

simulate human thinking. It is concerned with building computer programs that can solve problems 

creatively, rather than simply working through the steps of a solution designed by the programmer. 

 One of the main problems of artificial intelligence (AI) is how to represent knowledge in the 

computer in a form such that it can be used rather than merely reproduced. A computer that tells 

you the call number of a library book is not displaying artificial intelligence; it is merely echoing back 

what was put into it. Artificial intelligence would come into play if the computer used its knowledge 

base to make generalizations about the library’s holdings or construct bibliographies on selected 

subjects. 

 

 

 

 

 

 

http://www.inglescurso.net.br/ingles-tecnico/187-ingles-para-informatica/1489-texto-para-traduzir-artificial-

intelligence 

A- Retire do texto 5 exemplos de palavras cognatas ou transparentes. 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

B- Encontre no texto os equivalentes em INGLÊS para: 

1- ramo= ------------------------------     6- principais= --------------------------------- 

2- Informática= ----------------------     7- conhecimento= ------------------------ 

3- lida com= --------------------------      8- simplesmente=-------------------------- 

4- pensamento= ---------------------      9- devolvendo= --------------------------- 

5- solucionar= ----------------------- 

 

GOSSÁRIO: 

Deals with= trata de… 

Rather than= em vez de 

Echoing back= devolvendo 

Would come into play= entraria em ação 

Library’s holdings= arquivos da biblioteca 

 

http://www.inglescurso.net.br/ingles-tecnico/187-ingles-para-informatica/1489-texto-para-traduzir-artificial-intelligence
http://www.inglescurso.net.br/ingles-tecnico/187-ingles-para-informatica/1489-texto-para-traduzir-artificial-intelligence
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C- Responda em PORTUGUÊS, de acordo com o texto: 

1- O que é INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Qual é o principal problema da Inteligência Artificial apresentado no texto? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- A palavra “library” é (linha 6) é uma palavra cognata? Justifique. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 D- Complete as frases abaixo de acordo com o texto: 

 1- A Inteligência Artificial se ocupa em construir ---------------------------------------------- que possam ------

---------------------------------------------------------------------------------- ao invés de simplesmente seguir os 

passos de uma solução desenvolvida pelo ------------------------------------------------------. 

2- Um computador que informa o número de registro de um livro da biblioteca não está -----------------

---------------------------------------, ele está apenas desenvolvendo ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

3- A Inteligência Artificial entra em ação se o computador usasse ------------------------------------------------

--------------------------- sobre os arquivos de uma biblioteca ou para -----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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FALSOS COGNATOS 

 São palavras que parecem ter significado, mas têm outro. Veja um mapa mental abaixo com alguns 

desses falsos cognatos: 
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Texto 1 

                                                                       

 

http://ihm.nlm.nih.gov/images/A30962          

 

Texto 2 

 

http://www.nirrh.res.in/links/IEC_images/adolescent/13-%20Teenage%20pregnancy.jpg 

http://ihm.nlm.nih.gov/images/A30962
http://www.nirrh.res.in/links/IEC_images/adolescent/13-%20Teenage%20pregnancy.jpg
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Observe os folhetos acima. Procure ler nas entrelinhas e encontrar o significado além daquele 

expresso pelos autores. 

 Cognatos e objetivos da leitura 

1. Observando a ilustração e o título, formule hipóteses sobre o conteúdo do texto 1. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Observando a ilustração e o título, formule hipóteses sobre o conteúdo do texto 2. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Leia o texto e confirme ou descarte suas hipóteses. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Explique a contribuição da ilustração (informação não-verbal) para a antecipação do assunto 

tratado. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Volte aos textos (1 e 2) e selecione exemplos de cognatos que contribuíram para a compreensão. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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GRAMÁTICA 

-VAMOS VERIFICAR SE VOCÊ CONSEGUIU ENTENDER O CONTEÚDO GRAMATICAL 

TRABALHADO NO MÓDULO?  

 

FORMAS VERBAIS 

 

 PASSADO SIMPLES 
 
Formado dos verbos regulares (-ed ou –d) ou irregulars (que têm forma própria). Exemplos: 
to play – played; to joke – joked; to write – wrote; to take – took. 
 
Geralmente, é utiizado para descrever: 
 

 ações concluídas 
         I lived in London until I was fourteen. 
         He walked into the bar and ordered a vodka and tonic. 
 

 hábitos passados 
         Every day I went to the park. 
         When I was a child, we always went to the seaside in August. 
 

 estados passados 
         In those days, I didn’t like reading. 
 
 Em alguns tipos de oração, o verbo na forma passada pode também ser utilizado para fazer 
referência ao presente ou futuro. 
 
 Exemplos: 
                If I had the Money now, I’d buy a car. 
                Suppose we spent next weekend in Brighton? 
 
 A estrutura used to + infinitive também pode ser utilizada em referência ao tempo passado, 
mas somente para descrever hábitos e situações/estados, nunca ações isoladas – nesse último caso, 
usa-se o passado simples. Compare estes exemplos: 
 I used to play tennis a lot (but I don’t play very often now). 
 I played tennis last weekend. 
 I used to think he was unfriendly (but now I realize he’s very nice person) 
 I thought he was very rude to her over dinner last night. 
 

FUTURO 

Na lingua inglesa, há várias formas para expressar o futuro. As três estruturas mais comuns são: 

 Will/shall.. 
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         I’ll see you next week. 

         Shall I give you a hand? 
 

 am/is/are + going to… 
         Who’s going to ook after the baby tomorrow? 
 

 am/is/are + verbo com –ing (presente continuo) 
         Harry and Mary are coming this evening. 
 
Essas estruturas são utilizadas em diferentes situações, porém o 9º ano de escolaridade você cobre 
somente a estrutura com o verbo auxiliar Will, ok? 
 

 Will é o futuro normalmente relacionado a previsões. É utilizado para descrever fatos já 
previstos de antemão, ou algo que se acredita ser verdadeiro. 

        We’ll be in Manchester before ten, I expect. 
        The experiment wil help many people. 
        The company will make a profit next year. 
 

MODAIS 

1. CAN: indica possibilidade (1) ou habilidade/capacidade física (2) 

Exemplo (1): 

Smoking can cause cancer. 

Scotland can be very warm in September. 

Exemplo (2): 

Can you drive? 

We can see the lake from our bedroom window. 

“Chocolate addiction sounds like a joke, but many feel such intense craving, they insist they can’t 

function without it”. 

FONTE: TOP SANTÉ – HEALTH & BEAUTY, NOVEMBER 1994, P.51 

 

2. COULD: Indica o passado de can (1); indica também o futuro condicional (2), especialmente 

quando o autor está sugerindo algo (poderia). 

Exemplo (1): 

The grandfather could speak five languages. 

Alf played well, but he couldn’t beat Jack. 

Exemplo (2) 
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The new medicine could be the solution to our problems. 

This could be your big change. 

“It pays well, the hours are fine and your colleagues are great – so why don’t you like your job?  

It could be because you are just not suited to it.” 

3. MAY: indica permissão (1) ou probabilidade (2) 

Exemplo (1): 

May I urn on the television? (Posso?) 

Exemplo (2): 

I may fly to Recife next week. (talvez) 

“People with insomnia may be able to get a good night’s sleep by simply exposing themselves to 15 

minutes of daylight in the morning, say scientists.” 

FONTE: TOP SANTÉ – HEALTH & BEAUTY, NOVEMBER 1994, P.51 

 

4. MIGHT: o mesmo que may, porém com menor ênfase. 

Exemplo (1): 

I Wonder if might ask you a favour? (poderia – formal) 

Exemplo (2): 

Peter might phone. If he does, could you ask him to ring later? 

“Open people are happiest working in a job where they can use their creative skills and work with 

their ideas. They might work in public relations, the media and advertising, but on the more creative 

side, either in design or marketing.” 

FONTE: TOP SANTÉ – HEALTH & BEAUTY, NOVEMBER 1994, P.51 

 

5. SHOULD: indica uma sugestão (1) feita pelo autor; uma opinião pessoal/conselho (2). 

Exemplo (1): 

New experiments should be carried out before we jump to conclusions. 

Exemplo (2): 

We should eat out more often. 
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“For the best results in terms of fat loss, exercise should be combined with a sensible diet high in 

fresh fruit, raw vegetable and carbohydrates.” 

FONTE: TOP SANTÉ – HEALTH & BEAUTY, NOVEMBER 1994, P.51 
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Let’s practice! 
Chegou a hora!!! Vamos verificar se você conseguiu entender o conteúdo do módulo? Go ahead... 

 

1) Complete com a forma verbal correta. 

a) I -------------------------------- to school by bus. (go/goes/doesn’t go) 

b) My brother --------------------------- to work by train. (go/went/will go) 

c) We ------------------------------------- to the movies last night. ( go/went/will go) 

d) ----------------------------- beer last weekend? (Do you drink/Did you drink/Are you drinking) 

e) I ------------------------------ beer since my last birthday. (don’t drink/didn’t drink/am not drinking) 

f) I didn’t go to the party because I ------------------------- very tired. (am/will be/ was) 

g) I didn’t ---------------------------- anything last night. (eat/ate/will eat) 

h) I don’t know why Peter -------------------------------------- me. (don’t like/ doen’t like/ nor like) 

i) I can’t ------------------------------ you, Mike. (help/ to help/ helped) 

j) We ----------------------------------- a good film last Sunday. (see / saw/ are seeing) 

2) Escreva dentro dos parentheses a ideia que os modais expressam nas frases abaixo (necessidade, 

possibilidade, capacidade, permissão ou conselho) 

a) This could be our last chance.   (--------------------------------------------------------------------------------) 

b) Mozart could play the piano when he was five years old. (----------------------------------------------------) 

c) You should worry aout your future, Paul. (-------------------------------------------------------------------------) 

d) My wife can drive very well. (-----------------------------------------------------------------------------------) 

e) Could I ask you a question, Mr. White? (----------------------------------------------------------------) 

f) May I watch the news on TV now? (-------------------------------------------------------------------) 

g) My husband can’t cook at all. (----------------------------------------------------------------------) 

h) A tiger can live up to 20 years. (-------------------------------------------------------------------------) 

i) You might be surprised by the results of the exams. (----------------------------------------------) 

j) Can I use your telephone? (------------------------------------------------------------------------------) 
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Curiosidades… Yes, nós temos idioma 

 
 BRASIL COM “Z”. JAMAIS! 

Conhecer outras línguas e culturas é muito legal e importante.  Abre portas, permite aprender muito, 

conviver com pessoas de origens diferentes, fazer amizades, conseguir trabalho etc. Mas o excesso 

de uso dos termos e expressões de outro idioma pode ser prejudicial para a preservação da 

identidade e cultura de um país, e até para a comunicação entre as pessoas. 

No caso do Brasil, virou mania o “inglesismo”. Ou seja, usar a língua inglesa de forma desnecessária e 

indiscriminada. Isso acontece por causa da grande influência econômica, política e cultural dos 

Estados Unidos, o país mais rico e poderoso do mundo. 

 DÁ UM “BREAK” 

Claro que é normal um idioma receber influência dos outros. Em português, por exemplo, “futebol” 

surgiu a partir da palavra inglesa “football”, que quer dizer “bola no pé”. Já “garçom” vem do francês 

“garçon” (“jovem”, “rapaz”). Só que virou modismo usar palavras e expressões em inglês para todo o 

tipo de coisa, inclusive nas situações em que existe tradução para o português. No português falado 

em Portugal, por exemplo, o “inglesismo” “mouse” (nós brasileiros usamos) palavra que veio da 

tecnologia computacional , em Potugal ela foi trauzida literalmente para o português “rato”. Bem 

estranho, não? Já pensou você dizendo: “Meu ratinho está com problemas, preciso substituí-lo”. 

Tornou-se comum, por exemplo, usar “coffee break” no lugar de “intervalo do café” ou “parada para 

o café”, que querem dizer a mesma coisa. O molho “churrasco” viru “barbecue”. Até nomes de 

personagens e franquias famosas dos quadrinhos, cinema e tevê, que foram traduzidos durante 

décadas no Brasil, passaram a adotar o nome em inglês. 

Em alguns ramos, como na informática, muitos termos do inglês nem estão sendo traduzidos, como 

“mouse” (“rato”), “touch-screen” (“tela de toque”) ou “site” (em Portugal, se diz “sítio”). 

 

 BARBARIDADE! 

Existem até iniciativas para tentar conter o inglesismo”. A  Assembléia Legislativa do Rio Grande do 

Sul aprovou, em 2011, uma lei que obriga a traduzir palavras ou expressões estrangeiras para o 

português. Um cartaz que diga “pet shop”, por exemplo, tem de incluir a tradução “loja de animais”. 

 

 LÍNGUA SOLTA 

É importante preservar a língua, mas isso não quer dizer que ela esteja “escrita em pedra”, que 

nunca possa mudar. Até professores de gramática hoje reconhecem a importância da contribuição 

popular. O povo está sempre criando novas gírias, expressões e jeitos de falar que mantêm a língua 
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viva, mudando junto com os tempos. Os sotaques, gírias e expressões regionais mostram nossa 

grande diversidade cultural. 

 

 COM LEGENDAS 

 

 PUXE, NÃO “PUSH”!  

Fazer traduções de um idioma para outro tem muitas “pegadinhas”. Palavras que soam iguais ou 

parecidas, mas têm significados diferentes, enganam bastante. Se um italiano disser “burro”, não se 

ofenda, ele deve estar pedindo “manteiga”. Se uma porta nos Estados Unidos diz “push”, não puxe, 

isso quer dizer “empurrar”. 

Até expressões semelhantes podem ter outros sentidos. Em inglês, usa-se “Kick the bucket”, quer 

dizer “chutar o balde”. Só que, enquanto no Brasil a expressão significa agir de forma impulsiva, 

irresponsável, lá ela indica que alguém faleceu. 

 TÍTULOS DO BARULHO 

Alguns títulos de filmes estrangeiros não deixam muito claro o gênero ou assunto da história. 

Também é comum terem trocadilhos e outros jogos de palavras impossíveis de traduzir. Por isso, os 

tradutores costumam usar alguns truques para que o público local entenda e se interesse pelo filme 

ao ver o título. 

Algumas palavras-chave são de praxe em certos gêneros. É difícil ver um título de comédia que não 

inclua “loucuras”, “confusões”, “do barulho” e outras expressões semelhantes. Quem olhar os títulos 

originais, no entanto, raramente vai encontrar palavras equivalentes daquele idioma. 

 “TALE” O QUÊ? 

Outra complicação das traduções é que vários idiomas, como o chinês e o árabe, não usam o mesmo 

alfabeto que o português. O grupo fundamentalista islâmico que governou o Afeganistão entre 1996 

e 2001 foi chamado pela imprensa brasileira de várias maneiras: “Taliban”, Taleban”, “Talibã”, 

“Talebã”, etc. 

 

 ENGLISH PROVERBS FOR YOU TO REFLECT:   

 

 “Where there’s life, there’s hope.” 

 “Don’t judge a book by its cover.” 

 “Experience is the best teacher.” 

 “If there’s a will, there’s a way.” 

 “Don’t cry over spilled milk.” 

GOODBYE... FOR NOW! 
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Gabarito 

 Unidade 1 – Tirinha da Ruthie 

1) Letra: a 

2) … I didn’t recognize you at first. 

3) I don’t know, gradpa. 

4) I didn’t recognize you at first. 

  Unidade 1 – Tirinha: One big happy 

1) buy (simple present) – bought (simple past) 

  Unidade 1 – Tirinha: menino 

1) Why did you nuke a sponge? 

2) kill – killed (verbo regular) 

 Unidade 1 – Preencher os espaços do esquema (past simple) – pág. 11 

 Para colocarmos o verbo no passado acrescentamos a terminação ed. 

 Stay – stayed 

 Start – started 

 Verbos terminados em ‘y’ precedidos de consoante, retira-se ‘y’ e acrescenta-se ied. 

 Marry – married 

 Verbos terminados em ‘e’ acrescenta-se apenas  a letra d. 

 Unidade 1 – pág. 13 

 Regular verbs – ed 

 Call – called 

 Kill – killed 

 Open – opend 

 Irregular verbs – não seguem uma regra 

 Go – went 

 See – saw 

 Buy – bought 

 Infinitivo 

 Unidade 1 – Texto: Londin Trips – pág. 13 

 Places to visit 

 Transport 

 Restaurants 

 Unidade 1 – formulário 

1) a) ruins; b) comfortável; recepcionistas; bom 
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 Unidade 1 – pág. 15 

2) To be 

Present                                                                     Past 

Iam                                                              I was 

You are                                                       you were 

He is                                                            He was 

She is                                                          She was 

It is                                                              It was 

We are                                                       we were 

You are                                                      you were 

They are                                                    they were 

 

3)  

 Afirmativa 

 I was… 

 They were … 

 Interrogativa 

 Were they…? 

 Negativa 

 We were not… 

4)  

(a) ontem 

(b) na noite passada 

© cinco anos atrás 

(d) na semana passada 

 Unidade 1 – Texto: When did the term ‘computer virus’ arise? Pág. 16 

1- a) information, university, idea, programs, systems, attacking, security, similarity, biological, 

reproduce, term, journey, digital, inspriration,defenses, creating, immune, analyse, eliminate, 

automatically, product, , antivirus, history, organization, complicated, possibility, organisms, 

experiments, artificial, intelligence, isolated, type, companies, term, describe, colleague, serious. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal  

2) Letras a e d. 

3) a) referred, isolated. 

    b) came up, began. 
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4) a) began 

b) When did the term ‘computer virus’ arise? 

c) possibility 

 Unidade 2 - pág. 20 

Turning tables – Adele 

1) Pesquisar a letra da música na internet.  

2) braved, gave 

3) – I can’t keep up … 

   -  I can’t give you… 

 Unidade 2 – UK holidays – pág. 20 

1) England, Northern Ireland, Scotland e Wales. 

2) Letra c. 

3)  

a) You can sign up to try… 

b) famous, project 

c) environmental 

4) Cultivar e preserver milhares de plantas que são trazidas do mundo todo. 

 Texto 1 – Why doen’t the ocean freeze in winter, as lakes do ? 

1) O congelamento de rios e lagos no inverno. 

2) - Como ocorre em relação ao lago, o oceano irá também congelar, porém para que isso aconteça 

alguns fatores  ligados as condições climáticas precisam ser considerados. 

   - As palavras transparentes, por exemplo. Resposta pessoal 

 Unidade 5 

1) Combate ao preconceito racial. 

2) Resposta pessoal. 

 Unidade 6 

1) Preconceito racial. 

2) Sim. 
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 Unidade 7 

A- 1- intelligence; 2- artificial; 3- computer; 4- construct; 5- select 

B- 1- branch; 2- computer science; 3- deal with; 4- thinking; 5- solve; 6- main; 7- knowledge; 8- 

simply;  9- echoing back. 

C- 1- Ramo da ciência da computação que trata da utilização de computadores para simular o 

pensamento humano. 

D- 

1) programas  -simular o pensamento humano – programador 

2) demonstrando possuir inteligência artificial – o que foi salvo dentro dele. 

3) usar sua base de conhecimento – para montar bibliografias sobre assuntos selecionados. 

2- Como representar o conhecimento no computador de forma que ele possa ser usado , em vez de 

meramente reproduzido. 

3- A palavra é um falso cognato. Significa biblioteca e não livraria se fizermos uma associação com o 

português, ou seja, não é uma palavra trnsparente. 

TESTOS: “NO WAY” (1) e “The age of pursuing studies” (2) 

1) Prevenção da gravidez na adolencência. 

2) Evitar a gravidez na adolescência. Priorizar a escola. 

3) Resposta pessoal. 

4) Resposta pessoal. 

5) Texto 1: information, programs. 

     Texto 2: stidies, conceiving. 

 

Let’s practice 

1)  

a) go 

b) wil go 

c) went 

d) did you drink 
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e) I didn’t drink 

f) was 

g) eat 

h) doesn’t like 

i) help 

j) saw 

 

2)  

a) possibilidade 

b) capacidade 

c) conselho 

d) capacidade 

e) permissão 

f) permissão 

g) capacidade 

h) possibilidade 

i) possibilidade 

j) permissão 
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