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Introdução 
 
Nesta Unidade, você vai ampliar seu vocabulário em inglês estudando diferentes 
tipos de moradia e os cômodos de uma casa. Por fim, vai conhecer vários tipos 
de trabalhos domésticos e de trabalhadores que prestam serviços para pessoas 
ou famílias em suas residências. 
 
Vamos iniciar vendo um quadro que mostra algumas tarefas domésticas: 
 

 
 
Com base no quadro acima, escreva em inglês cinco atividades realizadas 
por uma diarista. 

 
 
 
1. Pág. 88 Relacione as palavras em português a sua tradução. 

  
piscina 
telhado 
planta 
quadra de esporte 
prédio 
sacadas 
 
 
 
 

roof 
sports court 
balconies 
swimming pool 
plant 
building 



Gramática 

 
Como usar there is e there are em inglês? Qual a tradução de there is e there 

are? Continue lendo para aprender. 

Significado 
There is e there are significam a mesma coisa. Ou seja, a tradução das duas em 
português é a mesma. Podemos traduzir como há. Veja os exemplos abaixo: 

There is a girl in the room.  

(Há uma menina na sala.) 

 

There is not a book on the table.  

(Não há um livro em cima da mesa.) 

 

There are 30 people in the room.  

(Há 30 pessoas na sala.) 

 

There are not 100 books in the box.  

(Não há 100 livros na caixa.) 

Lembre-se que, em português, nós costumamos deixar esse há de lado e no 
lugar dele preferimos dizer tem: 

There is one computer in the room.  
(Tem um computador na sala.) 
 
There are two computers in the room.  
(Tem dois computadores na sala.) 
 
There are three computers in the room.  
(Tem três computadores na sala.) 
 
There are several computer in the room.  
(Tem vários computadores na sala.) 
 
There are lots of computers in the room.  
(Tem muitos computadores na sala.) 

 
Fonte: https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2011/07/gramatica-there-is-e-
there-are.html 
 
 
2. Pág. 90 Escreva em inglês 

 
Há duas quadras esportivas. 

Há um prédio branco. 

Eu vejo muitas casas de tijolos. 

 



3. Pág. 92/93 Escreva o nome de cada uma dessas moradias em inglês: 

 

 

  

  

  
 

 
 
 
 
 
  



4. Pág. 96. Marque a alternativa que contenha só partes de uma casa 

 
a. fence, lawn, living room, car 
b. pathway, door, kitchen laundry 
c. notebook, door, living room, bathroom 
d. bedroom, football, fence, bedroom 
 

5. Pág. 98 Traduza para o inglês: 

a. O trabalho do faxineiro é limpar casas.  

b. Moradia digna é um direito do cidadão. 

 
6. Pág. 103 Escreva estas atividades domésticas em inglês: 

 

Limpar o banheiro 

Lavar os pratos 

Lavar as janelas 

Esfregar o chão 

Encerar o chão 

 
 
Responda estas perguntas em inglês. Dê respostas pessoais! 

7. What are the parts of a house/apartment? 

8. Do you live in a house or in an apartment? 

9. How many bathrooms does it have? 

10. Do you like your house/apartment? 

 

 


