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Introdução 
 
Você vai estudar, nesta Unidade, aspectos do processo de globalização e alguns 
fatores que levam as pessoas a migrar, ou seja, a mudar de um Estado ou país 
para outro. Além disso, poderá refletir sobre temas relacionados ao bairro e à 
cidade onde você mora. 
 
O que é a globalização, afinal? Vamos ver uma definição em inglês. Não se 
preocupe se você não entender tudo. Isso acontece à medida em que o tempo 
passa. Procure se fixar nas palavras que você entende! 
 
Globalization or globalisation is the process of interaction and integration 

among people, companies, and governments worldwide. As a complex and 

multifaceted phenomenon, globalization is considered by some as a form of 

capitalist expansion which entails the integration of local and national economies 

into a global, unregulated market economy. Globalization has grown due to 

advances in transportation and communication technology. With the increased 

global interactions comes the growth of international trade, ideas, and culture. 

Globalization is primarily an economic process of interaction and integration that's 

associated with social and cultural aspects. However, conflicts and diplomacy are 

also large parts of the history of globalization, and modern globalization. 

 

Fonte: https://www.askdifference.com/globalization-vs-globalisation/ 
 
1. Estas palavras têm a ver com a globalização. Retire do texto sua tradução 
em inglês: 
 

interação 
integração entre pessoas 
empresas 
governos 
fenômeno multifacetado 
forma de expansão capitalista 
economia de mercado 
transporte 
comunicação 
diplomacia 

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/-ise_vs_-ize
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations
https://en.wikipedia.org/wiki/World
https://en.wikipedia.org/wiki/Transportation
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_globalization
https://www.askdifference.com/globalization-vs-globalisation/


2. Pág.58 Ligue cada sigla a sua tradução.  

  
UN 
IMF 
WTO 
Unicef 
FAO 
ILO 
WHO 
 
International Monetary Fund 
United Nations 
World Health Organization 
World Trade Organization 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
United Nations International Children’s Emergency Fund 
International Labour Organization 

 
 
 
 
3. Pág. 72 Escreva o nome de cada lugar da cidade em inglês:  
 
 

a.  b.  

c.  d.  

e.  f.  

 
  
 



4. Pág. 74 Marque a sequência correta da tradução das profissões abaixo: 

 
Padeiro, garçom, gerente de banco, policial, motorista de ônibus 

 
a. baker, garçon, bank manager, police department, bus driver  

b. pader, waiter, bank manager, police officer, bus driver 

c. baker, waiter, gerentman, police officer, bus driver 

d. baker, waiter, bank manager, police officer, bus driver  

 
 
Gramática 
 
Do, Does e Did 
 
Você já se perguntou qual a função da palavra DO na frase abaixo? 
 

 
 
Em inglês, quando queremos fazer perguntas ou fazer uma frase na negação, 

é necessário usar uma palavrinha auxiliar, que pode ser DO, DOES ou DID. 

Estes auxiliares serão usados com todos os verbos, menos com o Verb To Be. 

E também, estes auxiliares não tem significado nem tradução, eles apenas 

servem para indicar que a frase é uma pergunta ou uma negação. 

 
DO é usado em perguntas e nas frases negativas (com a forma DO + NOT = 
DON’T) no presente, com “you“, “I“, “we” e “they“: 
 Do you like soup? (Você gosta de sopa?) – No, I don’t like soup. (Não, eu 

não gosto de sopa.) 
 Do I need to go? (Eu preciso ir?) – No, you don’t need to go. (Não, você 

não precisa ir.) 
 

DOES é usado em perguntas e frases negativas (com a forma DOES + NOT = 
DOESN’T) no presente, com “he“, “she” e “it“: 
 Does he work? (Ele trabalha?) – No, he doesn’t work. (Não, ele não 

trabalha.) 
 Does she drink? (Ela bebe?) – No, she doesn’t drink. (Não, ela não bebe.) 



DID é usado em perguntas e frases negativas (com a forma DID + NOT = 
DIDN’T) no passado, com todas as pessoas. 
 Did you have lunch? (Você almoçou?) – No, I didn’t have lunch. (Não, eu 

não almocei.) 
 Did I pass? (Eu passei?) – No, you didn’t pass. (Não, você não passou.) 
 
Fonte: http://inglestodahora.com.br/do-does-or-did/ 
 
 
 
O texto abaixo fala sobre problemas comuns a uma cidade grande.  
 

 
 

Big cities 
 

Big cities have many problems: criminality, traffic jam, air pollution, floods. But 

some small cities also face difficulties, like lack of hospitals, lack of water and 

lack of electricity. São Paulo is an example of a big city with many problems. 

There are many things to be done. People need hospitals, schools, and 

electricity, pure water and a clean city. The government must work to provide 

security, paved streets and good education to the citizens.  

 

Vocabulário 

many – muitos 

also – também 

there are – há, existem 

to be done – para serem feitas 

need – precisam 

things – coisas 

must – deve 

to provide – prover, fornecer 

paved – pavimentadas, asfaltadas 

citizens – cidadãos 

http://inglestodahora.com.br/do-does-or-did/


Agora, de acordo com o texto, responda as perguntas abaixo em inglês: 

 

5. What is the title of the text? 

6. What are the problems of a big city? 

7. What are the problems of a small city? 

8. Is São Paulo an example of a big city or a small city? 

9. What do people need? 

10. What must the government work to provide to citizens?   

 

 


