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Introdução 
 
Nesta Unidade, você poderá analisar as razões pelas quais o inglês se tornou 
um dos idiomas mais falados no mundo atual. Vai ver também as formas mais 
comuns de cumprimentos e frases importantes para o dia a dia. Além disso, vai 
trabalhar com números e utilizar seus conhecimentos de matemática para 
estudar inglês. 
 

 
 

1. Pág. 42 Escreva sobre a importância da língua inglesa. 

2. De acordo com o mapa acima, cite três países que tem o inglês como 

língua oficial. 

3. De acordo com o mapa, cite três países que têm o inglês como segunda 

língua. 

 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



Gramática 
 

Na língua inglesa, do e does são flexões do verbo to do (fazer) e podem ter 
duas funções: 

 Verbo principal to do (fazer). 
 Verbo auxiliar. 

A diferença entre o uso de do e o uso de does é que: 

 does: é usado com a terceira pessoa do singular (he, she, it); 
 do: é usado com as demais pessoas (I, you, we, they). 

Enquanto verbo principal, do e does são flexões do verbo to do e podem 
significar faço, fazes, faz, fazemos, fazeis ou fazem. 

Fonte https://www.todamateria.com.br/do-e-does/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. Pág. 51 Assinale a alternativa que completa corretamente as frases abaixo.  
 
_________ you speak English? 

_________ she live in Brazil? 

_________ we like to study? 

_________ Paul want to work? 

_________ they like to dance? 

 

a. DO, DOES, DO, DOES, DO 

b. DO, DO, DO, DOES, DO 

c. DOES, DOES, DO, DOES, DO 

d. DO, DOES, DOES, DOES, DO 

e. DO, DO, DO, DO, DOES 

Vamos ver alguns exemplos! 
 
Do you play soccer? 

Você joga futebol? 
 
Does she like samba? 
Ela gosta de samba? 
 
Does Santos have beaches? 

Santos tem praias? 
 
Do we work on Sundays? 
Nós trabalhamos aos domingos? 
 



5. Vamos praticar! Imagine que você está em uma entrevista de emprego. 

Responda estas perguntas em inglês: 

a. - Hello, what’s your name?  

b. - Are you Brazilian or Argentinian? 

c. - Do you speak English? 

d. - Do you live in Santos or in São Paulo?  

 

6. Pág. 48 O diálogo abaixo é uma entrevista de emprego (job interview). 

Complete o diálogo, escolhendo a pergunta correta para cada resposta abaixo. 

 

a. _______________________________ 

    My name is John Silverston. 

 

b. _______________________________ 

    I am fine, thanks. 

 

c. _______________________________ 

    I am 34 years old. 

 

d. _______________________________ 

    Yes, I speak English. 

 

e. _______________________________ 

      I live in Santos, SP.  

 

 

 7. Pág. 54. Escreva os números abaixo em inglês 
  
44 

12 

30 

100 

27 

19 

50 

99 

15 

11 

78 

90

Do you speak English? 

Where do you live? 

How are you? 

How old are you? 

What’s your name? 



 Leia o texto a seguir: 
 
Hello, My name is John Silver and I am 23 years old. I am Brazilian but I live in 
New York. I am single and I work as a waiter in a restaurant. On the weekends I 
like to ride my bicycle to Central Park and have a picnic with my girlfriend. I love 
rock and roll and I like to read good books too.  
 
 
 
Procure no texto as frases abaixo e escreva-as em inglês: 
 
8. Olá. Meu nome é John Silver e eu tenho 23 anos de idade. 
 
______________________________________________________  
 

 

9. Sou solteiro e trabalho como garçom e um restaurante. 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
10. Nos fins de semana eu gosto de andar de biciclena no Central Park e fazer 
um piquenique com minha namorada. 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 


