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Caro aluno, estamos vivenciando um momento de grandes mudanças em 
nossa rotina. Portanto, vamos aprender palavras relativas à COVID 19?  
 
As palavras abaixo são algumas das mais importantes no que diz respeito à 
pandemia atual. Ligue cada palavra à sua tradução. 
Commom cold 
Contamination 
Crowded environment 
Epidemic 
Hand sanitizer 
Headache 
Home isolation 

Contaminação 
Resfriado comum 
Desinfetante de mão 
Dor de cabeça 
Ambiente com aglomeração 
Isolamento domiciliar 
Epidêmico

 
 
 
 
 

Introdução 
 
Agora vamos ao conteúdo desta unidade! 
 
Nesta Unidade, você vai conhecer um pouco da formação da língua inglesa e 
refletir sobre a presença dessa língua no nosso dia a dia. Você vai perceber que 
já conhece várias palavras em inglês e aprenderá outras lendo os textos, 
respondendo às questões propostas e assistindo ao vídeo sugerido. 
 

1. Responda 
 

a. Qual é a importância da língua inglesa no mundo atual?  

b. Quais palavras da língua inglesa você conhece? 

c. Você acha o inglês semelhante ou diferente do português? Justifique 

sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



Vamos organizar o conhecimento! 

    2. No quadro abaixo, escreva as palavras em inglês que você conhece. Já 

foi dado um exemplo na seção “comidas”. Se não souber a grafia, pesquise! 

comidas informática esportes 

hamburger   

   

   

   

   

   

2. Observe o mapa abaixo e responda as perguntas que seguem. 
 

 
 
 

a. Escreva dois países nos quais o inglês é a língua nativa 

b. Escreva dois países nos quais o inglês é uma língua oficial, mas não é a 

língua da maioria da população. 

 
 
3. Pág. 18 Escreva um pequeno resumo sobre a história da formação da  
língua inglesa: onde ela surgiu, que línguas entraram na sua formação, etc. 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



4. Pág. 27 Ligue cada palavra a sua tradução. 

 
Nation Inteligência 
Intuition complexidade 
Condition Calmamente 
Intelligence Nação 
Complexity Honestidade 
Honesty Extremamente 
Presence Condição 
logically Presença 
Extremely Ciência 
Calmly Intuição 
science logicamente 

 
  
5. Pág. 36 Indique a resposta que contenha a tradução destas frases: 
  

Família, babá, norte-americanos, classe média, escola 

 

a. Family, baby sitter, Brazilians, middle class, school 

b. Family, bartender, North Americans, middle class, school 

c. Family, baby sitter, Brazilians, middle class, school 

d. Friends, baby sitter, Brazilians, middle class, school 

 
 
 

Gramática  

Um verbo muito utilizado na língua Inglesa é o “to be” que pode ser encontrado 
tanto como verbo auxiliar tanto como verbo principal. 

Verbo to be como verbo principal 

Quando apresentado em uma frase como verbo principal ele poderá ser 
traduzido como “ser” e “estar”. Pode-se conjugar o “to be” em todas as pessoas 
seguindo algumas regras em cada tempo verbal. Veja, a seguir, como cada 
pessoa é conjugada: 

Simple present (Presente Simples) 

 I am - Eu sou/estou 
 You are - Você é/está 
 He /she /it is - Ele / ela / ele e ela (coisas e animais) é/está 
 We are - Nós somos/estamos 
 You are - Vocês são/estão 
 They are - Eles são/estão 

Fonte Site www.infoescola.com 
 

https://www.infoescola.com/ingles/presente-simples-simple-present/
http://www.infoescola.com/


6. Pág. 36 Ligue as colunas 

  
! Ele 

he Nós 

you ela 

they Ele 

it Eu 

he Eles, elas 

she Você, vocês 

 

7. Marque a alternativa que contém só formas do verbo TO BE 
 

a. I am, you are, he is, she is 
b. I work, he is, she plays, we do 
c. she is, we are, they are, I am 
d. you are, he plays, she does, we do 

 
8. Veja alguns exemplos de frases com o verbo to be. Traduza-as para o                
português. 
 

a. I am Brazilian. 

b. You are American. 

c. She is my English teacher. 

d. We are students. 

e. Black and while are my favorite colors. 

f. We are at home. 

 
 
Vamos praticar!  
9. Traduza as frases da unidade 1 para o português: 
 

a. Anderson lives in the city of São Paulo.  

b. Glaucia and Anderson are friends and they are at home today. 

c. They are not from the United States of America.They are from Canada. 

d. Anderson is a very good English student. He is not a Portuguese 

student.  

e. Brazil is in South America. Brazil is not in Central America. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



10. Todas estas palavras são da língua inglesa e muito usadas no Brasil. 
Escreva o nome de cada uma delas. Pesquise a grafia! 
 
 

a. 

 

b. 

 

c.  
d.  

e.  f.  

 
 


