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BASICÃO 

PALAVRAS PARECIDAS  

Algumas palavras que são escritas da mesma forma. Memorize cada palavra ou 

anote em um caderno.  

ANIMAL ( ÁNIMAL).............ANIMAL  

BASE (BEIS)......................BASE  

CAMERA (CÁMERA)............CAMERA  

CRIME (CRÁIM).................CRIME  

FACE (FEIS) ..................... FACE  

GENERAL (DJÉNERAL*).....GENERAL  

*o som das letras *DJ* é parecido com o da palavra adjunto.  

HOSPITAL (RÓSPITAL)......HOSPITAL  

ENVELOPE (ÉNVELOUP)...ENVELOPE  

MATERIAL (MATÍRIAL).......MATERIAL  

METAL (MÉTAL).................METAL  

NATURAL (NÁTCHURAL)....NATURAL  

EXTERIOR (EKSTÍRIOR)....EXTERIOR  

NORMAL (NÓORMAL)........NORMAL  

REGULAR (RÉGUIULAR)....REGULAR  

CRUEL (CRÚEL)................CRUEL  

GAS (GÁS)........................GAS  

LEGAL (LÍIGAL)................LEGAL  

MORAL (MÓRAL)..............MORAL  

MOTOR (MÓUTOR)...........MOTOR  
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BANANA (BÃNÁANA).........BANANA  

TENOR (TÉNOR)...............TENOR  

PANORAMA (PANORÁAMA)...PANORAMA  

OPERA (ÓPERA)...............OPERA  

PROPAGANDA (PROPAGANDA)...PROPAGANDA  

TANGO (TÁNGOU)............TANGO  

BAR (BAAR)......................BAR  

HOTEL (RÓTÉL)................HOTEL  

*****a 1° palavra é inglês, entre parentes é a pronúncia e a ultima é português  

ÁUDIO 1° POSTAGEM 

http://www.4shared.com/file/140460074/1b295fc1/1_postagem.html  

 

2° POSTAGEM  

A TERMINAÇÃO "ING"  

Existem palavras especiais em inglês que acrescentadas a outras palavras formam 

novas palavras  

e uma delas é a sufixo "ing". Veja como é fácil. Em português você pode falar: fazer e 

fazendo,  

pegar e pegando, agir e agindo.  

A terminação endo, ando e indo equivale a "ing" acrescentado em um palavra.  

LIGHT (LÁIT).......................LUZ  

LIGHTING (LÁITIN)..............ILUMINANDO ou ILUMINAÇÃO  

WORK (UEERQUI)...............TRABALHO  

WORKING (UEERQUIN).......TRABALHANDO  

OIL (ÓIL)............................AZEITE  

http://www.4shared.com/file/140460074/1b295fc1/1_postagem.html
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OILING (ÓILIN)...................AZEITANDO  

OFFER (ÓFER).....................OFERTA  

OFFERING (ÓFERIN)............OFERTANDO  

DARK (DÁRQUI)...................ESCURO, ESCURIDÃO  

DARKING ( DÁRQUIN)..........ESCURECENDO  

PLANT (PLENT)...................PLANTA  

PLANTING ( PLENTIN).........PLANTANDO  

SMILE (SMAIL)....................SORRISO  

SMILING ( SMÁILIN)............SORRINDO  

SMASH (SMAXI)...................COLISÃO  

SMASHING ( SMAXIN).......... COLIDINDO  

FLOWER (FLÁUER)..............FLÔR  

FLOWERING (FLÁUERIN).....FLORESCENDO  

END (ÉND)..........................FIM, TERMINO  

ENDING (ÉNDIN).................TERMINANDO, FINDANDO  

ÁUDIO 2° POSTAGEM  

http://www.4shared.com/file/140463363/8ca5ea94/2_postagem.html  

 

3° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

Para se dominar um inglês é preciso ter um vocabulário bom. Tem situações que não 

podemos recorrer a um dicionário. Memorize cada palavra e amplie seu vocabulário.  

HAT (RÁT)...........................CHAPÉU  

BROTHER (BRÂDER)............IRMÃO  

http://www.4shared.com/file/140463363/8ca5ea94/2_postagem.html
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BLUE (BLUU).......................AZUL  

EUROPE (IÚROP).................EUROPA  

GARDEN (GÁARDEN)............JARDIM  

HE (RÍI)...............................ELE  

HERE (RÍIAR).......................AQUI  

FORK (FÓORQUI).................GARFO  

IN (IN).................................EM  

LATE (LEIT).........................ATRASADO, TARDE  

MY (MAI).............................MEU, MINHA  

SISTER (SÍSTER).................IRMÃ  

SISTERS (SÍSTERS).............IRMÃS  

SON (SÂN)..........................FILHO  

SKY (ISCÁI)........................CÉU  

THEY (DEI).........................ELES, ELAS  

THE (DII)...........................O, A, OS, AS  

THIS (DÍS).........................ESTE, ESTA  

YOU (IUU)..........................VOCÊ  

YELLOW (IÉLOU)................AMARELO  

OPPOSITE (ÓPOSIT).............OPOSTO, OPOSTA  

TO (TÚ)...............................A *ñ é artigo  

DAY (DEI).............................DIA  

TO-DAY (TÚDEI)...................HOJE  

MONDAY (MÂNDEI)..............SEGUNDA-FEIRA  
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ÁUDIO DA 3° POSTAGEM:  

http://www.4shared.com/file/140768308/1cb86135/3_postagem.html  

 

4° POSTAGEM  

IS - ARE  

AS PALAVRAS "IS - ARE" SÃO MUITO USADAS EM INGLÊS.  

IS = É OU ESTÁ  

ARE = SÃO OU ESTÃO  

ESTUDE CUIDADOSAMENTE ESTAS FRASES:  

HE IS MY BROTHER............................ELE É MEU IRMÃO  

THEY ARE SISTERS............................ELAS SÃO IRMÃS  

HE IS IN THE GARDEN.......................ELE ESTÁ NO JARDIM  

MY SON IS IN EUROPE......................MEU FILHO ESTÁ NA EUROPA  

YOU ARE LATE...................................VOCÊ ESTÁ ATRSADO  

THIS FLOWER IS YELLOW.................ESTA FLOR É AMARELA  

THE SKY IS BLUE...............................O CÉU É AZUL  

THEY ARE HERE.................................ELES ESTAM AQUI  

TO-DAY IS MONDAY...........................HOJE É SEGUNDA  

Is e Are também são muitos usados com palavras terminadas em "ing".  

WALK (UÓOQUI)...................................PASSEIO  

WALKING (UÓOQUIN)...........................PASSEANDO  

THEY ARE WALKING..............................ELES ESTAM PASSENDO  

ATTACK (ATÁQUI).................................ATAQUE  

http://www.4shared.com/file/140768308/1cb86135/3_postagem.html
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ATTACKING (ATÁQUIN).........................ATACANDO  

YOU ARE ATTACKING............................VOCÊ ESTÁ ATACANDO  

PAINT (PEINT)......................................PINTURA  

PAINTING (PEINTIN).............................PINTANDO  

HE IS PAINTING....................................ELE ESTÁ PINTANDO  

CRY (CRÁI)...........................................GRITO, CHORO  

CRYING (CRÁIN)...................................GRITANDO, CHORANDO  

THEY ARE CRYING..............................ELES ESTAM GRITANDO (CHORANDO )  

baixar 4° postagem:  

http://www.4shared.com/file/142578497/bfbd48fa/4_postagem.html  

 

5° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

A ( E ) ..........................................UM, UMA  

APPLE ( ÁPOL) .............................MAÇÃ  

BAD ( BAD ) .................................MAL, MAU, MÁ  

BOY (BÓI) ....................................MENINO  

BLACK (BLÁK) ..............................NEGRO, NEGRA, PRETO, PRETA  

BITTER (BÍTER) ............................AMARGO, AMARGA  

CLEAN (CLÍIN) .............................LIMPO, LIMPA  

DEEP (DIIP) .................................FUNDO, PROFUNDO  

DIRTY (DEERTI) ............................SUJO, SUJA  

DRINK (DRINQUI)..........................BEBIDA  

DRESS (DRÉS)...............................VESTIDO, TERNO  

http://www.4shared.com/file/142578497/bfbd48fa/4_postagem.html
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HOUSE (RÁUS)...............................CASA  

KIND (CÁIND) ...............................BONDOSO, BONDOSA  

MAN (MAN) ...................................HOMEN  

NEW (NIÚU) .................................NOVO, NOVA  

NEWS (NIÚUS) .............................NOTÍCIA, NOTÍCIAS  

POOR (PÚER) ...............................POBRE, POBRES  

PLATE (PLEIT) ..............................PRATO  

RIVER (RÍVER) ..............................RIO  

STRONG (ISTRÓNG) ......................FORTE, ROBUSTO  

SMALL (ISMÓL) .............................PEQUENO  

SWEET (SUIIT) .............................DOCE  

TABLE (TEIBOL) ............................MESA  

YOUNG (IANG) ..............................JOVEM  

WATER (UÓOTER) .........................AGUA  

WOMAN (ÚUMAN) .........................MULHER  

WISE (UAIZ) .................................SÁBIO  

WHITE (UAIT) ...............................BRANCO, BRANCA  

AUDIO DA 5°POSTAGEM  

http://www.4shared.com/file/149009499/531bc1/5postagem.html  

 

Para maior fixação do exercício:  

tenha o áudio e a postagem em mãos; vá lendo e repetindo junto com o áudio;  

quanto mais praticar, melhor proveito você terá.  

 

http://www.4shared.com/file/149009499/531bc1/5postagem.html
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6° POSTAGEM  

O ADJETIVO INGLÊS  

Em inglês, as qualidades (adjetivos) são colocados antes das pessoas (substantivos) 

ou coisas.  

Veja como é fácil:  

a bad boy (e bad bói).............................um menino mau  

a blue sky (e bluu iscai).........................um céu azul  

a young man (e iangui man)...................um homem jovem  

clean water (cliin uóter)..........................agua limpa  

a new house (e niúu ráus)......................uma nova casa  

a poor woman (e púer uúman)................uma mulher pobre  

a kind woman (e cáind uúman)...............uma mulher bondosa  

a deep river (e diipi river)........................um rio profundo/fundo  

a clean plate (e clín pleiti)......................um prato limpo  

a strong man (e istróngui man)...............um homen forte  

a dirty fork (e dêerti fóoqui).....................um garfo sujo  

a wise man (e uáis man)........................um homen sábio  

a small table (e ismól teibol)...................uma mesa pequena  

a black hat (e blaqui rát).........................um chapéu preto  

a bitter apple (e bíter ápol)......................uma maçã amarga  

a sweet drink (e suíti drinqui)..................uma bebida doce  

a white dress (e uáiti drés).....................uma roupa branca  
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audio da 6° postagem  

http://www.4shared.com/file/186196092/af40aeb1/6_postagem.html  

 

7° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

work (ueerqui)........................trabalho  

this (dis)................................este, esta, isto  

that (dáti)...............................esse, essa, isso  

very (véri)...............................muito  

good (guudi)..........................bom, boa  

top (tópi)...............................topo, cume  

of (óvi)..................................de  

tree (trii)...............................arvore  

baby (beibi)..........................bebê  

mountin (máutin)..................montanha  

pencil (péncil)......................pincel  

green (griin).........................verde  

map (mapi)..........................mapa  

and (and).............................e  

ill (íu)..................................enfermo, enferma, doente  

roud (roudi).........................caminho, estrada  

play (plei)...........................jogar, tocar(música)  

playing (plein).....................jogando, tocando  

 

http://www.4shared.com/file/186196092/af40aeb1/6_postagem.html
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baixe o audio:  

http://www.4shared.com/file/186202067/5c54c179/7_postagem.html 

Preparem-se para o 1° teste  

Se você estudou toda esta lição com o devido cuidado, então não terá dificuldade em 

fazer este exame. Se achar dificuldades é um sinal q ñ estudou devidamente, então 

deverá voltar e estudar do início.  

8° POSTAGEM  

TESTE DA 1° LIÇÃO  

Se você estudou as aulas anteriores conforme o indicado, ñ terá dificuldade em fazer 

este teste. Este exame deverá ser feito por escrito.  

a) Traduza Para O Português As Seguintes Palavras:  

b) Traduza Para O Inglês As Seguintes Palavras:  

1.SEG-FEIRA                      11.HOJE 21.DIA  

2.CASA                               2.PINTURA 22.ESCURO  

3.ÁGUA                              13.PINTANDO 23.LUZ  

4.CHAPEU                          14.VESTIDO 24.FILHO  

5.ANIMAL                           15.É/ESTÁ 25.RIO  

6.DOCE                               16.O,OS,A,AS 26.LIMPO  

7.BRANCO                          17.ELES 27.IRMÃ  

8.MEU                                 18.CÉU 28.BEBIDA  

9.FLOR                                 19.HOMEN 29.IRMÃO  

10.FACA                              20.AMARELO 30.JOVEM  

 

 

http://www.4shared.com/file/186202067/5c54c179/7_postagem.html
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c)Traduza para o português as seguintes frases:  

1.SHE IS SMILING.  

2.YOU ARE LATE.  

3.HE IS MY BROTHER.  

4.THE SKY IS BLUE.  

5.HE IS PAINTING.  

6.MY SON IS HERE.  

7.THEY ARE IN THE RIVER.  

 

9° POSTAGEM  

Exercício de aperfeiçoamento da 1° lição  

Se você estudou com cuidado e passou no teste de forma satisfatória, ñ terá 

dificuldade em assimilar este exercício. Estude as seguintes frases até se familiarizar 

com todas. OBS: a pronuncia já foi dada, estude em voz alta, de maneira que você se 

ouça.  

MY SISTER IS IN URUGUAY.  

THAT IS A GOOD IDEA.  

HE IS WORKING.  

THEY ARE WORKING.  

THAT HOTEL IS VERY GOOD.  

THAT IS MY OPINION.  

HE IS ON THE TOP OF THE MOUNTAIN.  

SHE IS IN CORDOBA.  

THEY ARE PLANTING A TREE.  

THE BABY IS SMILING.  
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THE BABY IS WALKING.  

MY SON IS VERY YOUNG.  

HE IS A KIND MAN.  

MY SISTER IS IN THE GARDEN.  

THIS IS THE TOP OF THE MOUNTAIN.  

THAT IS THE SON OF MY BROTER.  

HE IS MY SON.  

MY SISTER AND MY SON ARE IN EUROPE.  

THAT IS MY NEW DRESS.  

THIS IS MY NEW HOUSE.  

THE SKY IS DARK.  

THIS LIGHT IS VERY BAD.  

THAT IS MY HAT.  

THIS PENCIL IS BLUE.  

THIS FLOWER IS GREEN.  

THAT IS THE NEW MAP OF THE EUROPE.  

THAT IS THE ROAD TO BUENOS AIRES.  

Àudio da 9° Postagem  

http://www.4shared.com/file/255003718/e0f1a94d/9_postagem.html  

 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/file/255003718/e0f1a94d/9_postagem.html
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10° POSTAGEM  

MESES DO ANO / DIAS DA SEMANA  

MESES DO ANO  

JANUARY (djániuari)....................... JANEIRO  

FEBRUARY (fébruari)...................... FEVEREIRO  

MARCH (maartch).......................... MARÇO  

APRIL (êipril)................................. ABRIL  

MAY (mei)...................................... MAIO  

JUNE (djuun)................................. JUNHO  

JULY (djuulái)................................ JULHO  

AUGUST (óoguest)........................ AGOSTO  

SEPTEMBER (septémber).............. SETEMBRO  

OCTOBER (octôuber).................... OUTUBRO  

NOVEMBER (novémber)................ NOVEMBRO  

DECEMBER (dicémber).................. DEZEMBRO  

DIAS DA SEMANA  

MONDAY (mândei)..........................2° FEIRA  

TUESDAY (tiúuzdei)........................3° FEIRA  

WEDNESDAY (UUÉNS-DEI).............4° FEIRA  

THURSDAY (teerzdei).....................5° FEIRA  

FRIDAY (fráidei)..............................6° FEIRA  

SATURDAY (sáterdei)......................SÁBADO  

SUNDAY (sândei)............................DOMINGO  
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BAIXE O ÀUDIO  

http://www.4shared.com/audio/_Wm2N5ew/10_postagem.html  

PARA MELHOR PROVEITO, TENHA EM MÃOS A MATÉRIA, PARA ACOMPANHAR COM 

LEITURA.  

 

 

11° POSTAGEM  

PRONOMES PESSOAIS  

I (ái)......................EU  

YOU (iúu)...............VOCÊ  

HE (ríi)...................ELE  

SHE (shíi)..............ELA  

IT (it).....................ELE, ELA ( NEUTRO)  

WE (uíi).................NÓS  

THEY (dei).............ELES, ELAS  

BAIXE O ÁUDIO  

http://www.4shared.com/audio/fpIq9IRR/11_postagem.html  

 

A diferença entre HE, SHE e IT é a seguinte: HE e SHE siguinificam ELE, ELA quando 

falamos de  

pessoas, enquanto que IT siguinifica ELE, ELA quando falamos de coisas. O uso 

correto de IT vai  

se esclarecer a medida q avançarmos com o curso.  

 

http://www.4shared.com/audio/_Wm2N5ew/10_postagem.html
http://www.4shared.com/audio/fpIq9IRR/11_postagem.html
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12° POSTAGEM  

OS 16 VERBOS BÁSICOS  

Nesta lição vamos estudar esses 16 verbos básicos. São poucos, mas eles têm a 

tarefa de substituir as centenas de outros verbos, a medida em que avançarmos 

iremos aprendendo mais alguns, mas se faz necessário aprender estes verbos e 

compreender todos na "ponta da língua". Em seguida vamos aprender os 16 verbos 

básicos precedidos da palavra ( to ) que não tem outro valor senão indicar que o 

verbo esta no infinitivo.  

TO COME ( tu câm )..........................VIR  

TO GO ( tu gou )...............................IR  

TO PUT ( tu put )...............................PÔR  

TO TAKE ( tu teiqui )..........................TOMAR  

TO GIVE ( tu guiv )............................DAR  

TO GET ( ti guét )..............................CONSEGUIR  

TO KEEP ( tu kiipi )............................MANTER  

TO LET ( tu léti )................................DEIXAR, PERMITIR  

TO MAKE ( tu meiqui ).......................FAZER  

TO DO ( tu duu )...............................FAZER  

TO SEEM ( tu siim )...........................PARECER  

TO SAY ( tu sei )................................DIZER  

TO SEE ( tu sii ).................................VER  

TO SEND ( tu sénd )..........................ENVIAR  

TO BE ( tu bii )...................................SER, ESTAR  

TO HAVE ( tu révi ).............................HAVER, TER  

TO MAKE, TO DO  
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Apesar destes verbos terem a mesma tradução eles são usados para coisas 

diferentes, à medida que formos avançando irá se esclarecendo os seus usos.  

BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/nQ6jcPhm/12_postagem.html  

 

13° POSTAGEM  

TEMPO PRESENTE  

Para formar o tempo presente em inglês basta substituir a palavra " TO " por pelos 

pronomes " eu-I, tu-YOU, ele-HE, ela-SHE, nós-WE, vós-YOU, eles,elas-THEY". Veja o 

exemplo:  

to send ..........enviar  

I send ............ eu envio  

you send........ tu envias  

to go........... ir  

we go......... nós vamos  

they go....... eles vão, elas vão  

to make......... fazer  

you make....... você faz  

I make .......... eu faço  

BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/eQ-RMjav/13_postagem_1.html 

ALGUMAS REGRAS  

Para o verbo "TO BE, TO HAVE" aplicaríamos outra forma de escrita, veja:  

 

 

http://www.4shared.com/audio/nQ6jcPhm/12_postagem.html
http://www.4shared.com/audio/eQ-RMjav/13_postagem_1.html
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VERBO "TO BE"  

to be.......... ser, estar  

I am .......... eu sou, eu estou  

you are ...... você é, você está  

he is...........ele é, ele está  

she is.........ela é, ela está  

it is.............ele é, ele está, ela é ela está  

we are .......nós somos, nós estamos  

you are....... vós sois, vós estais  

they are...... eles são, eles estam, elas são, elas estam  

BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/SGaE_TCB/13_postagem_2.html  

 

14° POSTAGEM  

VERBO "TO HAVE"  

to have..........ter, haver  

I have............eu tenho  

you have....... tu tens  

he has ......... ele tem  

she has......... ela tem  

it has..............ele tem, ela tem  

we have.........nós temos  

you have........vós tendes  

they have........eles têm, elas têm  

http://www.4shared.com/audio/SGaE_TCB/13_postagem_2.html
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BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/kukohSy9/14_postagem_1.html  

 

VERBOS "TO COME, TO PUT, TO TAKE, TO GIVE, TO GET, TO KEEP, TO LET, TO MAKE, 

TO SEEM, TO SAY, TO SEE, TO SEND". Para este grupo de verbos vamos acrescentar 

um "s" na 3°  

pessoa do singular veja:  

to put..........pôr  

I put ............eu ponho  

you put........tu pões  

he puts........ele põe  

she puts......ela põe  

it puts..........ele põe, ela põe  

we put ........nós pomos  

you put.........tu pondes  

they put.......eles põem, elas põem  

Todos os verbos acima apresentam a mesma formação.  

BAIXAR ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/BhgcdVvS/14_postagem_2.html  

 

VERBOS "TO GO, TO DO"  

Estes verbos basta acrescentar um "es" na 3° pessoa do singular, veja:  

 

http://www.4shared.com/audio/kukohSy9/14_postagem_1.html
http://www.4shared.com/audio/BhgcdVvS/14_postagem_2.html
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to go...............ir  

I go ................eu vou  

you go.............tu vais  

he goes..........ele vai  

she goes........ela vai  

it goes...........ele vai, ela vai  

we go............nós vamos  

you go...........vós ides  

they go..........eles vão, elas vão  

BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/ofJEt2CG/14_postagem_3.html  

 

15° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS COM O TEMPO PRESENTE  

É simples, é só traduzir por escrito do inglês p/ português e português p/ inglês.  

1° GRUPO  

HE COME  

I GO  

ELE ESTÁ  

SHE PUTS  

EU TENHO  

EU FAÇO  

WE TAKE  

http://www.4shared.com/audio/ofJEt2CG/14_postagem_3.html
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ELES VÊEM  

NÓS DIZEMOS  

THEY GIVE  

ELE ENVIA  

HE DOES  

HE MAKES  

I GET  

ELA DEIXA  

HE KEEPS  

NÓS ESTAMOS  

ELES VÊM  

VÓS VINDES  

NÓS VAMOS  

 

2° GRUPO  

ELE VEM  

EU VOU  

HE IS  

ELA PÕE  

I HAVE  

I DO, I MAKE  

NÓS TOMAMOS  

THEY SEE  

WE SAY  
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ELES DÃO  

HE SENDS  

ELE FAZ  

ELE FAZ  

EU CONSIGO  

SHE LETS  

ELE MANTÉM  

WE ARE  

THEY COME  

YOU COME  

WE GO  

 

16° POSTAGEM  

OPOSTOS  

Vamos aprender algumas palavras opostas.  

good (gud)..................bom  

bad (bad)....................mau  

good is opposite of bad  

bom é o oposto de mau  

man (man)........................homen  

woman (uúman)...............mulher  

man is the opposite of woman  

homen é o oposto de mulher  

white (uáit).......................branco  
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black (blák)........................preto  

white is the opposite of black  

branco é o opposto de preto  

peace (piís).......................paz  

war (uoór)........................guerra  

peace is the opposite of war  

paz é o oposto de guerra  

summer (sâmer).....................verão  

winter (uínter)........................inverno  

summer is the opposite of winter  

verão é o oposto de inverno  

east (iist)..............................este  

west (uést)...........................oeste  

east is the opposite of west  

este é o oposto de oeste  

BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/q1kM-Vo7/16_postagem_.html  

 

17° POSTAGEM  

Pronúncia "work"  

Bom, a respeito da pronúncia, eu só posso dizer que por mais que eu tente escrever 

igual a pronuncia, nunca irá ficar exatamente igual, mas dá para se ter uma boa 

idéia.  

 

 

http://www.4shared.com/audio/q1kM-Vo7/16_postagem_.html
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work = ueerqui estaria correto se eu pronunciasse tanto (ueerk, uork)  

porém eu estaria com um sutaque quando falasse (uork)  

todos vão entender as duas pronúncias, sem nenhum problema mais porque "ueerk" 

e ñ "uork"? porq se escreve de um jeito e se pronuncia de outro.  

walk = uóolqui > sua pornuncia é exatamente igual, apesar de se escrever diferente.  

small = ismól  

tbm muda a pronuncia da forma q se escreve.  

esta forma é britanica.  

Imaginem um bahiano falando e um carioca.  

imaginou? os dois falariam a mesma língua porem com os seus sotaques.  

assim tbm nos EUA há sotaques entre eles, mas a forma BRITANNICA é o forma culta  

da lingua inglesa, onde eles falam corretamente sem contrações de palavras, com 

todos os verbos, etc...  

mais lá para frente nós trabalharemos mais a respeito da pronuncia, flw?  

ñ deixem assistir filmes, assistir programas de tv, e outras coisas q façam com q vcs 

ouçam a lingua inglesa.  

 

 

18° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

money (mâni)...........................dinheiro  

letter (léter).............................carta  

you (iúu)..................................você  

he (ríi)......................................ele  

his (ris)....................................dele, seu  
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to the (tu dii)...........................ao, á, aos, ás, a ele  

bread (bréd)............................pão  

father (fáader).........................pai  

by (bai)....................................por  

rest (rést)................................descanso  

with (uíz).................................com  

journey (djeerni).....................viagem  

but (bât).................................mas, porem  

the morning (dii móornin)........a manhã  

to-morrow (tu mórou).............amanhã  

all (óu)....................................todo, toda, todos, todas  

word (ueerd)..........................palavra  

book (buqui)...........................livro  

as (as)....................................como  

doubt (dáut)...........................dúvida  

friend (frénd)..........................amigo  

old (oud)................................velho, velha, velhos, velhas  

on (on)...................................sobre, em  

for (fóor)................................para  

wrong (róng).........................errado, errada, errados, erradas  

time (taimi)............................tempo  

meal (miil)..............................comida  

train (trein)............................trem  

thin (tin)................................magro, magra, magros, magras  
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BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/bnnctSva/18_postagem.html  

 

POSTAGEM 19°  

GERÚNDIO  

Gerúndio em português é aquela parte do verbo q termina em ANDO, ENDO, INDO, 

ONDO  

EXEMPLO: CANTANDO, COMENDO, AGINDO, COMPONDO.  

EM ALGUNS VERBOS DEVE-SE ALTERAR A RAÍZ ANTES DE ACRESCENTAR A  

TERMINAÇÃO ING. ESTUDE OS GERÚNDIOS ATÉ FAMÍLIARIZAR-SE COM ELES.  

to come.......................vir  

coming........................vindo  

to do...........................fazer  

doing..........................fazendo  

to give........................dar  

giving.........................dando  

to go..........................ir  

going..........................indo  

to make.....................fazer  

making......................fazendo  

to say.......................dizer  

saying.......................dizendo  

to see.......................ver  

seeing......................vendo  

http://www.4shared.com/audio/bnnctSva/18_postagem.html
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to take......................tomar, pegar  

taking.......................tomando, pegando  

to get.......................conseguir  

getting.....................conseguindo  

to keep....................manter  

keeping....................mantendo  

to let........................deixar, permitir  

letting......................deixando, permitindo  

to put.......................pôr  

putting.....................pondo  

to send....................enviar  

sending...................enviando  

to seem...................parecer  

seeming..................parecendo  

gerúndio com pronuncia  

coming (câmin).............indo  

doing (dúuin)................fazendo  

giving (guiivin)..............dando  

going (gouin)................indo  

making (mêiquin)..........fazendo  

saying (sêein)...............dizendo  

seeing (siin)..................vendo  

taking (teiquin).............tomando, pegando  

getting (guétin)............conseguindo  
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keeping (quiipin)...........mantendo  

letting (létin).................deixando, permitindo  

putting (puutin).............pondo  

sending (sendin)...........enviando  

seeming (siimin)............parecendo  

Baixe o Áudio:  

http://www.4shared.com/audio/TBcx3Bi5/19_POSTAGEM.html  

 

20° POSTAGEM  

ESTUDE AS FRASES COM GERÚNDIO E TRADUZA.  

WE ARE GOING TO ARGENTINA.  

I SENDING A LETTER TO YOUR FRIEND.  

MY BROTHER IS GOING TO THE RIVER.  

MY SISTER IS PUTTING THE BREAD ON THE TABLE.  

MY FATHER IS COMING BY TREIN.  

HE IS TAKE A REST.  

I AM SENDING A BOY WITH THE NEWS.  

Baixe o áudio:  

http://www.4shared.com/audio/5Ica65bz/_2__20_postagem.html  

 

21° POSTAGEM  

TEMPO FUTURO  

Em português, para formar o tempo futuro dos 16 verbos básico você precisaria 

aprender mais de 100 palavras, em inglês você só precisa saber uma "will" (se 

http://www.4shared.com/audio/TBcx3Bi5/19_POSTAGEM.html
http://www.4shared.com/audio/5Ica65bz/_2__20_postagem.html
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pronuncia = uíl). A palavra will antes de qualquer verbo lhe dará automaticamente o 

tempo futuro. Exemplos:  

 

I KEEP..............................EU MANTENHO  

I WIL KEEP.......................EU MANTEREI  

YOU LET...........................TU DEIXAS, TU PERMITES  

YOU WILL LET..................TU DEIXARÁ, TU PERMITIRÁS  

WE DO ............................NÓS FAZEMOS  

WE WILL DO....................NÓS FAREMOS  

THEY MAKE.......................ELES FAZEM  

THEY WILL TAKE...............ELES FARÃO  

YOU GET...........................TU CONSEGUES  

YOU WILL GET..................TU CONSEGUIRÁS  

HE GIVES..........................ELE DÁ  

HE WILL GIVES.................ELE DARÁ  

YOU GO............................TU VAIS  

YOU WILL GO...................TU IRÁS  

THEY COME......................ELES VEM  

THEY WILL COME.............ELES VIRÃO  

I HAVE ............................EU TENHO  

I WILL HAVE....................EU TEREI  

YOU SEE..........................TU VES  

YOU WILL SEE.................TU VERÁS  

WE SEND.........................NÓS ENVIAMOS  
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WE WILL SEND................NÓS ENVIAREMOS  

I SAY................................EU DIGO  

I WILL SAY.......................EU DIREI  

Baixe o Áudio -21° postagem 1  

http://www.4shared.com/audio/JLPPU02f/21_postagem_1.html  

 

ESTUDE AS FRASES TRADUZINDO  

I GO  

I WILL GO  

I WILL GO TO BUENOS AIRES  

WE SEND WE WILL SEND A LETTER  

HE SAYS  

HE WILL SAY  

HE WILL SAY THAT  

WE WILL BE IN THE GARDEN  

I WILL GO WITH YOU  

HE WILL TAKE A REST  

I WILL MAKE A JOURNEY  

YOU WILL BE HERE ALL THE MORNING  

YOU WIL COME IN THE MORNING  

I WILL KEEP MY WORD  

HE WILL COME TODAY  

HE WILL GO TOMORROW  

.  

http://www.4shared.com/audio/JLPPU02f/21_postagem_1.html
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Baixe o Áudio -21° postagem 2  

http://www.4shared.com/audio/tuGuAMXG/21_postagem_2.html  

 

22° POSTAGEM  

A e AN  

A palavra "A", como você se recordará significa (UM, UMA). Quando esta palavra 

está diante de uma palavra q comece com vogal é necessário mudá-la para "AN", 

para evitar um som desagradável em inglês. Veja alguns exemplos:  

A WOMAN .....................................uma mulher  

AN APPLE......................................uma maçã  

A BOOK.........................................um livro  

AN ARMY(armi)..............................uma arma  

A BOY...........................................um menino  

AN ANGRY MAN.............................um homem zangado  

AN OLD WOMAN...........................uma mulher velha ou idosa  

obs: as pronuncias q ñ forem colocadas, é porque já foram dadas em lições 

anteriores.  

A SEGUNDA-FEIRA, A TERÇA-FEIRA, ETC...  

PARA SE DIZER “a segunda-feira", "a terça-feira", etc... se diz:  

on Monday, on Tuesdays, on Wednesday, etc...  

 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/audio/tuGuAMXG/21_postagem_2.html
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FRASES:estude e pronuncie.  

I WILL GO ON THRUSDAY  

EU IREI NA QUINTA-FEIRA.  

 

WE WIL GO TO LIMA ON SUNDAY  

NÓS IREMOS A LIMA NO DOMINGO  

 

HE WILL COME ON FRIDAY  

ELE VIRÁ NA SEXTA-FEIRA.  

 

YOU WILL SEND A LETTER ON MONDAY  

TU ENVIARÁS UMA CARTA NA SEGUMDA-FEIRA.  

 

YOU WILL SAY THAT ON WEDNESDAY  

TU DIRÁS ISSO NA QUARTA-FEIRA.  

 

THEY WILL PUT THIS TOMORROW OR ON FRIDAY  

ELES PORÃO ISTO AMANHÃ OU SEXTA-FEIRA.  

 

23° POSTAGEM  

ATTACK (ATÁQUI).................................ATAQUE  

ATTACKING (ATÁQUIN).........................ATACANDO  

YOU ARE ATTACKING............................VOCÊ ESTÁ ATACANDO  

perdão, na verdade eu coloquei como se diz e ñ o significado.  
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PENCIL = LÁPIS  

BRUSH = PINCEL  

 

NOVAS PALAVRAS SEMELHANTES  

TELEGRAM (télegram)........................telegrama  

AUTOMATIC (ootomátiqui).................automático  

BULB (bâlb).......................................bulbo  

ART (áart).........................................arte  

CONTROL (contrôu)..........................controle  

CORD (cóord)...................................corda  

LIST (list).........................................lista  

PART (páart)....................................parte  

ACID (ácid)......................................acido  

FORM (fóorm)..................................forma  

LIMIT (límit).....................................limite  

PLANT (plaant)................................planta  

SOLID (sólid)...................................sólido  

DEPENDENT (dipéndent).................dependente  

MUSIC (miúuziqui)...........................música  

ELASTIC (ilástiqui)...........................elástico  

LIQUID (lícuid)................................. líquido  

FREQUENT (fríiquenti)......................frequente  

INSTRUMENT (instrument)...............instrumento  

SECRET (sícrit).................................secreto  
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PRESENT (présent)..........................presente  

PROTEST (protest).........................protesto  

VIOLENT (váiolent)..........................violencia  

ARGUMENT (áarguiumento).............argumento  

IMPORTANT (impóortant).................importante  

24° POSTAGEM  

Palavras internacionais  

Este tipo de palavra é considerado como parte integrante do inglês básico.  

ARISTOGRACY aristócraci)...............................aristocracia  

PRESIDENT (président)...................................presidente  

PROFESSOR (proféssor)..................................professor  

POLO (pólou)..................................................pólo  

BANK (benqui)................................................banco  

BUFFET (búfei)................................................bufê  

CABLE (queibol)..............................................cabo  

CALENDAR (cálendar).....................................calendario  

CARAVAN (cáravan)........................................caravana  

NICOTINE (nícotin).........................................nicotina  

OPTIMISM (óptimisem)...................................otimismo  

ORCHESTRA (óoketra)....................................orquestra  

25° POSTAGEM  

MAIS PALAVRAS INTERNACIONAIS  

PANIC (pániqui).......................................pânico  

PATENT (pêitent).....................................patente  
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ELEMENT (élement).................................elemento  

GEOGRAFY (djiógrafi)..............................geografia  

AUTOMOBILE (óotomobil)........................automóvel  

TELEGRAFH (télegrafi).............................telegrafo  

TELEPHONE (télefoun)............................telefone  

PROGRAMME (prôugram).........................programa  

LEMON (lémon).......................................limão  

MODERN (módern)..................................moderno  

ARITHMETIC (arizmetiqui).......................aritmética  

GEOMETRY (djiómetri).............................geometria  

MATHEMATICS (mazimátiquis).................matemática  

ATLAS (átlas)...........................................atlas  

UNIVERSE (iúuniversi)..............................universo  

MINIMUM (mínimum)................................mínimo  

REPUBLIC (ripânbliqui).................república  

RESTAURANT (réstoranti).............restaurante  

SARDINE (saardín).......................sardinha  

TRAGEDY (trádjedi)......................tragédia  

SOPRANO (sopráno)....................soprano  

SPORT (spóorti)...........................esporte  

STADIUM (stêidium).....................estádio  

SYMPHONY (síinfoni)....................sinfonia  

TAXI (táaquix).............................taxi  

TEA (tii).......................................chá  
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ZERO (zíirou)...............................zero  

CIGARETTE (cígaret)....................cigarro (fumar prejudica saúde ou ti mata msm)  

COCKTAIL (cók-teil).....................coquetel  

DANCE (daans)...........................dança  

ECONOMIC (económic)...............econômico  

26° POSTAGEM  

EXAME DA 2° LIÇÃO  

a) Faça de novo todo o exame da 1° lição (isto é fundamental, para se ter um bom 

aproveitamento)  

b) Traduza para o inglês:  

1.eu vou  

2.tu vens  

3.ele põe  

4. ela toma  

5. nós damos  

6. eles conseguem  

7. eu deixo  

8. eles mantêm  

9. nós fazemos  

10. parecer  

11. ele diz  

12. ela vê  

13. eu envio  

14. tu tens  
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15. eu estou  

16. nós vamos  

c) Traduza para o português:  

1. they are  

2. we have  

3. he has  

4. she is  

5. we send  

6. I see  

7. she says  

8. they let  

9. I make  

10. she has  

11. you do  

12. he let  

13. he seems  

14. I keep  

15. we say  

16. you go  

17. they take  

18. it put  

19. she give  

20. it let  
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d) Escreva os dias da semana e os meses do ano.  

e) Escreva o oposto das seguintes palavras:  

war east  

summer man  

black bad  

f) Traduza para o inglês as palavras a seguir:  

carta  

por  

amanhã  

comida  

errado  

todo  

dinheiro  

pão  

velho  

como  

viajem  

magro  

dúvida  

telegrama  

arte  

lista  

forma  

dependente  
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frequente  

violento  

banco  

aritmética  

geografia  

patente  

cabo  

chá  

dança  

estádio  

universo  

matemática  

esporte  

g) escreva os verbos no gerúndio:  

to come  

to go  

to put  

to take  

to give  

to get  

to keep  

to let  

to make  

to do  
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to seem  

to say  

to see  

to send  

h) Escreva as frases no futuro:  

he comes  

I go  

he is  

she puts  

I am  

I do  

we take  

they see  

we say  

they give  

he send  

he does  

he make  

I get  

she let  

he keeps  

we are  

they go  

you come  
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we come  

he is  

I have  

you make  

they see  

it put  

she get  

27° POSTAGEM  

EXERCÍCIO DE APERFEIÇOAMENTO 2° LIÇÃO  

Devesse traduzir todas as frases.  

HE SEEMS A YOUNG MAN BUT HE IS VERY OLD.  

MY BROTHER SEEMS AN OLD MAN BUT HE IS VERY YOUNG.  

YOU SEEM VERY YOUNG.  

HE SAYS THAT YOU ARE WRONG.  

THEY SEND THE BOOK TOMORROW IN THE MORNING.  

IT TAKES TIME TO DO THAT.  

IT WILL TAKE TIME TO DO THAT.  

I DO ALL MY WORK IN THE MORNING.  

I WILL DO ALL THAT WORK IN THE MORNING.  

I AM DOING ALL THIS WORK IN THE MORNING.  

SHE PUTS THE MEAL ON THE TABLE.  

SHE IS PUTTING THE MEAL ON THE TABLE.  

MY SISTER WILL PUT THE MEAL ON THE TABLE.  
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28° POSTAGEM  

COMPREENDENDO O ARTIGO "THE"  

Compreender esta palavra em inglês, é muito simples. Basta aprender estas palavras 

q seguem e fixar o significado.  

THE (dii)......................................................................o, a, os, as  

TO THE (tu dii).............................................................à, ao, aos, às  

OF THE (óv dii)............................................................da, do, das, dos  

THE PENCIL (dii péncil)................................................o lápis  

THE HOUSE (the ráus).................................................a casa  

THE ROAD TO THE RIVER (dii roud tu dii ríver)..............o caminho ao rio  

THE TOP OF THE MOUNTAIN (dii tópi óv dii mautin)......o topo da montanha  

THE BOYS (dii bóis)......................................................os meninos  

THE APPLES (dii eipol)..................................................as maçãs  

Em alguns casos TO THE pode ser PARA A ou PARA O.  

 

29° POSTAGEM  

PALAVRAS PAREDIDAS  

Aprenda agora o grupo de palavras que se seguem, as quais são muito parecidas  

em ambos os idiomas:  

NOT (nót)..................................não  

USE (iúus).................................uso  

NOTE (nout)..............................nota  

COPY (cópi)...............................cópia  

SOUP (suup).............................sopa  
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SALT (sólt)................................sal  

ORDER (óoder).........................ordem  

FRUIT (frúut).............................fruta  

OFFER (ófer).............................oferta  

NERVE (neerv)..........................nervo  

VERSE (veers)..........................verso  

PLATE (pleit).............................prato  

NORTH (nóosz).........................norte  

MINUTE (mínit).........................minuto  

FAMILY (fámili)..........................família  

EFFECT (iféqt)..........................efeito  

SYSTEM (sístem)......................sistema  

PRISON (príson)......................prisão  

30° POSTAGEM  

WOULD  

Bom pessoal nosso estudo agora vai para um outro nível, vamos estudar algumas 

variações dos verbos, os quais nos dará uma maior forma de se expressar no inglês.  

Todos os tempos verbais terminados em ria, como na palavra veria, iria, enviaria, 

manteria, etc. Se formam antepondo a palavra would ao verbo.  

EXERCÍCIOS/WOULD  

WOULD (uldi)....................................xxxsem tradução específicaxxx  

I WOULD MAKE (ai uldi meiqui).........eu faria  

I WOULD GO (ai uldi gou).................eu iria  

I WOULD GO IN THE MORNING......... eu iria pela manhã  

WE WOULD SEND (ui uldi send).......nós enviaríamos  
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WE WOULD SEND A LETTER ............nós enviaríamos uma carta  

HE WOULD SAY (ri uldi sei)..............ele diria  

HE WOULD SAY THAT ......................ele diria isso  

EXERCÍCIOS/WOULD  

traduza as sentenças:  

I SEE  

I WOULD SEE  

I HAVE  

I WOULD HAVE  

I GO  

I WOULD GO  

I COME  

I WOULD COME  

THEY WOULD BE  

YOU WOULD PUT  

WE WOULD HAVE  

HE WOULD TAKE  

SHE WOULD SEND  

WE WOULD GO  

IT WOULD SEE  

YOU WOULD SAY  

I WOULD GET  

THEY WOULD LET  

HE WOULD DO  
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YOU WOULD MAKE  

HE WOULD KEEP  

HE WOULD LET  

YOU WOULD SEE  

YOU WOULD GIVE  

YOU WOULD BE  

THEY WOULD SAY  

THEY WOULD HAVE  

HE WOULD DO  

HE WOULD KEEP  

31° POSTAGEM  

palavra (to)  

Quando eu disse q ñ tinha outro valor, eu quis dizer ao lado do verbo, pois ele 

sozinho pode ser usado perfeitamente, como vc disse: to = para.  

tbm pode ser usado com "the". Veja um exemplo:  

I GO TO THE HOME  

EU VOU PARA MINHA CASA  

MAY  

MAY (mei) é uma palavra auxiliar que indica a possibilidade de fazer algo. Nós 

usaremos MAY para indicar possibilidade, mas ñ devemos confundir com MAY de 

MAIO, mês do ano. Para se falar o verbo PODER, devemos usar a palavra CAN e não  

a palavra MAY. Estude Os Exemplos:  

I may get...........................eu posso conseguir  

they may have...................eles podem ter  

you may come.................... tu podes vir  
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she may do........................ela pode fazer  

they may make..................eles podem fazer  

she may see......................ela pode ver  

we may go.........................nós podemos ir  

he may let..........................ele pode deixar  

he may seem.....................ele pode parecer  

they may put.....................elas podem pôr  

I may keep........................eu posso manter  

she may take....................ela pode tomar  

we may give......................nós podemos dar  

they may be......................elas podem ser  

you may have....................vós podeis ter  

she may send....................ela pode enviar  

32° POSTAGEM  

Lembrem-se que ele se chama Present Perfect por uma razão: tem sempre algo 

relacionado com o presente de quem fala ou da situação da qual se fala. Comecemos 

com alguns exemplos:  

I have lost my car keys. (Perdi as chaves do meu carro. Não estou com elas agora, 

portanto não posso entrar no carro.)  

Have you done your homework? (Fizeram a tarefa? – Pergunta a professora 

querendo ver a tarefa feita agora.)  

I have broken a glass. (Quebrei um copo. Há cacos de vidro por todos os lugares.)  

Why can´t John buy that new car? – He has lost his job. (Por que John não pode 

comprar aquele carro novo? – Ele perdeu seu emprego. Agora não tem dinheiro para 

comprar o carro.) Viram a conexão entre o passado e o presente?  

Let´s continue …  
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O Present Perfect também é usado com uma série de advérbios:  

JUST: indica que a ação acabou de acontecer. He has just finished doing his 

homework. (Ele acabou de terminar de fazer sua tarefa.)  

EVER: alguma vez na vida. Have you ever gone hiking in the mountains? (Você já foi 

fazer trilha nas montanhas?)  

ALREADY: já (nas frases afirmativas). I have already been to China. (Eu já estive na 

China.)  

NEVER: nunca. I have never seen such a beautiful thing. (Nunca vi coisa tão Linda.)  

YET: 1. já (quando se espera que a resposta seja afirmativa) – Have you done the 

dishes yet? (Já lavou a louça? – Era esperado que você a lavasse.) – 2. ainda (em 

frases negativas) – No, I haven´t done the dishes yet. (Não, não lavei a louça ainda.)  

SINCE – desde. I have been a teacher since 1992. (Sou professor desde 1992.)  

FOR – há, por, faz. I haven´t seen him for a long time. (Não o vejo há/por/faz muito 

tempo.)  

 

33° POSTAGEM  

DICAS:  

1. Quando a pergunta contiver WHEN nunca use o Present Perfect, sempre use o 

Simple Past:  

When did you start studying English?  

2. O Present Perfect também é usado para indicar a quantidade de vezes que a 

pessoa faz algo.  

Por exemplo: This is the first time I´ve come here. (É a primeira vez que venho aqui.) 

– She hasn´t  

been here lately. (Ela não tem vindo aqui ultimamente.)  

34° POSTAGEM  

MIGHIT  
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MIGHT (máit) indica uma possibilidade futura de fazer algo.  

WE MIGHT SEND....................nós poderiamos enviar  

YOU MIGHT GO.......................você poderia enviar  

THEY MIGHT SEE....................elas poderiam ver  

HE MIGHT LET........................ele poderia deixar  

I MIGHT BE.............................eu poderia estar  

THEY MIGHT HAVE..................eles poderiam ter  

EXERCÍCIOS/MIGHT/MAY  

Estude Cuidadosamente E Traduza:  

I MIGHT GO  

YOU MIGHT GO  

HE MIGHT GET  

THEY MIGHT SAY  

HE MAY SEEM  

I MIGHT MAKE  

I MIGHT SEEM  

YOU MIGHT DO  

SHE MAY GET  

YOU MIGHT GIVE  

YOU MAY GIVE  

THEY PUT  

THEY MIGHT PUT  

HE MAY SAY  

HE LETS  



 

www.myenglishtips.com 

HE MIGHT LET  

YOU MAY SEND  

I MIGHT TAKE  

YOU MAY TAKE  

HE MIGHT KEEP  

HE MAY GIVE  

I MIGHT GET  

YOU MAY DO  

THEY MIGHT COME  

HE MIGHT PUT  

HE MIGHT SEEM  

WE MIGHT LET  

 

35° POSTAGEM  

PLURAL DOS SUBSTANTIVOS  

Para algumas palavras em inglês o plural se dá acrescentando apenas um "s", como 

em português. Veja algumas palavras:  

BOY (bói)............................menino  

BOYS (bós).........................meninos  

ROOM (rúum).......................sala  

ROOMS (rúums)...................salas  

PEN (pen).............................caneta  

PENS (pens).........................canetas  

PENCIL (péncil).....................lápis  
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PENCILS (péncils).................lápis  

 

INVARIABILIDADE DOS ADJETIVOS  

Os adjetivos ingleses são sempre idênticos tanto para o singular, plural, quanto para 

o masculino e o feminino. Veja estes exemplos:   
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POOR (púer)..............POBRE, POBRES  

BLACK (bláqui)...........NEGRO, NEGRA, NEGROS, NEGRAS  

CLEAR (cliiar)..............LIMPO, LIMPA, LIMPOS, LIMPAS  

FALSE (fóols)..............FASLSO, FALSA, FALSOS, FALSAS  

READY (rédi)...............PRONTO, PRONTA, PRONTOS, PRONTAS  

ANGRY (ángrui)...........ZANGADO, ZANGADA, ZANGADOS, ZANGADAS  

LONG (lóng)...............LONGO, LONGA, LONGOS, LONGAS  

GOOD (gud)...............BOM, BOA, BONS, BOAS  

36° POSTAGEM  

PALAVRAS TERMINADAS EM "ÇÃO"  

Quase todas as palavras terminadas em "ção", em inglês terminam em "tion". 

Recorde isso e economizará tempo e trabalho.  

ATTENTION (aténshon)...............................atenção  

ATTRACTION (atrákshon)............................atração  

CONDITION (condíshon).............................condição  

DESTRUCTION (distrákshon).......................destruição  

DIRECTION (dirékshon)...............................direção  

DISTRIBUTION (distribiúshon).....................distribuição  

EDUCATION (ediukéishon)..........................educação  

FICTION (fikshon).......................................ficção  

INVENTION (invénshon)..............................invenção  

OBSERVATION (obzervêishon)....................observação  

OPERATION (operêishon)............................operação  

ORGANIZATION (óorganaisêishon)..............organização  
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POSITION (pozíshon)..................................posição  

REACTION (riiacshon)..................................reação  

SELECTION (selékshon)..............................seleção  

STATION (stêishon).....................................estação  

ADDITION (adíshon)....................................adição  

37° POSTAGEM  

OS NUMEROS  

chegamos num ponto, q ñ podemos ficar sem eles, os números. Vai ser uma aula 

bem fácil, basta decorar um grupo de números e o restante serão derivados.  

Vejam só:  

1-ONE (uân)  

2-TWO (tchul)  

3-THREE (tree)  

4-FOUR (for)  

5-FIVE (faiv)  

6-SIX (six)  

7-SEVEN (séven)  

8-EIGHT (eiti)  

9-NINE (naini)  

10-TEN (ten)  

11-ELEVEN (eléven)  

12-TWELVE (twelve)  

13-THIRTEEN (thirteen)  

14-FOURTEEN (fortin)  
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15-FIFTEEN (fiftin)  

16-SIXTEEN (sixteen)  

17-SEVENTEEN (séventin)  

18-EIGHTEEN (eitim)  

19-NINETEEN (nainitin)  

20TWENTY (tuenti)  

30-THIRTY (terti)  

40-FORTY (forty)  

50-FIFTY ((fifty)  

60-SIXTY (sixty)  

70-SEVENTY (séventi)  

80-EIGHTY (eiti)  

90-NINETY (ninety)  

100-ONE HUNDRED (uân randred)  

101-ONE HUNDRED AND ONE (uân randred end uân)  

104-ONE HUNDRE AND FOUR  

117-ONE HUNDRED AND SEVENTEEN  

145-ONE HUNDRED AND FORTY FIVE  

193-ONE HUNDRE AND NINETY THREE  

207-TWO HUNDRED AND SEVEN  

256-TWO HUNDRED AND FIFTY SIX  

348-THREE HUNDRED AND FORTY EIGHT  

461-FOUR HUNDRED AND SIXTY ONE  

593-FIVE HUNDRED AND NINETY THREE  
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612-SIX HUNDRED AND TWELVE  

720-SEVEN HUNDRED AND TWENTY  

894-EIGHT HUNDRED AND NINETY FOUR  

906-NINE HUNDRED AND SIX  

1000-ONE THOUSAND (uân tausand)  

1003-ONE THOUSAND AND THREE  

1267-ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIXTY SEVEN  

1682-ONE THOUSAN SIX HUNDRED AND EIGHTY TWO  

2450-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY  

3000-THREE THOUSAND  

10.000-TEN THOUSAND  

100.000-ONE HUNDRED THOUSAND  

1.000.000-ONE MILLION (uân milien)  

 

38° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS COM NÚMEROS  

Bom vamos ver se vc estudou. Faço por escrito e oral.  

1 

2 

3 

9 

12 

15 

17 
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13 

21 

23 

29 

27 

34 

32 

35 

38 

42 

45 

49 

48 

53 

51 

59 

55 

62 

64 

67 

69 

71 

74 

75 
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77 

79 

81 

88  

87 

85 

95 

94 

98 

99 

106 

105 

108 

109 

116 

112 

117 

126 

124 

121 

138 

137 

133 

142 



 

www.myenglishtips.com 

146 

148 

145 

157 

151 

153 

164 

162 

163 

168 

169 

171 

172 

181 

761 

791 

881 

821 

831 

871 

911 

941 

971 

962 
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282 

312 

492 

522 

612 

762 

842 

973 

053 

653 

493 

814 

634 

925 

105 

985 

67 

62 

16 

89 

630 

70 

07 

09 
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75 

58 

22 

86 

083 

19 

019 

04 

959 

9997 

7780 

6824 

9509 

7310 

0019 

24 

164 

3 

152 

017 

8915 

4256 

117 

440 
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8500 

1.745.984 

56.151 

6.970.98 

8.888.881 

03.549.301 

 

39° POSTAGEM  

A TERMINAÇÃO "LY"  

Vamos falar sobre a terminação "ly" correspondente em português "mente", e com 

ela se converte em advérbios a maior parte dos adjetivos básicos. Estude de 

memória as palavras a seguir: 

CLEAR (clíiar).........................claro  

CLEARLY (clíiarli)....................claramente  

CRUEL (crúel)........................cruel  

CRUELLY (crúel-li)..................cruelmente  

YEAR (íar)..............................ano  

YEARLY (íarli).........................anualmente  

ROUGH (râf)..........................áspero  

ROUGHLY (râfli).....................asperamente  

SOLID (sólid).........................sólido  

SOLIDLY (sólid-li)...................solidamente  

DAY (dei)...............................dia  

DAILY (deili)...........................diariamente  

COLD (could).........................frio  
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COLDLY (could-li)...................friamente  

DEEP (diip)............................profundo  

DEEPLY (diipli).......................profundamente  

FREE (frii)..............................livre  

FREELY (friili).........................livremente  

FEEBLE (fiibel).......................débil (devagar, lento)  

FEEBLY (fiibli)........................debilmente  

OPEN (oupen)......................aberto  

OPENLY (oupenli).................abertamente  

QUICK (cuíqui)......................rápido  

QUICKLY (cuíquili).................rapidamente  

VIOLENT (váiolent)...............violento  

VIOLENTLY (váiolentli)..........violentamente  

BRIGHT (bráit)......................brilhante  

BRIGHTLY (bráitli).................brilhantemente  

NARROW (nárou)..................estreito  

NARROWLY (nárouli).............estreitamente  

 

 

 

40° POSTAGEM  

NORMAL (nómal)...................normal  

NORMALLY (nómali)...............normalmente  

POSSIBLE (póssibel).............possível  
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POSSIBLY (póssibli)...............possivelmente  

PROBABLE (próbabel)............provável  

PROBABLY (próbabli)..............provavelmente  

SECRET (síicrit).......................secreto  

SECRETLY (síicritli)..................secretamente  

SMOOTH (ismúus)..................suave  

SMOOTHLY (ismúusli).............suavemente  

STRONG (istrông)...................forte  

STRONGLY (istrông-li).............fortemente  

DELICATE (délikeit)................delicado  

DELICATELY (déliketli)...........delicadamente  

FREQUENT (fríicuent).............frequente  

FREQUENTLY (fríicuentli).........freqüentemente  

SEPARATE (sépareit)..............separado  

SEPARATELY (sépareitli).........separadamente  

WISE (uáis)............................sábio  

WISELY (uáisli).......................sabiamente  

PRIVATE (práivet)...................privado  

PRIVATELY (práveitli) .............privadamente  

 

41° POSTAGEM  

PALAVRAS COMPOSTAS  

Algumas palavras em inglês às vezes são unidas a outras formando assim uma nova 

palavra. Elas podem vir ou ñ separada por hífen.  
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SCHOOL (scuul)...........escola, colégio  

GIRL (gueel)................menina, garota  

SCHOOL-GIRL..............colegial (ESCOLA PARA MENINAS)  

PLOUGH (plau).............arado  

MAN (man)...................homem  

PLOUGH-MAN...............arador  

MILK (milqui)................leite  

MILKMAN......................leiteiro  

FOOT (fuut)...................pé  

BALL (bol).....................bola  

FOOT-BALL...................futebol  

SOUP (suup).................sopa  

PLATE (pleit).................prato  

SOUP-PLATE.................prato de sopa  

FIXED (fiquist)..............fixo, estável, permanente  

PRICE (práis)...............preço  

FIXED-PRICE................preço fixo  

 

 

 

42° POSTAGEM  

HORSE (róors).............cavalo  

HORSEMAN..................cavaleiro  

LETTER (léter)..............carta  
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BOX (bóx)....................caixa  

LETTER-BOX.................caixa de correio  

SUN (san)....................sol  

LIGHT lait)...................luz  

SUN-LIGHT..................luz solar  

FOOT..........................pé  

PRINT (print)...............impresso  

FOOTPRINT.................pegada  

SCOOL........................escola  

BOOK (búqui)..............livro  

SCHOOL-BOOK...........livro escolar  

BOY.............................menino, garoto  

SCHOOL......................escola, colégio  

SCHOOL-BOY...............colegial (COLÉGIO DE GOROTO)  

WATER..........................água  

PIPE (paip)...................encanamento, pipa  

WATER-PIPE.................encanamento de água  

TRADE (treid)................comércio, negócio  

MARK (máarqui)............marca  

TRADE-MARK.................marca registrada  

WAY (uei)......................caminho, maneira  

OUT (auti).....................fora  

WAY-OUT......................saída  

FIRE (fairi).....................fogo  
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FIREMAN.......................bombeiro  

EVERY (éveri)................cada, cada um  

DAY...............................dia  

EVERYDAY....................cada dia, todos os dias  

 

43° POSTAGEM  

TESTE DA 3° LIÇÃO  

Você deve reparar q a cada teste, peço q se repita o teste anterior. Isto é 

absolutamente necessário e se vc tem estudade corretamente ñ encontrará 

dificuldades.  

A) REPITA OS TESTES ANTERIORES. (1° E 2° LIÇÃO)  

B) COMO SE FORMA O TEMPO CONDICIOPNAL?  

C) TRADUZA PARA O INGLÊS AS PALAVRAS SEGUINTES:  

em, carta, isso, meninos, lápis, enfermo, magro, bom, caneta, quinze, vinte, três,  

dezesseis, cem, noventa e nove, um, cinquenta, quatro, sete, sessenta e oito.  

D) TRADUZA PARA O INGLÊS:  

NÓS ENVIARÍAMOS AS CARTAS.  

ELE DIRIA ISSO.  

EU IRIA AMANHÃ.  

EU VERIA.  

ELE TERIA.  

EU PODERIA.  

NÓS CONSEGUIRIAMOS.  

ELES DEIXARIAM.  

ELE VIRIA.  
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EU PORIA.  

ELA TOMARIA.  

ELES PODEM TER.  

EU POSSO CONSEGUIR.  

ELE PODERIA CONSEGUIR.  

E) COMO SE FORMA O PLURAL DOS SUBSTANTIVOS?  

F) TRADUZA O SEGUINTE:  

I WOULD DO.  

YOU WOULD MAKE.  

HE WOULD SAY.  

THEY WOULD SEND.  

SHE WOULD GET.  

I MAY GET.  

HE MAY GO.  

WE MIGHT GET.  

G) SÃO VARIÁVEIS OUINVARIÁVEIS OS ADJETIVOS EM INGLÊS?  

H) QUANDO SE EMPREGAM AS PALAVRAS MAY E MIGHT?  

OBS:  

SE VC ENCONTROU DIFICULDADES OU TEVE MUITOS ERROS, DEVERÁ VOLTAR E  

REPASSAR TODA A 3° LIÇÃO.  

SE DESEJAR ME ENVIE POR EMAIL ESTE TESTE.  

MYENGLISHTIPS@HOTMAIL.COM  

EXERCÍCIOS DE APERFEIÇOAMENTO DA 3° LIÇÃO  
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TRADUZA AS FRASES POR ESCRITO E REPITA TODAS EM VOZ ALTA, DE FORMA Q VC 

SE OUÇA.  

I KEEP MY WORD.  

I AM KEEPING MY WORD.  

I WILL KEEP MY WORD.  

I WOULD KEEP MY WORD.  

I MAY KEEP MY WORD.  

I MIGHT KEEP MY WORD.  

YOU ARE WRONG.  

YOU ARE WRONG.  

YOU WILL BE WRONG.  

YOU MAY BE WORNG.  

YOU MIGHT BE WRONG.  

YOU WOULD BE WRONG.  

THEY MAKE A TABLE.  

THEY ARE MAKING A TABLE.  

THEY WILL MAKE A TABLE.  

THEY WOULD MAKE A TABLE.  

THEY MAY MAKE A TABLE.  

THEY MIGHT MAKE A TABLE.  

I GO TO BUENOS AIRES.  

HE IS GOING TO BUENOS AIRES.  

YOU WILL GO TO BUENOS AIRES.  

SHE MAY GO TO BUENOS AIRES.  
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WE MIGHT GO TO BUENOS AIRES.  

THEY WOULD GO TO BUENOS AIRES.  

I GET THREE BOOKS.  

I AM GETTING THREE BOOKS.  

HE WILL SOME BOOKS.  

SHE MAY GET THAT BOOK.  

WE MIGHT GET THAT MONEY.  

THEY WOULD GET THAT MONEY.  

I WILL COME IN THE MORNING.  

TO-MORROW I WILL GO TO YUOR HOUSE.  

TO-DAY I WILL GO TO YUOR HOUSE.  

WE ARE SEEING THE TOP OF THE MOUNTAIN.  

I SEE THE TOP OF THE MOUNTAIN.  

I TAKE A REST.  

I AM TAKING A REST.  

HE IS TAKING A REST.  

SHE WILL TAKE A REST.  

 

 

 

 

45° POSTAGEM  

NÚMEROS ORDINAIS  
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Para formar os números ordinais basta acrescentar as letras th, no final do número 

cardinal.  

Seven = sete  

Seventh = sétimo  

Existem algumas exceções a esta regra, mas elas serão facilmente notadas ao 

reestudar as palavras que seguem:  

FIRST (feerst)........................1°  

SECOND (sécond).................2°  

THIRD (teerd)........................3°  

FOURTH (fóorz).....................4º  

FIFTH (fífz)............................5°  

SIXTH (síkz)..........................6°  

SEVENTH (sévenz)................7°  

EIGHTH (eitz)........................8°  

NINTH (náinz).......................9°  

TENTH (ténz)........................10º  

ELEVENTH (ilévenz)..............11º  

TWELFTH (tuélvz).................12°  

TWENTIETH (tuentiiz)...........20°  

THIRTIETH (tertiiz)................30°  

FORTIETH (fortiiz).................40º  

FIFTIETH (fíftiiz)....................50º  

SIXTIETH (síkstiiz)................60°  

SEVENTIETH (séventiiz)........70º  

EIGHTIETH (eitiez)................80º  
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NINETIETH (náintiiz).............90°  

HUNDREDTH (randruedz)......100°  

THOUSANDTH (táusandz)......200°  

46° POSTAGEM  

TEMPO PASSADO DOS VERBOS BÁSICOS  

Observe como é facil aprender o tempo passado dos verbos básicos em razão da sua  

invariabilidade. Todos os verbos apresentados teram 3 exemplos cada um, vocês 

deveram forma eles por completo em um cardeno.  

to take = tomar  

PASSADO=TOOK (tuk)  

I TOOK = eu tomei  

YOU TOOK = tu tomaste, vós tomastes  

WE TOOK = nós tomamos  

to send = enviar  

PASSADO=SENT (sént)  

SHE SENT = ELA ENVIOU  

YOU SENT = VÓS ENVIASTES  

THEY SENT = ELES (ELAS) ENVIARAM  

to say = dizer  

PASSADO=SAID (séd)  

YOU SAID = TU DISSESTE, VÓS DISSESTES  

HE SAID = ELE DISSE  

IT SAID = DISSE  

to put = por  
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PASSADO=PUT (mesma coisa, no presente e passado)  

I PUT = EU PUS  

WE PUT = NÓS PUSEMOS  

THEY PUT = ELA (ELAS) PUSERAM  

to get = conseguir  

PASSADO=GOT (gót)  

YOU GOT = TU CONSEGUISTE  

HE GOT = ELE CONSEGUIU  

WE GOT = NÓS CONSEGUIMOS  

to do = fazer  

PASSADA= DID (díd)  

HE DID = ELE FEZ  

SHE DID = ELA FEZ  

THEY DID = ELES (ELAS) FIZERAM  

to make = fazer  

PASSADO=MADE (meid)  

I MADE = EU FIZ  

IT MADE = FEZ  

SHE MADE = ELA FEZ  

to go = ir  

PASSADO=WENT (uént)  

THEY WENT = ELES (ELAS) FORAM  

WE WENT = NÓS FOMOS  

SHE WENT = ELA FOI  
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Agora somente o verbo no infinitivo o no passado.  

TO GIVE = DAR  

PASSADO=GAVE (gueiv)  

TO SEEM = PARECER  

PASSADO=SEEMED (síimed)  

TO KEEP = MANTER  

PASSADO=KEPT (képt)  

TO COME = VIR  

PASSADO=CAME (kêim)  

TO SEE = VER  

PASSADO=SOW (sóo)  

TO HAVE = TER, HAVER  

PASSADO=HAD (rád)  

TO LET = DEIXAR, PERMITIR  

PASSADO=LET (mesma coisa, no presente e passado)  

TO BE = SER, ESTAR  

PASSADO= WAS (uós) were (uér)  

I WAS = EU ESTAVA  

YOU WERE = TU ESTAVAS  

HE WAS = ELE ESTEVE  

SHE WAS = ELA ESTAVA  

IT WAS = ESTAVA  

WE WERE = NÓ ESTÁVAMOS  

YOU WERE = VÓS ESTÁVEIS  
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THEY WERE = ELES (ELAS) ESTAVAM A MEDIDA Q EU FOR DANDO EXERCÍCIOS, VOCÊS 

IRÃO COMPREENDER MELHOR. FAÇAM AGORA A CONJUGAÇÃO DE TODOS OS 

VERBOS POR COMPLETO EM UM CADERNO APARTE.  

47° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS COM OS NÚMEROS ORDINAIS  

Escreva por extenso os nomes dos números em inglês:  

1°.....................20°....................85°  

2°.....................24°....................86°  

3°.....................29°....................91°  

4°.....................30°....................94°  

5°.....................33°....................97°  

6°.....................35°....................100°  

7°.....................40°....................154°  

8°.....................46°....................183°  

9°.....................48°....................195°  

10°...................50°....................265°  

11°...................53°....................294°  

12°...................57°....................380°  

13°...................61°....................476°  

14°...................66°....................408°  

15°...................69°....................521°  

16°...................70°....................1000°  

17°...................71°....................2000°  

18°...................77°....................3000°  

19°...................80°....................4000°  
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48° POSTAGEM  

Exercícios com verbos no futuro  

Traduza para o portugues ou ingles:  

you put  

we saw  

we took  

you made  

you did  

he put  

she has  

I let  

he took  

it gave  

they got  

I kept  

they said  

you seemed  

I was  

she was  

you went  

they went  

it sent  

he sent  

we gave  
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you gave  

I put  

he let  

we made  

 

49° POSTAGEM  

DO e MAKE  

ESTES DOIS VERBOS SIGNIFICAM "FAZER", PORÉM HÁ UMA REGRA PARA O USO  

CORRETO DE CADA VERBOS. "DO" se usa quando queremos dar uma idéia de fazer 

algo imaterial. "MAKE" se usa quando queremos dar a idéia de fazer algo material.   
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COM O ESTUDO DAS FRASES SEGUINTES NÓS VAMOS TER UMA IDÉIA GERAL DE  

QUANDO USAR "DO" E "MAKE".  

I WILL MAKE A HOUSE.  

I WILL DO THAT TO-MORROW.  

THEY ARE MAKING BREAD.  

HE IS DOING HIS WORK.  

SHE MAKE THAT DRESS.  

I WILL DO THAT FIRST.  

MAKE A TABLE.  

DO AS I SAY.  

DO THAT.  

YOU DID ALL AND I DID NOT NOTHING.  

TRADUZA TODAS AS FRASES ACIMA.  

51° POSTAGEM  

PALAVRAS COMPOSTAS  

Como já foi dito, é muito comum em inglês o uso de palavras compostas, e temos 

que nos acostumar com esta característica da língua inglesa, a qual lhes darei outro 

grupo de palavras, q deverão ser decoradas de cor.  

DAY(dei)...................dia  

LIGHT(láit)...............luz  

DAYLIGHT................luz do dia  

BACK(bak)...............costas, parte posterior  

BONE(boun)............osso  

BACKBONE..............espinha dorsal  

RAIN(rein)...............chuva  
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WATER(uóoter).......água  

RAIN-WATER...........água de chuva  

SALT(sólt)...............sal  

SALT-WATER...........água salgada  

HAIR(réar)..............pêlo, cabelo  

BRUSH(brâsh).........escova  

HAIR-BRUSH............escova de cabelo  

TOOTH(tuus)...........dente  

TOOTH-BRUSH.........escova de dente  

FRUIT(frúut).............fruta  

TREE(trii)..................árvore  

FRUIT-TREE..............árvore frutífera  

52° POSTAGEM  

PLURAL DOS SUBSTANTIVOS  

Na 35° postagem falamos sobre plural dos substantivos, os quais se formam 

acrescentando simplesmente um "s".Agora estudaremos o plural dos substantivos 

terminados em "y". esta matéria apresenta uma regra, porem toda regra tem sua 

exceção, vamos vela. substantivo terminados em "y" formam o seu plural, 

substituindo o "y" por "ies", veja:  

BODY (bódi).......................corpo  

BODIES (bódiis).................corpos  

ARMY (áarmi)......................exército  

ARMIES (áarmiis)................exércitos  

entretanto, quando a letra anterior ao "y" for uma vogal, acrescenta-se somente um 

"s".  

DAY(dei).....................dia  
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DAYS(deis).................dias  

BOY(bói)....................menino, garoto  

BOYS(bóis)................meninos, garotos  

ESTUDE DE COR AS PALAVRAS A SEGUIR:  

RAY(rei)......................raio  

RAYS(reis)..................raios  

TRAY(trei)...................bandeja  

TRAYS(treis)...............bandejas  

STORY(stóri)...............conto, estória  

STORIES(stóris)..........contos, estória  

MONKEY(mânki)..........macaco  

MONKEYS(mânkeis)....macacos  

COPY(cópi).................cópia  

COPIES(cópis)............cópias  

POINT(PÔINT)=PONTO  

COMMA(KÉME)=VIRGULA  

QUESTION MARK(KÉSTION MARQUI)=PONTO DE INTERROGAÇÃO  

EXCLAMATION MARK(ÉXCLAMATION MARQUI)=PONTO DE EXCLAMAÇÃO  

 

53° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

Vamos aprender agora mais algumas palavras, se vc tiver dificuldade em saber de cor 

todas as palavras dadas até agora, isto quer dizer q vc ñ tem estudado conforme o 

pedido.  

TRUE (truu).........................verdadeiro  
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THE TRUTH (di trus).............a verdade  

MOTHER (mâder).................mãe  

SHIRT (sheert)....................camisa  

BOAT (bout)........................barco, bote  

SOME (sâm)........................algum, algo  

HELP (réupi).......................ajuda, socorro  

GUN (gan)..........................espingarda, arma de fogo  

FOOD (fuud).......................alimento  

EYE (ái)...............................olho  

SHE (xii)..............................ela  

HER (reer)...........................sua (dela)  

WITH HER (uíz reer)............com ela  

BEAUTIFUL (biútiful)............bonito(a), belo(a)  

CAT (két)............................gato  

DOOR (dóor)......................porta  

HERE (ríiar)........................aqui  

THERE (déer).....................lá, ali  

BED (béd)..........................cama  

IN = EM  

( indicando lugar ou posição )  

exemplos: IN THE GARDEN/INTHE HOUSE=NO JARDIM/NA CASA  

(com nomes de lugares)  

exemplos: IN LONDON/IN RIO=EM LONDERS NO RIO  

(indicando tempo)  
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exemplos: IN SPRING/IN 1898/IN MAY=NA PRIMAVERA/EM 1898/EM MAIO  

AT = EM  

AT é usada em expressões de tempo, hora definida ( 7:30, 5:40, 10:00, etc.)  

My father came here AT seven o'clock  

Endereço seguido pelo número.  

My friends study AT Senador Pompeu, 476  

Em datas comemorativas, sem a palavra DAY  

Bob will travel AT christmas.  

Antes das expressões: noon, night, midnight, dawn.  

Lunch will served AT noon.  

Em expressões de lugares, sem necessariamente indicar dentro.  

Bob is AT the door.  

The girl was AT the bus stop."  

Para indicar cidades pequenas.  

John and Peter were born AT assaré.  

Em expressões como : "AT home  

AT the airport  

AT the cinema  

AT the restaurant  

AT the library  

AT thebookstore  

AT the shopping"  

Exemplos :  

a)We´ll be at home at around 7:00.(Estaremos em casa por volta das 7:00.)  
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b)She was at the mall.(Ela estava no shopping.)  

c)Don´t look at him.(Não olhe pra ele.)  

d)Are you at work?(Você esta no trabalho?)  

e)He´s angry at us.(Ele tá com raiva da gente.)  

f)She´s at the hospital right now.(Ela tá no hospital agora.)  

g)We were single at that time.(A gente era solteiro naquela época.)  

h)He´ll be mad at you.(Ele vai ficar com muita raiva de você.)  

i)At that point,we were starving.(Naquele ponto,etapa a gente tava com muita 

fome.)  

j)They were at the farm on their holiday.(Elas estavam na fazenda nas férias.)"  

O "AT" EU PEGUEI DE UM SITE  

http://www.englishexperts.com.br/forum/at-in-t1490.html  
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A TERMINAÇÃO "ED"  

Além de terminação "ING" temos a terminação "ED", que acrescentando a certas 

palavras, indica  

uma ação já executada.  

NAME (neimi)..........................nome  

NAMED (neimed)....................nomeado  

NOTE (nout)...........................nota  

NOTED (nouted).....................anotado  

OFFER (ófer)...........................oferta  

OFFERED (ófered)...................ofertado  
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PLACE (pleice)........................lugar  

PLACED (pleiced)....................localizado  

LAUGH (laaf)...........................riso  

LAUGHED (laafet)...................rido  

LOOK (luqui)..........................olhar  

LOOKED (luqued)..................olhado  

POLISH (pólishi)....................polimento  

POLISHED (pólished)............polido  

BRUSH (brâshi).....................escova  

BRUSHED brâshed)...............escovado  

BOTTLE (bótol)......................garrafa  

BOTTLED (bóteld)..................engarrafado  

ACT (ácti)..............................ato  

ACTED (ácted)......................atuado  

ATTACK (atáque)..................ataque  

ATTACKED (atáqued)............atacado  

ATTEMPT (atémpit)...............tentativa  

ATTEMPTED (atémpitd).........tentado  

BUTTOM (bâton)...................botão  

BUTTONED (bâtoened).........abotoado  

CHAIN (tchein)...................corrente  

CHAINED (tcheined)...........acorrentado  

PUSH (push)......................empurrão  

PUSHED (pushed)..............empurrado  
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REST (rést)........................descanso  

RESTED (résted)................descansado  

REWARD (riuóord).............prémio  

REWARDED (riuóordid)......premiado  

SHADE (cheid)...................sombra  

SHADED cheided)..............sombreado  

SMILE (ismail)....................sorriso  

SMILED (ismáiled)..............sorrido  

CHANGE (tcheindje)..........troca  

CHANGED (tcheindjed)......trocado  

KICK (kike)........................chute, pontapé  

KICKED (kiket)...................chutado  

MOVE (muuvi)....................movimento  

MOVED (muuved)..............movimentado, movido  

PLANT (plaant)..................planta  

PLANTED (plaanted)..........plantado  

USE (iúz)...........................uso  

USED (iúzed).....................usado  

WALK (uóolqui)..................passeio, caminho  

WALKED (uóolqued)...........passeado, caminhado  

CRY (crái)............................choro, grito  

CRYED (cráied)....................chorado, gritado  

 

56° POSTAGEM  
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TO HAVE  

PARA EVITAR CONFUSÕES TENHO ENSINADO O VERBO "TO HAVE", SOMENTE COMO  

"TER" OU "HAVER", MAS VAI MAIS ALÉM DO QUE ISTO.  

O VERBO "TO HAVE" É O MAIS IMPORTANTE DE TODOS. COM ELE SE FORMA A 

MAIOR PARTE DOS TEMPOS COMPOSTOS E TEM O SEU USO CONTÍNUO.  

PARA SE DOMINAR O INDIOMA INGLÊS É PRECISO DOMINAR ESTA VERBO. O VERBO 

"TO HAVE" TEM 3 FORMAS DIFERENTES:HAVE HAS HAD, APRENDENDO ESSAS 3 

PALAVRAS E DOMINANDO-AS NÓS ESTAREMOS ECONOMIZANDO CENTENAS DE 

PALAVRAS, QUE SERIAM NECESSÁRIAS PARA CONJUGAR ESTES VERBOS. POR ISSO 

ESTUDE ESTA LIÇÃO COM MUITO CUIDADO, POIS ESTE ASSUNTO É LONGO E VC 

PRECISA DOMINAR TODO ELE.  

 

 

O PRESENTE DE "TO HAVE"  

I HAVE (ái rév)...................eu hei, eu tenho  

YOU HAVE (iúu rév)............tu hás, tu tens  

SHE HAS (shii râs)..............ela há, ela tem  

HE HAS (ri râs)...................ele há, ele tem  

IT HAS (it râs)....................há, tem (para coisas ou animas)  

YOU HAVE (iúu rév)............vós haveis, vós tendes  

WE HAVE (uí rév)...............nós havemos, nós temos  

THEY HAVE (dei rév)...........eles (as) hão, eles (as) têm  

 

57° POSTAGEM  

PRESENT PERFECT TENSE  
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Este tempo verbal é bastante usado em inglês. É formado com o presente do verbo 

TO HAVE + o passado do verbo principal. É usado para uma ação que foi feita no 

passado mais continua até o momento em que se fala, ou uma ação que foi feita no 

passado e podemos ver os resultados ou percebe-los no presente. Por exemplo:  

I CHANGED MY ROOM  

Este tempo corresponde em português ao pretérito perfeito simples. (=EU MUDEI 

MEU QUARTO), mas para facilitar o aprendizado, vamos manter a tradução literal 

(=EU TENHO MUDADO MEU QUARTO), ainda q o significado real seja este: EU MUDEI 

MEU QUARTO. (__ ou seja, estou observando essa mudança neste momento).  

ESTUDE ESSAS FRASES, E TRADUZA NA FORMA LITERAL E NA FORMA REAL.  

obs: a pronuncia de todas as palavras apresentadas, já foram dadas em aulas 

passadas.  

HE HAS SOME MONEY = ele tem algum dinheiro.  

I HAVE CHANGED MY ROOM = eu tenho mudado meu quarto/eu mudei meu quarto.  

 

 

SHE HAS KICKED THE BALL.  

SHE HAS BLUE EYES.  

YOU HAVE MOVED MY TABLE.  

HE HAS OPENED THE DOOR.  

I HAVE NEWS FOR YOU.  

I HAVE PLANTED A TREE.  

HE HAS A FRIEND IN MEXICO.  

I HAVE USED THIS PEN.  

SHE HAS A BEAUTIFUL CAT.  

I HAVE WALKED ALL THE DAY.  
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I HAVE TWO SONS.  

SHE HAS A NEW HAT.  

THEY HAVE NAMED ALL PLACE.  

THEY HAVE CRIED.  

WE HAVE BRUSHED THE HAIR.  

YOU HAVE A CAR.  

TO = a / para / até / as /  

ex: to go to france = ir à frança  

the road to edinburgh = a estrada para ediburgo  

to count to 10 = contar até 10  

a quarter to 5 = quinze para as 5  

8 apples to the kilo = 8 maçãs por kilo  

TO> tbm é usado antes de um verbo para indicar q ele esta no infinitivo.  

FOR = para / de / pela / (raramente)=pois, porque  

ex:  

this letter is for you = esta carta é para você  

it´s time for lunch = é hora de aumoçar  

to pray for peace = horar pela paz  

A DIFERENÇA ENTRE "to" E "for" > OA 2 PALAVRAS SÃO PREPOSIÇÃO, for NÃO É 

USADO EM HORA.  

for É USADO PARA INDICAR DIREÇÃO, DESTINO, INDICAR DATAS)  

to É USADO PARA INDICAR DIREÇÃO, INDICAR HORÁRIO, EXPRESSAR OBJETO 

INDIRETO, DEPOIS DO ADJETIVO  

obs: o significado vai muito além do que estes, para se comprrender melhor é 

preciso treinar com exemplos de frases.  
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O PASSADO DO VEBO "TO HAVE"  

Para se usar o verbo TO HAVE no passado, é necessário lembrar só de uma palavra:  

HAD=(rád).  

I HAD.............eu havia, houve, tinha, tive  

YOU HAD........tu havias, houveste, tinhas, tiveste  

SHE HAD........ela havia, houve, tinha, teve  

HE HAD..........ele havia, houve, tinha, teve  

IT HAD...........havia, houve, tinha, teve  

WE HAD.........nós havíamos, houvemos, tínhamos, tivemos  

YOU HAD.......havíeis, houvestes, tínheis, tivestes  

THEY HAD......eles (as) haviam, houveram, tinham, tiveram  

 

Estude as seguintes frases e traduza:  

HE HAD SOME MONEY.  

SHE HAD KICKED THE BALL.  

I HAD WALKED ALL THE DAY.  

THEY HAD NEWS FOR YOU.  

WE A FRIEND IN URUGUAY.  

SHE HAD TWO SONS.  

I HAD PLANTED A TREE.  

HE HAD MOVED A TABLE.  

THE BOY HAD CRIED FOR ME.  

HE HAD OFFERED HELP ME.  

WE HAD SMILED AND SHE HAD CRIED.  
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OBS: SE VOCÊS ESTIVEREM ENFRENTANDO PROBLEMAS COM A PRONÚNCIA DE 

ALGUMAS PALAVRAS, PODEM PERGUNTAR PELO SITE: WWW.MYENGLISHTIPS.COM 
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O FUTURO DE TO HAVE  

I WILL HAVE.....................eu haverei, terei  

YOU WILL HAVE................tu haverás, terás  

HE WILL HAVE..................ele haverá, terá  

SHE WILL HAVE................ela haverá, terá  

IT WILL HAVE....................haverá, terá  

WE WILL HAVE.................nós haveremos, teremos  

YOU WILL HAVE................vós havereis, tereis  

THEY WILL HAVE...............eles (as) haverão, terão  
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WOULD HAVE  

I WOULD HAVE...................eu haveria, teria  

YOU WOULD HAVE..............tu haverias, terias  

HE WOULD HAVE................ele haveria, teria  

SHE WOULD HAVE..............ela haveria, teria  

IT WOULD HAVE.................haveria, teria  

WE WOULD HAVE...............nós haveríamos, teríamos  

WWW.MYENGLISHTIPS.COM
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YOU WOULD HAVE..............vós haveríeis, teríeis  

THEY WOULD HAVE.............eles (as) haveriam, teriam  
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MAY HAVE  

I MAY HAVE................eu posso ter, posso haver  

YOU MAY HAVE...........tu podes ter, podeshaver  

HE MAY HAVE.............ele pode ter, pode haver  

SHE MAY HAVE...........ela pode ter, pode haver  

IT MAY HAVE..............pode ter, pode haver  

WE MAY HAVE............nós podemos ter, podemos haver  

YOU MAY HAVE...........vós podeis ter, podeis haver  

THEY MAY HAVE..........eles (as) podem ter, podem haver  
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MIGHT HAVE  

I MIGHT HAVE..................EU PODERIA TER, HAVER  

YOU MIGHT HAVE.............TU PEDERIAS TER, HAVER  

HE MIGHT HAVE...............ELE PODERIA TER, HAVER  

SHE MIGHT HAVE.............ELA PODERIA TER, HAVER  

IT MIGHT HAVE................PODERIA TER, HAVER  

WE MIGHT HAVE..............NÓS PODERIAMOS TER, HAVER  

YOU MIGHT HAVE.............vós poderíeis ter, haver  

THEY MIGHT HAVE............ELES (AS) PODERIAM TER, HAVER  
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IF HAD  

IF I HAD..............se eu tivesse, houvesse  

IF YOU HAD.........se tu tivesses, houvesses  

IF HE HAD...........se ele tivesse, houvesse  

IF SHE HAD.........se ela tivesse, houvesse  

IF IT HAD............tivesse, houvesse  

IF WE HAD..........se nós tivéssemos, houvéssemos  

IF YOU HAD.........se vós tivésseis, houvésseis  

IF THEY HAD........se eles (as) tivessem, houvessem  

N THE / ON THE  

1° VAMOS TRADUZIR:  

IN THE= NO, NA, NAS, NOS  

IN= EM, DENTRO(ou em alguns casos)  

THE= O, A, OS, AS  

ON THE=ñ tem uma tradução significativa a junsão das duas palavras  

ON= SOBRE, EM(no sentido de EM CIMA DE)  

========================================================  

indicando lugar, posição  

ON THE WALL= na parede  

IN THE WALL= na parede  

porem é mais comum usar com IN.  

COM NOME DE LUGARES, CIDADE, REGIÃO, PAÍS: só se usa> IN  
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IN LONDON=em londres  

IN RIO DE JANEIRO=no rio de janeiro  

IN SOUTH OF BRAZIL=no sul do brasil  

REFERINDO A DURAÇÃO DE TEMPO> IN  

IN THE MORNING=de manhã  

IN SPRING=na primavera  

IN 1895=em 1895  

IN MAY=em maio  

USE "ON" SOMENTE PARA DIAS DA SEMANA.  

ON FRIDAY=na sexta  

NO SENTIDO DE "COBRIR, TAPAR, PERCORRER, ABRANGER > ON  

TO HAVE ONE´S COAT ON=estar de casaco  

HE PUT HIS GLOVES ON=ele pos as luvas  

I AM ON THE ORKUT= eu estou no orkut  

Isso é um pouco, dos dois, o significado de cada expressão vai mais além do q estes 

exemplos.  
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EXERCÍCIOS-_-TO HAVE  

estude estas formas verbas traduzindo, pois, todas deveram está completamente 

dominadas para prosseguirmos.  

I WILL BE  

HE HAD  

I HAD  

HE HAS  
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THEY HAVE  

I HAVE  

YOU HAVE  

YOU HAVE  

SHE HAD  

WE WILL HAVE  

WE HAVE  

HE WILL HAVE  

HE HAD  

THEY WILL HAVE  

SHE HAS  

YOU WILL HAVE  

YOU WILL HAVE  

I WILL HAVE  

SHE WILL HAVE  

IT HAS  

WE HAD  

IT WILL HAVE  
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O ADJETIVO  

Os adjetivos em inglês são invariáveis. Aprenda de cor os seguintes adjetivos.  

STICKY (istíqui)............pegajoso, (...a),(...os), (...as)  

YELLOW (iélou)............amerelo, (...a),(...os), (...as)  
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SECOND (sécond)........segundo, (...a),(...os), (...as)  

HEALTH (rélzi)..............são, sã, sãos, sãs  

ILL (íu).........................enfermo, (...a),(...os), (...as)  

BROKEN (brouken).......quebrado, (...a),(...os), (...as)  

OPPOSITE (ópozit).......oposto, (...a),(...os), (...as)  

SERIOUS (sírious).........sério, (...a),(...os), (...as)  

STRAIGHT (streit)..........reto, (...a),(...os), (...as)  

HAPPY répi)...................feliz, felizes  

RIGHT (ráit)...................direito, (...a),(...os), (...as)  

TIRED (táierd)...............cansado, (...a),(...os), (...as)  

NARROW (nárou)..........estreito, (...a),(...os), (...as)  
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O FUTURO DE TO HAVE  

I WILL HAVE.....................eu haverei, terei  

YOU WILL HAVE...............tu haverás, terás  

HE WILL HAVE..................ele haverá, terá  

SHE WILL HAVE................ela haverá, terá  

IT WILL HAVE...................haverá, terá  

WE WILL HAVE.................nós haveremos, teremos  

YOU WILL HAVE...............vós havereis, tereis  

THEY WILL HAVE.............eles (as) haverão, terão  
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TO HAVE >> ED  

Em inglês se usa muito o verbo TO HAVE com palavras terminadas em ED.  

Bastará estudar os vários exemplos dados aqui para se assimilar o perfeito uso.  

NEED = necessidade  

NEEDED = necessitado  

I HAVE NEEDED HIS HELP = eu tenho necessitado de sua ajuda/ eu necessitei de sua 

ajuda  

CLEAN = limpo  

CLEANED = limpado  

I HAVE CLEANED MY GUN = eu tenho limpado minha arma/ eu limpei minha arma  

COPY = cópia  

COPIED = copiado  

HE HAS COPIED MY LETTER = ele tem copiado minha carta/ ele copiou minha carta  

CRY = choro  

CRIED = chorado  

YOUR BABY HAS CRIED seu bebê tem chorado/ seu bebê chorou  

IRON = ferro (de passar)  

IRONED = passado  

SHE HAS IRONED YOUR SHIRT = ela tem passado your camisa/ ela passou sua camisa  

ANSWER = resposta  

ANSWERED = respondido  

HE HAS ANSWERED MY LETTER = ele tem respondido minha carta/ ele respondeu 

minha carta  

RAIN = chuva  

RAINED = chovido  
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IT HAS RAINED THIS MORNING = tem chovido esta manhã/ choveu esta manhã  

SMOKE = fumo  

SMOKED = fumado  

I HAVE SMOKED MY PIPE = eu tenho fumado meu cachimbo/ eu fumei cachimbo  

SNOW = neve  

SNOWED = nevado  

IT HAS SNOWED HERE = tem nevado aqui/ nevou aqui  

START = começo  

STARTED = começado  

WE HAVE STARTED = nós temos começado/ nós começamos  

STOP = parada  

STOPPED = parado  

WE HAVE STOPPED = nós temos parado/ nós paramos  

STORE = armazém  

STORED = armazenamento, armazenado  

I HAVE STORED THE FOOD = eu tenho armazenado o alimento/ eu armazenei o 

alimento  

TALK = conversa  

TALKED = conversado  

I HAVE TALKED WITH YOUR SON = eu tenho conversado com seu filho/ eu conversei 

com seu filho  

PAINT = pintura  

PAINTED = pintado  

WE HAVE PAINTED THIS HOUSE = nós temos pintado a casa/ nós pintamos a casa  

PROTEST = protesto  
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PROTESTED = protestado  

WE HAVE PROTESTED = nós temos protestado/ nós protestamos  

 

67° POSTAGEM  

EXAME DA 4° LIÇÃO  

a) 1° de tudo é importante q vc repita todos os exercícios anteriores.  

b) traduza para o inglês as palavras q se seguem:  

TERCEIRO..................ROUPA.........................NOME  

QUARTO.....................EXÉRCITO....................MESA  

PRIMEIRO...................DIAS............................PORTA  

OITAVO.......................CORPOS......................CAMINHAR  

SETE...........................CÓPIAS........................VERDADE  

SEGUNDO...................SEGREDO.....................VERDADEIRO  

TREZE.........................PESSOA  

DÉCIMO PRIMEIRO......ARTE  

AMANHÃ......................BANDEJAS  

PÃO.............................OFERTA  

TRABALHO...................OFERECENDO  

c) traduza as seguintes formas verbais:  

TU CONSEGUISTE  

ELE TOMA  

ELE TOMOU  

NÓS VIMOS  

EU MANTIVE  
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ELES DEIXARAM  

ELE ENVIOU  

ELA ENVIA  

TU TIVESTE  

ELES PUSERAM  

NÓS DISSEMOS  

EU PUS  

ELE DEU  

ELAS DISSERAM  

d) traduza para o inglês as seguintes frases:  

EU FAREI UMA CASA.  

EU FAREI ISSO PRIMEIRO.  

ELE FEZ ESSA ROUPA.  

NÓS TEMOS UMA CASA NOVA.  

EU TENHO DOIS FILHOS.  

ELE TEM COPIADO9 MINHA CARTA.  

EU TENHO NECESSITADO SUA AJUDA.  

ELE CONVERSA COM ELA.  

MEU FILHO TEM CHORADO.  

e) dê os equivalentes do verbo "to have" em inglês:  

EU TIVE  

EU TEREI  

NÓS TERÍAMOS  

ELES TERIAM  
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ELE PODERIA TER  

VÓS HAVERÍEIS  

ELE TEM  

ELA HÁ  

ELES HAVERÃO  

EU PODERIA HAVER  

TU TENS  

ELA TINHA  

NÓS TINHAMOS  

EU HAVEREI  

SE ELA TIVESSE  

68° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS DE APERFEIÇOAMENTO  

Bom, seguindo o mesmo esquema, vou por algumas frases para podermos brincar 

um pouco. você terá que traduzir e pronunciar todas, se possível por em um caderno 

por escrito. Vamos ao que interessa!!!  

I TAKE A REST.  

I AM TAKING A REST.  

I TOOK A REST.  

I WILL TAKE A REST.  

I WOULD TAKE A REST.  

I MAY TAKE A REST.  

I MIGHT TAKE A REST.  

I WAS TAKING A REST.  

I WILL BE TAKING A REST.  
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I SEND A LETTER TO MY BROTHER.  

I AM SENDING A LETTER TO MY BROTHER.  

I SENT A LETTER TO MY BROTHER.  

HE WILL SEND A LETTER.  

SHE MAY SEND A LETTER.  

WE MIGHT SEND A LETTER.  

YOU MIGHT SEND A LETTER.  

HE SAID THAT.  

I AM GETTING THE MONEY.  

I GOT THE MONEY.  

HE WILL GET THE MONEY.  

SHE MAY GET THE MONEY.  

SHE MAY GET THE MONEY.  

MY SON MIGHT GET THE MONEY.  

YOUR FATHER WOULD GET THE MONEY.  

I AM DOING DOING MY WORK.  

HE DOES HIS WORK.  

HE DID HIS WORK.  

WE WILL DO THAT WORK.  

THEY MAY DO THAT WORK.  

SHE MIGHT DO THAT WORK.  

WE WERE DOING THAT WORK.  

WE WOULD DO THAT WORK.  
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69° POSTAGEM  

7 PLURAIS IRREGULARES  

Existem alguns substantivos básicos que tem uma maneira curiosa de forma o seu 

plural e que é necessário aprender de cor, porque não obedece a nenhuma regra 

fixa.  

O plural de MAN=HOMEM (man) é MEN=HOMENS (mén).  

O plural de WOMAN=MULHER (úuman) é WOMEN=MULHERES (úumen).  

O plural de THOOTH=DENTE (tuus) é TEETH=DENTES (tiis).  

O plural de FOOT=PÉ (fut) é FEET=PÉS (fiit).  

lembre-se também que:  

TROUSERS=CALÇAS (tráuzers)  

SCISSORS=TESOURAS (sízers)  

ESTAS PALAVRAS VÃO SEMPRE NO PLURAL;  

SHEEP=OVELHA (shiip) é igual no plural e no singular.  

 

70° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

TOWN (táun)................................cidade  

SAD (sád).....................................triste, tristes  

ABLE (eibol)..................................hábil, capaz  

ENGLISH (ínglish).........................inglês  

BED (béd)....................................cama  

PAINTER (peinter)........................pintura  

NIGHT (náit).................................noite  

TO-NIGHT ( tu-náit)......................esta noite  
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GREAT (grêit)...............................grande, grandes  

DOG (dógui)................................cachorro  

WE (uíi).......................................nós  

OUR (áuar)..................................nosso, nossa  

THEY (dei)...................................eles, elas  

THEIR (déar)...............................eles, ales  

WELL(uél)...................................bem  

VERY (véri)..................................muito  

PAPER (peiper)...........................papel, jornal  

NEWS (niúus).............................notícia, notícias  

NEWSPAPER niúus peiper).........notícia, notícias!!!  

ME (mi).......................................me, a mim  

WITH (uís)..................................com  

SOME (sâm)................................alguma, algum, algo  

THING (zing)...............................coisa  

SOMETHING (sâm zing)...............alguma coisa, algo  

COMPANY câmpany)....................companhia  

ABOUT (abáut)............................sobre, a respeito de, acerca de  

NAMING (neiming).......................nomeando  

 

71° POSTAGEM  

TO BE  

Assim como nos estudamos em lições anteriores o verbo TO HAVE, vamos agora 

estudar o verbo TO BE e algumas de suas variações.  
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tempo presente  

I am......................eu sou, eu estou  

You are.................tu és, tu estás  

You are.................vós sois, vós estais  

He is.....................ele é, ele está  

She is...................ela é, ela está  

It is.......................são, estam  

We are.................nós somos, nós estamos  

They are...............eles são, eles estam, elas são, elas estam  

estude as frases colocando "am is ou are" e faça a tradução das mesmas.  

 

SHE ... ANGRY.  

THEY ... FEEBLE.  

HE ... VERY GOOD.  

I ... HAPPY.  

HE ... VERY HEALTHY.  

I ... ILL.  

SHE ... VERY KIND.  

HE ... VERY OLD.  

I ... POOR.  

THEY ... VERY SAD.  

YOU ... VERY STRONG.  

WE ... VERY YOUNG.  

YOU ... AN ABLE MAN.  
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THEY ... IN THE HOUSE.  

HE ... ENGLISH.  

 

72° POSTAGEM  

O PASSADO DE "TO BE"  

Para entendermos a conjugação de TO BE, no passado é preciso sabermos apenas 

duas palavras: WAS/WERE.  

WAS (uós) = usado com ( I, HE, SHE, IT )  

WERE (ueer)= usado com (YOU, WE, THEY)  

I WAS....................eu era, fui, estava, estive  

YOU WERE.............tu eras, foste, estavas, estiveste  

HE WAS.................ele era, foi, estava, esteve  

SHE WAS...............ela era, foi, estava, esteve  

IT WAS..................era, foi, estava, esteve  

WE WERE..............éramos, fomos, estávamos, estivemos  

YOU WERE.............vós éreis, fostes,estáveis, estivestes  

THEY WERE............eles eram, foram, estavam, estiveram  

ESTUDE AS FRASES TRADUZINDO-AS:  

SHE WAS IN THE GARDEN.  

I WAS IN BED.  

HE WAS A GOOD PAINTER.  

WE WERE IN LONDON. (lândon)  

YOU WERE WRONG.  

THEY WERE IN THE CAR.  
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SHE WAS IN MY HOUSE.  

 

73° POSTAGEM  

FUTURO DE TO BE  

I WILL BE...............eu serei, estarei  

YOU WILL BE..........tu serás, estará  

HE WILL BE............ele será, estará  

SHE WILL BE..........ela será, estará  

IT WILL BE.............será, estará  

YOU WILL BE.........vós series, estareis  

WE WILL BE..........nós seremos, estaremos  

THEY WILL BE........eles (as) serão, estarão  

EXERCÍCIOS: traduza  

HE WILL BE HERE TONIGHT  

I WILL BE THERE TOMORROW  

I WILL BE ALL THE MORNING  

HE WILL BE IN THAT BOAT  

SHE WILL BE THE FIRST  

 

74° POSTAGEM  

WOULD BE  

I WOULD BE....................eu seria/ estaria  

YOU WOULD BE...............tu serias/ estarias  

YOU WOULD BE...............vós serieis/ estaríeis  
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HE WOULD BE.................ele seria/ estaria  

SHE WOULD BE...............ela seria/ estaria  

IT WOULD BE..................seria/ estaria  

WE WOULD BE................nós seríamos/ estaríamos  

THEY WOULD BE.............eles (elas)seriam/ estariam  

EXERCÍCIOS  

I WOULD GO IN THE MORNING.  

HE WOULD SAY THAT.  

THEY WOULD BE IN LONDON.  

THEY WOULD BE TIRED.  

WE WOULD GET THE MONEY.  

IT WOULD BE THE OPPOSITE OF THIS.  

YOU WOULD KEEP MY MONEY TODAY.  

 

75° POSTAGEM  

MAY BE  

I MAY BE.................eu posso ter/ estar  

YOU MAY BE............tu podes ter/ estar  

YOU MAY BE............vós podeis ter/ estar  

HE MAY BE..............ele pode ser/ estar  

SHE MAY BE............ela pode ser/ estar  

IT MAY BE...............pode ter/ estar  

WE MAY BE.............nós podemos ter/ estar  

THEY MAY BE..........ele podem ter/ estar  



 

www.myenglishtips.com 

EXERCÍCIOS  

THEY MAY BE HERE TOMORROW.  

I MAY BE IN OLNDON THIS WINTER.  

HE MAY BE ILL.  

YOU MAY BE WRONG.  

SHE MAY BE SAYING SERIOUS.  

 

76° POSTAGENS  

MIGHT BE  

I might be................eu poderia ser/ estar  

you might be...........tu poderias ser/ estar  

he might be ............ele poderia ser/ estar  

she might be...........ela poderia ser/ estar  

it might be...............poderia ser/ estar  

we might be............nós poderianos ser/ estar  

you might be...........vós poderieis ser/ estar  

they might be..........eles (as) poderiam ser/ estar  

EXERCÍCIOS  

he might be in mexico.  

she might be there.  

you might be in that room.  

they might be doing that.  

 

77° POSTAGENS  
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IF ... WERE  

IF I WERE..................se eu fosse/ estivesse  

IF YOU WERE.............se tu fesses/ estivesses  

IF HE WERE.................se ele fosse/ estivesse  

IF SHE WERE.............se ela fosse/ estivesse  

IF IT WERE ...............se fosse/ estivesse  

IF WE WERE..............se nós fossemos/ estivessemos  

IF YOU WERE.............se vós fosseis/ estivesseis  

IF THEY WERE..............se eles (as) fossem/ estivessem  

exercícios  

IF I WERE ILL I WOULD BE IN BED.  

IF HE WERE HERE HE WOULD ANGRY.  

IF TODAY WERE RAINING I WOULD GO THERE.  

 

78° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS DO VERBO "to be"  

Se você estudou corretamente o verbo TO BE, as formas verbais seguintes lhe serão  

completamente familiares; segue agora uma série de formas verbais e frases para 

serem traduzidas e faladas em voz alta, é necessário que se faça em um caderno por 

escrito para treinar a escrita.  

I AM  

YOU ARE  

YOU ARE  

HE WILL BE  

YOU WERE  
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YOU WERE  

THEY WILL BE  

YOU WILL BE  

YOU WOULD BE  

THEY WOULD BE  

HE IS  

I WAS  

IT WOULD BE  

IT WILL BE  

IT MIGHIT BE  

HE WAS  

SHE WILL BE  

WE WOULD BE  

 

FRASES  

I AM HAPPY.  

YOU WERE HAPPY.  

YOU WERE HAPPY.  

HE WILL BE HAPPY.  

SHE WOULD BE HAPPY.  

WE MAY BE HAPPY.  

THEY MIGHIT BE HAPPY.  

IF SHE WERE HAPPY.  

I AM A BOY.  
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YOU WERE WRONG.  

HE WIIL BE A MAN.  

SHE WOULD BE ILL.  

IT MAY BE IMPORTANT.  

WE MIGHIT BE THERE TOMORROW. (escrita antiga "to-morrow")  

IF THEY WRE ILL THEY WOULD IN BED.  

 

79° POSTAGEM  

AS TERMINAÇÕES "er" E "or" Podemos acrescentar a terminação ER ou OR a algumas 

palavras, para formamos outras. Por  

exemplo, temos a palavra "jardim" e "jardineiro", da mesma forma em inglês vamos 

ter "garden" e "gardener. Vamos ao que interessa?  

BOX.............................boxe (esporte)  

BOXER.........................boxeador  

ARCH...........................arco  

ARCHER.......................arqueiro  

FARM...........................fazenda  

FARMER.......................fazendeiro  

HELP...........................ajuda  

HELPER.......................ajudante  

SMOKE........................fumaça  

SMOKER......................fumante  

TALK...........................conversa  

TALKER.......................conversador  

TRADE........................comercio  
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TRADER......................comerciante  

OPEN.........................aberto  

OPENER.....................abridor  

PAINT.........................pintura  

PAITER.......................pintor  

WORK........................trabalho  

WORKER....................trabalhador  

PRINT........................impresso  

PRINTER....................impressora  

MINE.........................mina  

MINER.......................mineiro  

FIGHT.......................luta  

FIGHTER...................lutador  

DESIGN....................desenho  

DESIGNER................desenhista  

GARDEN...................jardim  

GARDENER...............jardineiro  

ACT..........................ato  

ACTOR......................ator  

DEBT........................divida  

DEBTOR...................devedor  

SAIL.........................vela (de barco)  

SAILOR....................marinheiro  

CREDIT....................crédito  
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CREDITOR................credor  

 

80° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS  

1)Traduza as frases seguintes:  

HE IS A GOOD ACTOR.  

HE IS A DESIGNER.  

MY FATHER WAS A FARMER.  

THEY HAD A NEW GARDENER.  

I AM A MINER.  

HE IS A PAINTER.  

YOU WERE A PRINTER.  

THAT ROOM IS FOR SMOKERS.  

HE IS A GREAT TALKER.  

THEY ARE TRADERS.  

 

82° POSTAGEM  

Para maior fixação do exercício:  

tenha o áudio e a postagem em mãos;  

vá lendo e repetindo junto com o áudio;  

quanto mais praticar, melhor proveito você terá.  

ÁUDIO DA 3° POSTAGEM:  

http://www.4shared.com/file/140768308/1cb86135/3_postagem.html 

 

http://www.4shared.com/file/140768308/1cb86135/3_postagem.html
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83° POSTAGEM  

PRESENTE COMPOSTO  

Você já estudou como se forma o presente dos verbos básicos. Também estudou 

como se forma o gerúndio dos verbos, ou seja, "ing". Conhece também o presente 

do verbo TO BE. Vamos estudar agora o presente composto, que é a forma mais 

usada em inglês. Nós falamos em português: ELES ENVIAM ou ELES ESTAM 

ENVIANDO, ambas as formas significando praticamente a mesma coisa, de igual 

forma em inglês se diz: THEY SEND ou THEY ARE SENDING, significando a mesma 

coisa também. Vamos ao que interessa. Estude com atenção as seguintes formas 

verbais:  

I GO.............................eu vou  

I AM GOING .................eu estou indo  

HE PUTS ......................ele põe  

HE IS PUTTING.............ele está pondo  

SHE TAKES...................ela toma  

SHE IS TAKING.............ela está tomando  

WE GIVE .....................vós damos  

WE ARE GIVING...........vós estamos dando  

YOU GET......................você consegue/vocês conseguem  

YOU GETTING...............você está conseguindo/ vocês estão conseguindo  

I SEE............................eu vejo  

I AM SEEING.................eu estou vendo  

THEY SEND...................eles (as) enviam/eles (as) enviam  

THEY ARE SENDING .....eles (as) estão enviando/eles (as) estão enviando  

YOU MAKE....................você faz/ vocês fazem  

YOU ARE MAKING.........você está fazendo/ vocês estavam fazendo  
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83° POSTAGEM_CONTINUAÇÃO...  

HE SAYS.......................ele disse  

HE IS SAYING...............ele está dizendo  

THEY ARE HAVING........eles (as) estão tendo  

WE ARE GOING............nós estamos indo  

I AM GETTING..............eu estou conseguindo  

HE IS LETTING.............ele está deixando  

SHE IS COMING...........ela está vindo  

THEY ARE COMING.......eles (as) estão vindo  

I AM PUTTING...............eu estou pondo  

YOU ARE GOING ..........você (é) estão vendo  

I AM HAVING................eu estou tendo  

SHE IS KEEPING...........ela está mantendo  

WE ARE SAYING...........nós estamos dizer  

I AM MAKING................eu estou mantendo  

HE IS SEEING...............ele está vendo  

BAIXE O AUDIO DESTA LIÇÃO:  

http://www.4shared.com/file/142574171/8440bd12/83_postagem.html 

 

84° POSTAGEM (sem postagem)  

85° POSTAGEM  

O ADJETIVO INGLÊS  

http://www.4shared.com/file/142574171/8440bd12/83_postagem.html
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Bom, nesta aula vamos aprender alguns adjetivos e como já vimos em aulas 

anteriores eles são invariáveis.  

PUBLIC.................publico (a), públicos (as)  

SHARP..................afiado (a), afiados (os)  

TIRED...................cansado (a), cansados (as)  

SMALL..................pequeno (a), pequenos (as)  

BITTER.................amargo (a), amargos (as)  

OTHER.................outro (a), outros (as)  

DEEP...................fundo (a), fundos (as)  

BAIXE O AUDIO:  

http://www.4shared.com/file/145702758/d40307cf/85_postagem.html  

 

86° POSTAGEM  

O VERBO "to be" COM A TERMINAÇÃO "ing"  

O cuidadoso estudo das terminações "ing, ed, ly" lhes facilitaram muito no 

aprendizado do idioma inglês. A terminação de maior uso em inglês é a terminação 

"ing" e é de extrema importância você se familiarizar-se com esta terminação "ing", 

e por esta razão que tenho dado e continuarei me dedicando em criar lições a este 

respeito. Não prossiga para outra matéria, enquanto não estiver bem familiarizado 

com toda esta matéria.  

shut = fechado  

shutting = fechando  

I was shutting = eu estava fechando  

mark = marca  

marking = marcando  

I am marking my shirts = eu estava marcando minhas camisas  

http://www.4shared.com/file/145702758/d40307cf/85_postagem.html
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start = começo  

starting = começando  

I am starting again = eu estava começando de novo (outra vez)  

sign = assinatura  

signing = assinando  

we were singning the papers = nós estávamos assinando os papéis  

whip = chicote  

whipping = chicoteando  

he was whipping his dog = ele estava chicoteando seu cachorro  

name = nome  

naming = nomeando  

I was naming all the towns of Europe = eu estava nomeando todas as cidades da 

Europa  

control = controle  

controlling = controlando  

he is controlling our company = ele está controlando nossa companhia  

end = fim, termino  

ending = findando, terminando  

I was ending a letter = eu estava terminando uma carta  

wash = lavagem  

washing = lavando  

she was washing = ela estava lavando  

talk = conversa  

talking = conversando  
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they were talking about their ideas = eles estavam falando sobre suas ideias  

need = necessidade  

needing = necessitando  

he was needing money = ele estava necessitando dinheiro  

kick = chute  

kicking = chutando  

the boy is kicking the ball = o menino está chutando a bola  

BAIXE O AUDIO  

http://www.4shared.com/file/148933172/a6acede4/86_postagem.html 

  

 

87° POSTAGEM  

PLURAL REGULAR E IRREGULARES  

Vamos aprender um pouco sobre os plurais irregulares, tomando como base algumas 

regras básicas, para isso é preciso estudar com atenção para que se possa entender 

com poucos exemplo e saber muitas coisas sobre o plural inglês.  

1° REGRAS  

Os substantivos terminados em (o, s, sh, ch, x) formamo seu plural acrescentando 

(es) em vez de (s).  

EXEMPLOS:  

POTATO = BATATA  

POTATOES = BATATAS  

GLASS = COPO  

GLASSES = COPOS  

ARCH = ARCO  

http://www.4shared.com/file/148933172/a6acede4/86_postagem.html
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ARCHES = ARCOS  

TAX = IMPOSTO  

TAXES = IMPOSTOS  

BRUSH = ESCOVA  

BRUSHES = ESCOVAS  

BOX = CAIXA  

BOXES = CAIXAS  

FISH = PEIXE  

FISHES = PEIXES  

OBS:como toda regra tem sua exessão, aqui ñ é diferente. Se o (ch) no final do 

substantivo tiver o som de (k) devemos acrescentar somente um (s). EX:  

stomachs = estômago  

BAIXE O AUDIO:  

http://www.4shared.com/file/148971059/5d035292/87postagem.html 

2° REGRAS  

Nos substantivos terminados em (f, fe) deve-se substituir essas letras por (ves).  

EXEMPLOS:  

LEAF = FOLHA  

LEAVES = FOLHAS  

KNIFE = FACA  

KNIVES = FACAS  

WIFE = ESPOSA  

WIVES = ESPOSAS  

CALF = BEZERRO  

http://www.4shared.com/file/148971059/5d035292/87postagem.html
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CALVES = BEZERROS  

LIFE = VIDA  

LIVES = VIDAS  

LOAF = PÃO DE FORMA  

LOAVES = PÃES DE FORMA  

WOLF = LOBO  

WOLVES = LOBOS  

BAIXE O AUDIO:  

http://www.4shared.com/file/148977263/b01463fd/87postagem2.html 

3° REGRAS  

Substantivos terminados (y) precedido de consoantes, troca-se por (ies).  

EXEMPLOS:  

CITY = CIDADE  

CITIES = CIDADES  

FAMILY = FAMILIA  

FAMILIES = FAMILIAS  

STORY = ESTÓRIA  

STORIES = ESTÓRIAS  

PITHY = SUBSTANCIAL  

PITHIES = SUBSTANCIAIS  

PRIORITY = PRIORIDADE  

PRIORITIES = PRIORIDADES  

GROTTY = VAGABUNDO  

GROTTIES = VAGABUNDOS  

http://www.4shared.com/file/148977263/b01463fd/87postagem2.html
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BAIXE O AUDIO:  

http://www.4shared.com/file/148999934/bd24a8/87postagem3.html 

 

88° POSTAGEM (sem postagem).  

89° POSTAGEM  

PALAVRAS COMPOSTAS  

Vamos estudar um novo grupo de palavras compostas, essas palavras são de grande 

valia para o estudante de inglês, pois algumas palavras combinadas nem sempre são 

o que são, e é preciso conhece-las.  

BIRTH ......= nascimento  

DAY .........= dia  

BIRTHDAY = aniversário  

WORK ........= trabalho  

MAN ...........= homem  

WORKMAN ..= trabalhador  

SISTER ..............= irmã  

IN ......................= em  

LAW ...................= lei  

SISTER IN LAW ..= cunhada  

MOTHER ............= mãe  

MOTHER IN LAW = sogra  

FATHER .............= pai  

FATHER IN LAW .= sogro  

BROTHER .............= irmão  

BROTHER IN LAW = cunhado  

http://www.4shared.com/file/148999934/bd24a8/87postagem3.html
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SON .............= filho  

SON IN LAW = genro  

DAUGHTER .............= filha  

DAUGHTER IN LAW = nora  

ON ..........= sobre  

FOOT ......= pé  

ON FOOT = a pé  

NEWS........ = noticia  

BOY ............= garoto, menino  

NEWS BOY .=entregador de jornais  

GET IN ........................= entre  

IN IT ...........................= nela  

ALL NIGHT LONG .........= toda a noite  

ALL OVER ....................= por todo  

EVERYBODY .................= todo mundo  

NOBODY ......................= ninguém  

WHEAT FLOUR .............= farinha de trigo  

BY THE FRONT DOOR ....= pela porta da frente  

AT THE TIME .................= naquele tempo  

LIVING ROOM ...............= sala de estar  

NO ONE ........................= ninguém  

THIS WAY .....................= desta forma  

ANYBODY ......................= alguém  

SURFFERING SOULS ......= almas penadas  
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GAS LAMPS ....................=lampiôes  

AS SOON AS ..................= logo que  

TO GET AFRAID ..............= ficar com medo  

********Como foi sitado no inicio, muitas vezes achamos q a tradução será uma 

coisa, mas é outra. Bom, vamos por parte:  

to get = verbo conseguir  

afraid = assustado, com medo  

tradução literal = conseguir assustado?  

ficou muito estranho, né?  

como eu estou começando com um verbo, logo eu penso q os verbos podem ser 

conjugados, então:  

I GET AFRAID = eu fico assustado, eu fico com medo  

na verdade isso já seria uma das frases idiomática, mas vc pode falar por exemplo:  

I STAY AFRAID= eu fico com medo/ assustado  

 

90° POSTAGEM  

EXAME DA 5° LIÇÃO  

Bom, chegamos a mais um termino de uma lição, espero que todos possam fazer 

este exame sem dificuldades, caso haja dificuldade é de extrema importância que se 

refaça toda esta lição.  

a) Repita por escrito os exames das 4 ultimas lições passadas.  

b)Traduza as seguintes formas verbais:  

1. ele estará  

2. nós estaremos  

3. eu fui  
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4. ele é  

5. eles seriam  

6. eles estarão  

7. eles podem ser  

8. eu estarei  

9. eu estou  

10. tu podes  

11. nós somos  

12. eu estarei  

13. ela esteve  

14. eu estava  

15. ele estaria  

16. ele poderia estar  

17. eu posso estar  

c) Traduza para o português o seguinte:  

1. he is seeing  

2. they are coming  

3. you are making  

4. we are going  

5. they are sending  

6. I am keeping  

7. they are putting  

8. we are taking  

9. he is giving  
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10. she is saying  

d) Traduza para o inglês as seguintes frases:  

1. ela está zangada  

2. ele é muito velho  

3. tu estás equivocado  

4. eles estam em casa  

5. ele é inglês  

6. eu sou pobre  

7. eles estam muito tristes  

8. ela é muito jovem  

9. eu sou feliz  

e) Traduza para o inglês as seguintes palavras:  

1. operário  

2. aniversário  

3. árvore frutífera  

4. luz do dia  

5. jornal  

6. cunhada  

7. cavaleiro  

8. encanamento de água  

9. homens  

10. dentes  

11. pé  

12. ovelhas  
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13. tesouras  

14. mulher  

15. mulheres  

16. ovelha  

17. enfermo  

f) Como se formam o plural dos substantivos terminados em: O, S, SH, CH, X?  

g) Como se forma o plural dos substantivos terminados em: F ou FE?  

 

91° POSTAGEM  

reforço dos verbos da "12° POSTAGEM"  

TO COME ( tu câm )..........................VIR  

TO GO ( tu gou )...............................IR  

TO PUT ( tu put )...............................PÔR  

TO TAKE ( tu teiqui )..........................TOMAR  

TO GIVE ( tu guiv )............................DAR  

TO GET ( ti guét )..............................CONSEGUIR  

TO KEEP ( tu kiipi )............................MANTER  

TO LET ( tu léti )................................DEIXAR, PERMITIR  

TO MAKE ( tu meiqui ).......................FAZER  

TO DO ( tu duu )...............................FAZER  

TO SEEM ( tu siim )...........................PARECER  

TO SAY ( tu sei )................................DIZER  

TO SEE ( tu sii ).................................VER  

TO SEND ( tu sénd )..........................ENVIAR  
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TO BE ( tu bii )...................................SER, ESTAR  

TO HAVE ( tu révi ).............................HAVER, TER  

1)Traduzir para o inglês:  

a) eu mantenho minha palavra  

b) eu faço o trabalho  

c) eu digo para você  

d) tu põe a bola aqui  

e) tu dizes para ele  

f) ele vai ao medico  

g) ela faz isso  

h) ela faz pão  

i) nós estamos aqui  

j) nós mantemos o controle  

l) vocês estam vendo o hospital  

m) eles dizem para elas enviarem  

n) eu disse para limpar o jardim  

o) você tem um lindo carro  

p) ele parece comigo  

q) ela parece triste com ele  

r) você deixa eles livres  

s) nós conseguimos tudo  

 

92° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS DE APERFEIÇOAMENTO DA 5° LIÇÃO  
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Estes exercícios tem como finalidade aprimorar o aprendizado, eles só poderão ser 

feitos depois de ter feito com êxito todo o exame da 5° lição, que começa na "69° 

POSTAGEM e VAI ATÉ 89° postagem". Familiarize-se com seguintes frases 

TRADUZINDO-AS:  

START  

STARTED  

STARTING  

I HAVE STARTED  

I AM STARTING  

I HAD STARTED  

I WAS STARTED  

I WILL HAVE STARTED  

I WILL BE STARTING  

I WOULD HAVE STARTED  

I WOULD BE STARTING  

I MAY HAVE STARTED  

I MAY BE STARTING  

I MIGHT BE STARTING  

I MIGHT HAVE STARTED  

IF I HAD STARTED  

IF WERE STARTING  

HE HAS PLANTED A TREE  

HE IS PLANTING A TREE  

HE HAD PLANTED A TREE  

audio:http://www.4shared.com/file/169384480/663f74eb/92_postagem_1.html  
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HE WAS PLANTING A TREE  

WE HAVE RESTED  

WE ARE RESTING  

WE HAD RESTED  

WERE RESTING  

THEY HAVE WORKED  

THEY ARE WORKING  

THEY HAVE WORKED  

THEY WERE WORKED  

HE HAS NEEDED MY HELP  

HE IS NEEDING MY HELP  

HE HAD NEEDED MY HELP  

HE WAS NEEDING MY HELP  

THAT BOY HAS NAMED ALL THE TOWNS OF ARGENTINA  

THAT BOY IS NAMING ALL THE TOWNS OF ARGENTINA  

SHE HAD WASHED MY SHIRT  

SHE HAS WASHED MY SHIRT  

SHE WAS WASHING MY SHIRT  

audio:http://www.4shared.com/file/169385688/d3dc4fd2/92_postagem_2.html  

 

93° POSTAGEM  

Introdução  

Bem, chegamos a sexta lição, até aqui conhecemos várias palavras novas, 

aprendemos conjugar verbos, os numeros cardinais e ordinas, e muitas outras coisas, 

http://www.4shared.com/file/169385688/d3dc4fd2/92_postagem_2.html
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mas apartir de agora vamos apertar um pouco mais. Calma, calma! é só um 

pouquinho!  

Vou colocar, como toda a matéria estudada até aqui como basico e daqui para frente 

como intermediário e posteriormente avançado. ok?  

Peço mais uma vez, que estude toda a matéria já aplicada até aqui, para não se ter 

difículdades daqui para frente. Lembrem-se, só depende de vocês, a minha parte eu 

estou fazendo a de vocês é ler e estudar.  

 

94° POSTAGEM  

MODO IMPERATIVO  

Para se formar o modo imperativo coloca-se o verbo no infinitivo sem o "TO".  

BE A GOOD BOY..................seja um bom garoto  

COME WITH ME...................venha comigo  
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GET ME THAT BOOK.............consegue-me esse livro  

DO THIS TO DAY..................faça isto hoje  

SAY SOMETHING..................diga alguma coisa  

GO TO LONDON...................vá para londres  

LET ME GO..........................deixe-me ir  

GET ME THAT MONEY...........consiga-me esse dinheoro  

COME TO MORROW.............venha amanhã  

GIVE ME MY HORSE.............dá-me meu cavalo  

SEND A TELEGRAM..............envie um telegrama  

DO YOUR WORK..................faça seu trabalho  

DO YOUR WORK..................façam seu trabalho  

GO WITH HIM......................vá com ele  

GO WITH HIM......................vão com ele  

KEEP YOUR WORD...............mantenha sua palavra  

KEEP YOUR WORD...............mantenham sua palavra .  

baixar audio: 

http://www.4shared.com/file/176684218/d784dae6/94_postagem.html 

 

95° POSTAGEM  

Feliz Ano novo!!!  

estamos no 1° dia do ano e espero que vocês não estejam desanimado, pois eu estou 

mais animado que nunca. Para que nós possamos começar bem o ano vamos 

aprender algumas palavras novas.  

vamos lá então? let´s go!!!  

Head........................cabeça  

http://www.4shared.com/file/176684218/d784dae6/94_postagem.html
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Dear ........................querido, caro  

Cheap......................barato  

Early........................cedo  

Necessary................necessário  

Snow........................neve  

Snowing...................nevando  

Very.........................muito  

Shoes......................sapatos  

Wood.......................madeira, bosque  

Fat...........................gordo, grosso  

Station.....................estação  

Warm.......................caloroso, quente  

Country....................país, campo, nação  

My............................meu, meus  

Mine.........................meu, ,minha, meus, minhas  

Spain........................Espanha  

Flag..........................bandeira  

Reading....................leitura, lendo  

To go........................ir  

Gone........................ido  

.  

baixe o áudio:  

http://www.4shared.com/file/186182460/73ddc569/95_postagem.html  

 

http://www.4shared.com/file/186182460/73ddc569/95_postagem.html
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96° POSTAGEM  

Depois de tanto tempo, estamos voltando com todo gás, com novas matérias que 

ajudaram bastante em nossos estudos. Espero que vocês não esteja desanimados, ou 

será que estam? É claro que não! Então, vamos ao que interessa? English, English and 

more English.  

Expressões impessais  

Aprenda de cor estas expressões impessoais de grande uso no idioma inglês:  

it is beautiful................é lindo  

it is very beautiful........é muito lindo  

it is broken..................está quebrado  

it is was broken..........estava quebrado  

it is cheap...................é barato  

it is very cheap...........é muito barato  

it was clean................estava limpo  

it is clean....................está limpo  

it is dear ....................é caro  

it is very dear.............é muito caro  

it is early....................é cedo  

it very early................é muito cedo  

it is false.....................é falso  

it is important.............é importante  

it is late......................é tarde  

it is very late..............é muito tarde  

it is true.....................é verdadeiro  

it is natural................é natural  
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it is necessary...........é necessário  

it is very necessary...é muito necessário  

it is possible..............é possível  

it is private................é privado  

it is probable.............é provável  

it is very probable.....é muito provável  

it is raining................está chovendo  

it was raining............estava chovendo  

it is very frequent......é muito frequente  

it is bad.....................é mau  

it is very bad.............é muito mau  

it is snowing..............está nevando  

it was snowing..........estava nevando  

BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/file/254138510/1024d0d1/96_postagem.html 

Àudio da 9° Postagem  

http://www.4shared.com/file/255003718/e0f1a94d/9_postagem.html  

 

97° POSTAGEM  

Aprenda de cor, algumas palavra de coisas que fazemos com o corpo.  

A kiss................um beijo  

A smile..............um sorriso  

A push..............um empurrão  

A jump..............um pulo  

http://www.4shared.com/file/254138510/1024d0d1/96_postagem.html
http://www.4shared.com/file/255003718/e0f1a94d/9_postagem.html
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A run................uma corrida  

A slip................um escorregão  

A step...............um passo  

A stop...............uma parada  

A cry ................um choro  

A breath............uma respiração  

A walk..............uma caminhada  

A blow..............um golpe  

A rest...............um descanso  

A bite...............uma mordida  

Baixe o Àudio:  

http://www.4shared.com/file/258528425/2bf01c78/97_postagem.html  

 

98° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

Aprenda agora mas este pequeno grupo de palavras:  

Yesterday....................ontem  

Arm..............................arma, braço  

Armed..........................armado, armada, armados  

Number........................número  

Numbering...................numerando  

There is........................há  

Train.............................trem  

He undertook..............ele empreendeu  

http://www.4shared.com/file/258528425/2bf01c78/97_postagem.html
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Parcel............................pacote  

To do.............................fazer  

Done.............................feito  

Full................................cheio, repleto, completo  

Bright............................brilhante, claro  

Curly.............................encaracolado  

Bald..............................careca  

Gray..............................grisalho  

Moustache....................bigode  

Brown hair....................cabelo castanho  

BAIXE O ÀUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/7WYisK5a/98_postagem.html 

 

99° POSTAGEM  

simplesmente: AT SIX = ÁS SEIS  

Referindo-se às horas, costumam usar a palavra "o´clock" desta maneira: IT IS SEVEN 

O´CLOCK = SÃO SETE HORAS.  

Como em português, pode-se usar ou não a palavra "minutos"; Por exemplo, pode-

se dizer: AS CINCO E DEZ MINUTOS (TEM MINUTES PAST FIVE), ou simplesmente: AS 

CINCO E DEZ (TEN PAST FIVE).  

Estude as seguintes frases:  

What time is it?.........................que horas são?  

Watch.......................................relógio de pulso  

Clock.........................................relógio de parede  

O`clock.....................................palavra com a qual se indica as horas  

http://www.4shared.com/audio/7WYisK5a/98_postagem.html
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It is ten o`clock........................são dez horas  

At.............................................ás, a, em  

I will go at six o`clock..............eu irei ás seis horas  

About.......................................mais ou menos, acerca de  

It is about four o`clock............são mais ou menos quatro horas  

I will come at seven.................eu virei ás sete  

To.................................................................para, a  

Minute..........................................................minuto  

It is five to nine............................................são cinco para ás nove  

It is five minutes to nine..............................são cinco minutos para ás nove  

Past.............................................................passado  

It is five past one........................................são cinco passado de uma (1:05)  

It is twenty past ten...................................são vinte passado das dez (10:20)  

It is twenty to ten......................................são vinte para ás dez  

Half.............................................................meio, meia  

Come at half past eight..............................venha ás oito e meia  

Quarter.......................................................quarto, quarta parte  

It is a quarter past one..............................é um quarto passado da uma (1:15)  

It is a quarter to one..................................é um quarto para uma (12:45)  

It is twenty-five to two...............................são vinte cinco para as duas (1:35)  

It is ten past seven....................................são dez passado das sete (7:10)  

It is half past nine......................................é meia passado das nove (9:30)  

It is a quarter past two..............................é um quarto passado das duas (2:15)  

He will come at four....................................ele virá ás quatro  
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I may come at five......................................eu posso ir ás cinco  

It is about a quarter to twelve...................é cerca de um quarto para ás doze (11:45)  

My father will go to your house at six.........meu pai irá para sua casa ás seis  

I will be there at ten o`clock......................eu estarei aí ás dez horas  

 

ÁUDIO DA 99° POSTAGEM  

Download:  

http://www.4shared.com/audio/kwNPq8Ba/99_postagem.html  

 

100° POSTAGEM  

exercícios com as horas  

1)What time is it?  

7:00=  

6:00=  

3:00=  

2:10=  

3:15=  

5:25=  

12:40=  

8:10=  

7:35=  

11:55=  

9:30=  

 

http://www.4shared.com/audio/kwNPq8Ba/99_postagem.html
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2)Faça como e exemplo:  

4:20  

What time will be in 10 minutes? (Que horas será em 10 minutos?)  

R: It is four twenty now, it will be four thirty minutes.  

7:00  

What time will be in 10 minutes?  

6:00  

What time will be in 10 minutes?  

3:00  

What time will be in 10 minutes?  

2:10  

What time will be in 10 minutes?  

3:15  

What time will be in 10 minutes?  

5:25  

What time will be in 10 minutes?  

12:40  

What time will be in 10 minutes?  

8:10  

What time will be in 10 minutes?  

7:35  

What time will be in 10 minutes?  

11:55  

What time will be in 10 minutes?  
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9:30  

What time will be in 10 minutes?  

3) Faça como o exemplo:  

2:54  

It is almost that time? (são quase que horas?)  

R:it is almost three ou it is almost three o´clock  

4:57  

It is almost that time?  

2:52  

It is almost that time?  

1:59  

It is almost that time?  

9:56  

It is almost that time?  

11:55  

It is almost that time?  

8:51  

It is almost that time?  

3:50  

It is almost that time?  

6:59  

It is almost that time?  
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101° POSTAGEM  

O Adjetivo  

Os Adjetivos em inglês são sempre invariáveis; são exatamente iguais para o 

singular, plural, feminino ou masculino.  

BEAUTIFUL..................bonito (a), bonitos (as)  

CHEMICAL...................químico (a), químicos (as)  

DELICATE....................delicado (a), delicados (as)  

COMPLETE...................completo (a), completos (as)  

TOGETHER...................junto (a), juntos (as)  

SEPARATE....................separado (a), separados (as)  

GREEN.........................verde (es)  

RED.............................vermelho (a), vermelhos (as)  

CURIOUS.....................curioso (a), curiosos (as)  

LOYAL..........................leal, leais  

OPPORTUNE................oportuno (a), oportunos (as)  

SINCERE......................sincero (a), sinceros (as)  

 

101° POSTAGEM -ÁUDIO  

http://www.4shared.com/audio/KkQmXYcO/101_postagem.html 

 

102° POSTAGEM  

THIS e THAT  

Para indicar pessoas ou coisas que estam perto usamos THIS (este, esta, isto).  

Para indicar pessoas ou coisas que estam longe usamos THAT (aquele, aquela, aquilo, 

esse, essa, isso).  

http://www.4shared.com/audio/KkQmXYcO/101_postagem.html
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TRADUZA AS FRASES:  

This is your farm.  

That is my hat.  

That is all.  

This house is very small.  

This is my bed.  

This is his coat.  

This is my book.  

This is your room.  

This is a good hotel.  

That is my house.  

That dog is very dirty.  

That car is of the my brother.  

I take this cat and you take that dog.  

BAIXE O AUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/Re3ql7IU/102_postagem.html 

 

103° POSTAGEM  

THIS e THESE  

O plural de THIS (este, esta isto) é THESE (estes, estas).  

THAT e THOSE  

O plural de THAT (esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo) é THOSE (esses, essas, 

aqueles, aquelas).  

De acordo com o que foi mostrado acima, traduza as frases:  

http://www.4shared.com/audio/Re3ql7IU/102_postagem.html
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These flowers are blue.  

This river is very long.  

These cards are red.  

That is the road to Olinda.  

These boys are small.  

These people are happy.  

These are my shoes.  

These houses are clean.  

Give those books to my son.  

These are his son.  

This wood is small.  

That flower is beautiful.  

 

104° POSTAGEM  

THIS -THAT -THESE -THOSE  

Estude cuidadosamente as frases traduzindo-as:  

This is our train.  

This is a beautifull garden.  

That is my horse.  

Those boys are very bad.  

These are good boys.  

That is my room.  

Those are my friends.  

Those letters are for you.  
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Give me those scissors.  

Those animals are fat.  

This is the station.  

That is my pencil.  

This is a warm country.  

These boys are good.  

Those books are mine.  

BAIXE O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/AxMJgbbn/104_postagem.html  

 

105° postagem  

THAT  

Também pode significar "QUE" é é muito importante o dominio, pois é bastante 

usado em inglês. Traduza as frases a seguir, podendo usar com todos os significados 

estudados até agora:  

That  

That woman  

He says that he is ill.  

That is bad  

That boy is dirty  

That was all  

I saw that i was wrong  

That girl was sad  

She said that he was here  

Your father said that that was wrong  

http://www.4shared.com/audio/AxMJgbbn/104_postagem.html
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That boy said that that flag was the flag of Spain  

That book that you era reading is mine  

Say to my son that i am ill  

BAIXAR O ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/pwABfm78/105_postagem.html  

 

106° POSTAGEM  

VIDEO_OUVIR E COMPRIENDER  

Bom, já tem algum tempo que estava querendo tornar nossas aulas mais dinâmicas, 

então eu pensei em postar vídeos para que nós possamos ir ouvindo e familiarizando 

com a língua inglesa.  

FOCO DOS VÍDEOS  

1° Bom, o foco aqui ñ é sair traduzindo, parabéns pra quem consegue, mas esse ñ é o 

nosso foco inicial. O objetivo é ouvir e depois escrever as palavras, frases, expressões 

ou qualquer outra coisa que você conseguir traduzir na hora.  

2° Ouvir a pronuncia e fixar na mente. Reparem bem na pronuncia, pois muitas vezes 

não entendemos porque falamos errado. Não se preocupe se você ouvir os vídeos e 

não entender nada, eu costumo dizer que a língua inglesa tem 3 fases:  

1° ouvisse e não entende nada.  

2° ouvisse, entende as palavras, mas não consegue traduzi-las.  

3° ouvisse, entende e traduz.  

Em qual fase você está?  

Vamos começar com o 1° vídeo, que é do Justin Bieber, é um clipe remix. Eu escolhi 

este, pois tem algumas frases bem tranquila para se entender.  

O nome da musica é "SOMEBODY TO LOVE" = ALGUÉM PARA AMAR  

Objetivo: separar as palavras entendidas e ouvir a pronuncia.  

http://www.4shared.com/audio/pwABfm78/105_postagem.html
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http://www.youtube.com/watch?v=SOI4OF7iIr4&playnext_from=TL&videos=fdfzs59

MA3s&featu re=recentf 

 

107° POSTAGEM  

VÍDEO_OUVIR E COMPRIENDER  

Fala aí galera, espero que estejam estudando as lições e estejam gostando.  

Vamos assistir mais um vídeo, porem este foi gravado especialmente para vocês por 

um amigo meu lá da Austrália, e neste vídeo ele lê um artigo esportivo. Então, eu irei 

fazer algumas perguntas e vocês assistirão ao vídeo e me responderão. Mas além 

disso, vamos recapitular nosso objetivo:  

SEPERAR PALAVRAS ENTENDIDAS E OUVIR A PRONUNCIA.  

Qual é o nome da equipe que ele se refere?  

Que esporte esta equipe joga?  

O que ele fala na ultima frase, quando se despede?  

http://www.youtube.com/watch?v=Pe1ImRBwYqY 

 

108° POSTAGEM  

Exercícios _ Escolha a opção correta: .  

#1 I am a boy.  

1.mulher  

2.Ele é um menino.  

3.Eu sou um menino.  

4.Você é jovem.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=SOI4OF7iIr4&playnext_from=TL&videos=fdfzs59MA3s&featu%20re=recentf%20
http://www.youtube.com/watch?v=SOI4OF7iIr4&playnext_from=TL&videos=fdfzs59MA3s&featu%20re=recentf%20
http://www.youtube.com/watch?v=Pe1ImRBwYqY%20
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#2 She is fat.  

1.Ela é gorda.  

2.Eu sou idosa.  

3.Você é idosa.  

4.Eu sou magra.  

 

#3 I am a girl.  

1.Eu sou uma menina.  

2.A mulher é magra.  

3.Eu sou baixo.  

4.Você é jovem.  

.  

#4 You are a woman.  

1.O menino é baixo.  

2.Ele é rico.  

3.Ele é pobre.  

4.Você é uma mulher.  

.  

#5 boy  

1.Eu sou magra.  

2.menino  

3.Ela é magra.  

4.Ele é rico.  
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.  

#6 You are a boy.  

1.Ele é alto.  

2.Você é um menino.  

3.Ela é jovem.  

4.Você é uma mulher.  

.  

#7 He is a boy.  

1.Eu sou jovem.  

2.Ela é magra.  

3.Ele é um menino.  

4.Ela é jovem.  

.  

#8 You are a girl.  

1.Você é uma menina.  

2.Ele é um menino.  

3.Ele é alto.  

4.mulher  

.  

#9 I am young.  

1.Você é baixo.  

2.Ela é gorda.  

3.Eu sou uma mulher.  

4.Eu sou jovem.  
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.  

#10 The boy is short.  

1.Ele é pobre.  

2.O menino é baixo.  

3.Ele é rico.  

4.Ela é idosa.  

 

#11 I am a man.  

1.O homem é alto.  

2.Eu sou um homem.  

3.Ela é jovem.  

4.Você é uma mulher.  

.  

#12 He is tall.  

1.Ele é alto.  

2.A mulher é gorda.  

3.Ela é idosa.  

4.Você é idosa.  

.  

#13 girl  

1.menina  

2.Ele é um menino.  

3.Ele é alto.  

4.Você é uma mulher.  
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.  

#14 I am rich.  

1.Eu sou rico.  

2.Você é um menino.  

3.Eu sou uma mulher.  

4.Ela é idosa.  

.  

#15 The woman is fat.  

1.Eu sou um homem.  

2.Eu sou pobre.  

3.Eu sou jovem.  

4.A mulher é gorda.  

.  

#16 I am a woman.  

1.Você é idosa.  

2.Ela é jovem.  

3.Eu sou uma mulher.  

4.Eu sou pobre.  

.  

#17 She is young.  

1.Ela é jovem.  

2.Ela é uma menina.  

3.Ele é alto.  

4.Eu sou pobre.  



 

www.myenglishtips.com 

.  

#18 The woman is thin.  

1.O menino é baixo.  

2.Ela é uma mulher.  

3.A mulher é magra.  

4.Você é um menino.  

.  

#19 I am short.  

1.Eu sou baixo.  

2.Eu sou gorda.  

3.Eu sou alto.  

4.A mulher é gorda.  

.  

#20 I am fat.  

1.Eu sou gorda.  

2.homem  

3.Eu sou pobre.  

4.Eu sou idosa.  

.  

#21 I am tall.  

1.Ele é um homem.  

2.Você é jovem.  

3.Eu sou alto.  

4.Eu sou rico.  



 

www.myenglishtips.com 

.  

#22 You are a man.  

1.mulher  

2.Você é um homem.  

3.Ela é jovem.  

4.Eu sou pobre.  

 

#23 The man is tall.  

1.O homem é alto.  

2.Ele é baixo.  

3.Você é idosa.  

4.Eu sou alto.  

.  

#24 You are short.  

1.Eu sou uma mulher.  

2.Ele é um homem.  

3.Você é baixo.  

4.A mulher é magra.  

.  

#25 He is a man.  

1.Você é idosa.  

2.homem  

3.Ele é rico.  

4.Ele é um homem.  
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.  

#26 I am thin.  

1.Ela é jovem.  

2.Ele é baixo.  

3.Eu sou uma mulher.  

4.Eu sou magra.  

.  

#27 You are tall.  

1.Eu sou jovem.  

2.Ele é alto.  

3.Ela é idosa.  

4.Você é alto.  

.  

#28 I am old.  

1.Eu sou alto.  

2.Ele é alto.  

3.Ela é magra.  

4.Eu sou idosa.  

.  

#29 He is rich.  

1.A mulher é gorda.  

2.Eu sou magra.  

3.Ele é rico.  

4.Eu sou alto.  
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.  

#30 You are young.  

1.A mulher é gorda.  

2.Eu sou gorda.  

3.menino  

 

4.Você é jovem. .  

#31 She is thin.  

1.Ela é uma mulher.  

2.Ela é magra.  

3.Ele é alto.  

4.Ele é rico.  

.  

#32 He is short.  

1.Você é baixo.  

2.A mulher é magra.  

3.Eu sou jovem.  

4.Ele é baixo.  

.  

#33 She is a girl.  

1.Eu sou pobre.  

2.Eu sou magra.  

3.Ela é uma menina.  

4.Você é jovem.  
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.  

#34 You are old.  

1.Ela é magra.  

2.Eu sou uma menina.  

3.Você é idosa.  

4.Eu sou rico.  

.  

#35 I am poor.  

1.menina  

2.Você é idosa.  

3.Eu sou pobre.  

4.Eu sou alto.  

.  

#36 She is old.  

1.Ele é um homem.  

2.Eu sou idosa.  

3.Ela é uma mulher.  

4.Ela é idosa.  

.  

#37 She is a woman.  

1.Eu sou rico.  

2.Eu sou pobre.  

3.Você é jovem.  

4.Ela é uma mulher.  
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.  

#38 He is poor.  

1.Ele é baixo.  

2.Eu sou alto.  

3.Eu sou jovem.  

4.Ele é pobre.  

.  

#39 woman  

1.mulher  

2.Eu sou baixo.  

3.Você é uma menina.  

4.Ele é pobre.  

.  

#40 man  

1.homem  

2.Você é baixo.  

3.Você é um homem.  

4.Eu sou idosa.  

 

109° POSTAGEM  

in the -on the -at the  

Fala aí galera, blz?  

Vamos tratar hoje de um assunto que vai ser de grande valia para nossos estudos, 

vamos falar das preposições "in the, on the, at the", que são um terror para muitos 
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estudandes. 1° Todas significam: no, na, á. Porém, vamos obsevar que cada uma 

também possui uma outra tradução, vejamos:  

"IN" = DENTRO  

"ON" = SOBRE  

"AT" = Á  

Ex:  

I am in the car = Eu estou no carro > necessáriamente "dentro" do carro  

The book is on the table = O livro está na mesa > necessáriamente "sobre" a mesa  

She is at the door = Ela está na porta > necessáriamente "á" porta, no sentido de 

estar "perto" da porta.  

He is on the tree = Ele está na árvore > sobre, em cima  

I am on the horse = Eu estou no cavalo > sobre, em cima  

I am in the my house = Eu estou na minha casa > dentro  

You are in the box = Você está na caixa > dentro  

We are at the table = Nós estamos na mesa > á, perto  

You are saying at the my ear = Você está dizendo no meu ouvido > perto  

 

110° POSTAGEM  

VÍDEO_OUVIR E COMPRIENDER  

Fala aí galera, blz?  

Este é mais um vídeo, é uma canção da cantora Crystal Lewis_Beauty for Ashes a 

letra está nas informações do vídeo e o nosso exercício aqui é simples: somente 

ouvir a pronúncia e acompanhar a letra e depois traduzi-la.  

http://www.youtube.com/watch?v=D7Zj8IgG2Tw 

  

http://www.youtube.com/watch?v=D7Zj8IgG2Tw%20
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111° POSTAGEM  

EXERCÍCIO DE ÁUDIO  

Este exercício é bem simples, vocês ouviram o áudio que gravei, treinaram a 

pronúncia e acompanharam o texto depois faram a tradução do mesmo.  

ÁUDIO:  

http://www.4shared.com/audio/Xf3usRJV/exerccio_de_udio.html 

 

TEXTO:  

There are four people in my family.  

My father is an actor, my mother is a teacher and my sister is a student.  

She lives in the UK.  

How many people are there in your family?  

 

112° POSTAGEM  

O PREFIXO "UN"  

Vamos direto ao assunto, o prefixo "UN" colocado antes de algumas palavras 

inglesas ele dá um sentido oposto a palavra.  

Ex: kind = Unkind  

É o mesmo que fazemos em português com os prefixos "DES" e "IN".  

Ex: feliz = infeliz / agradável = desagradável  

Equal = igual  

Unequal = desigual  

It was an unequal fight = foi uma luta desigual  

http://www.4shared.com/audio/Xf3usRJV/exerccio_de_udio.html
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Happy = feliz  

Unhappy = infeliz  

He is an unhappy man = ele é um homen infeliz  

Married = casado  

Unmarried = solteiro  

That man is unmarried = esse homem é solteiro  

Necessary = necessario  

Unnecessary = desnecessario  

That is unnecessary = isso é desnecessario  

True = verdadeiro  

Untrue = falso  

That is untrue = isso é falso  

EXERCÍCIOS:  

Usar as palavras dadas com o prefixo "UN" e fazer a tradução das mesmas.  

LUCK  

WELL-BEING  

HAPPINESS  

MAKE  

LOVE  

CERTAIN  

PLEASANT  

KNOWN  

FORGETTABLE  

Preste atenção em algumas palavras:  
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UNDOING = RUÍNAS  

UNSTOP = DESENTUPIR  

MISTAKE = INCONFUNDÍVEL  

Para se dominar esta matéria, aconselho a todos que pesquisem novas palavras  

Áudio da 112° postagem:  

http://www.4shared.com/audio/RU3TP1uv/112_postagem.html  

 

113° POSTAGEM  

EXERCÍCIOS DE LEITURA E PRONÚNCIA  

Fala aí galera!  

Neste exercício eu trato somente de perguntas usando as palavras inglesas:  

where -Onde  

why -Por quê?  

when -Quando  

Não se trata apenas de estudar essas frases ou decora-las, para se dominar esse tipo 

de pergunta, é preciso que você crie novas frases, observe as estruturas das mesmas 

e vá praticando.  

> when are you coming to see me?  

Quando você vem me ver?  

> when are you going to see me?  

Quando você vai me ver?  

> when am I going to eat in your house?  

Quando eu vou comer em sua casa?  

> when are we going to read the book?  

Quando nós vamos ler o livro?  

http://www.4shared.com/audio/RU3TP1uv/112_postagem.html
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> when are you going to teach me to swim?  

Quando você vai me ensinar a nadar?  

> when is he coming to build my house?  

Quando ele vem construir minha casa?  

> when can I do it?  

Quando eu posso fazer?  

> when am I going to see you again?  

Quando eu vou ver você outra vez?  

> when can I to drive my friend´s car?  

Quando eu posso dirigir o carro do meu amigo?  

> will it be when she wants?  

Será quando ela quiser?  

> why can I not to eat now?  

Porque eu não posso comer agora?  

> why are you going to listen to music here?  

Porque você vai ouvir musica aqui?  

> why can he not to drive yet?  

Porque ele não pode dirigir ainda?  

> why is he not driving now?  

Porque ele não está dirigindo agora?  

> where are you going to eat tonight?  

Onde você vai comer esta noite?  

> where were you going with that girl yesterday?  

Onde você foi com aquela garota ontem?  
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Baixe o áudio:  

http://www.4shared.com/audio/xw40NgYK/113_postagem.html  

Dicionário da lição  

To eat = comer  

Home = lar  

To read = ler  

Book = livro  

To teach = ensinar  

To swim = nadar  

To build = construir  

Can = pode  

Again = outra vez, de novo, novamente  

To drive = dirigir  

To want = querer  

To listen To = ouvir (usa-se com dois "TO")  

Driving = condução, dirigindo  

Yet = ainda, já  

Girl = garota, menina  

Yesterday = ontem  

Baixe o áudio: (113° postagem 2)  

http://www.4shared.com/audio/AB9lBZ3X/113_postagem_2.html  

 

114° POSTAGEM  

OPOSTOS  

http://www.4shared.com/audio/xw40NgYK/113_postagem.html
http://www.4shared.com/audio/AB9lBZ3X/113_postagem_2.html
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Olá galera! Vamos aprender agora algumas palavras com opostos. Lembrem-se é 

importante que se repita as palavras em voz alta e muitas vezes.  

Past ..........passado  

Future .......futuro  

Past is the opposite of Future  

passado é o oposto de futuro  

Town .........cidade, povoado  

Country .....país, campo  

Town is the opposite of Country  

Profit ............lucro  

Loss .............perda  

Profit is the opposite of Loss  

North ...............norte  

South ...............sul  

North is the opposite of South  

Thick .............grosso  

Thin ..............fino  

Thick is the opposite of Thin  

Private .............privado  

Public ...............público  

Private is the opposite of public  

Add ...........adicionar  

remove ......remover  

Add is the opposite of remove  
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Cry ...............chorar  

Smile ............sorriso  

Cry is the opposite of Smile  

Purchase ............compra  

Sale ....................venda  

Purchase is the opposite of Sale  

Hard ............duro  

Soft .............mole, macio  

Hard is the opposite of Soft  

Cold ...................frio  

Warm .................quente  

Cold is the opposite of Warm  

Cheap ...................barato  

Expensive .............caro  

Cheap is the opposite of Expensive  

Clean ...........limpo  

Dirty .............sujo  

Clean is the opposite of Dirty  

Past is the opposite of Future  

Town is the opposite of Country  

Profit is the opposite of Loss  

North is the opposite of South  

Thick is the opposite of Thin  

Private is the opposite of public  
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Add is the opposite of remove  

Cry is the opposite of Smile  

Purchase is the opposite of Sale  

Hard is the opposite of Soft  

Cold is the opposite of Warm  

Cheap is the opposite of Expensive  

Clean is the opposite of Dirty  

.  

Baixe o áudio:  

http://www.4shared.com/audio/777DutZV/114_postagem.html  

 

115° POSTAGEM  

As terminações "ED" e "ING"  

Vamos começar mais uma aula, depois de umas ferias, quase que forçada (meus 

estudos, congresso, trabalho, aulas) rssrrsrs... Mas vamos sempre ao que interessa!!!  

. É preciso que se domine o emprego dessas terminação "ED" e "ING", pois nos 

ajudará a alcançar um rápido dominio da lingua inglesa. Lembrando que a tradução 

vocês terão que fazer.  

A teminação "ED" se usa com o verbo TO HAVE  

A teminação "ING" se usa com o verbo TO BE  

Vamos ao estudo pratico das lições:  

Smile .........sorriso  

Smiling ......sorrindo  

Smiled .......sorrido  

The baby is smiling.  

http://www.4shared.com/audio/777DutZV/114_postagem.html
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The baby was smiling.  

The baby has smiled.  

The baby had smiled.  

. Copy .........cópia  

Copying ....copiando  

Copied ......copiado  

He is copying my letter.  

He was copying my letter.  

He has copied my letter.  

He had copied my letter.  

Lock ..........fechadura  

Locking .....fechando  

Locked ......fechado  

I am locking the door.  

I was locking the window.  

I have locked the door.  

I had locked the window.  

Fish ..........peixe  

Fishing .....pescando  

Fished ......pescado  

We are fishing.  

We was fishing.  

We have fished.  

We will be fishing.  
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Cook .........cozinheira (o)  

Cooking ....cozinhando  

Cooked .....cozinhado, cozido  

They are cooking.  

They were cooking.  

They have cooked.  

They had cooked.  

They will be cooking.  

Offer .......oferta  

Offering....oferecendo  

Offered......oferecido  

You are offering.  

You were offering.  

You have offered.  

You had offered.  

You will be offering.  

This is my offer.  

 

Áudio da 115° postagem  

http://www.4shared.com/audio/fM_ln64D/115_postagem.html  

 

116° POSTAGEM  

EXPRESSÕES USUAIS  

http://www.4shared.com/audio/fM_ln64D/115_postagem.html
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Estude estas expressões e veja como funciona a estrutura delas e deixarei para vocês 

fazerem a tradução.  

A word of hope.  

A word of protest.  

A word of support.  

A bit of soap.  

A bit of sugar.  

A bit of apple.  

A bit of bread.  

A glass of water.  

A glass of milk.  

A glass of tea.  

A glass of wine.  

A cup of coffee.  

A cup of milk.  

A cup of juice.  

A drop of blood.  

A drop of ink.  

A drop of oil.  

A drop of water.  

A cry of pain.  

A cry of fear.  

A cry of protest.  

A look of approval.  
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A look of love.  

A look of surprise.  

 look of fear.  

Baixe o áudio desta lição:  

http://www.4shared.com/audio/tkT5jqX8/116_postagem.html  

 

118° POSTAGEM  

OPOSTOS  

Olá, Galera!  

Vamos aprender mais um pouco de palavras que tem os seus opostos em inglês.  

SOLID.............sólido  

LIQUID............líquido  

Solid is the opposite of liquid. = Sólido é o oposto de líquido.  

CLEAN...............limpo  

DIRTY................sujo  

Clean is the opposite of dirty.  

QUICK................rápido  

SLOW.................lento  

Quick is the opposite of slow.  

TIGHT.................apertado  

LOOSE................frouxo  

Tight is the opposite of loose.  

 

Baixe o áudio (118° postagem 1)  

http://www.4shared.com/audio/tkT5jqX8/116_postagem.html
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http://www.4shared.com/audio/EcSQ5gNO/118_postagem_1.html 

.  

 

PALAVRAS COM LAÇOS DE UNIÃO -OPOSTAS  

Deixarei a tradução como exercício. .  

Public and Private  

Father and Mother  

Brother and Sister  

East and West  

Winter and Summer  

Man and Woman  

North and South  

War and Peace  

Iron and Steel  

Hand and Foot  

He and SHE  

Doors and Windows  

Here and There  

Up and Down  

Sun and Moon  

Left and Right  

Cheap and Dear  

Hammer and Neils  

First and Last  

http://www.4shared.com/audio/EcSQ5gNO/118_postagem_1.html
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Hat and Cloves  

Gold and Silver  

Good and Bad  

Love and Hate .  

Baixe o áudio (118° postagem 2)  

http://www.4shared.com/audio/5-SZYw5M/118_postagem_2.html  

 

119° POSTAGEM  

VÍDEO_OUVIR E COMPRIENDER  

Fala aí galera, blz?  

Este é mais um vídeo, é uma canção do cantor Michael Ledner_You are my hiding 

place .O nosso exercício aqui é simples: somente ouvir a pronúncia e acompanhar a 

letra e depois traduzi-la.  

Música:  

http://www.youtube.com/watch?v=Co6HXUN19AY  

Letra:  

You are my hiding place  

You always fill my heart  

with songs of deliverence  

Whenever I am afraid  

 

I will trust in You  

I will trust in You  

Let the weak say I am strong  

In the strength of the Lord  

http://www.4shared.com/audio/5-SZYw5M/118_postagem_2.html
http://www.youtube.com/watch?v=Co6HXUN19AY%20
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I will trust in You...  

 

 

120° POSTAGEM  

SOME -ANY .  

Vamos agora estudar duas palavras que serão e são de grande ajuda em nosso 

aprendizado. Você verá que é muito simples a regra de aplicação dessas palavras na 

lingua inglesa.  

SOME = algum, alguma, algo de, um pouco de  

Esta palavra só é usada para frases afirmativas.  

EX:  

Give me some water. = Dê me um pouco de água.  

I have some bread. = Eu tenho um pouco de pão.  

I want to do some for you. = Eu quero fazer algo por você.  

ANY = algum, alguma, algo de, um pouco de, nenhum (a)  

Esta palavra por sua vez é aplicada em frases negativas, de dúvidas e perguntas.  

EX:  

I have not any white wine. = Eu não tenho nenhum vinho branco  

Have you any daughters? = Você tem alguma filhas?  

Can I eat any now? = Posso comer algo agora?  

Obs: Os ingleses geralmente empregam SOME e ANY onde nós não estamos 

acostumados, conforme formos nos aprofundando nos estudos irá se tornar mais 

claro o emprego destas palavras.   

PASSE AS FRASES PARA O INGLÊS E EMPREGUE "SOME" OU "ANY":  

Dê-me um pouco de vinho branco.  
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Você tem algum sabão?  

Ele tem algum sabão.  

Ele tem algum dinheiro?  

Eu não tenho nenhum cachorro.  

Eu não tenho nenhum carro, mas eu tenho um pouco de dinheiro para comprar.  

Ricardo pegue algum papel para mim, mas não pegue nenhum papel sujo.  

Ponha algumas flores na mesa e alguns copos com um pouco de água tambem.  

Algumas palavras são boas.  

Mas nenhuma palavra é para mim.  

Algumas palavras eu não poderia falar para você agora.   

Obs: Muitas das palavras derivadas de SOME e ANY tambem recebem o mesmo 

emprego da regra dada acima.  

SOME > SOMETHING, SOMEBODY, SOMEWHERE, SOMETIME, etc...  

ANY > ANYTHING, ANYBODY, ANYWHERE, ANYONE, etc..  

 

121° POSTAGEM  

VÍDEO_OUVIR E COMPRIENDER  

Fala aí galera, blz?  

Este é mais um vídeo, é uma canção da cantora Madonna_Like a prayer  

O nosso exercício aqui é simples: somente ouvir a pronúncia e acompanhar a letra e 

depois traduzi-la. Lembrando que esse tipo de exercício é de extrema importância.  

http://www.musiconline.com.br/midivoices_play.php?id=211&idsom=1383&art=ma

donn%20a&som=like-a-prayer 

 Música: 

God  

http://www.musiconline.com.br/midivoices_play.php?id=211&idsom=1383&art=madonn%20a&som=like-a-prayer%20
http://www.musiconline.com.br/midivoices_play.php?id=211&idsom=1383&art=madonn%20a&som=like-a-prayer%20
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Life is a mystery  

Everyone must stand alone  

I hear you call my name  

 

And it feels like home  

When you call my name  

It's like a little prayer  

I'm down on my knees  

I want to take you there  

In the midnight hour  

I can feel your power  

Just like a prayer  

You know I'll take you there  

I hear your voice  

It's like an angel sighing  

I have no choice  

I hear your voice  

Feels like flying  

I close my eyes  

Oh God, I think I'm falling  

Out of the sky  

I close my eyes  

Heaven, help me  

When you call my name  
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It's like a little prayer  

I'm down on my knees  

I want to take you there  

In the midnight hour  

I can feel your power  

Just like a prayer  

You know I'll take you there  

Like a child  

You whisper softly to me  

You're in control  

Just like a child  

Now I'm dancing  

It's like a dream  

No end and no beginning  

You're here with me  

It's like a dream  

Let the choir sing  

(2X)  

When you call my name  

It's like a little prayer  

I'm down on my knees  

I want to take you there  

In the midnight hour  

I can feel your power  
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Just like a prayer  

You know I'll take you there  

Life is a mystery  

Everyone must stand alone  

I hear you call my name  

And it feels like home  

Just like a prayer  

Your voice can take me there  

Just like a muse to me  

You are a mystery  

Just like a dream  

You are not what you seem  

Just like a prayer, no choice  

Your voice can take me there  

 

122° POSTAGEM  

Fala aí galera, eu queria fazer uma recaptulação sobre a postagem 107. Foi um vídeo 

do Daniel, um amigo meu lá da Austrália. Porém agora eu vou postar o que ele 

estava falando.  

LINK http://www.youtube.com/watch?v=Pe1ImRBwYqY 

TEXTO: Los Angeles Lakers center Andrew Bynum was forced to retire from the 

fourth game of the NBA finals with an ongoing knee problem, as his team went down 

96-89 to the Boston Celtics. Bynum had fluid drained from his knee just days before 

the first game of the best-of-seven series last week, but until now the injury has not 

hampered his performance. However, the 22-year-old spent almost half of Thursday 

night's game in Boston on the bench, only managing 12 minutes of action in the 

second half as L.A.'s East Coast rivals leveled the finals at 2-2. "Obviously we miss 

http://www.youtube.com/watch?v=Pe1ImRBwYqY%20
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Andrew when he's not out there," the Lakers' Spanish center Pau Gasol told his 

team's official Web site. "He's been so effective blocking shots and rebounding. 

Those two things alone are a big plus for us."  

 

 

123° POSTAGEM  

Pronomes Possessivos  

Vamos começar a estudar os pronomes possessivos, que serão muito fáceis de 

compreender, pois derivam dos pronomes pessoais e muitos já foram vistos em 

lições anteriores. Faça a tradução em um caderno. .  

I .........................eu  

My ......................meu, meus  

Mine ...................meu, minha, meus, minhas  

I have a book  

This is my book  

This book is mine  

.  

You ........................tu / você  

Your .......................teu, teus, seu, seus (de você, de vocês)  

Yours .....................teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas  

This is your pencil  

This pencil is yours  

Those pencils are yours  

.  

He ....................ele  
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His ....................seu, seus, sua, suas (dele)  

He has a horse  

This is his horse  

This horse is his  

Those horse are his  

.  

she .............ela  

her ..............seu, seus, sua, suas (dela)  

hers .............seus, suas  

She has a house  

This house is hers  

This is her house  

These houses are hers  

.  

It ...............(ele, ela, o, a, lhe)  

Its ..............seu, seus, sua, suas (dele, dela)  

This is an old tree  

It was planted by my father  

Its leaves are green  

In summer it is full of flowers  

.  

We ................nois  

Our ...............nosso, nossa, nossos, nossas  

Ours ............. o nosso, a nossa, os nossos, as nossas  
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We have a farm  

This is our farm  

This farm is ours  

Those farm are ours  

.  

They ...................eles, elas   
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Their ...................seu, seus, suas (deles, delas)  

Theirs .................seu, sua, seus, suas (deles, delas)  

They have a boat  

This is their boat  

This boat is theirs  

Those boats are theirs  

 

Baixa o áudio:  

http://www.4shared.com/audio/wLTN_8jk/123_postagem.html  

 

123° POSTAGEM -CONTINUAÇÃO  

Vou passar agora algumas dicas para que o uso dos pronomes possam ser exatos, 

pois muitos brasileiros se confundem com o uso correto.  

Vamos analisar a frase em português.  

.  

PAUL ESTÁ ORGULHOSO DE SEU FILHO  

.  

eu quis dizer que Paulo tem orgulho de seu próprio filho ou que seu filho lhe trás 

orgulho. Veja em inglês:  

.  

PAUL IS PROUD OF HIS SON  

.  

como você pode ver não mudou em nada o sentido,  

porém repare na concordância entre o pronome possessivo e o pronome pessoal.  

HIS concordou com PAUL = HE. Veja outro exemplo:  

http://www.4shared.com/audio/wLTN_8jk/123_postagem.html
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I SEE MY CAR   

Veja novamente a concordância entre MY e I. outro exemplo:  

WHY DO YOU GET UP YOUR HANDS?   

vendo todas essas concordâncias, não tem como errar se você prestar atenção na 

hora de usar os pronomes possessivos.  

Faça agora algumas frases em um caderno, usando todos os pronomes possessivos.  

 

124° POSTAGEM  

Verbs To Chat  

Fala aí galera!  

Bom, nessa lição eu estarei passando alguns verbos para se conversar em chats, salas 

de bate-papo ou qualquer comunidade onde se é necessário escrever ou falar inglês. 

Estes verbos são usados com muita frequencia, porém é preciso o dominio deles em 

frases, no templo futuro, passado e conversando em chats, porque não?  

Vamos a lista:  

TO NEED = necessitar, precisar  

TO LIKE = gostar, parecer  

TO THINK = achar, pensar  

TO WANT = querer  

TO HEAR = ouvir, escutar  

TO UNDERSTAND= entender  

TO TELL = dizer  

TO SPEAK = falar  

TO LEARN = aprender  

TO TEACH = ensinar  
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TO KNOW = saber, conhecer  

TO TALK = conversar  

TO LIVE = morar, viver  

TO HELP = ajudar  

TO WRITE = escrever  

TO LISTEN TO = ouvir  

TO CAN = poder  

TO MEAN = significar, quere dizer .  

 

baixe o áudio:  

http://www.4shared.com/audio/JyTxymK_/124_postagem.html  

 

125° POSTAGEM -EXAME  

EXAME DO SÉTIMO MÓDULO .  

Antes de você fazer todo exame do sétimo módulo, torna-se indispensável você 

refazer todos os exames anteriores, para que você possa ter um bom proveito e um 

rendimento satisfatório. .  

1) Traduza para o inglês:  

A mim -Eu -A nós -Para eles -Vós -Ela -Conosco -A ela -Para ele -Para mim -Meu -

Nosso -Seu (dele) -Seu (de você)   

2) traduza as seguintes frases:  

Give me that pencil.  

That was done by me.  

I will go with them.  

I have a parcel for them.  

http://www.4shared.com/audio/JyTxymK_/124_postagem.html
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Send him this letter.  

I will go today.  

what do you think her?  

I bought his the car to me but I´ll give it to my mother.  

That is my father´s house.  

This is my son´s room.  

The leaves of the tree.  

Those are my son´s keys.   

3) Traduza para o inglês:  

Um prato limpo.  

Um homem sábio.  

Uma roupa branca.  

UM lápis vermelho.  

Uma mulher pobre.  

Um homem forte.  

Um homem jovem.  

Um chapéu preto.  

Uma casa nova.  

Água limpa  

Uma luz brilhante.  

Eles virão.  

Nós enviaremos.  

Eu terei.  

Tu darás.  
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Eu manterei.  

Ela deixará.  

Nós veremos.  

Ele tomará.  

 

126° POSTAGEM  

SOBRE OQUE É ESTA MENSAGEM?  

E aí, galera!  

Bom, eu queria saber sobre oque é esta mensagem, vocês podem traduzi-la para 

mim?  

Espero que gostem!!!!  

.  

Holidays are many things to many people. For some, the primary function of a 

holiday is its religious significance. It is a time when specific spiritual opportunities 

are available to experience. For others holidays are primarily about family getting 

together. Most people do not work and so there is an opportunity to renew family 

bonds. Relatives that you haven't seen in a while join together with you to celebrate 

the family that you belong too. People that do not have large families or may not 

want to join together with them may celebrate with friends. "Christmas is Coming", 

In today's world we are inundated with images of Christmas from the media. We are 

told that it is all about buying expensive gifts for each other. In today's challenging 

economic times it is a tragedy that parents spend way more than they can afford to 

try to please their children. The sad truth is that, "Money can't buy you LOVE". A 

holiday is about the time spent together with loved ones. It is about gifts that come 

from the heart, and it is the about the thousands of years of tradition that mark the 

holiday season. Merry Christmas and Happy New Year in Way Advance!  

By: Zacky  
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127° POSTAGEM  

VÍDEO_OUVIR E COMPRIENDER  

Fala aí galera, blz?  

Este é mais um vídeo, é uma canção da ESTREME -o nome da canção é MORE THAN 

WORDS. O nosso exercício aqui é simples: somente ouvir a pronúncia e acompanhar 

a letra e depois traduzi-la.  

http://www.youtube.com/watch?v=0R-FGchhwLw&feature=related  

Música:  

Saying 'I Love you'  

Is not the words I want to hear from you  

It's not that I want you not to say  

But if you only knew  

How easy it would be to show me how you feel  

More than words  

Is all you have to do to make it real  

Then you wouldn't have to say  

That you love me 'cause I'd already know  

What would you do if my heart was torn in two?  

More than words to show you feel  

That your love for me is real  

What would you say if I took those words away?  

Then you couldn't make things new  

Just by saying 'I love you'  

More than words  

Now that I've tried to  

http://www.youtube.com/watch?v=0R-FGchhwLw&feature=related%20


 

www.myenglishtips.com 

Talk to you and make you understand  

All you have to do is  

Close your eyes and just reach out your hands  

And touch me, hold me close  

Don't ever let me go  

More than words  

Is all I ever needed you to show  

Then you wouldn't have to say  

That you love me 'cause I'd already know  

What would you do if my heart was torn in two?  

More than words to show you feel  

That your love for me is real  

What would you say if I took those words away?  

Then you couldn't make things new  

Just by saying 'I love you'  

 

128° postagem  

APERFEIÇOAMENTO DO 7° MÓDULO  

Olá, galera!  

Mais um ano, vida nova e nós estamos mais uma vez com nossos estudos. Eu desejo 

que todos venham aprender muito mais neste ano que se segue em 2011. Vamos ao 

que interessa agora "Englih, english and more english!!!!   

Nestas lições passadas tratamos muito sobre os pronomes ingleses e lhe pesso que 

não continue se não estiver confiante das lições apresentadas. Nesta lição para 

aperfeiçoamento você deverá traduzir e pronunciar da melhor forma possível e  
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de preferencia em voz alta.  

Their house.  

Your book.  

Their sons.  

Her hats.  

My daughter.  

His mother.  

Our work.  

My head.  

Your chest.  

This is her dress.  

Those are his houses.  

This is their house.  

This is my book.  

This book is mine.  

That is our room.  

That house is ours.  

This bed is for him.  

He gave her that.  

He has your book.  

Give me my money.  

Today I will go to his house to get my money.  

Yesterday he sent me all his book.  

Tomorrow we will come with our fathers.  
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They sent their son to my house.  

Two of my sons are in the war.  

I have a pain in my head.  

That is my daughter´s house.  

That is her house.  

Thouse are our animals.  

Thouse animals are ours.  

Please, give me my books and my pencils.  

This is my room and that is my father´s room.  

.  

Baixe o áudio:  

http://www.4shared.com/audio/7hMofat6/128_postagem.html  

 

129° POSTAGEM  

Hi Everybody!  

Estamos aqui com uma nova postagem, depois de algum tempo, porém nessa é uma 

dica bem legal e creio que irá ajudar muito. Uma pesquisa Americana diz que o 

idioma inglês é formado por 5.500 palavras e para se dominar isso levaria 364 dias 

mais ou menos sem descansar. Porém essa mesma pesquisa diz que para se dominar 

80% do idioma inglês é preciso aprender somente 1.000 palavras, sendo elas as mais 

usadas. Se você ´realmente quer dominar 80% do idioma inglês! Você deve estar se 

perguntando: Cadê essas 1.000 palavras? Bom, nosso estudo será baseado nestas 

1.000 palavras.  

COMO ESTUDA-LAS?  

1° -Vocês terão que traduzi-las as 1.000 palavras.  

2° -Conhecer cada uma delas (se possível e é possível, forme frases com cada uma).  

http://www.4shared.com/audio/7hMofat6/128_postagem.html
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3° -Procurem a pronúncia de cada uma (isso é de extrema importância).  

4° -Imprimam para vocês estudarem todos os dias e em todos os lugares.  

5° -Isso só vai funcionar se vocês se dedicarem, se empenharem, se comprometerem 

com esse estudo.  

.  

Baixe as palavras:  

http://www.4shared.com/document/1CWqB22F/1000_Palavras_em_Ingls.html  

 

130° POSTAGEM  

Falando do tempo  

Vamos estudar algumas frases referentes ao tempo em inglês, depois de estuda-las 

copie em um caderno e traduza todas e importante também fale cada uma delas em 

voz alta. Veja algumas frases que se referem ao tempo: .  

It was cold yesterday.  

It was warm yesterday.  

It is cold today.  

The day after tomorrow.  

The day after tomorrow is Saturday.  

The day after tomorrow is very hot.  

The weather is cold.  

It is cold today and tomorrow can be raining.  

The day before yesterday.  

The day before yesterday was Sunday.  

The weather is as warm as yesterday.  

The day before yesterday was cold like today.  

http://www.4shared.com/document/1CWqB22F/1000_Palavras_em_Ingls.html
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It was raining yesterday.  

Look the cloud!  

It is snowing.  

It will be raining.  

It may be raining at 3 o’clock.  

It might be snowing, look the weather!  

In the south of Paraná the weather is very bad.  

In summer, the weather in Recife is very warm.  

How is the weather today?  

We had very beautiful weather when we were in Rio de Janeiro.  

 

131° POSTAGEM  

NOVAS PALAVRAS  

Aprenda de cor as seguintes palavras: .  

Sea ========== mar  

Question ====== perqunta  

Last ==========ultimo (a)  

Together ====== junto  

Cheap ======== barato  

Cheapper ====== mais barato  

Movie ========= filme  

Movies ======== cinema  

Than ========= do que  

Strong ======== forte  
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Stronger ====== mais forte  

As…as ======== tanto...quanto  

Wide ========= largo, amplo  

Till =========== até, até que  

Why? ========= por que?  

Because ======= porque  

Mass ========= missa  

Paint ========= pintura  

Painted ======= pintado (a)  

Painter ======= pintor  

Cloud ======== nuvem  

Clouded ====== nublado  

 

132° POSTAGEM  

ESTUDANDO O GERUNDIO "ING"  

Olá, galera!  

Vamos estudar hoje sobre o gerundio em inglês, na 2° postagem nós falamos um 

pouco sobre ele, porém agora nós vamos estudar outras formas de usar o gerundio 

em inglês. Vamos estudar as 3 formas mais comuns em inglês. .  

1° Se colocarmos ING diante de verbos podemos regar em inglês o equivalente 

ANDO, ENDO, INDO, ONDO. EXEMPLO:  

Caminhando = walking  

Comendo = eating  

Abrindo = opening  



 

www.myenglishtips.com 

Esta seria a forma mais comum para se usar e quase sempre vem diante do verbo TO 

BE.  

Exemplo:  

I am walking at the street = Eu estou caminhando na rua.  

Paul and Mary are eating hot-dog. .  

2° Esta forma talvez você não esteja acostumado a usar, mas verá que é bem facil, 

vejamos  

uma frase em português. Exemplo:  

Dizer eu te amo é o que eu quero ouvir.  

Talvez você tenha traduzido para o inglês e ficou assim:  

To say I love you, it's what I want to hear  

Se você traduziu assim, você quase acertou, vou explicar porque: Sempre quando 

você tiver uma frase em que o verbo for começar no infinitivo, que foi o caso desta 

frase "Dizer eu te amo é o que eu quero ouvir.", você deverá começar o verbo em 

inglês na forma do gerundio, Vamos a mais um exemplo:  

Plantar arvores é o nosso dever. = Planting trees is our duty.  

Comer maçãs pela manhã é muito bom. = Eating apples in the morning it's very good.   

3° Vamos ver agora o uso com a palavra LIKE no sentido de GOSTAR de algo. 

Exemplo:  

Eu goste de dirigir meu carro.  

Talvez você tenha traduzido da seguinte forma:  

I like to drive my car. ou I like drive my car.  

Eu digo que as duas formas são erradas:  

depois de LIKE vamos usar o verbo no gerundio, dando o sentido:  

I like driving my car. = Eu gosto de dirigir meu carro.  
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Como vocês puderam ver é bem facil as 3 formas, mas é preciso estudar e pesquisar 

frases, assistir videos para dominar tudo.  

Vamos direto a uma frase em português:  

Eu adoro ir ao cinema.  

Nesta frase acima nós temos duas formas para se escrever em inglês, como nós 

vimos diante de LIKE sempre colocamos no gerundio, porém diante de outros verbos 

podemos optar por duas formas. Vejamos:  

Eu adoro ir ao cinema. = I love to go to the cinema.  

ou podemos escrever desta forma: = I love going to the cinema.  

outro exemplo:  

I want to touch the sky. = I want touching the sky. => Eu quero tocar o céu.  

I know to speak english. = I know speaking english. => Eu sei falar inglês. .  

Ainda podemos usar outra forma, onde colocamos todos os verbos no gerundio 

depois de LIKE, veja:  

I like going dancing in the disco. = Eu gosto de ir dançar na discoteca. .  

Agora sim eu acho que você pode ficar um pouco mais seguro no uso do gerundio em 

inglês. Bons estudos galera!!!  

 

 

Obrigado por estudar todo este material.  

Se vc se dedicou e se esforçou ao máximo, vc está  

pronto para ir ao 2° passo, visite o site:  

 

 

WWW.MyEnglishTips.com  


