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Caro aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, vamos apender algumas 
palavras relativas à COVID 19 
 
Procure a tradução destas seguintes palavras e expressões: 
 
Suspected case 
Transmission period 
World health organization 
Spread 
Illness 
Chinese virus 
Lethality 
Incubation period 
 
Introdução 
 
Nesta Unidade, você vai se aprofundar na língua inglesa por meio de um tema 
cotidiano: a alimentação. Você verá sua importância, os problemas decorrentes 
da má alimentação e os cuidados que se deve tomar na preparação de 
alimentos.  
Ao longo da Unidade, você conhecerá palavras e expressões em inglês 
relacionadas aos alimentos e às profissões que fazem parte da indústria 
alimentícia. 
 
Leia o texto abaixo e responda: 
 
Food is the third most essential thing for life after air and water. This shows the 
importance of food for living. Food in general consists of carbohydrates, proteins, 
fats as major components. And minerals, vitamins and trace elements as minor 
components. All of these components are useful for a living body to sustain 
health. This food we eat is in the form of grains, pulses, fruits, vegetables, oils, 
meat, etc.Though we know the food is important and consume it in daily life, its 
various roles in the body are quite interesting and worth reading. 

Fonte: https://www.studyread.com/importance-of-food/ 

A comida é importante? 

De que consiste a comida, em geral? 

Dê alguns exemplos de comida que estejam no texto.  



 
1. Pág. 15 Escreva a tradução das seguintes expressões 
  
Por todo o mundo 
Menos comida 
Falta de comida 
Falta de energia 
Atividades físicas e mentais 
Programa mundial de alimentos 
  

 
Crédito: https://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/healthy-eating/how-
important-is-a-varied-diet 
 
Agora responda em português. 
De acordo com o quadro acima, quais alimentos são fontes de: 
Ferro 
Cálcio 
Proteína 
Vitamina C  



 
2. Pág. 18 Escreva em inglês 
  
Sopa 
Queijo 
Arroz 
Batatas fritas 
Leite 
Massa 
Vegetais 
Ovo 
Carne 
Frutas 
café  
 
3. Pág. 32 Escreva em inglês 
Manipule a comida congelada corretamente. 
Evite a contaminação cruzada. 
Utilize o óleo corretamente. 
Cozinhe toda a comida. 
Lave suas mãos adequadamente. 
 
4. pág. 33 Traduza estas palavras 

  
When 
Why 
How  
 
5. pág.34 Escreva estas profissões em inglês  

  
Padeiro 
Cozinheiro 
Apicultor 
 
 
Escreva em inglês as profissões do quadro abaixo.  
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Introdução 
 
Nesta Unidade, você vai conhecer a origem da palavra “trabalho”. Vai ler sobre  
temas como escravidão, trabalho escravo e sobre a luta dos negros por liberdade 
no Brasil. Também vai conhecer lutas e revoluções realizadas por homens e 
mulheres em outros países, e ver como elas trouxeram melhores condições para 
os trabalhadores e garantiram mais direitos trabalhistas. 
 
Is work important for you? 
 

 
 
Work is a major element of how people view themselves. It allows a person to 

gain or develop skills they wouldn't have without a career. Working also 

contributes to feelings of self-respect and pride. Careers provide a central talking 

point for a person when interacting with family and friends. Jobs may also provide 

social opportunities. 

 

O trabalho e um elemento importante sobre como as pessoas se veem. Ele 

permite que uma pessoa ganhe ou desenvolva habilidade que elas não teriam 

se não tivessem uma carreira. Trabalhar também contribui para sensações de 

auto-respeito e orgulho. As carreiras fornecem um ponto de conversação para 

uma pessoa, quando ela interage com a família e os amigos. Os emprego 

também possibilitam oportunidades sociais.  

 

Fonte:https://www.reference.com/business-finance/work-important-

12bf0bb4470a207 



 

Retire do texto as palavras que têm a ver com o mundo do trabalho. 

 

 

 
1. Pág. 39 Procure estas palavras no texto 

Trabalho 
Pessoas 
Mercadoria 
Mundo 
Sistema econômico 
 
2. Pág. 40 Olhe no texto e traduza para o português 
Language 
Regions 
Oppression 
Slave work 
Vegetation 
 
3. Pág 48 Escreva a palavra que completa a frase (Olhe no texto) 

Around ____________ women worked in the shirtwaist industry. 
Women and ___________ worked up to 70 hours a ___________. 
 
Gramática 
 
Simple Past – Passado Simples 
Em inglês, o tempo verbal simple past (passado simples) é utilizado para 
expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais 
acontecer. 

 I liked him very much. (Eu gostava muito dele) 
 She traveled alone. (Ela viajou sozinha) 

Formas de uso: 

O simple past pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa seguindo 
as regras de uso explicadas abaixo: 

Afirmativa: Formado pelo sujeito + passado do verbo principal, sendo que é 
necessário observar se o verbo é regular ou irregular e assim saberá sua 
conjugação. 

VERBOS REGULARES: Formado pelo acréscimo das partículas “d” e “ed” nos 
verbos. 

VERBOS IRREGULARES: Os verbos irregulares variam quanto a escrita, veja 
alguns exemplos: 

 I wrote letters to my friends. (Eu escrevia cartas aos meus amigos) – verbo 
to write. 



 He paid the bills yesterday. (Ele pagou as contas ontem) – verbo to pay. 
 We knew to do the tests. (Nós sabíamos fazer os testes) – verbo to know. 
 She met my sister last week. (Ela conheceu a minha irmã semana 

passada) – verbo to meet. 
 That girl broke her arm. (Aquela garota quebrou o braço) – verbo to break. 
 He told the truth about you. (Ele contou a verdade sobre você) – verbo to 

tell. 

Fonte: https://www.infoescola.com/ingles/passado-simples-simple-past/ 

 
4. Pág. 54. Escreva o passado dos verbos abaixo 
  
To be 

To call 
To work 

To go 
To send 

  
Gramática 
 
Simple future – Futuro Simples 

 
Futuro com will  
 

Geralmente, usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar 
incerteza ou ser decidida no momento da fala. 

 
Regras de formação e exemplos 

Affirmative form 
 

A formação de frases de futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte 

estrutura: 
Sujeito + will + verbo principal no infinitivo sem o to + complemento 

Exemplos: 

 They will buy a new house. (Eles comprarão uma casa nova.) 
 We will go out tonight. (Nós sairemos hoje à noite.) 

A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após 
pronomes pessoais. Para isso, basta usar 'll no lugar de will. 

Exemplos: 
 I will visit my cousin tomorrow. = I'll visit my cousin tomorrow. (Visitarei minha 

prima amanhã.) 
 They will arrive at night. = They'll arrive at night. (Eles chegarão de noite.) 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/simple-future/ 
 
5. pág. 54. Escreva o futuro dos verbos abaixo 

  
To be 
To call  
To work 

To go 
To send
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Introdução 
 
Nesta Unidade, você verá a importância de procedimentos que visam à 
segurança no local de trabalho. Você também estudará os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e as lesões que eles podem prevenir. Outro tema que 
você vai ver são os comitês de segurança que existem no Brasil, como a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), e em diversos países. Ao 
longo da Unidade, você poderá aprimorar ainda mais a sua capacidade de leitura 
e interpretação, o que lhe permitirá estudar textos mais complexos. 
 
Safety at workplace 

 
As stated in the Occupational Safety and Health Act of 1970, employers must 
provide workplace controls to protect employees from exposures to hazardous 
substances. The type(s) of control measures that may be implemented will 
depend on the nature of the substance, the type of exposure, and the route of 
entry into the body: i.e., inhalation (breathing), absorption (skin), and/or ingestion 
(swallowing). 

Fonte: https://cwa-union.org/national-issues/health-and-safety/health-and-safety-fact-

sheets/personal-protective-equipment-and 



 

De acordo com o texto, responda: 
De que ano é o Occupational Safety and Health Act? 
Quem ele protege? 
A quais riscos o trabalhador está exposto? 
 
 
 
1. Pág. 58 Procure no texto estas palavras 
  
Família 
Polônia 
Estados Unidos da América 
Costureira 
Revista 
Sete horas 
Máquina 
Hora extra  
 
2. Pág. 60 Escreva em inglês 

  
Ela está quebrada. 
Eu gosto dele (lugar). 
Ele (o cachorro) latiu muito. 
Está chovendo. 
Está calor. 
  
Vocabulary 

 

 
 



3. Pág.66 Escreva em português (consulte também a apostila). 

  
Proteção auditiva 
Proteção da cabeça 
Proteção respiratória 
Proteção ocular 
Proteção das mãos 
Proteção dos pés 
Proteção do corpo 
 
  
Gramática 
 
Possessive Adjectives – Adjetvos Possessivos 
 
Os adjetivos possessivos (possessive adjectives) são palavras que têm a 
função de modificar um substantivo indicando propriedade ou posse. Por 
exemplo, “This book is her book” (Este livro é o livro dela) o adjetivo possessivo 
“her” (dela) está especificando que o livro pertence a ela. Na Língua Inglesa os 
adjetivos possessivos são: 

 My - meu, meus, minha, minhas 
 Your - sua, seu 
 His – dele 
 Her - dela 
 Its - dela, dele (coisas ou animais) 
 Our - nosso, nossos 
 Your - suas, seus 
 Their - delas, deles 

Fonte: https://www.infoescola.com/ingles/adjetivos-possessivos-possessive-
adjectives/ 
 
 
4 Pág. 71 Complete com o adjetivo possessivo correto 
I like _________ job. 
She likes ______ job. 
The factory is opening _____ doors.  
We need ______ equipment. 
 
5. Pág. 75 Procure no texto estas frases e escreva-as em inglês 
Ei, Anderson, eu estou bem, obrigado, e você? 
Verdade? Eu acho que este comitê é muito importante. 
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Introdução 

 
Nesta Unidade, você vai conhecer um pouco mais sobre a divisão do trabalho, 
os problemas comuns em locais de trabalho e a diferença entre trabalho precário 
e trabalho digno, sempre ampliando seu conhecimento na língua inglesa. Os 
textos continuam seguindo a estrutura inglês-português. 
 
Leia o texto abaixo e responda: 
 
 
How work has changed in the past 100 years 

 
Over the last century, machines have replaced workers in many tasks. On 
balance, however, technology has created more jobs than it has displaced (Frey 
and Rahbari 2016). Technological progress has transformed living standards. 
Life expectancy has gone up; basic health care and education are widespread, 
andmost people have seen their incomes rise. And yet, fears of robot-induced 
unemployment often dominate discussions over the future of work. 
 
Fonte: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/the-changing-nature-of-work 

 
Retire do texto as seguintes palavras: 
Máquinas 
Trabalhadores 
Tecnologia 
Empregos 
Educação 
desemprego 
 
1. Pág. 84 Procure no texto as seguintes palavras e escreva-as 

  
Sociólogo 
Sociedade 
Diferença 
Indivíduos 
Solidariedade 
Industrialização 
  
 
2. Pág. 86 Escreva as frases abaixo na forma negativa 

The production of goods becomes faster and cheaper. 
Many theorists study this object. 
 
 



3. Pág.91 Ligue as palavras a sua tradução: 

  
Already 
To be able to 
Foreigner 
Harder 
Meeting 
Request 

Pedido 
Ser capaz de 
Mais difícil 
Reunião 
Já 
estrangeiro 

 
 
 
 
4. Pág. 91 Traduza para o inglês 

Dolores não está bem. 
Dolores encontrou um bom 
emprego 
Gláucia e Dolores trabalharam 
juntas. 
 
 
 
5. Pág. 92 Escreva em inglês 
Assédio sexual 
Assédio moral 
Discriminação 
Atribuição inadequada de tarefas 
 
 
 
 
 



 
 
 


