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PROGRAMA E-TEC BRASIL
Amigo(a) estudante!
O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos encontrados para que essa expansão se efetive com maior rapidez e eficiência é a modalidade a
distância. No mundo inteiro são milhões os estudantes que frequentam cursos a distância. Aqui no Brasil, são mais de 300 mil os matriculados em cursos regulares de Ensino
Médio e Superior a distância, oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.
Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
hoje, consolidado como o maior programa nacional de formação de professores, em
nível superior.
Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino
Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec
Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes centros urbanos
e dos municípios do interior do País oportunidades para maior escolaridade, melhores
condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa forma, com elevado potencial
para o desenvolvimento produtivo regional.
O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da
Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e federais.
O Programa apóia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das escolas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por outro lado,
a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e municipais.
Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação
de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos técnicos
de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado desse Edital contemplou
193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do Programa é que sejam ofertadas 10.000 vagas, em 250 polos, até 2010.
Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a
mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos últimos anos: a
construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização dos Institutos Federais
de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus campi.
O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e participação ativa nas ações de democratização e expansão da educação profissional no País,
valendo-se dos pilares da educação a distância, sustentados pela formação continuada
de professores e pela utilização dos recursos tecnológicos disponíveis.
A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua formação profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está matriculado(a).
Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.
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PALAVRAS DO PROFESSOR-AUTOR
Primeiramente, gostaria de parabenizar a você por entrar no curso
Técnico em Meio Ambiente. A cada dia que passa, recebemos mais e mais
informações que nos entristecem com relação ao estado do nosso planeta.
A maior parte delas é veiculada em língua inglesa. Nesse sentido, espero
que eu e você possamos intervir de forma efetiva na manutenção e preservação do meio ambiente para que nossos filhos e as gerações futuras
possam gozar de um mundo mais limpo, mais civilizado e mais humano.
A seguir, gostaria de apresentar nosso curso de inglês, com duração de 25h/aula, sendo que dessas 20% (5h) são presenciais. O caderno que
preparei para você com muito prazer está dividido em cinco unidades, cada
uma contendo quatro textos, exercícios de compreensão textual e atividades com mídias integradas.
Boa leitura, bom trabalho, participe, reflita, interaja e conte com a
ajuda do seu professor através dos fóruns e chats!

Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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PROJETO INSTRUCIONAL
Cada texto é uma lição. Uma lição dura em média 45 minutos. O
caderno segue uma estrutura: um título em inglês – que traz a tona o assunto da leitura; uma pequena introdução em português – com o intuito
de despertar o interesse e a curiosidade; uma ilustração – visando uma abstração do conteúdo do texto; uma série de 10 palavras-chave – essenciais
para a compreensão do texto a ser lido; o texto em si – com a referida fonte,
caso você deseje buscar a informação na íntegra; uma série de exercícios
variados, podendo ser de múltipla escolha, associar as colunas, enunciados
verdadeiros e falsos, completar a frase, traduzir, etc.
Você deve ler o título do texto, traduzi-lo se necessário, ler a introdução, observar cuidadosamente a ilustração, tentar memorizar as 10
palavras-chave e fazer uma rápida leitura do texto do início ao fim, sem se
importar, nesse primeiro momento, em entender o texto em sua totalidade.
Responda as questões retomando a passagem do texto sempre que necessário. Por fim, faça a tradução integral do texto visto que ao longo dos
exercícios as palavras mais difíceis e importantes já terão sido exploradas.
Procure obter um aproveitamento superior a 60% nos exercícios
de compreensão. Havendo dúvidas com relação a qualquer tópico, entre
no fórum, através do Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) e o
professor ou outros colegas poderão ajudá-lo.
Recomendo que tenha um caderno para anotar as palavras mais
importantes e repetitivas a fim de evitar recorrer sempre ao dicionário, compondo assim seu próprio dicionário de apoio.
As atividades com vídeo serão avaliadas. Cada uma irá compor
20% da sua nota final. São 5 (cinco) vídeos perfazendo 100% da sua avaliação. Então, comecemos a trabalhar!

Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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ÍCONES E LEGENDAS
Caro estudante! Oferecemos para seu conhecimento os ícones e
sua legenda que fazem parte da coluna de indexação. A intimidade com estes e com o sentido de sua presença no caderno ajudará você a compreender melhor as atividades e exercícios propostos (DAL MOLIN, et al.,2008).
Saiba mais
Este ícone apontará para atividades complementares
ou para informações importantes sobre o assunto. Tais
Ex: http://www.
etecbrasil.mec.
gov.br

informações ou textos complementares podem ser
encontrados na fonte referenciada junto ao ícone.

Para refletir...
Toda vez que este ícone aparecer na coluna de indexação
indicará um questionamento a ser respondido, uma
Ex: Analise o
caso... dentro
deste tema e
compare com...,
assista ao filme...

atividade de aproximação ao contexto no qual você vive
ou participa, resultando na apresentação de exemplos
cotidianos ou links com seu campo de atuação.

Mídias integradas
Quando este ícone for indicado em uma dada unidade
significa que você está sendo convidado a fazer atividades
que empreguem diferentes mídias, ou seja, participar do
Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA), assistir e
Ex.: Assista
ao filme... e
comente-o.

comentar um filme, um videoclipe, ler um jornal, comentar
uma reportagem, participar de um chat, de um fórum,
enfim, trabalhar com diferentes meios de comunicação.

10
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Avaliação
Este ícone indica uma atividade que será avaliada dentro
de critérios específicos da unidade.

Lembre-se

A presença deste ícone ao lado de um trecho do texto
Ex.: O canal de
satélite deve ser
reservado com
antecedência
junto à
Embratel.

indicará que aquele conteúdo significa algo fundamental
para a aprendizagem.

Destaque
A presença do retângulo de fundo
Retângulo com fundo colorido.

indicará trechos importantes do
texto,

destacados

para

maior

fixação do conteúdo.

Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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MAPA CONCEITUAL
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Introdução

INTRODUÇÃO
Com o advento da internet, as notícias chegam a nós em tempo
real por diferentes canais de comunicação. Se você quiser fazer parte desse mundo globalizado deve pelo menos entender textos em inglês. Assim,
este curso de inglês foi elaborado com o intuito de capacitar você a ler e
entender textos em língua inglesa relacionados com o Curso Técnico em
Meio Ambiente. Para isso, a cada lição são apresentados textos relacionados ao tema do curso, seguidos de exercícios a fim de medir o nível de
compreensão do conteúdo. O objetivo é que a cada lição você aumente o
seu vocabulário do idioma, sua capacidade de compreensão textual e reflita
sobre os tópicos, interagindo com seus colegas e seu professor, discutindo e
ampliando os temas apresentados nos chats e fóruns de nosso website.

Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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UNIT 1 – NATURE AND ENVIRONMENT

Nature and
Environment

1.1 Objetivos de aprendizagem
-- Refletir sobre as ações do homem e suas conseqüências na vida
do planeta;
-- Compreender as causas do aquecimento global e sua conseqüência
na biodiversidade do planeta.

1.2 Text 1 – Global warming*
O aquecimento global do planeta é um dos tópicos mais falados
no momento. Leia aqui com o que ele está relacionado.
1.2.1 Glossário
1- warming

aquecimento

6- fuels

combustíveis

2- greenhouse

(efeito) estufa

7- coal

carvão

3- Earth

(planeta) Terra

8- oil

petróleo

4- heat

calor

9- weather

tempo (clima)

5- burning

queima

10- sea levels

níveis do mar

Global warming1 is caused by the build up of greenhouse2 gases
in the atmosphere such as carbon dioxide and methane, which form a sort
of blanket over the Earth3, trapping in heat4 that would normally escape

Figura 1.1:
http://archives.zinester.
com/13183/128920/202817_
global-warming%20%20(Small).
jpg

the atmosphere. The leading greenhouse gas is carbon dioxide, a pollutant
emitted from the burning5 of fossil fuels6, such as coal7, oil8, and natural gas.
While it is true that there has always been some natural climate variability,
record levels of carbon dioxide are having a far reaching change over our
weather9, sea levels10, and climate.
Throughout ice ages, higher concentrations of carbon dioxide have
correlated with higher temperatures. Humans are exacerbating global temperatures through industrial activity which dramatically increases carbon dioxide
concentrations in the atmosphere. In its recent report, the Intergovernmental
Panel on Climate Change found that 2005 carbon dioxide levels significantly

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.sierraclub.org/
energy/overview/

exceed average concentration levels over the past 650,000 years.
While it is true that global warming is already occurring and affecting the way we live, we can prevent global temperatures from reaching
dangerous levels if we take steps now to begin dramatically reducing our
carbon emissions. If we do not begin to shift to clean energy, the heat
waves and hurricanes that we have already suffered through will worsen.

Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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Thankfully, we have all the tools necessary to curb our emissions of greenhouse gases - tools like clean energy, energy efficiency, and cars that go
farther on a gallon of gas.
1.2.2 Atividades de avaliação
-- Escolha a alternativa correta:
1. O assunto do texto é:
a) a relação entre o aquecimento global e o crescimento industrial
b) as causas do aquecimento global
c) as medidas tomadas para reduzir o aquecimento global
2. De acordo com o texto, o maior vilão do aquecimento global é:
a) o calor que normalmente escapa da atmosfera
b) a variação climática
c) a queima de combustíveis fósseis
3. O pronome “its” sublinhado no segundo parágrafo se refere a:
a) the Intergovernmental Panel on Climate Change
b) recent report
c) carbon dioxide levels
4. Na frase “affecting the way we live”, a palavra way significa:
a) caminho
b) maneira
c) direção
5. A melhor tradução para a frase abaixo é:
dramatically increases carbon dioxide concentrations
a) em muito aumentam as concentrações de dióxido de carbono
b) dramaticamente aumentam o dióxido de carbono concentrado
c) infelizmente incrementam o concentrado de dióxido de carbono
-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:

18

(6)

while

(

)

através

(7)

through

(

)

já

(8)

found

(

)

encontrado

(9)

average

(

)

enquanto

(10)

already

(

)

média
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Nature and
Environment

1.3 Text 2 – Weather change*
A forma mais sensível de perceber o aquecimento global é a mudança climática em nosso planeta. O aumento do nível do mar também é visível .
1.3.1 Glossário
1- change

mudança

6- waves

ondas

2- role

papel / função

7- environmental

ambiental

3- cause

causar

8- glacier

geleira

4- rise / increase

aumento

9- shrinkage

encolhimento

5- rainfall

chuva

10- patterns

padrões

Climate change1 is already happening, and greenhouse gas emissions over the last century or so have played a major role2. The climate in the
future may cause3 stress to areas that have previously escaped and in many

Figura 1.2:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:Recent_Sea_Level_Rise.
png

parts of the world this may also give rise4 to an increase4 in the intensity of
severe weather events – including heavy rainfall5 events and heat waves6.
Tackling climate change will be one of the most important things
this generation does, and everyone needs to get involved. Every day, more
and more people are taking actions to help reduce carbon emissions and
tackle other environmental7 problems.
The predicted effects of global warming on the environment and
for human life are numerous and varied. It is generally difficult to attribute
specific natural phenomena to long-term causes, but some effects of recent
climate change may already be occurring. Raising sea levels, glacier8 retreat, Arctic shrinkage9, and altered patterns of agriculture are cited as direct
consequences, but predictions for secondary and regional effects include
extreme weather events, an expansion of tropical diseases, changes in the
timing of seasonal patterns10 in ecosystems, and drastic economic impact.
Concerns have led to political activism advocating proposals to mitigate,
eliminate, or adapt to it.
From 1961 to 2003, the global ocean temperature has risen by

* Este texto completo está
disponível em:

0.10°C from the surface to a depth of 700 m. As well as having effects on

http://www.metoffice.gov.uk/
research/hadleycentre/google/

ecosystems (e.g. by melting sea ice, affecting algae that grow on its under-

Veja também:

side), warming reduces the ocean’s ability to absorb CO2.

http://en.wikipedia.org/wiki/
Effects_of_global_warming

1.3.2 Atividades de avaliação
-- Marque “V” (verdadeiro) ou “F” (falso) de acordo com o texto 2:
(

) A causa da mudança climática é a emissão de gases em áreas
verdes.

(

) As pessoas não estão ajudando a reduzir as emissões de
carbono.
Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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(

) Acredita-se que teremos um aumento no número de doenças
tropicais.

(

) Organized groups argue we should soften or adjust to weather change.

(

) CO2 is best absorbed by the ocean in boiling temperatures.

-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:

Para saber mais sobre os textos
1 e 2, visite os sites da internet
abaixo e interaja com as
atividades propostas
http://www.bbc.co.uk/climate/
evidence/greenhouse_effect_
img.shtml
http://www.bbc.co.uk/climate/
adaptation/jack.shtml

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

severe
happening
major
heavy
tackle
concern
led to
advocating
other
long-term
retreat
depth
melting
grow
disease

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

outros
derreter
forte
longo prazo
grave
doença
acontecendo
levado a
profundidade
preocupação
principal
crescer
recuo
defendendo
lidar

1.4 Text 3 – Oceans in danger*
A vida na Terra começou na água. Lá existem formas de vida que ainda desconhecemos e que podemos estar destruindo sem nem mesmo saber.
1.4.1 Glossário

Figura 1.3:
http://www.onearth.org/files/
onearth/article_images/07spr_
sonar7_slideshow.jpg

1- Born

nascer

6- deep

profundidade

2- evolve

evoluir

7- fish

peixe

3- inhabit

habitar

8- birds

pássaros

4- coastal

costeira

9 - humankind

humanidade

10- threat

ameaça

5- abysses abismos

Some 3.6 billion years ago, life on Earth was born1 in the oceans.
Since then, their size and composition, as well as the organisms living in
them, have continued to change and evolve2. Today, millions of species and
numerous ecosystems inhabit3 the oceans, from coastal4 areas to abysses5
more than 11,000 metres deep6.
Within their 1.4 billion cubic kilometres of water and 370 million
square kilometres of expanse, we can find coral forests, deserts, mountains,
volcanoes, minerals, bacteria, algae, complex plants, mammals, fish7, reptiles, birds8, crustaceans, molluscs and a very long list of life forms, many of
which are still unknown to us.

20
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Humankind9 has been using the oceans for aeons, but not until the

Nature and
Environment

last few centuries have our activities become a real threat10. Pollution, overfishing and over-hunting, mining, the destruction of the oceans’ richest areas, the massive occupation of the coasts and the alteration of their chemical
composition and temperature are leaving a mark that is difficult to erase.
More than 50 companies control almost 300 cruise ships that carry
millions of passengers from one point of the planet to another. Some of
the most popular tourist destinations are those which, at the same time,
are the most sensitive to environmental disturbance. The Caribbean, Alaska,

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.oceana.org/index.
php?id=1023

the Mediterranean, the Nordic fiords and the coasts of many small islands
are subjected to visits from these giant vessels. Their natural beauty is the
attraction, but also their Achilles heel, as these spots are very vulnerable.
Big cruise liners can carry up to 5,000 people, including a crew of
more than 1,000. They generate hundreds of tons of waste of every kind,
part of which is thrown into the seas and oceans plied by these ships.
1.4.2 Atividade de avaliação
-- Traduza para o português as seguintes palavras extraídas do texto:
some

cruise ship

Ago

carry

Life

another

Since

most

Then

disturbance

Size

same

Change

sensitive

Than

fiords

Within

small

Square

islands

Which

subject/ed

unknown

giant

Aeon

vessels

Until

heel

Still

spots

Last

vulnerable

Few

big

Century/ies

up to

hunt/ing

crew

mine/ing

ton/s

rich/est

waste

chemical

kind

leave/ing

throw/thrown

Erase

into

Almost

ply/plied
Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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1.5 Text 4 – Endangered species*
Várias espécies de animais estão perto de serem extintas, outras
já estão. Não há retorno para uma população já extinta.
1.5.1 Glossário
1- endangered

ameaçada

6- evolutionary

evolucionária

2- species

espécie

7- sample

amostra

3- risk

risco / perigo

8- laws

leis

4- predation

predatório

9- forbidding

proibindo

5- taxonomic

taxonômica

10- preserves

reservas

Figura 1.4:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:Siberischer_tiger_de_
edit02.jpg

An endangered1 species2 is a population of an organism which is
at risk3 of becoming extinct because it is either few in numbers, or threatened by changing environmental or predation4 parameters. An endangered
species is usually a taxonomic5 species, but may be another evolutionary6
significant unit. The World Conservation Union (IPCN) has calculated the
percentage of endangered species as 40 percent of all organisms based
on the sample7 of species that have been evaluated through 2006. Many
nations have laws8 offering protection to these species: for example, forbidding9 hunting, restricting land development or creating preserves10. Only a
few of the many species at risk of extinction actually make it to the lists and
obtain legal protection. Many more species become extinct, or potentially
will become extinct, without gaining public notice.
-- Black rhino populations fell from 60,000 in 1970 to 2,500 in 1990
as poachers targeted their horns.

* Este texto completo está
disponível em:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Endangered_species
http://www.wildaid.org/index.
asp?CID=3&PID=482

-- African elephant numbers fell from 1,200,000 in 1970 to 600,000
in 1989 as a result of the trade in ivory.
-- The Spix macaw is believed to be extinct in the wild. Most of the
last individuals were trapped illegally for collectors.
-- There are believed to be fewer than 50,000 Asian elephants left in
the wild.
-- World sturgeon catches for caviar declined from nearly 28,000 to
8,140 tons between 1982 and 1994.
-- An estimated 100 million sharks, skates and rays are caught every
year.
-- There may be fewer than 5,000 tigers surviving in the wild.
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1.5.2 Atividades de avaliação
-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:

(1)

land

(

)

arara

(2)

only

(

)

arraia

(3)

actually

(

)

tornar-se

(4)

become

(

)

terra

(5)

without

(

)

rinoceronte

(6)

macaw

(

)

tubarão

(7)

between

(

)

realmente

(8)

shark

(

)

sem

(9)

skate

(

)

entre

(10)

rhino

(

)

somente

-- Traduza para o português as seguintes frases extraídas do texto:
11. fell from 60,000 in 1970 to 2,500
___________________________________________________
12. poachers targeted their horns
___________________________________________________
13. a result of the trade in ivory
___________________________________________________
14. to be extinct in the wild
___________________________________________________
15. most of the last
___________________________________________________
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Veja quais são algumas das
espécies ameaçadas de extinção
em:
http://www.wildaid.org/index.
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1.6 Video 1 – Global warming
1. And staying on the same subject, the world’s leading scientists on
global warming, the so-called inter-government panel on climate
change, have began a four-day meeting in Brussels. It’s the second

Assista ao vídeo do link
abaixo para ver como os
efeitos do aquecimento global
estão afetando Bangladesh.
Acompanhe a reportagem lendo
a transcrição.
http://www.youtube.com/
watch?v=sz25JXOtwIA

of four meetings this year. This time, they’ll be looking at the
impact of developing countries like Bangladesh, which is expected
to suffer from increasingly devastating flooding and rising sea
levels. Our Bangladesh correspondent, John Subworth reports.
2. This week, many miles from these shores, the latest evidence will
be published about what global warming, rising sea levels, and
the change in weather will mean for communities like these. But
here in Bangladesh, some believe that global climate change could
already be having a profound effect.
3. Telhua Hussain is a farmer with a big problem: he has no farmland
left. Where he used to graze his cattle, fishermen now cast their
nets. The increasing river erosion has once again forced him to
abandon his home.
4. “If you’re talking about the damage, well… the water has taken
away everything,” he tells me, “the tide is much higher nowadays.”
5. Bangladesh sits on an enormous river dale that carries water all
the way from the high Himalayas in the north to here, the Bay
of Bangor. And it’s clear that farmers, like Telhua, believe they
are already the victims of climate changes. This rising sea water
washes back up those rivers and takes their farmland.
6. Fifteen-year-old Rina has lost everything she had to river erosion.
She’s now been taken in by a charity which gives her a home and
an education. If Bangladesh is to face more floods, the human and
social cost could be huge.
7. “When all of our possessions were lost in the river, we had nothing
left to pay for the treatment of my mother,” she says. The family
was forced to beg and her mother eventually died.
8. As these banks here are swallowed up by the river so too are
homes and livelihoods. It’s difficult to say with any certainty, of
course, whether this increasing river bank erosion is due to global
warming, but scientists say it does fit the pattern. If is a result of
global climate change, rivers like this one had to take more water,
then it’s the people living along them who will suffer.
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9. Dr. Atiq Rahman is one of the lead authors of this latest IPCC report
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looking at the impacts of climate change.
10. “Reduce the greenhouse gas now. It’s not tomorrow, it’s not
beyond the future regime, it’s now. Because, otherwise, it would
be totally out of control. And the communities practically the
coastal Bangladesh communities and many more small islanders
will have to pay with their lives.”
11. Telhua Hussain says he hasn’t heard of global warming, but this
week we’ll hear the latest evidence for how much it may already
be affecting people like him. The report is likely to show that this
watery land is one of the most vulnerable places on the planet.
John Subworth, BBC news in Bangladesh.
1.6.1 Atividade de avaliação
1. Dentre os parágrafos 2,3,5,6,8,11 do Vídeo 1 – Global Warming,
escolha 4 (quatro) e traduza para o português.

Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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UNIT 2 – POLLUTION
2.1. Objetivos de aprendizagem
-- Identificar os diferentes tipos de poluição e suas fontes geradoras;
-- Refletir acerca das conseqüências da poluição na vida humana.

2.2 Text 5 – Traffic pollution*
O aumento no número de veículos nas estradas tem diminuído a
qualidade do ar nas grandes cidades.
2.2.1 Glossário
1- very few

muito poucas

6- all over

por todo

2- safe

segura/s

7- source

fonte

3- exceed

excedem

8- pollutants

poluentes

4- health

saúde

9- dust

poeira

5- standards

padrões

10- soot

fuligem

Very few1 areas of the UK are safe2 from air pollution. Pollution
levels exceed3 Government health4 standards5 all over6 the country on many
days every year, even in rural areas. The impact of this pollution is huge:

Figura 2.1:
http://news.bbc.co.uk/
olmedia/125000/
images/_128360_traffic_
pollution_300.jpg

even the government now accepts that several thousand people die prematurely every year as a result of air pollution.
Road transport is a major source7 of air pollution in the UK. The
forms of transport, energy production, industry and domestic sources emit
five key pollutants8: particulates (fine dust9 and soot10 particles - PM), carbon
monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), benzene and hydrocarbons (HCs).
The contribution of road transport is higher still in towns and cities.
In London, traffic is responsible for 99% of carbon monoxide, 76% of nitrogen oxides and 90% of hydrocarbons.
Road transport is also the main cause of ozone (summertime smog).
Ozone does not come directly from vehicles or factories but is created by
chemical reactions between other nitrogen oxides and hydrocarbons.
One of the most well-known impacts of air pollution is an increase

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.foe.co.uk/
pubsinfo/briefings/
html/19971215145637.html

in asthma attacks. The incidence of asthma appears to have more than
doubled in the last 15 years. Some of this increase may be due to changes
in how doctors categorise asthma, but it is now widely accepted that the incidence of asthma has increased considerably. Asthma is the most common
chronic disease of childhood with around 1 in 7 children affected.
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You can play your part in cutting air pollution from traffic: cut your
car use. Use alternatives such as public transport, cycling and walking.
2.2.2 Atividades de avaliação
-- Escolha a alternativa correta:
1. O assunto do texto é:
a) como o Reino Unido conseguiu diminuir a emissão de poluentes
automotivos
b) as atitudes que estão sendo tomadas para diminuir a poluição no
trânsito
c) as causa e conseqüências da poluição no trânsito do Reino Unido
2. De acordo com o texto, o maior vilão da poluição do ar no Reino
Unido é:
a) a forma de produção de energia
b) o transporte rodoviário
c) a emissão de poluentes pelas fábricas
3. Qual é o principal impacto da poluição no ar?
a) O aumento nos casos de asma.
b) O aumento do transporte rodoviário.
c) O uso de transporte público alternativo.
-- Traduza para o português as seguintes frases extraídas do texto:
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even

well-known

huge

more than

die

may be

prematurely

due to

fine

widely

road

childhood

traffic

play your part

summertime

such as

smog

cut/ting

vehicles

cycling

factories

walking
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2.3 Text 6 – Nuclear and chemical waste*
A energia nuclear pode ser invisível, mas o lixo que ela deixa não
é. O que podemos fazer com ele?
2.3.1 Glossário
1- byproducts subproduto

6- unwanted

indesejável

2- reactions

reações

7- efforts

esforços

3- chemistry

química

8- wage war

iniciar guerra

4- yields

produz

9- manage

lidar / gerir

5- fissile

divisível

10- nuclei

núcleo
Figura 2.2:

What do we do with the byproducts1 of nuclear reactions2 and the
chemistry3 of nuclear materials? Every chemical and nuclear process, at a

https://env-ngo.wikispaces.com/
file/view/wast1.gif

macroscopic level, yields4 both the desired product: fissile5 uranium, plutonium, electricity, radioactive isotopes for medical use such as Co60 or Sr89 and
a series of unwanted6 byproducts. In contrast to the byproducts of other
industrial efforts7 to support the ongoing culture - or to maintain defense
or wage war8 - these byproduct materials are especially difficult to manage9
because of their complex composition of actively radiating nuclei10.
Nuclear waste problems are national rather than regional or local.
Waste is generated across the country and no one wants it or wants it
transported through their community. They initiate powerful personal fears
resulting in a sweeping political debate and extraordinary levels of discussion and planning before action.
The isolation and treatment problem is exacerbated by the fact that

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.chemcases.com/
nuclear/nc-11.htm

many of the radioactive species have half-lives such that they will essentially
never go away. Any cleanup effort carries the risk of exposure to unseen,
damaging radiation.
Radioactive waste comes from a number of sources. The majority
originates from the nuclear fuel cycle and nuclear weapon reprocessing. However, other sources include medical and industrial wastes, as well as naturally
occurring radioactive materials (NORM) that can be concentrated as a result
of the processing or consumption of coal, oil and gas, and some minerals.
2.3.2 Atividades de avaliação
-- Marque “V” (verdadeiro) ou “F” (falso) de acordo com o texto:
(

) O lixo nuclear é um problema nacional e não local.

(

) Alguns países aceitam que o lixo de outro país passe por seu
território.

(

) Há elementos radiativos que têm uma vida infinita.
Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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(

) Most of nuclear waste comes from the production of energy.

(

) It is extremely dangerous to try to clean nuclear waste.

-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:

Saiba mais sobre lixo químico
visitando o link abaixo:
http://www.chemcases.com/
nuclear/nc-11.htm

(1)

support

(

)

antes

(2)

ongoing

(

)

forte

(3)

maintain

(

)

prejudicial

(4)

rather than

(

)

manter

(5)

across

(

)

querer

(6)

want

(

)

existente

(7)

powerful

(

)

desaparecer

(8)

fear

(

)

ao invés de

(9)

sweeping

(

)

assim como

(10)

before

(

)

extenso / longo

(11)

go away

(

)

apoiar

(12)

effort

(

)

invisível

(13)

unseen

(

)

através

(14)

damaging

(

)

medo

(15)

as well as

(

)

esforço

2.4 Text 7 – Space garbage*
Tudo o que sobe desce, ou não? O que acontece quando o lixo
deixado no espaço decide voltar para a Terra?
2.4.1 Glossário

Figura 2.3:
http://www.daviddarling.info/
images/space_garbage.jpg

1- nuts

porcas

6- dump

depósito

2- bolts

parafusos

7- hazard

perigo

3- gloves

luvas

8- spacecraft

espaçonave

4- debris

fragmentos

9- bits and pieces

coisas pequenas

5- garbage

lixo

10- fall back

cair de volta

Thousands of nuts1, bolts2, gloves3 and other debris4 from space missions form an orbiting garbage5 dump6 around Earth, presenting a hazard7 to
spacecraft8. Some of the bits and pieces9 scream along at 17,500 mph.
When these objects fall back10 into Earth’s atmosphere, which they
inevitably do, they behave just like any other meteor, lighting up the sky.

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.space.com/
spacewatch/space_junk.html

A 1999 study estimated there are some 4 million pounds of space junk in
low-Earth orbit, just one part of a celestial sea of roughly 110,000 objects
larger than 1 centimeter - each big enough to damage a satellite or spacebased telescope.
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Some of the objects, baseball-sized and bigger, could threaten the
lives of astronauts in a space shuttle or the International Space Station. As
an example of the hazard, a tiny speck of paint from a satellite once dug a
pit in a space shuttle window nearly a quarter-inch wide.
Aware of the threat, the U.S. Space Command monitors space debris and other objects, reporting directly to NASA and other agencies whenever there’s threat of an orbital impact.
As of June 21 2000, the agency counted 8,927 man-made objects
in the great above and beyond; some are there more or less permanently.
Of the total, 2,671 are satellites (working or not), 90 are space probes that
have been launched out of Earth orbit, and 6,096 are mere chunks of debris
zooming around the third planet from the Sun. The United States leads the
former Soviet Union in the total quantity of orbital junk, but some companies and other organizations contribute significantly to the count.
But there are more objects up there!
2.4.2 Atividades de avaliação
-- Marque “V” (verdadeiro) ou “F” (falso) de acordo com o texto:
(1)

sky

(

)

pequenino

(2)

junk

(

)

onde quer que

(3)

roughly

(

)

ônibus

(4)

shuttle

(

)

céu

(5)

tiny

(

)

acima

(6)

once

(

)

aproximadamente

(7)

wide

(

)

além

(8)

whenever

(

)

uma vez

(9)

above

(

)

lixo

(10)

beyond

(

)

largura

-- Traduza para o português as seguintes frases extraídas do texto:
1. which they inevitably do
___________________________________________________
2. they behave just like any other meteor
___________________________________________________
3. each big enough to damage a satellite
___________________________________________________
4. could threaten the lives of astronauts
___________________________________________________

Descubra seis formas de limpar
o espaço visitando o site:
http://www.wired.com/wired/
archive/15.05/st_houston.html
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5. dug a pit in a space shuttle window
___________________________________________________
6. aware of the threat
___________________________________________________
7. some are there more or less permanently
___________________________________________________
8. space probes that have been launched out
___________________________________________________
9. around the third planet from the Sun
___________________________________________________
10. other organizations contribute significantly to the count
___________________________________________________
2.5 Text 8 – Water pollution*
Há tanta água que ela até parece ser infinita. Porém uma pequena
parte dessa água é potável. A poluição da água pode acabar com a vida.
2.5.1 Glossário
1- surface

superfície

6- grow

crescer

2- water

água

7- prosper

prosperar

3- precious

precioso

8- rivers

rios

4- resource

recurso

9- lakes

lagos

5- invaluable

incalculável

10- harming

ferindo

Figura 2.4:
http://www.uprct.nsw.gov.
au/HTML/Info%20Sheets/
Enviro%20Issues/E7%20
Water%20Pollution_files/
creek%20grate.jpg

Comprising over 70% of the Earth’s surface1, water2 is undoubtedly the most precious3 natural resource4 that exists on our planet. Without
the seemingly invaluable5 compound comprised of hydrogen and oxygen,
life on Earth would be non-existent: it is essential for everything on our
planet to grow6 and prosper7. Although we as humans recognize this fact,
we disregard it by polluting our rivers8, lakes9, and oceans. Subsequently,
we are slowly but surely harming10 our planet to the point where organisms
are dying at a very alarming rate. In addition to innocent organisms dying
off, our drinking water has become greatly affected as is our ability to use
water for recreational purposes. In order to combat water pollution, we
must understand the problems and become part of the solution.

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.umich.edu/~gs265/
society/waterpollution.htm
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According to the American College Dictionary, pollution is defined
as: to make foul or unclean; dirty. Water pollution occurs when a body of
water is adversely affected due to the addition of large amounts of materials
to the water. When it is unfit for its intended use, water is considered polluEduardo Luís Nedel
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ted. Two types of water pollutants exist; point source and nonpoint source.
Point sources of pollution occur when harmful substances are emitted directly
into a body of water. The Exxon Valdez oil spill best illustrates a point source water pollution. A nonpoint source delivers pollutants indirectly through
environmental changes. An example of this type of water pollution is when
fertilizer from a field is carried into a stream by rain, in the form of run-off
which in turn affects aquatic life. The technology exists for point sources of
pollution to be monitored and regulated, although political factors may complicate matters. Nonpoint sources are much more difficult to control.
2.5.2 Atividades de avaliação
-- Use as palavras abaixo para completar as frases:
humans

rate

ability

part

intended

1. He ________________ to save the planet.
2. We ________________ do not fully understand the problem.
3. Her ________________ on the job was very helpful.
4. The ________________ of pollution has increased dramatically.
5. Your ________________ to solve arguments is needed.
-- Encontre no texto palavras que tenham o seguinte significado:
água potável

embora

suja

certamente

morrendo

quantias

lentamente

riachos

prejudicial

sem dúvida

distribui

entender

fins

reconhecer

tudo

imprópria

campo

menosprezar

derramamento

corpo

2.6 Video 2 – Air pollution
1. Try not to take a deep breath. If you breathe the air for too long in
the village of Ghodi Oto it may make you ill, and it may even end
up killing you.

Assista ao vídeo do link abaixo
para ver como a poluição
no ar está afetando a vida
dos residentes de uma aldeia
na China. Acompanhe a
reportagem lendo a transcrição.
http://www.youtube.com/
watch?v=-1DNjJd2YfA
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2. One of the things you notice here is that there is almost no wind
in this village and that means that the pollution from the nearby
mines and factories simply rises into the air and then it stays. A lot
of people live on houses along lanes like this one. As you can see,
there are almost no plants and no flowers. People here say that it’s
very difficult to grow anything with all the pollution.
3. On my first night here, I joined the man of the Wandeman family
for dinner. They try to wash away the taste of pollution with some
weak soup. They tell me they’ve been abandoned. Their own
village leaders left long ago in search of better air.
4. “No one cares about us,” says Gian Siang Jin, “our leaders live in
the city, where it’s clean up. But we don’t have any money, so we
have to stay here.”
5. The next morning the sky settles into a kind of orange haze. We’re
told this is what a good day looks like in Ghodi Oto.
6. The villagers take us to see someone suffering from the bad air.
Jean Ming Jan has lung disease. He can barely move. He has to be
spoon fed by his wife.
7. “The air is so bad,” she says, “on winter days like this, he can’t go
out, he gets worse, and he just can’t breathe.”
8. Before dawn, on our third day here, we wait outside the village
school for classes to begin. It’s minus ten degrees (-10o) and the
sky is full of smog.
9. The pupils get straight into their lessons as noisily as they can. No
one here has a clean face. In this village, you get grubby and you
stay grubby.
10. Outside the classroom, the school slide is too filthy to use. Above
the playground, you can see the red flag of China covered in
grain.
James Reynolds, BBC News, Ghodi Oto.
2.6.1 Atividade de avaliação
1. Traduza para o português o parágrafo de número 2 (dois) e mais 4
(quatro) outros parágrafos do texto. No total você deverá traduzir 5
parágrafos, o segundo e mais quatro que você escolherá.
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UNIT 3 – AGRICULTURE
3.1 Objetivos de aprendizagem
-- Identificar as causas da degradação do solo e suas conseqüências
para a vida do homem;
-- Refletir sobre a influencia da engenharia genética na produção de
alimentos e medicamentos;
-- Reconhecer as fontes de biocombustiveis e seus benefícios para
o eco-sistema;
-- Provocar reflexão a respeito das conseqüências do desmatamento
florestal no mundo, principalmente nas áreas tropicais.

3.2 Text 9 – Land degradation*
Cada vez mais o homem danifica o solo. De onde sairá nosso sustento? Veja algumas causas e conseqüências desse mal.
3.2.1 Glossário
1- land

terra

6- survival

sobrevivência

2- degradation

degradação

7- crop

plantação

3- storing

armazenamento

8- clearing

limpeza

4- desertification

desertificação

9- deforestation

desmatamento

5- dry

seca

10- soil

solo

Land1 degradation2 is a human induced or natural process which
negatively affects the land to function effectively within an ecosystem, by
accepting, storing3 and recycling water, energy, and nutrients.

Figura 3.1:
http://www.wiolab.org/Server/
Server/Images/image/Demo%20
Mauritius%202.JPG

Desertification4 is land degradation occurring in the arid, semiarid and dry5 subhumid areas of the world. These susceptible drylands cover
40 percent of the earth’s surface and puts at risk more than 1 billion people
who are dependent on these lands for survival6.
Land degradation cancels out gains advanced by improved crop7
yields and reduced population growth. The causes of land degradation are
mainly anthropogenic and mainly agriculture related.
The Major Causes: land clearing and deforestation , agricultural
8

9

* Este texto completo está
disponível em:
http://soils.usda.gov/use/
worldsoils/landdeg/degradation.
html

mining of soil10 nutrients, urban conversion, irrigation, pollution.
The Major Stresses: accelerated erosion by wind and water, removal of nutrients, acidity increase, salination, alkalinization, destruction of
soil structure, loss of organic matter.
Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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Severe land degradation affects a significant portion of the earth’s
arable lands, decreasing the wealth and economic development of nations.
The link between a degraded environment and poverty is direct and intimate.
As the land resource base becomes less productive, food security is
compromised and competition for dwindling resources increases, the seeds
of potential conflict are sown. Species diversity is lessened and often lost as
lands are cleared and converted to agriculture.
Thus a downward eco-social spiral is created when marginal lands
are nutrient depleted by unsustainable land management practices resulting in lost soil stability leading to permanent damage.
3.2.2 Atividades de avaliação
-- Escolha a alternativa correta:
1. O texto de uma forma geral é:
a) hipotético, pois apresenta cenários e não fatos reais
b) otimista, pelas medidas que estão sendo empregadas
c) pessimista, devidos as causa e conseqüências do tópico
2. De acordo com o texto, o maior vilão da degradação da terra é:
a) o crescimento populacional
b) a agricultura
c) o avanço das áreas áridas e semi-áridas
3. A palavra “poverty” sublinhada no 6º parágrafo é sinônima de:
a) property
b) wealthy
c) misery
4. Na frase “the seeds of potential conflict are sown”, o autor quer dizer
que:
a) uma briga está por começar
b) as sementes devem ser semeadas
c) houve um forte conflito pelas sementes
Para saber mais sobre a
degradação do solo, visite o site
do link abaixo:
http://www.undp.org/gef/undpgef_focal_areas_of_action/
sub_land_degradation.html

5. A melhor tradução para a frase abaixo é:
the wealth and economic development of nations
a) a saúde e o desenvolvimento econômico das nações
b) a riqueza e o desenvolvimento econômico das nações
c) a riqueza e a economia das nações em desenvolvimento
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-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:
(6)

gains

(

)

principalmente

(7)

improved

(

)

lucros

(8)

mainly

(

)

perda

(9)

wind

(

)

vento

(10)

loss

(

)

melhorada

3.3 Text 10 – GMO*
Os produtos geneticamente modificados e as gorduras trans já
estão nas prateleiras dos nossos supermercados. Quem são eles?
3.3.1 Glossário
1- engineered

projetado

6- create

criar

2- altered

alterado

7- transferred

transferido

3- techniques

técnicas

8- novel

novo

4- recombinant

recombinação

9- traits

traços

5- molecules

moléculas

10- mice

camundongos

A genetically modified organism (GMO) or genetically engineered1
organism (GEO) is an organism whose genetic material has been altered2
using genetic engineering techniques3. These techniques are generally kno-

Figura 3.2:
http://i.pbase.com/u46/cslr_
challenge/upload/29470348.
GMO.jpg

wn as recombinant4 DNA technology. With recombinant DNA technology,
DNA molecules5 from different sources are combined in vitro into one molecule to create6 a new gene. This DNA is then transferred7 into an organism
and causes the expression of modified or novel8 traits9.
Examples of GMOs are highly diverse, and include transgenic (genetically modified by recombinant DNA methods) animals such as mice10, fish,
transgenic plants, or various microbes, such as fungi and bacteria. The generation and use of GMOs has many reasons, chief among them are their use in research that addresses fundamental or applied questions in biology or medicine,
for the production of pharmaceuticals and industrial enzymes, and for direct,
and often controversial, applications aimed at improving human health (e.g.,
gene therapy) or agriculture (e.g., golden rice). The term “genetically modified
organism” does not always imply, but can include, targeted insertions of genes

* Este texto completo está
disponível em:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Genetically_modified_organism

from one into another species. For example, a gene from a jellyfish, encoding a
fluorescent protein called GFP, can be physically linked and thus co-expressed
with mammalian genes to identify the location of the protein encoded by the
GFP-tagged gene in the mammalian cell. These and other methods are useful
and indispensable tools for biologists in many areas of research, including thoLíngua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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se that study the mechanisms of human and other diseases or fundamental
biological processes in eukaryotic or prokaryotic cells.The use of GMOs has
sparked significant controversy in many areas.
3.3.2 Atividades de avaliação
-- Marque “V” (verdadeiro) ou “F” (falso) de acordo com o texto:
(

) Um produto que ainda não foi modificado é o arroz.

(

) GMOs são usados na fabricação de produtos farmacêuticos.

(

) A palavra tools no fim do texto pode significar “recursos”

(

) So far no research has been made in the field of agriculture.

(

) The benefits of using GMOs is a global consensus.

-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:
(1)

fungi

(

)

geralmente

(2)

chief

(

)

útil

(3)

among

(

)

chamada

(4)

research

(

)

sempre

(5)

applied

(

)

água-viva

(6)

often

(

)

entre

(7)

aimed

(

)

assim

(8)

always

(

)

fungos

(9)

imply

(

)

pesquisa

(10)

jellyfish

(

)

envolve

(11)

encoding

(

)

principal

(12)

called

(

)

codificando

(13)

linked

(

)

focada

(14)

thus

(

)

aplicada

(15)

useful

(

)

ligada

3.4 Text 11 –Biofuels*
O mundo busca um meio energético que venha a substituir o petróleo. Nesse campo os bio-combustíveis se destacam.
3.4.1 Glossário

Figura 3.3:

1- broadly

geralmente

6- issues

questões

2- fuel

combustível

7- prices

preços

3- dead

morto

8- sustainable

sustentável

4- renewable

renovável

9- rights

direitos

5- enhances

aumenta

10- balance

equilíbrio

http://keetsa.com/blog/tag/
biofuels/
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Biofuel (if cultivated, then also called agrofuel or agrifuel)
can be broadly1 defined as solid, liquid, or gas fuel2 consisting of, or derived from, recently dead3 biological material, most commonly plants. This
distinguishes it from fossil fuel, which is derived from long dead biological
material.
Biofuels are used globally and biofuel industries are expanding in
Europe, Asia and the Americas. The most common use for biofuels is as
liquid fuels for automotive transport. The use of renewable4 biofuels provides increased independence from petroleum and enhances5 energy security.
There are various current issues6 with biofuel production and use, which are
presently being discussed in the popular media and scientific journals. These

* Este texto completo está
disponível em:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Biofuel

include: the effect of moderating oil prices7, the “food vs fuel” debate, carbon emissions levels, sustainable8 biofuel production, deforestation and soil
erosion, impact on water resources, human rights9 issues, poverty reduction
potential, biofuel prices, energy balance10 and efficiency, and centralised
versus decentralised production models.
One of the greatest technical challenges is to develop ways to convert biomass energy specifically to liquid fuels for transportation. To achieve
this, the two most common strategies are:
-- To grow sugar crops (sugar cane, sugar beet, and sweet sorghum),
or starch (corn/maize), and then use yeast fermentation to produce
ethanol (ethyl alcohol).
-- To grow plants that (naturally) produce oils, such as oil palm,
soybean, algae, or jatropha. When these oils are heated, their
viscosity is reduced, and they can be burned directly in a diesel
engine, or the oils can be chemically processed to produce fuels
such as biodiesel.

3.4.2 Atividades de avaliação
-- Escolha a alternativa correta:
1. O assunto principal do texto está focado em:
a) sugestões de materiais biológicos que podem substituir os recursos
fósseis
b) grupos organizados que não querem o cultivo dos biocombustíveis
c) a centralização na produção dos bio-combustíveis pelos países
ricos
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2. De acordo com o texto, o maior emprego dos bio-combustíveis
está:
a) nos países que têm grandes reservas de petróleo
b) nas produções de açúcar e milho
c) no transporte automotivo
3. A palavra “journals” sublinhada no terceiro parágrafo é sinônima de:
a) magazines
b) newspapers
c) newsletters
4. Na frase “the seeds of potential conflict are sown”, o autor quer dizer
que:
a) as sementes devem ser semeadas
b) uma briga está por começar
c) houve um forte conflito pelas sementes
5. A melhor tradução para a frase abaixo é:
decreasing the wealth and economic development of nations
a) diminuindo a riqueza e o desenvolvimento econômico das
nações
b) diminuindo a saúde e o desenvolvimento econômico das nações
c) diminuindo a riqueza
desenvolvimento

e

a

economia

das

nações

em

-- Use as palavras abaixo para completar as frases:
fuel
Para ver um vídeo de
biocombustível, visite o site do
link abaixo:
http://www.youtube.com/
watch?v=1MeIgaRfyD4

oil

biofuel

sugar cane

ethanol

6. ___________________ is a type of alcohol fuel.
7. ___________________ is produced by dead biological material.
8. Diesel is a kind of ___________________ used to power trucks.
9. ________________ is the raw material used to produce gasoline.
10. Crops of ________________ are harvested to produce alcohol.
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3.5 Text 12 – Cutting of trees*
A cada dia milhares de árvores são cortadas em todo o mundo. Toda
uma biodiversidade é perdida para sempre. Será esse o passo do progresso?
3.5.1 Glossário
1- deforestation

desmatamento

6- wasteland

devastação

2- forested

florestada

7- shaping

moldando

3- arable

arável

8- trees

árvores

4- pasture

pasto

9- wood

madeira

5- logged

corte de lenha

10- worldwide

todo o mundo

Deforestation1 is the conversion of forested2 areas to non-forest
land for use such as arable3 land, pasture4, urban use, logged5 area, or wasteland6. Generally, the removal or destruction of significant areas of forest

Figura 3.4:
http://farm3.static.flickr.
com/2042/180668
4844_1a58c59ff3.jpg

cover has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity. In
many countries, massive deforestation is ongoing and is shaping7 climate
and geography. Deforestation results from removal of trees8 without sufficient reforestation, and results in declines in habitat and biodiversity, wood9
for fuel and industrial use, and quality of life.
From about the mid-1800s, the planet has experienced an unprecedented10 rate of change of destruction of forests worldwide. Forests in
Europe are adversely affected by acid rain and very large areas of Siberia have been harvested since the collapse of the Soviet Union. In the last
two decades, Afghanistan has lost over 70% of its forests throughout the
country. However, it is in the world’s great tropical rainforests where the
destruction is most pronounced at the current time and where clear cutting
is having an adverse effect on biodiversity and contributing to the ongoing

* Este texto completo está
disponível em:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Deforestation

Holocene mass extinction.
About half of the mature tropical forests, between 750 to 800
million hectares of the original 1.5 to 1.6 billion hectares that once covered
the planet have fallen. The forest loss is already acute in Southeast Asia, the
second of the world’s great biodiversity hot spots. Much of what remains
is in the Amazon basin, where the Amazon Rainforest covered more than
600 million hectares. The forests are being destroyed at a pace tracking the
rapid pace of human population growth. Unless significant measures are
taken on a world-wide basis to preserve them, by 2030 there will only be
ten percent remaining with another ten percent in a degraded condition.
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3.5.2 Atividades de avaliação
-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:
(1)

removal

(

)

florestas tropicais

(2)

cover

(

)

a não ser que

(3)

rate

(

)

remoção

(4)

adversely

(

)

queda

(5)

harvested

(

)

metade

(6)

collapse

(

)

em contrário

(7)

throughout

(

)

cobertura

(8)

rainforests

(

)

por todo

(9)

half

(

)

taxa

(10)

unless

(

)

ceifada

-- Traduza para o português as seguintes frases extraídas do texto:
11. deforestation is ongoing and is shaping climate
___________________________________________________
12. removal of trees without sufficient reforestation
___________________________________________________
13. adversely affected by acid rain
___________________________________________________
14. Afghanistan has lost over 70% of its forests
___________________________________________________
15. about half of the mature tropical forests
___________________________________________________
3.6 Video 3 – About biomass fuels
1. Everybody is talking about carbon these days: carbon emissions,
Assista ao vídeo do link
abaixo para ver como os
biocombustíveis podem
contribuir para reduzir a
quantidade de poluentes no ar.
Acompanhe a reportagem lendo
a transcrição.
http://www.youtube.com/
watch?v=Asnqy6kC0as

carbon footprints, and even more about global warming. As we
burn more and more fossil fuels like coal and oil, we damage
our world. We need a green alternative. We need to burn green.
What kind of fire burns green? It’s a fire burning a fuel that is
clean and doesn’t add to global warming, renewable, and renews
quickly. And, of course, inexpensive compared to coal and oil.
These are biomass fuels. Biomass fuels are made from a variety
of materials, plants such as willow or rape seed, papilla or hemp,
even biodegradable wastes, and they replace fuels like carbon or
oil for central heating in your home.
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2. Biomass fuels are carbon neutral. They’re part of the carbon cycle.
Carbon from the atmosphere absorbed by the plants during the
photosynthesis and when the plants decays or is burned that
carbon goes back into the atmosphere. But because it’s a cycle,
the next couple of plants absorb the carbon over again so there’s
a balance between the amount of carbon that the biomass fuel
releases into the atmosphere and the amount that they extract
from it. This is why biomass fuels do not contribute to global
warming. So biomass fuels are clean, growing them takes as much
carbon out in the air as burning puts into it.
3. Biomass fuels are renewable. As you convert this year’s crop to
fuel, you are growing another one for next year’s fuel. Renewing
takes just as long as it takes to grow and that can be as little as
months, in some cases. Biomass fuels are inexpensive comparing
to coal or oil. Typically, they cost about one third less than a fossil
fuel doing the same job. This means you spend one third less every
year on heating your home. And over ten, fifteen or twenty years,
that adds up to a considerable saving.
4. There are different types of biomass fuels: pallets, wood chips,
and wood logs are among the most common, but there are other
forms too. They’re used in specially designed stoves and boilers.
These are highly efficient; virtually no energy is wasted, unlike a
back boiler where half of the energy goes up to chimney. They’re
clean to use. Biomass fuels burn very efficiently. A single bag of
pallets would power a boiler or a stove for two or three days, and
they produce very little ash, especially when compared to coal.
And a full year supply of pallets, would take up no more than one
third of an ordinary domestic garage.
3.6.1 Atividade de avaliação
1. Traduza para o português 2 (dois) parágrafos dos 4 (quatro) do texto
inteiro. Escolha apenas dois para serem traduzidos.
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UNIT 4 – MODERN PROBLEMS
4.1 Objetivo de aprendizagem
-- Refletir a cerca das ações do homem em relação ao desmatamento
da floresta amazônica, poluição das águas e clonagens de animais
em nome do aumento da produção de alimentos por causa do
crescimento populacional

4.2 Text 13 – Population growth*
O crescimento populacional segue em progressão geométrica.
Quais serão as conseqüências desse fenômeno.
4.2.1 Glossário
1- centuries

séculos

6- fast

rápido

2- people

pessoas

7- family tree

árvore genealógica

3- many times

muitas vezes

8- parents

pais

4- by the

até

9- children

filhos

5- ago

atrás

10- larger

maior
Figura 4.1:

In the last few centuries , the number of people living on Earth has
1

2

increased many times over. By the year 2000, there will be 10 times more
3

4

people on Earth than there were 300 years ago5.

http://www.instructables.com/
files/orig/FNS/ALQ1/FEHJYCWL/
FNSALQ1FEHJYCWL.jpg

How can population grow so fast6? Think of a family tree7. At the
top are 2 parents8, and beneath them the children9 they had. Listed beneath
those children are the children they had, and so on and so on, down through each generation. As long as the family members continue to reproduce,
the family tree continues to increase in size, getting larger10 with each passing generation. This same basic idea applies to the world’s population.
Population grows in the same way that money grows when it’s
left to compound interest in a bank. With money, growth comes through
accumulating interest upon interest. The interest payments you accumulate
eventually earn interest, increasing your money. With population growth,
new members of the population eventually produce other new members of
the population. The population increases exponentially as time passes.
A crucial difference between money and population is that money
can increase without limits while population can’t. Any population of living

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.learner.org/
interactives/dailymath/
population.html

creatures is constrained by the availability of food, water, land, or other important resources. Once those resources are depleted, a population won’t
continue to grow exponentially. It will plateau, or even decline, as a result of
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disease or malnutrition. Unlike calculating interest, calculating population
growth is an imprecise business.
The rate of Earth’s population growth is slowing down. Family
planning initiatives, an aging population, and the effects of diseases such
as AIDS are some of the factors behind this rate decrease.
4.2.2 Atividade de avaliação
-- Traduza para o português as seguintes palavras de acordo com o
seu significado no texto:
there were

eventually

how

between

can

without

grow

while

so

any

think

constrained

beneath

availability

those

land

each

resources

as long as

once

increase

depleted

size

plateau

with

even

this

decline

same

disease

way

unlike

when

rate

4.3 Text 14 – The Amazon rainforest*
Conhecida como o “pulmão do mundo”, a floresta amazônica
está ameaçada a desaparecer do mapa, para sempre.
4.3.1 Glossário
1- rainforest floresta tropical

6- canopy

cobertura

2- aka

conhecida como

7- floor

solo

3- greatest

maior

8- lizards

lagartos

4- lungs

pulmões

9- fierce

feroz

5- largest

maior

10- evolved

evoluído

Figura 4.2:
http://www.galapagos-inc.com/
amazon_pic/1.jpg
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dioxide into oxygen, it has been described as the “Lungs4 of our Planet”.
About 20% of earth’s oxygen is produced by the Amazon rainforest.
The world’s largest5 tropical rainforest, Amazonia covers more than
half of Brazil. The canopy6 of Amazonia is less studied than the ocean floor7.
Scientists believe that the canopy may contain half of the world’s species.
Over 500 mammals, 175 lizards8 and over 300 other reptiles species, and
one third of the world’s birds live in Amazonia. It is estimated that about
30 million insect types can be found here. Competition for survival is fierce9.
This may explain why over millions of years of evolution so many highly

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.blueplanetbiomes.
org/amazon.htm

adapted species have evolved10 in the canopy of Amazonia. The most intense competition is between animals and plants. Both plants and animals have
made adaptations to defend themselves from being eaten, and to overcome these defensive systems. Plants trap sunlight and turn it into energy for
themselves and the herbivores of the canopy.
Today, more than 20% of the Amazon rainforest has been destroyed and is gone forever. The land is being cleared for cattle ranches,
mining operations, logging, and subsistence agriculture. Some forests are
being burned to make charcoal to power industrial plants. More than half
of the world’s rainforests have been destroyed by fire and logging in the
last 50 years. Over 200,000 acres are burned every day around the world,
or over 150 acres every minute. Experts also estimate that 130 species of
plants, animals, and insects are lost every day. At the current rate of destruction, it is estimated that the last remaining rainforests could be destroyed in less than 40 years.
4.3.2 Atividade de avaliação
-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:
(1)

because

(

)

luz do sol

(2)

continuously

(

)

ambos / tanto

(3)

less

(

)

para sempre

(4)

about

(

)

devido a / porque

(5)

why

(

)

também

(6)

highly

(

)

comidos

(7)

both

(

)

carvão

(8)

being

(

)

continuamente

(9)

eaten

(

)

queimadas

(10)

overcome

(

)

em torno de

(11)

trap

(

)

transformam

(12)

sunlight

(

)

serem (vb. ser)

(13)

turn

(

)

menos

(14)

forever

(

)

gado
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(15)

cattle

(

)

energizar

(16)

burned

(

)

superar

(17)

charcoal

(

)

porque / o motivo pelo qual

(18)

power

(

)

peritos

(19)

experts

(

)

capturar

(20)

also

(

)

altamente

4.4 Text 15 – Cloning*
O sucesso da ovelha clone Dolly inspirou cientistas a serem ainda
mais ousados nas pesquisas com células embrionárias.
4.4.1 Glossário

Figura 4.3:
http://www.theage.com.au/
ffximage/2007/11/17/PM_
Dolly_narrowweb__300x395,0.
jpg

1- reproductive

reprodutiva

6- created

criada (criar)

2- cloning

clonagem

7- transfer

trasferir

3- generate

gerar

8- donor

doador

4- another

um outro

9- cell

célula

5- previously

previamente

10- egg

óvulo

Reproductive1 cloning2 is a technology used to generate3 an animal
that has the same nuclear DNA as another4 currently or previously5 existing
animal. Dolly was created6 by reproductive cloning technology. In a process called “somatic cell nuclear transfer” (SCNT), scientists transfer7 genetic
material from the nucleus of a donor8 adult cell9 to an egg10 whose nucleus,
and thus its genetic material, has been removed. The reconstructed egg
containing the DNA from a donor cell must be treated with chemicals or
electric current in order to stimulate cell division. Once the cloned embryo
reaches a suitable stage, it is transferred to the uterus of a female host where it continues to develop until birth.
Dolly or any other animal created using nuclear transfer technology

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.ornl.gov/sci/
techresources/Human_Genome/
elsi/cloning.shtml

is not truly an identical clone of the donor animal. Only the clone’s chromosomal or nuclear DNA is the same as the donor. Some of the clone’s genetic
materials come from the mitochondria in the cytoplasm of the enucleated
egg. Mitochondria, which are organelles that serve as power sources to the
cell, contain their own short segments of DNA. Acquired mutations in mitochondrial DNA are believed to play an important role in the aging process.
Dolly’s success is truly remarkable because it proved that the genetic material from a specialized adult cell, such as an udder cell programmed
to express only those genes needed by udder cells, could be reprogrammed
to generate an entire new organism. Before this demonstration, scientists
believed that once a cell became specialized as a liver, heart, udder, bone,
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or any other type of cell, the change was permanent and other unneeded
genes in the cell would become inactive. Some scientists believe that errors
or incompleteness in the reprogramming process cause the high rates of
death, deformity, and disability observed among animal clones.
4.4.2 Atividades de avaliação
-- Escolha a alternativa correta:
1. O pronome “its” sublinhado no primeiro parágrafo se refere a:
a) nucleus
b) egg
c) cell
2. Na frase “are believed to play an important role”, o verbo to play
significa:
a) tocar
b) brincar
c) desempenhar
3. A palavra “truly” sublinhada no 3º parágrafo é sinônima de:
a) honestly
b) really
c) actually
-- Use as palavras abaixo, do primeiro parágrafo, para completar as
frases:
embryo

uterus

female

host

birth

1. A _________________ egg is needed for the procedure.
2. Her _________________ developed a cancer and was removed.
3. The _________________ has developed into a fetus.
4. Her _________________ was celebrated with a party.
5. A _________________ horse is called a “mare.”
-- Encontre, no terceiro parágrafo, palavras que tenham o seguinte
significado:

Veja como um porco é clonado
no site do link abaixo:
http://www.genome.gov/
Images/feature_images/
illustration_of_cloning.jpg
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somente

fígado

morte

entre

desnecessário

osso

coração

notável

realmente

totalmente

taxas

ubre / teta

4.5 Text 16 – Oil spill*
Desastres nos oceanos como os derramamentos de óleo podem
acabar com a vida marinha de uma região inteira.
4.5.1 Glossário

Figura 4.4:
http://library.thinkquest.org/
CR0215471/oil_spill_on_fire.
jpg

1- spills

derramamento

6- breaking down

quebra mecânica

2- mistakes

enganos

7- get stuck

ficar preso

3- careless

descuidados

8- shallow

rasa

4- oil tanker navio petroleiro

9- hole

furo

5- leak

10- dumpers

despejadores

vazar

Oil spills1 happen when people make mistakes2 or are careless3 and
cause an oil tanker4 to leak5 oil into the ocean. There are a few more ways
an oil spill can occur. Equipment breaking down6 may cause an oil spill. If
the equipment breaks down, the tanker may get stuck7 on shallow8 land.
When they start to drive the tanker again, they can put a hole9 in the tanker
causing it to leak oil.
Illegal dumpers10 are people that will dump crude oil into the oceans because they do not want to spend money on decomposing their waste
oil. Because they won’t spend money on breaking up the oil (decomposing
it) they will dump oil into the oceans, which is illegal.
Natural disasters (like hurricanes) may cause an oil spill, too. If a
hurricane was a couple of miles away, the winds from the hurricane could
cause the oil tanker to flip over, pouring oil out.
Birds die from oil spills if their feathers are covered in oil. The bird
will then be poisoned because it will try to clean itself. Animals may die
because they get hypothermia, causing their body temperature to be really
low. They may die from really low body temperature. Oil may also cause the
death of an animal by entering the animal’s lungs or liver. The animal will
then be poisoned by the oil. Oil also can kill an animal by blinding it. The

* Este texto completo está
disponível em:
http://library.thinkquest.org/
CR0215471/oil_spills.htm
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animal will not be able to see and be aware of their predators. If they are
not aware of other animals, they may be eaten.
Oil spills sometimes are the reason for animals becoming endangeEduardo Luís Nedel
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red. This means that a certain type of animal is getting so small that it is in
danger of becoming extinct.
4.5.2 Atividades de avaliação
-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:
(1)

happen

(

)

de novo

(2)

occur

(

)

acontecem

(3)

drive

(

)

furacão

(4)

again

(

)

gastar

(5)

want

(

)

manobrar

(6)

spend

(

)

baixa

(7)

dump

(

)

ocorrer

(8)

hurricane

(

)

despejar

(9)

a couple of

(

)

querem

(10)

low

(

)

algumas

-- Traduza para o português as seguintes frases extraídas do texto:
1. dump crude oil into the oceans
__________________________________________________
2. they do not want to spend money
__________________________________________________
3. may cause an oil spill
__________________________________________________
4. if their feathers are covered in oil
__________________________________________________
5. the bird will then be poisoned
__________________________________________________
6. die from really low body temperature
__________________________________________________
7. oil may also cause the death
__________________________________________________
8. can kill an animal by blinding it
__________________________________________________
9. if they are not aware of other animals

Veja algumas fotos
impressionantes nos sites:
http://www.theage.com.au/
ffximage/2007/12/09/OIL_ST_
wideweb__470x298,0.jpg
http://www.habeeb.com/
images/lebanon.photos/Beirut.
war.photos/beirut.oil.spill.war.
july.2006.jpg
http://graphics.boston.com/
resize/bonzai-fba/Globe_Photo/
2007/12/08/1197159710_9587
/539w.jpg
http://esapub.esrin.esa.it/eoq/
eoq44/images/greenf2.gif

__________________________________________________
10. it is in danger of becoming extinct
__________________________________________________
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4.6 Video 4 – The Exxon Valdez*
1. What is the Exxon Valdez Oil Spill?
The Exxon Valdez incident was a major oil spill. This oil spill took
Assista ao vídeo do link
abaixo para ver uma tragédia
ocorrida no final da década
de 80 no Alasca, EUA. A
seguir, leia rapidamente as 5
perguntas para, posteriormente,
fazer a atividade na página
seguinte. As perguntas apenas
complementam o vídeo:
http://www.youtube.
com/watch?v=hsxVw0gdZ8&feature=related

place on March 23, 1989 at Prince William Sound in Alaska.
2. How did it happen?
The drivers of the Exxon Valdez noticed icebergs in their planned
route. Instead of trying to weave through the icebergs, they decided to go
in another direction. On the new route, the oil tanker hit shallow land. The
shallow land was not a beach, it was called Bligh Reef.
3. How much oil was spilled?
Imagine an Olympic-sized swimming pool. The Exxon Valdez spilled about 125 Olympic-sized swimming pools. You also can think of it as
108 homes or 430 classrooms. 797 living rooms or 9 school gyms can explain about how much oil was spilled by the Exxon Valdez.
4. How did the Exxon Valdez Oil Spill affect the animals at Prince
William Sound?
The Exxon Valdez affected many animals at Prince William Sound in

* Este texto completo está
disponível em:
http://library.thinkquest.org/
CR0215471/oil_spills.htm

Alaska. The spill greatly affected sea otters and sea birds. There were about
2,800 sea otters and 250,000 seabirds killed by the spill. Harbor seals, bald
eagles, killer whales, and salmon were also greatly affected by the spill.
5. How long did it take to clean the up spill?
Because the spill impacted 1,300 miles, it took the Exxon Valdez
Company four summers to clean up the spill. Some oil may still remain on
the beaches. It took 10,000 workers, 1,000 boats, 100 airplanes, and the
Navy, Army, and Air Force to clean up the spill. Exxon spent about $2.1
billion for the clean up.
4.6.1 Atividade de avaliação
1. Traduza para o português 3 (três) das respostas dadas entre as
questões 2 (dois) e 5 (cinco). A resposta da questão 1 (um) NÃO deve
ser traduzida. Escolha qualquer três respostas para serem traduzidos,
exceto a primeira.
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UNIT 5 – HOPES FOR THE FUTURE
5.1 Objetivo de aprendizagem
-- Observar a preocupação de diferentes nações acerca de problemas
que afetam a vida no planeta como fontes renováveis de energia,
reciclagem de lixo e problemas relacionados ao trafego de
veículos.

5.2 Text 17 – Alternative energy*
Pesquisadores do mundo inteiro buscam recursos renováveis, que
não agridam o meio ambiente, para a geração de energia.
5.2.1 Glossário
1- renewable

renovável

6- field

campo

2- sources

fontes

7- harnessed

apreendida

3- power

energia

8- tidal

das marés

4- heating

aquecer

9- tapped

prendido

5- wind

vento

10- tools

ferramentas
Figura 5.1:

What are renewable1 energy sources2? Solar power3 can be used directly for heating and producing electricity or indirectly via biomass, wind ,
4

5

ocean thermal, and hydroelectric power. Energy from the gravitational field6

http://www.sandomenico.
org/uploaded/photos/Library/
energy_windmills_copenhagen.
jpg

can be harnessed7 by tidal8 power; and the internal heat of the Earth can be
tapped9 geothermally.
These tools10 and more can help make the transition from non-renewable to renewable and environmentally friendly energy. However, none
of these is sufficiently developed or abundant enough to substitute for fossil
fuels use. Every one of these power sources (with the exception of hydroelectric) has low environmental costs, and combined have the potential to be
important in avoiding a monumental crisis when the fossil fuel crunch hits.

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.altenergy.org/

These energy sources are often non-centralized, leading to greater consumer control and involvement.
However, currently each of these energy forms is significantly more
expensive than fossil fuels, which will lead to economic dislocations and
hardship if they become the only power source for the future.
There are many forms of renewable energy. Most of these renewable energies depend in one way or another on sunlight. Wind and hydroelectric power are the direct result of differential heating of the Earth’s surface which leads to air moving about (wind) and precipitation forming as
Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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the air is lifted. Solar energy is the direct conversion of sunlight using panels
or collectors. Biomass energy is stored sunlight contained in plants. Other
renewable energies that do not depend on sunlight are geothermal energy,
which is a result of radioactive decay in the crust combined with the original heat of accreting the Earth, and tidal energy, which is a conversion of
gravitational energy.
5.2.2 Atividade de avaliação
-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:
(1)

friendly

(

)

cada

(2)

none

(

)

armazenada

(3)

developed

(

)

baixo

(4)

enough

(

)

superfície

(5)

fuels

(

)

maior

(6)

low

(

)

nenhum

(7)

avoiding

(

)

painéis

(8)

crunch

(

)

camada

(9)

hits

(

)

o bastante / suficiente

(10)

greater

(

)

amigável

(11)

however

(

)

levar a

(12)

each

(

)

evitando

(13)

lead to

(

)

diminuição

(14)

hardship

(

)

combustíveis

(15)

surface

(

)

entretanto

(16)

lifted

(

)

erguido

(17)

panels

(

)

chegar / atacar

(18)

stored

(

)

dificuldades

(19)

decay

(

)

quebra / pane

(20)

crust

(

)

desenvolvida

5.3 Text 18 – Recycling waste*
A reciclagem do lixo é uma atividade relativamente nova. O homem moderno ainda está se adaptando a essa prática.
5.3.1 Glossário:

Figura 5.2:
http://www.ace.mmu.ac.uk/
eae/Images/sd_recycle.gif
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1- recycling

reciclagem

6- waste

lixo

2- pass

passar

7- fewer

menos

3- through

através

8- saving

economizando

4- enables

capacita

9- raw material

matéria-prima

5- reused

reusada

10- consumption

consumo
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The definition of recycling1 is to pass2 a substance through3 a system
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that enables4 that substance to be reused5. Waste6 recycling involves the collection of waste materials and the separation and clean-up of those materials.
Recycling waste means that fewer7 new products and consumables need to
be produced, saving8 raw materials9 and reducing energy consumption10.
Plastics make up a large amount of waste, since they are available
in numerous forms. There are two main types of plastic: thermoplastics,
which are the most common; and thermosetts. Thermoplastics melt when
heated and can therefore be remoulded. This enables thermoplastics to be
recycled relatively easily. In Western Europe the largest amounts of plastic
occur in the form of packaging. Plastic waste tends to be sorted by hand,
either at a materials recycling facility or the householder can separate it. This
may then be taken to a plastic recycling point or collected by the council.

* Este texto completo está
disponível em:
http://www.ace.mmu.ac.uk/
eae/sustainability/Older/Waste_
Recycling.html

The UK produces approximately about 4.5 million tonnes of plastic waste
each year. Most of this waste arises from packaging. The UK has a plastics
recycling rate of only 3%. In Germany the recycling rate for plastic is 70%.
The UK has a recycling rate of approximately 60% for iron and steel. Most of this waste comes from scrap vehicles, cooker, fridges and other
kitchen appliances. It is estimated that the metal content of household waste is between 5 and 10%. It is mainly made up of aluminium drinks cans
and tin-plated steel food cans. Aluminium recycling is widely established in
the UK. It is an expensive metal and can therefore produce high incomes
for recycling schemes. Copper, zinc and lead are also recycled in the UK.
At present, over a third of aluminium drinks cans are recycled. Some other
countries have very high recycling figures for aluminium drinks cans. The
USA and Australia for example, recycle nearly two thirds.
5.3.2 Atividades de avaliação
-- Escolha a alternativa correta:
1.

O pronome “it” sublinhado no segundo parágrafo se refere a:
a) hand
b) plastic waste
c) recycling facility

2. A palavra “waste” usada no texto é sinônima de:
a) water
b) rubbish
c) aluminium
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3. A melhor tradução para a frase abaixo é:
since they are available in numerous forms
a) visto que elas estão disponíveis em várias formas
b) desde que elas estejam disponíveis em formas numerosas
c) contando que elas sejam avaliadas em número e forma
-- Marque “V” (verdadeiro) ou “F” (falso) de acordo com o texto:
(

) Os termo-plásticos são derretidos para serem reciclados.

(

) O plástico é separado a mão para que seja reciclado.

(

) As embalagens representam metade do lixo reciclado no Reino Unido.

(

) The UK is presently recycling more waste than Germany.

( ) The USA and Australia are not good role models regarding
recycling.
-- Encontre, no terceiro parágrafo, palavras que tenham o seguinte
significado:

http://www.styromelt.com/
images/Styromelt-ChineseImage.jpg

latas

chumbo

fogão

doméstico

renda

taxa

aproximadamente

aço

ferro

geladeira

cozinha

ferro-velho

5.4 Text 19 – Traffic matters*
Com mais carros nas estradas veremos congestionamentos cada
vez mais longos. Onde essa estrada vai nos levar?
5.4.1 Glossário
1- traffic

trânsito

6- trip

viagem

2- network

rede de comunicação

7- queueing

fila

3- slower

mais lento

8- stream

fluxo

4- speeds

velocidades

9- fully

completamente

5- longer

mais longo

10- traffic jam

engarrafamento

Figura 5.3:

Traffic1 congestion is a condition on any network2 as use increases

http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:RitaHoustonEvacuation.
jpg

and is characterized by slower3 speeds4, longer5 trip6 times, and increased
queueing7. The most common example is for physical use of roads by vehicles. When traffic demand is great enough that the interaction between
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vehicles slows the speed of the traffic stream8 congestion is incurred. As the
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demand approaches the capacity of a road, extreme traffic congestion sets
in, where vehicles are fully9 stopped for periods of time, is colloquially known as a traffic jam10. Traffic congestion has a number of negative effects:
-- Wasting time of motorists and passengers. As a non-productive
activity for most people, congestion reduces regional economic
* Este texto completo está
disponível em:

health.
-- Delays, which may result in late arrival for employment, meetings,
and education, resulting in lost business, disciplinary action or

http://en.wikipedia.org/wiki/
Traffic_congestion

other personal losses.
-- Inability to forecast travel time accurately, leading to drivers
allocating more time to travel “just in case”, and less time on
productive activities.
-- Wasted fuel increases air pollution and carbon dioxide emissions
contributing to global warming owing to increased idling,
acceleration and braking. Increased fuel use may also in theory
cause a rise in fuel costs.
-- Wear and tear on vehicles as a result of idling in traffic and frequent
acceleration and braking, leading to more frequent repairs and
replacements.
-- Stressed and frustrated motorists, encouraging road rage and
reduced health of motorists.
-- Emergencies: blocked traffic may interfere with the passage of
emergency vehicles traveling to their destinations where they are
urgently needed.

5.4.2 Atividades de avaliação
-- Relacione as colunas para traduzir as palavras extraídas do texto:
(1)

approaches

(

)

previsão

(2)

known

(

)

saúde

(3)

wasting

(

)

encontros

(4)

health

(

)

emprego

(5)

delays

(

)

menos

(6)

late

(

)

conhecido

(7)

arrival

(

)

atrasos

(8)

employment

(

)

aproxima
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(9)

A expressão carpool em
inglês significa dar carona,
compartilhar um veículo. Assista
a esse vídeo que mostra como
um grupo de mães se organizou
para economizar o dinheiro da
gasolina e, ao mesmo tempo,
ajudar na redução da poluição
causada pelo trânsito.
http://www.youtube.com/
watch?v=pSfehnQRyoQ
Poste seu comentário em nosso
fórum sobre a postura tomada
pelas mães e dê idéias para
reduzir a quantidade de carros
nas estradas e ruas.

meetings

(

)

com exatidão

(10)

lost

(

)

atrasada

(11)

forecast

(

)

desperdiçar

(12)

accurately

(

)

raiva

(13)

less

(

)

chegada

(14)

idling

(

)

ociosidade

(15)

rage

(

)

perdido

-- Traduza para o português as seguintes frases extraídas do texto:
1. contributing to global warming owing to increased idling
__________________________________________________
2. increased fuel use may also in theory cause a rise in fuel costs
__________________________________________________
3. wear and tear on vehicles as a result of idling in traffic
__________________________________________________
4. leading to more frequent repairs and replacements
__________________________________________________
5. may interfere with the passage of emergency vehicles
__________________________________________________
5.5 Text 20 – Protocols*
Existem vários protocolos, acordos entre países, celebrados com
o intuito de melhorar as condições de vida na Terra.
5.5.1 Glossário
1- framework

Figura 5.4:
http://www.treebankinginc.
com/LinkClick.
aspx?link=j0433058.
jpg&tabid=60&mid=664

sistema

6- treaty

tratado

2- greenhouse estufa

7- intending

pretendendo

3- ratified

aprovado

8- obligation

obrigação

4- developed

desenvolvido

9- beyond

além

5- party

grupo

10- usefulness

utilidade

The Kyoto Protocol is a protocol to the international Framework1
Convention on Climate Change with the objective of reducing greenhouse2
gases that cause climate change. As of June 2008, 182 parties have ratified3
the protocol. Of these, 36 developed4 countries (plus the EU as a party5
in its own) are required to reduce greenhouse gas emissions to the levels
specified for each of them in the treaty6 with three more countries intending7 to participate. One hundred thirty-seven developing countries have ra-
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tified the protocol, including Brazil, China and India, but have no obligation8
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beyond9 monitoring and reporting emissions. The USA has not ratified the
treaty. Among various experts, scientists, and critics, there is debate about
the usefulness10 of the protocol, and there have been cost-benefit studies
performed on its usefulness.
The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer
is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing
out the production of a number of substances believed to be responsible
for ozone depletion. Due to its widespread adoption and implementation

* Este texto completo está
disponível em:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Kyoto_Protocol

it has been hailed as an example of exceptional international co-operation
with Kofi Annan quoted as saying it is “Perhaps the single most successful
international agreement to date...”.
The Basel Convention is an international treaty that was designed
to reduce the movements of hazardous waste between nations, and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries (LDCs). It does not, however, address the movement of
radioactive waste. The Convention is also intended to minimize the amount
and toxicity of wastes generated, to ensure their environmentally sound
management as closely as possible to the source of generation, and to assist
LDCs in environmentally sound management of the hazardous and other
wastes they generate.
5.5.2 Atividades de avaliação
-- Escolha a alternativa correta:
1. O pronome “them” sublinhado no primeiro parágrafo se refere a:
a) developed countries
b) gas emissions
c) the levels
2. Na frase “Substances That Deplete the Ozone Layer”, no segundo
parágrafo, Deplete significa:
a) effect
b) protect
Saiba mais sobre protocolos.
Visite esses três sites:

c) reduce
3. A palavra “treaty” sublinhada no 2º parágrafo é sinônima de:

http://ec.europa.eu/
environment/climat/kyoto.htm
http://www.
asiapacificpartnership.org/

a) group
b) treatment

http://www.afeas.org/montreal_
protocol.html

c) agreement
Língua Estrangeira - Curso Técnico em Meio Ambiente
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-- Marque “V” (verdadeiro) ou “F” (falso) de acordo com o texto:
( ) Kofi Annan fez exceções à cooperação do Protocolo de Montreal.
(

) É preciso que 137 países assinem um protocolo para que seja
aprovado.

(

) Já foram feitos estudos da relação custo-benefício do Protocolo de Kyoto.

-- Encontre, no terceiro parágrafo, palavras que tenham o seguinte
significado:
lixo

evitar

fonte

tratado

quantia

ajudar

produzir

diminuir

perigoso

projetado

entre

entretanto

garantir

desenvolvido

5.6 Video 5 – Alternative energy
1. Global warming and energy dependence make it necessary for us
to adapt our motive energy production and consumption without
delay. Renewable energy sources available locally can make a greater
contribution with little or no CO2 emissions. In 2005 these energies
made up 8.5% of the final energy consumption of the European
Union. By 2020, the objective is to reach a share of 20%.
2. The water mills and wind mills of our grandparents produced
mechanical energy from renewable sources. Their modern versions
Assista ao vídeo do link abaixo
para ver algumas soluções que
os europeus encontraram para
fontes de energia renováveis.
http://www.youtube.com/
watch?v=1cysaOnlv_E&eurl=
Acompanhe a reportagem lendo
a transcrição:
http://www.alternative-energynews.info/

produce electricity. Thus wind mill transforms wind into electricity.
The European production of wind and electricity, which has made
great progress, is now equivalent for example to the combined
electricity energy needs of Denmark and Hungary.
3. Hydraulic energy produces electricity. Small hydraulic plants or big
dams, the production process is the same: the energy potential of
a head of water is converted into electric energy.
4. Geothermal energy uses heat from the depths of the Earth to
produce heat or electricity. And just a few meters below the
surface already heat pumps connect extract heat from gardens to
heat houses. This is relatively new but promising application.
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5. Solar energy can produce heat or electricity. Solar heat panels
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installed on a roof can cover most of the hot water needs for
sanitary purposes and conserves a back up for domestic heating.
It’s estimated that over 20 million square meters of solar heat
panels were installed throughout Europe in 2006 and not only in
the southern countries, far from it. Solar energy is also converted
into electricity in solar mirror plants or directly using panels of
photo voltaic cells grouped together in plants or placed on façade
of buildings or roofs, or in isolated sites.
6. Biomass is produced from vegetable animal urban waste. It’s called
“the sleeping giant” because it’s probably the most important
renewable energy of the future. It has multiple applications. The
most widespread is combustion of wood or wood pallets for
domestic heating. In industry or in towns, the aim is to cogenerate
heat and electricity, which offers a much better overall yield. Biogass
is produced by fermentation of waste, such as liquid manure used
in farming or other organic waste. It produces heat and electricity.
Purified biogass can be used as gaseous biofuel. Biomass makes it
possible also to produce liquid biofuels, biodiesel, and bioethanol.
The European Union has proposed that 10% of diesel and petrol
needs be covered by biofuels by 2020, with strict respect of the
conditions for sustainable development in this domain.
7. The European Union is the world leader in the development
of renewable energy with over 350,000 jobs and an annual
turnover of €30 billion (Euros). It intends to stay in the lead and is
committed to reaching the objective of 20% of renewable energy
by 2020. Governments have a crucial role to play through their
good example and their support, but each individual can also help
to achieve this ambitious but necessary objective.

5.6.1 Atividade de avaliação
1. Traduza para o português os parágrafos [1, 3 e 5] ou [2, 4 e 7] ou [4
e 6]. Escolha apenas um desses conjuntos de parágrafos.
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Apresentação e-Tec Brasil
Amigo(a) estudante!
O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos
encontrados para que essa expansão se efetive com maior rapidez e eficiência é a modalidade a distância. No mundo inteiro são milhões os estudantes
que frequentam cursos a distância. Aqui no Brasil, são mais de 300 mil os
matriculados em cursos regulares de Ensino Médio e Superior a distância,
oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.
Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
hoje, consolidado como o maior programa nacional de formação de professores, em nível superior.
Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta
do Brasil (e-Tec Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos
grandes centros urbanos e dos municípios do interior do País oportunidades
para maior escolaridade, melhores condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa forma, com elevado potencial para o desenvolvimento produtivo regional.
O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissionale Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SED) do Ministério da Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e federais.
O Programa apóia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das
escolas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e,
por outro lado, a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais
e municipais.
Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram
147 cursos técnicosde nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais.
O resultado desse Edital contemplou193 escolas em 20 unidades fede-

rativas. A perspectiva do Programa é que sejam ofertadas 10.000 vagas,
em 250 polos, até 2010.
Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a
mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos últimos anos: a construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização
dos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus campi.
O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e participação ativa nas ações de democratização e expansão da educação profissional no País, valendo-se dos pilares da educação a distância, sustentados
pela formação continuada de professores e pela utilização dos recursos tecnológicos disponíveis.
A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua
formação profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está
matriculado(a).
Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.
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Palavra dos professores-autores
Olá. Tudo bem?
Primeiramente gostaríamos de dar as boas-vindas a você que se interessa
pelo estudo de uma língua estrangeira, seja como uma ferramenta profissional, cultural ou ambas.
Não é necessário discutir a importância da Língua Inglesa como língua universal, permitindo que pessoas de diversos países e culturas diferentes possam se comunicar e compartilhar conhecimento. O importante é saber que
você também pode fazer parte dessa aldeia global em que nosso mundo se
tornou nos últimos tempos.
Este caderno foi desenvolvido para que você se sinta confortável e animado durante os estudos. Cada aula foi preparada com situações plenamente
possíveis dentro da sua realidade, o que facilita muito a prática, elemento
essencial para a aquisição de uma língua estrangeira.
E é no compartilhamento de ideias que está a chave para uma prática efetiva
e eficaz. Fale com seus colegas sobre as experiências que você vier a ter com
o material. Adicione elementos que porventura não sejam abordados aqui
em sua prática diária. Com certeza você sentirá o desenvolvimento de suas
habilidades de modo bem mais rápido e confortável.
Esperamos que você goste do que preparamos e que possa continuar seus
estudos mantendo um aperfeiçoamento contínuo dos seus conhecimentos.
Bom estudo!
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Aula 1 - Introductions

Objetivos da aula
Identificar formas de apresentação pessoal;
Reconhecer pronomes e verbos utilizados na apresentação pessoal;
Identificar nacionalidades;
Conjugar verbos no tempo presente (simple present).

1.1 Greetings (cumprimentos)
1.1.1 Hello - Goodbye
Cumprimentar pessoas, sejam elas estranhas ou conhecidas suas, é muito
importante. É uma questão cultural e é também um sinal de educação. Em
inglês, alguns dos cumprimentos mais utilizados são:
Good morning!

Bom dia! (antes de 12h)

Good afternoon!

Boa tarde! (após 12h)

Good evening!

Boa noite! (após as 18h, ao chegar a um lugar)

Hello!

Olá!

Hi!

Oi!

Welcome!

Bem-vindo!

How are you?
I’m fine, thanks.

Como vai você?
Eu estou bem, obrigado(a).

Os cumprimentos são formas ideais para iniciar-se uma conversa com alguém,
principalmente quando não conhecemos essa pessoa. E por falar em conhecer,
veja a seguir que expressões utilizar quando você for se apresentar a alguém.

Aula 1 - Introductions
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1.1.2 Introductions (apresentações)
Para se apresentar a uma outra pessoa, você precisará fazer uso das seguintes expressões:
What’s your name?

Qual é o seu nome?

My name is...

Meu nome é...

I am ou I’m...

Eu sou...

Nice to meet you.

Prazer em conhecê-lo (la).

Nice to meet you, too.

Prazer em conhecê-lo (la) também.

Pleased to meet you.

Satisfação em conhecê-lo (la).

Veja um exemplo do emprego das expressões no seguinte diálogo:

Mídias
integradas
Assista ao vídeo Learn
English 01 sobre
introductions no endereço
eletrônico: http://www.
youtube.com/watch?hl=p
t&v=nTSl4DuwJVk&gl=BR.
Depois, use o espaço do
fórum no ambiente virtual
destinado a este tema para
se apresentar às outras
pessoas usando o que você
aprendeu.

David:
Jessica:
David:
Jessica:

Hi. My name is David Smith.
Hello, David. I’m Jessica Simpson.
Nice to meet you, Jessica.
Nice to meet you, too.

Quando você quiser apresentar uma pessoa conhecida a outra, diga:
This is...

Este (a) é...

Do you know...?

Você conhece...?

I would like to introduce you…

Gostaria de lhe apresentar…

May I introduce you to...?

Posso apresentá-lo (a)...?

Há situações em que certa formalidade é necessária, como por exemplo: em
respeito as pessoas mais velhas; pessoas com título de formação superior;
pessoas que ocupam altos cargos em organizações e até mesmo as quais
você não conhece. Em inglês, ao se dirigir a alguém que conhece, use as
seguintes formas de tratamento acompanhadas do sobrenome da pessoa
(para sobrenome podemos usar: last name / surname / family name):
Mr.

Senhor (para homens casados ou não)

Mrs.

Senhora (para mulheres casadas)

Miss

Senhorita (para mulheres não casadas)

Ms.

Senhora ou Senhorita (para mulheres cujo estado civil não se quer especificar)

Com pessoas cujo nome você desconhece, use as formas de tratamento:
Sir → Senhor; Madam → Senhora; Miss → Senhorita.

e-Tec Brasil
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Na prática, poderia ser assim. Leia o diálogo para se familiarizar com as
expressões.
Lucy:
Rita:
Lucy:
Rita:

Hi. My name is Lucy Brown.
Hi, Lucy. I’m Rita Taylor.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too. I would like to introduce you to my
professor Daniel Carter.
Daniel: Pleased to meet you, Ms. Brown.
Lucy: Pleased to meet you, too, Mr. Carter.

1.1.3 Saying goodbye (despedidas)
Ao despedir-se de alguém, procure usar estas expressões:
Goodbye!

Adeus!

Bye! - See you!

Tchau!

See you later!

Até mais tarde / logo!

See you tomorrow!

Até amanhã!

Good night!

Boa Noite! (ao dormir / despedida à noite)

1.1.4 Pronouns (pronomes)
Para evitar a constante repetição dos nomes das pessoas em uma conversa,
é conveniente substituir o nome por pronomes. Em português os pronomes
pessoais são: (eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas). Em inglês, acontece o
mesmo. Usamos os subject pronouns. Estes ocupam a posição de sujeito
(I, You, He, She, It, We, You, They). Em outras situações usamos os object
pronouns – que ocupam a posição de objeto (me, you, him, her, it, us, you,
them).

Lembre-se: O subject pronoun “it” (ele ou ela) do inglês é usado
para fazer referência a um não humano. E o “they” é usado tanto
para fazer referência a humanos (do sexo masculino ou feminino)
quanto a não humanos.

1.1.5 Verbs (verbos)
Para fazer apresentações, dizer sua idade ou seu local de origem, você precisa
saber como usar o verbo to be (ser/estar). Veja no Quadro 1.1 como é a sua
forma no tempo presente, conjugado na forma normal, na forma abreviada,
como também exemplos na forma afirmativa, negativa e interrogativa.
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Quadro 1.1: Verbo to be
Forma plena

Forma abreviada

Verbo ‘TO BE’

I

am

I’m

Afirmativa: I am Paulo. | She is Mary.

You

are

You’re

Negativa: I am not Paulo. | She is not Mary.

He

is

He’s

She

is

She’s

It

is

It’s

We

are

We’re

You

are

You’re

They

are

They’re

Exemplos:

Interrogativa: Are you Paulo? | Is she Mary?
Respostas curtas: Yes, I am. | No, she is not.
Formas abreviadas: I am not = I’m not
is not = isn’t
are not = aren’t

She isn’t 25 years old. → Ela não tem 25 anos;
They’re from Brazil. → Eles são do Brasil.

Lembre-se: A forma abreviada do verbo to be é comum em conversas informais.

Tente responder às questões abaixo para verificar se entendeu o conteúdo.
Depois, confira suas respostas no final do caderno.
1. Como seria esse diálogo em inglês? Escreva:
A: Olá, Senhorita. Meu nome é João da Silva.
B: Oi, Senhor Silva. Meu nome é Jennifer Williams.
A: Prazer em conhecê-la, Senhora/Senhorita Williams.
B: Prazer em conhecê-lo também.
A:
B:
A:
B:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Agora, juntamente com um colega de estudos, pratique o diálogo apresentado acima em inglês. Inverta os papéis ocasionalmente.

e-Tec Brasil
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1.2 Who are you? (Quem é você?)
1.2.1 Nationalities (nacionalidades)
Quando nos apresentamos a uma pessoa estrangeira, é comum dizermos
quem somos, em que cidade e/ou país nós vivemos, como também nossa
nacionalidade. Veja no Quadro 1.2 como se diz em inglês algumas nacionalidades, o idioma e sua correspondência com os países de origem.
Acesse o link e escute a pronúncia do nome do país, nacionalidade e
idioma: http://esl.about.com/library/beginner/bl_country.htm

Quadro 1.2: Países, nacionalidade e idiomas.
Country

Nationality

Language

Argentina

Argentinian

Spanish

Australia

Australian

English

Bolivia

Bolivian

Spanish

Brazil

Brazilian

Portuguese

Canada

Canadian

English

Italy

Italian

Italian

Peru

Peruvian

Spanish

Germany

German

German

Korea

Korean

Korean

Kenya

Kenyan

English

Mexico

Mexican

Spanish

the United States

American

English

China

Chinese

Chinese

Japan

Japanese

Japanese

Lebanon

Lebanese

Arabic

Portugal

Portuguese

Portuguese

Ireland

Irish

Irish / English

Spain

Spanish

Spanish

the United Kingdom

British

English

France

French

French

Acesse o link e veja quais idiomas são mais utilizados em cada país:
http://www.infoplease.com/ipa/A0855611.html

Em inglês, as nacionalidades sempre são escritas com letra maiúscula. E em
português?
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Para perguntar às pessoas de que país elas são, você deve usar a expressão:
“Where are you from?” (De onde você é?) E elas responderão: “I’m from
(eu sou de...). Podemos responder nos referindo à cidade ou ao país (city
ou country) ou “I’m... (nationality)”. Caso você queira perguntar se a
pessoa é de um lugar específico, use a expressão “Are you from... (city ou
country)?” (Você é de ...?).
Leia o diálogo observando as saudações e as apresentações.
Francesca:
Joe:
Francesca:
Joe:
Francesca:
Joe:

Hi, I’m Francesca. What’s your name?
Hello, I’m Joe. Nice to meet you, Francesca.
Nice to meet you too, Joe.
Are you from Italy?
Yes, I am. And you?
I’m Canadian.

1.2.2 Professions (profissões)
Outro dado que geralmente informamos às pessoas quando nos apresentamos é nossa profissão. Para descobrir que profissão outra pessoa exerce,
pergunte: “What do you do?” (O que você faz?) E para responder essa
pergunta, diga: “I’m a/an (profession)” (Eu sou um/uma [profissão]).
Lembre-se: Em inglês é necessário utilizar sempre os artigos indefinidos “a/an” (um, uma) antes dos nomes das profissões – “a”
antes de nomes que tenham som inicial de consoante; “an” antes
de nomes que tenham som inicial de vogal. Ex.: an artist – a driver.

Veja algumas profissões em inglês. Faça a leitura para memorizá-las.
Artist
Baker
Chef / Cook
Cashier
Dentist
Doctor
Photographer
Pilot
Police Officer
Lawyer
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Artista

Driver

Motorista

Padeiro

Firefighter

Bombeiro

Cozinheiro
Caixa

Flight Attendant
Hairdresser

Comissário de bordo
Cabeleireiro

Dentista

Mechanic

Médico

Pharmacist

Farmacêutico

Fotógrafo

Salesperson

Vendedor

Piloto

Secretary

Secretária

Policial

Teacher

Professor

Advogado

Travel agent

Mecânico

Agente de viagem

Inglês Técnico

Assim como em português, em inglês algumas profissões apresentam uma palavra específica para o sexo masculino e outra para o sexo feminino. Observe:
Actor

Ator

Actress

Atriz

Waiter

Garçom

Waitress

Garçonete

1.2.3 Simple present (presente)
Em inglês, usamos o tempo presente (simple present) para nos expressar
falando de atividades que acontecem no presente. Veja os exemplos com o
verbo to speak (falar). Observe que para formular uma pergunta é necessário utilizar uma partícula (do ou does). Estas palavras não tem tradução,
apenas auxilia na construção das frases interrogativas e negativas. Veja também no Quadro 1.3 que ela muda conforme o pronome.
Quadro 1.3: Simple present
SIMPLE PRESENT
I
You
We

Afirmativa: I speak English. / He speaks Korean.
speak

They

Interrogativa: Do you speak Portuguese?
Does he speak Chinese?

He
She

Negativa: I do not (don’t) speak Arabic.
He does not (doesn’t) speak French.

speaks

It

Respostas Curtas: Yes, I do. / No, he does not (doesn’t).
Formas Abreviadas: do not = don’t
does not = doesn’t

Na sua língua materna também se usam auxiliares para formar perguntas?

Lembre-se: Observe que no presente a única forma diferente é a
3ª pessoa do singular. Nesta pessoa, acrescenta-se –s ao verbo na
forma afirmativa (speak – speaks); em verbos terminados em o, ch,
sh, x, ss acrescenta-se –es (go – goes); verbos terminados em y precedido de consoante perdem o y e recebem
–ies. (carry – carries).
Seguindo a regra, o auxiliar do transforma-se em does.
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Com o verbo no simple present, você pode perguntar onde uma pessoa
mora - “Where do you live?” (Onde você mora?) ; ou quais idiomas são
falados em seu país de origem – “What languages do you speak in your
country?” (Quais são as línguas faladas em seu país?).
Observe o diálogo a seguir e faça a leitura. Troque a posição no diálogo com
o seu colega de estudo para praticar as frases diferentes.
Álvaro:
Débora:
Álvaro:
Débora:
Àlvaro:
Débora:
Álvaro:
Débora:
Álvaro:
Débora:
Álvaro:
Débora:

Hi. I’m Álvaro.
Hello, Álvaro. I’m Débora.
Where do you live?
I live in Brazil. How about you?
I live in Argentina. Do you speak Spanish?
Yes, I do. And you, do you speak Portuguese?
No, I don’t. Do you speak other languages?
Yes, I do. I can speak Japanese too.
And what do you do?
I’m a travel agent. And you?
Oh, I’m a salesman. Well, I have to go now. Bye.
See you.

Você percebeu a presença do verbo “CAN” no diálogo. Ele indica uma habilidade. Nesse contexto, o de falar outros idiomas. Ao
utilizá-lo, é importante saber que ele é igual para todas as pessoas
(I can, you can, he/she/it can, we can, they can).

Exercícios
Após ter lido as explicações, responda às questões abaixo para verificar se
entendeu o conteúdo. Depois, confira suas respostas no final da aula.
1. Preencha os espaços com “a” ou “an”:

a. ___ actress
b. ___ secretary
c. ___ doctor
d. ___ waiter
e. ___ artist
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f. ___ mechanic
g. ___ actor
h. ___ pilot
i. ___ flight attendant
j. ___ teacher

Inglês Técnico

2. Selecione cinco países listados no tópico 1.3 e pesquise na internet os
principais pontos turísticos e alguns traços culturais de suas sociedades
(festividades; culinária; costumes). Escreva uma redação sobre o que mais
lhe chamou a atenção em cada um deles.

1.3 Information (informação)
1.3.1 I don’t understand...(eu não entendo)
Às vezes, quando conversamos em uma língua estrangeira, sentimos dificuldades para entender determinadas informações. Se a pessoa estiver falando
muito rápido, peça a ela que fale mais devagar, dizendo: “Can you speak
more slowly, please?” (você poderia falar mais devagar, por favor? Se,
porventura, você não entender o que ela está dizendo, peça desculpas, diga
que não entendeu – “I’m sorry, I don’t understand” (desculpe, eu não
entendo) – e pergunte a ela gentilmente, se pode repetir o que disse – “Can
you repeat that please?” (você pode repetir, por favor?)
Para ouvir a pronúncia de cada letra do alfabeto em inglês vá ao site:
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/ngfl-flash/alphabet-eng/
alphabet.htm
Outra situação com a qual você pode se deparar é ouvir uma palavra que não
sabe como é escrita. Nesse caso, peça à outra pessoa que a soletre para que você
a entenda, ou possa escrevê-la – “How do you spell...? (Como se soletra...)”.
Exemplo:
A:
B:
A:
B:

Mídias
integradas

What’s your name?
My name is Andrea Bonnicci.
How do you spell “Bonnicci”?
B-O-N-N-I-C-C-I.

Assista a um vídeo com a
pronúncia do alfabeto em
inglês: http://verdeamarelo.
ning.com/video/video/
show?id=1040692%3A
Video%3A11702

Para saber como se diz uma palavra em inglês você pode perguntar: “How
do you say turista in english? (como se diz turista em inglês?)” (aqui
o exemplo é turista). A outra pessoa poderá responder: “We say tourist”
(dizemos tourist). Caso você tenha dúvida quanto ao significado de uma
palavra em inglês (na frase a seguir a palavra é bagagem), faça a seguinte
pergunta: “What does luggage mean?”(o que significa luggage?). Para
responder sua pergunta, a outra pessoa poderá usar a expressão: “It means...(significa)” e aí dizer o que a palavra significa.
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Por fim, há ainda outra expressão que pode lhe ser útil. Quando você quiser
saber como se pronuncia uma determinada palavra, pergunte: “How do
you pronounce luggage?” (Como você pronuncia luggage?) – No lugar de
‘luggage’ você pode usar qualquer palavra cuja pronúncia você deseja saber.

1.3.2 Objects (objetos)
Há objetos que usamos com frequência em nosso dia a dia. Veja como se diz
alguns deles em inglês:
Backpack

Mochila

Newspaper

Jornal

Book

Livro

Notebook

Caderno

Camera

Máq. fotográfica

Passport

Passaporte

Cell phone

Celular

Pen

Caneta

Chair

Cadeira

Purse

Bolsa

Comb

Pente

Sunglasses

Óculos de sol

Credit Card

Cartão de crédito

Umbrella

Guarda-chuva

Hairbrush

Escova de cabelo

Wallet

Carteira

Keys

Chaves

Watch

Relógio

Para indicar esses objetos você usará os demonstrative pronouns (pronomes demonstrativos) – this, that, these e those. De acordo com sua posição
em relação ao objeto apontado você usará certo pronome (near → perto –
this e these; ou far → longe – that e those). Observe:
Singular

Plural

This

Este / Esta / Isto

These

Estes / Estas

That

Esse / Essa / Isso
Aquele/Aquela/Aquilo

Those

Esses / Essas ou
Aqueles/Aquelas

Veja alguns exemplos:
What is this?

O que é isto?

Is that your cell phone?
Yes, it’s mine.

Aquele celular é seu?
Sim, é meu.

Are those your books?
No, they aren’t mine.

Aqueles livros são seus?
Não, não são meus.

What are these?
These are my keys.

Que coisas são estas?
Estas são minhas chaves.

Nos exemplos apresentados há dois tipos de pronomes que são usados para
representar posse. São eles: possessive pronouns e possessive adjectives – Pronomes possessivos e adjetivos possessivos.
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Possessive adjectives

Possessive
pronouns

Em Português

My

Mine

Meu / Minha

Your

Yours

Seu / Sua

His

His

Dele

Her

Hers

Dela

Its

Its

Dele / Dela

Our

Ours

Nosso / Nossa

Your

Yours

Seus / Suas

Their

Theirs

Deles / Delas

Mídias
integradas

Os pronomes possessivos são usados quando você não quer repetir um objeto já citado anteriormente, ou que esteja subentendido na conversa. Na frase: “That book is mine” → “Aquele livro é meu”, usamos mine para não
repetir a palavra book (Aquele livro é meu livro). Já os adjetivos possessivos
são usados como adjetivos; portanto, sempre virão antes do objeto possuído
– “This is my book” → “Esse é meu livro”.

Assista aos vídeos do Real
English Lesson 02 sobre
introductions e outros
tópicos deste capítulo
no endereço eletrônico:
http://www.real-english.
com/reo/2/unit2.html.
Depois, tente responder
aos exercícios propostos
clicando nos links do fim
da página deste mesmo
endereço.

Para ver outra explicação, visite: http://pt.wikibooks.org/wiki/English:_
possessive_pronouns

Resumo
Nesta aula você aprendeu tópicos essenciais para a prática da Língua Inglesa
como o uso do verbo “To Be”, vocabulário sobre países e nacionalidades e
teve também a oportunidade de exercitar o uso comunicativo destes itens
em diálogos simples e práticos. Vamos continuar abordando mais um pouco
deste conteúdo elementar na próxima aula.

Avaliação
A seguir você encontrará algumas atividades a realizar. Suas respostas devem
ser registradas em um arquivo que, posteriormente, será postado no AVEA
para que possa ser avaliado. Registre suas respostas indicando a qual aula,
atividade e item elas se referem (ex.: neste caso específico, seu arquivo deveria conter “Aula 1, Itens 1.a = _______ ; 1.b = ______ ; 1.c = _______ ; 1.d
= _______ ; 1.e = ________ ; 2.a = _____________ ; 2.b = _______________
; ... ; 5.a = _________ e _______ ; 5.b = _________ e _________ ; 5.c =
_________ )” Proceda da mesma maneira nas atividades de avaliação das
demais aulas.
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1. Substitua as palavras sublinhadas pelo pronome adequado:
a) John is from Brazil.
_____ is from Brazil.
b) I would like to introduce you Jacqueline.
I would like to introduce you _____.
c) Carlos and I are from Canada.
_____ are from Canada.
d) Laura and Lucia are from Argentina.
_____ are from Argentina.
e) Have you met Daniel?
Have you met _____?
6. Complete as sentenças com a nacionalidade correta:
a) James is from the United States. He is ________________.
b) Alice is from France. She is _________________.
c) Nakamura is from Japan. He is _________________.
d) I am from Spain. I’m _________________.
e) They are from Bolivia. They are _________________.
7. Que expressões você usa nas situações abaixo?
a) Para dizer que não entendeu:
________________________________________________
b) Para pedir que a outra pessoa soletre o nome “Schmidt”:
________________________________________________
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c) Para perguntar como se diz “metrô” em inglês:
________________________________________________
d) Para perguntar o que significa “departure”:
________________________________________________
5. Utilize o pronome demonstrativo adequado.
a)

“_____ are my keys”

b)

c)

“______ is my pen”

“______ are her sunglasses”

6. Complete com o pronome ou adjetivo possessivo adequado:
a) _____ wallet is here, but where is ______?
A carteira dele está aqui, mas onde está a minha?
b) This is _____ backpack. Those are _____.
Essa é a mochila dela. Aquelas são deles.
c) I need to see _____ passport.
Eu preciso ver seu passaporte.
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Aula 2 – Traveling

Objetivos da aula
Identificar vocábulos e expressões utilizados para se comunicar em
viagens internacionais;
Conhecer os numerais ordinais e cardinais;
Identificar expressões de tempo como horas, dias da semana e
meses do ano;
Conhecer a forma verbal gerúndio (Present Continuous).

2.1 Travel by plane (Viajando de avião)
Ao fazer uma viagem de avião para o exterior, você ouvirá e precisará saber
algumas expressões que são constantemente utilizadas nesse contexto. Observe o Quadro 2.1.

Aula 2 - Traveling

25

e-Tec Brasil

Quadro 2.1: Expressões e vocabulário de viagem
USEFUL EXPRESSIONS AND VOCABULARY
Airline

Companhia aérea;

Flight Ticket

Passagem aérea;

Airline Counter

Balcão da companhia
aérea;

Gate

Portão;

Airport

Aeroporto;

Go through Customs

Passar pela alfândega;

Air Ticket / Airplane
Ticket

Passagem aérea;

Heavy

Pesado;

Arrival

Chegada;

Here you are

Aqui está (quando se
mostra o passaporte);

Accompanied
Baggage
Declaration

Documento de declaração
de bagagem

Hotel Reservation

Reserva de hotel;

Baggage / Luggage

Bagagem;

Immigration Control

Controle de imigração;

Baggage Claim Area

Área de recebimento de
bagagem;

Immigration Officer

Fiscal de Imigração;

Baggage Ticket

Bilhete de bagagem;

Land

Aterrisar;

Boarding Pass / Card

Cartão de embarque;

Light

Leve;

Briefcase

Pasta;

Lockers

Armários com chave para
guardar malas temporariamente;

Carry-on Bag / Hand
Baggage

Bagagem de mão;

Lost Baggage

Bagagem extraviada;

Cart

Carrinho para pôr a bagagem, ou de compras;

On time

Na hora;

Check in

Despachar a babagem
e receber o cartão de
embarque;

One-way Ticket

Passagem de ida;

Cockpit

Cabine do piloto;

Passport Control

Controle de passaporte;

Connection

Conexão;

Pay Excess Baggage

Pagar excesso de
bagagem;

Conveyor Belt

Esteira de bagagem;

Rest Room

Banheiro;

Crew

Tripulação;

Round-trip Ticket

Passagem de ida e volta;

Customs

Alfândega;

Suitcase

Mala;

Customs Declaration

Declaração alfandegária;

Take off

Decolar;

Customs officer

Fiscal da Receita Federal;

Travel Agency

Agência de viagem;

Delayed

Atrasado;

Vaccination

Vacinação;

Departure

Partida;

Visa

Visto de entrada.

Flight Reservation

Reserva de voo;

Fonte: http://www.sk.com.br/sk-travl.html
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Para conhecer mais expressões e vocabulário, veja o site:
http://www.sk.com.br/sk-travl.html

Exemplo de conversa na alfândega:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

How many suitcases do you have?
Just these two.
Could you please open them?
Sure.
Any other baggage?
Only this hand baggage.

2.2 Means of transportation
(Meios de transporte)
Ao sair do aeroporto, você precisará perguntar e responder a respeito de
como se locomover na cidade e como chegar a diferentes lugares. Observe
com atenção para aprender o nome de alguns meios de transporte:
Airplane

Avião;

Bus

Ônibus;

Cab / Taxi

Taxi;

Car

Carro;

Shuttle Bus

Ônibus que circula entre diferentes terminais nos grandes aeroportos;

Subway

Metrô (nos Estados Unidos);

Tube / Underground

Metrô (na Grã-Bretanha)

Train

Trem

Para pedir informações de como chegar a determinado local, você usa a
expressão “How can I get to...?”. Você também pode perguntar quanto
tempo leva para chegar a esse local, usando a expressão “How long does
it take?”. A pessoa poderá lhe dar essa informação em minutos, horas, dias
ou semanas – minutes, hours, days or weeks.
Observe o diálogo a seguir:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

How can I get to the train station?
You can go by bus, or you can take a cab.
How long does it take?
It takes an hour by taxi and 2 hours by bus.
Thank you.
You’re Welcome.

Aula 2 - Traveling

27

e-Tec Brasil

Para falar de tempo (horas, minutos, etc.) é necessário que você conheça alguns numerais em inglês. Veja a seguir alguns numerais cardinais e ordinais.

2.3 Numbers (Números)
Os números cardinais podem lhe ser úteis para perguntar ou informar horas,
o número de seu aposento num hotel, o número de uma residência num
endereço, valores, etc. Já os ordinais, como o nome sugere, indicam uma
ordem a ser seguida – quando você recebe instruções, por exemplo, usam-se
os números ordinais (Quadro 2.2).
Quadro 2.2: Números cardinais e ordinais
Cardinal Numbers

Ordinal Numbers

1 one

1st first

2 two

2nd second

3 three

3rd third

4 four

4th fourth

5 five

5th fifth

6 six

9th ninth

7 seven

10th tenth

8 eight

11th eleventh

9 nine

12th twelfth

10 ten

13th thirteenth

11 eleven

19th nineteenth

12 twelve

20th twentieth

13 thirteen

21st twenty-first

14 fourteen

22nd twenty-second

15 fifteen

23rd twenty-third

16 sixteen

30th thirtieth

17 seventeen

40th fortieth

18 eighteen

90th ninetieth

19 nineteen
Fonte: www.geocities.com/englishlane/Ordinal_Numbers.html

Para obter mais dicas sobre os números ordinais, vá ao site:
http://www.geocities.com/englishlane/Ordinal_Numbers.html
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Em inglês, usamos a vírgula para indicar milhar e milhões.
Ex.: 2 mil = 2,000. E em português? O que se usa?

2.4 Hours (Horas)
Há duas expressões comuns para perguntar horas em inglês. A mais comum delas é: “What time is it?” (Que horas são?). Mas você também
pode ouvir: “What’s the time?”.
Para mais dicas sobre como dizer as horas em inglês, vá ao site:
http://www.mundovestibular.com.br/articles/3172/1/COMO-SEDIZEM-AS-HORAS-EM-INGLES/Paacutegina1.html

Lembre-se: Em inglês, a.m. (ante meridiem) é usado para horas
antes do meio-dia e p.m. (post meridiem), para horas após o meiodia. A expressão o’clock é usada para horas exatas (São 15h – It’s
3 o’clock p.m.).

Outras expressões de tempo que servem de referência e que você pode usar
além de horas são: os dias da semana, os meses do ano, anos, datas e estações do ano (Quadro 2.3).
Quadro 2.3: Dias da semana e meses do ano
Days of the Week

Months of the Year

Sunday

January

July

Monday

February

August

Tuesday

March

September

Wednesday

April

October

Thursday

May

November

Friday

June

December

Saturday
Fonte: http://educacao.uol.com.br/ingles/ult1691u30.jhtm

Lembre-se: Usa-se a preposição in com meses do ano (in July);
on com dias da semana (on Friday) e at com horas (at 7:00 a.m.).
Cuidado ao dizer as datas. A ordem em inglês é mês, dia e ano e a
preposição usada é on (on December 25th, 2008).
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Exercícios
1. Elabore uma lista com os principais programas de TV que você costuma
assistir durante a semana. Inclua informações como dia da semana e
hora escritas em inglês, como foi visto. Depois, apresente sua lista oralmente a outro(s) colega(s). Se possível, compare suas listas.
2. Agora elabore uma segunda lista constando as datas comemorativas do
seu país. Utilize o formato em inglês apresentado acima. Novamente,
compare sua lista com a de outro(s) colega(s).
Observe o diálogo a seguir e pratique com um colega:
Buying an Air Ticket (Comprando uma passagem aérea).
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

When is the next flight to Canada?
It’s on Sunday and the departure is at 6:45 p.m.
How long does it take from New York to Toronto?
It usually takes 1 hour and 55 minutes.
What time does it arrive?
At 8:40 p.m.
One more question. How often do you offer this flight?
We always offer it on Mondays, Tuesdays and Sundays.
Para consultar mais dicas sobre como utilizar os advérbios de
frequência em inglês, vá ao site: http://www.algosobre.com.br/
ingles/adverbs-adverbs-of-frequency.html

Lembre-se: Quando você quer perguntar com que frequência algo
acontece, pergunte “How often...?”. (Com que frequência?) Para
responder, utilize advérbios de frequência – always, normally,
usually, frequently, often, sometimes, rarely and never. Ex.:
How often do you speak English? Sometimes (Com que frequência
você fala inglês? Às vezes)
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2.5 Prices (Preços e valores)
Para perguntar preços ou valores, você pode dizer: “How much...?” (Quanto custa?). Você pode ouvir respostas do tipo: “It costs...” (Custa...) ou “It’s
only...” (É apenas...). Para fazer comentários sobre os valores, você pode
dizer que algo é barato – “It’s cheap” – ou que é caro – “It’s expensive”.
Observe o diálogo a seguir e pratique com um colega:
Taking a cab (Pegando um táxi).
A:
C:
A:
C:
A:
C:

Are you free?
Yes, I am.
Please, take me to the train station.
Sure.
How much is it?
It costs $50.

Mídias
integradas

Lembre-se: O artigo definido em inglês é um só – the – e é invariável, ou seja, não tem forma específica de gênero (feminino
ou masculino) e nem de número (singular ou plural). Equivale aos
artigos da Língua Portuguesa o, a, os, as.

2.6 Weather (Clima/Tempo)
Quando nos preparamos para viajar, geralmente procuramos nos informar
a respeito do clima da cidade, estado ou país para onde vamos. Para perguntar como está o tempo agora, diga: “What’s the weather like...?”.
Possivelmente, você ouvirá: “It’s sunny”; “It’s cloudy”; “It’s snowing”.
Como neste último exemplo, você usará bastante o Present Continuous
(gerúndio) para indicar que está nevando ou chovendo (It’s raining). Você
também poderá perguntar “How’s the weather?” se você estiver querendo saber como está o tempo em relação à temperatura (hot [quente]; cold
[frio]; warm [temperado]).

Assista aos vídeos do Real
English Lesson 12 sobre
weather no endereço
eletrônico: http://www.realenglish.com/reo/12/unit12.
html
Depois, tente responder
aos exercícios propostos
clicando no botão
“Exercises 1”, na parte
superior da página deste
mesmo endereço.

Para ver mais palavras e formas de uso do tempo e do clima em
inglês, visite: http://www.languageguide.org/english/grammar/br/
part3/weather.jsp
Nós também usamos o Present Continuous para indicar que estamos fazendo
algo neste momento. No Quadro 2.4 usamos o verbo to speak (falar).
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Mídias
integradas

Quadro 2.4: Present continuous tense

Assista a uma conversa
sobre travel no video Learn
English 72 no endereço
eletrônico: http://www.
youtube.com/watch?v=XKu
Z4gxxwDk&feature=related

I

am

speaking

Afirmativa: I am speaking. / It is raining.

You

are

speaking

Negativa: I’m not speaking. / It isn’t raining.

He

is

speaking

Interrogativa: Are you speaking?

She

is

speaking

Is it raining?

It

is

raining

Respostas curtas: Yes, I am.

We

are

speaking

No, it isn’t.

You

are

speaking

Formas abreviadas: I am not = I’m not

They

are

speaking

is not = isn’t / are not = aren’t

Fonte: http://educacao.uol.com.br/ingles/ult1691u30.jht

2.7 Adjectives (Adjetivos)
Você também pode dar sua opinião a respeito dos lugares que visitará.
Alguns dos adjetivos que você pode usar para emitir a sua opinião são:
beautiful (bonito [a]), large (grande), small (pequeno [a]), clean (limpo
[a]), dirty (sujo [a]).
Lembre-se: Em inglês, os adjetivos são invariáveis. Não variam em
número e nem em gênero. Além disso, eles sempre são usados
antes do substantivo a que se referem. Exemplo: São Paulo is a
large city. → São Paulo é uma cidade grande.

Resumo
Nesta aula você viu itens que, apesar de parecerem simples, são de grande
importância para o desenvolvimento linguístico do profissional. Informar as
horas e datas de eventos e tipos de transporte adequado para um determinado local é essencial para o atendimento satisfatório de um cliente estrangeiro. Nas aulas seguintes, você verá a aplicação dos tópicos elementares
estudados até aqui em situações reais.
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Avaliação
1. Faça a correspondência das perguntas com as respostas corretas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

What time does the flight leave?
Can I see your passport?
How often do you travel?
What’s the weather like in NY?
How much is it?
What’s your favorite season?
When is the next flight to the USA?
What do you think of the city?
How long does it take to downtown?
Is it snowing in Canada?

a. It’s summer.
b. It’s a beautiful city.
c. It’s sunny and clear.
d. Yes, it is.
e. It takes 20 minutes.
f. It’s on Monday.
g. It leaves at 4 a.m.
h. I always travel.
i. It’s only $10.
j. Here you are.

2. Complete o texto com as palavras adequadas:
board / excess baggage / immigration officer / departure lounge /passengers
/ hand luggage / check in / announcement / cart / departure gate / take off
/ check / departure board / captain / runway / security check / conveyor belt
/ passport
At the Airport
When travelling by air you have to get to the airport early in order to _________1
about an hour before your flight. If you have a lot of luggage, you can put it
on a ________2 and push it to the _________3, where someone will ________4
your ticket and weigh your luggage. If you have _______________5, it can be
expensive. Your heavy luggage is put on a ___________6 and carried away.
A light bag is classed as ___________7 and you can take it with you on
the plane. An ________8 looks at your ____________9 and a security guard
checks your hand luggage before you go into the ______________10 to wait
till your flight is called. Then you see on the _______________11 or hear an
_____________12 that you must _________13 your plane. You go through the
check-in-desk, then there is sometimes a ___________14 before you actually
enter the plane. When all the _____________15 are on board, and when the
_________16 and his crew are ready in the cockpit, the plane begins to taxi
to the end of ____________17. Finally, permission is received from the control
tower and the plane moves faster in order to _________18.
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Aula 3 – At the Hotel

Objetivos da aula
Identificar expressões utilizadas para se comunicar em um hotel
internacional;
Conhecer as preposições de lugar;
Identificar os tipos de serviços mais comuns num hotel;
Revisar os numerais ordinais;
Conhecer os quantificadores.

3.1 Checking a Reservation (Verificação
da reserva)
Observe o diálogo abaixo. A que situação ele remete? Em seguida, leia o
diálogo.
Receptionist: Good morning, Sir. May I help you?
Guest: Good morning. I would like to check a reservation for
Mr. Hong, John Hong, please.
Receptionist: May I have your ID, please?
Guest: Here it is.
Receptionist: Thank you. Wait a moment, please. Oh, here it is! Mr.
John Hong, single room, 3rd floor, room 303.
Guest: That’s right!
Receptionist: Here is your ID and your key. Anything else, Sir?
Guest No, thanks.
Receptionist You are welcome, Sir. Have a nice stay in our hotel.
Nota. “You are welcome” é a resposta formal mais comum para
“Thank you” (Obrigado), mas também pode ser utilizada a expressão “It is a pleasure” (É um prazer.). As expressões “That’s ok” ou
“Not at all” são respostas mais informais para a mesma situação.

Aula 3 - At the Hotel

35

e-Tec Brasil

Exercícios
1. Observe a conversa a seguir. Complete as lacunas baseando-se no diálogo do item 3.1.
Mr. Cobretti:
Receptionist:
Mr. Cobretti:
Receptionist:
Mr. Cobretti:
Receptionist:
Mr. Cobretti:
Receptionist:
Mr. Cobretti:
Receptionist:

Good morning.
Good morning, Sir._____________________1?
I want _________________________2, please.
Sure. May I have your ____________3?
It’s here.
Thanks. Hum, Mr. Mario Cobretti, you have a reservation
for a double room, ___________________4. Is it correct?
Yes, it is.
So, here is your document and key. _____________5?
No, that’s ok. Thank you.
It’s a pleasure, Sir. ___________________6.
have a nice stayb

anything elsea
how can I help youc

on the 7th floor, room 712d

to check a reservation, pleasee

passportf

3.1.1 Números ordinais
Mídias
integradas

Conheça os numerais ordinais conforme apresentados no Quadro 3.1.
Quadro 3.1: Números ordinais

Assista aos vídeos do Real
English Lesson 08a e 08b
sobre números cardinais
e ordinais nos endereços
eletrônicos
http://www.real-english.
com/reo/8/unit8.html
Depois, tente responder
os exercícios propostos,
clicando no botão exercise 1
na parte superior da página.

Ordem

Escrita por extenso

st

1

First

22

nd

2

Escrita por extenso
Twenty-second

Second

23

Third

24th

4th

Fourth

25th

Twenty-fifth

5th

Fifth

26th

Twenty-sixth

6th

Sixth

27th

Twenty-seventh

7

rd

Twenty-third
Twenty-fourth

Seventh

28

Twenty-eighth

8th

Eighth

29th

Twenty-ninth

9

Ninth

30

Thirtieth*

th

th

th

10

Tenth

40

Fortieth*

11th

Eleventh

50th

Fiftieth *

th

12

Twelfth

60

Sixtieth*

13

th

Thirteenth

70

th
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14th

Fourteenth

80th

15

th

Fifteenth

90

Ninetieth*

16th

Sixteenth

100th

One hundredth

17th

Seventeenth

150th

One hundred fiftieth

18

th

Eighteenth

200

19th

Nineteenth

300th

20th

Twentieth*

1,000th

One thousandth

21

Twenty-first

34,000

Thirty-four hundredth

st

Eightieth*

th

Two hundredth

th

Three hundredth

th

Fonte: www.geocities.com/englishlane/Ordinal_Numbers.html

Observação: A maioria dos numerais ordinais em inglês ocorre pela
adição do dígrafo “th” ao final do número - Note a variação nos
números marcados por asterisco (*) – e a mudança para “ie” nas
dezenas (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90). Note também as terminações dos três primeiros numerais ordinais. São as duas últimas letras
da palavra que acompanha o número.

3.2 Hotel Facilities (Instalações do hotel)
Observe na Figura 3.1 os ambientes de um hotel.

Restaurant

Double Room

Parking Lot

Reception Desk

Restroom

Lobby

Fonte: http://www.hotelhappystar.com

Elevators

Swimming Pool

Figura 3.1: Dependências de um hotel
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3.2.1 Prepositions of place (preposições de lugar)
Estas preposições são usadas para indicar a localização de algo. Pode ser um
simples objeto ou até mesmo o endereço de um shopping.
IN: in bed – in the hospital – in a car – in a taxi – in a shop – in the city – in
the lobby.
Ex.: The car is in the garage. – O carro está na garagem.
We have a swimming pool in our room. – Temos uma piscina em nosso
quarto.
ON: on the first floor – on the bus – on the airplane – on the bicycle.
Ex.: The restaurant is on the 5th floor. – O restaurante fica no 5º andar.
I think I left my key on the bed. – Acho que deixei minha chave sobre a
cama.
AT: at the station – at a concert – at home – at the door – at the bus stop.

Mídias
integradas
Experimente esse excelente
jogo virtual sobre
preposições:

Ex.: You can find information at the reception desk. – Você pode obter informação na recepção.
The guests are waiting at the bus station – Os hóspedes aguardam na
estação de ônibus.

http://www.marks-englishschool.com/games/b_
prepmed.html

Outros tipos de preposição

In front of:
Beside:
Behind:
Between:
Across from:
Next to:

Em frente (a)
Ao lado
Atrás
Entre dois objetos ou
duas pessoas
Através (Do outro lado)
Próximo (de)

Exercícios
1. Juntamente com um colega, elabore um mapa simples para uma cidade
que contenha estabelecimentos diversos como drogaria, supermercado,
prefeitura e açougue distribuídos em várias ruas. Pergunte ao colega,
que deve responder utilizando as expressões usadas, como chegar a um
destes locais. Alterne os papéis.
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3.2.2 Expressões utilizadas com direções
1. Straight ahead: Utilize esta expressão para indicar que a outra pessoa
deve ir em frente ou seguir reto.
2. It’s to your right / left: Utilizada quando se quer dizer que algo ou
algum lugar fica à direita ou à esquerda de quem pergunta.
3. Upstairs / downstars: quando se referindo a andares próximos (acima
ou abaixo) do qual você está.

3.2.3 Perguntando sobre lugares
Existem várias maneiras diferentes de perguntar sobre lugares em inglês.
Veja a seguir algumas das mais usadas:
1. Where is the (Nome do local)? – é a mais comum. Significa “onde
fica a/o...”.
2. I’m looking for the (Nome do local). – essa afirmação normalmente
vem acompanhada da pergunta “Can / could you help me?” (Você
pode me ajudar?) em casos formais.
3. Where can I find the (Nome do local)? – muito parecido com a
primeira, esta significa “Onde posso encontrar um/uma (Nome do local)?”.

3.3 Hotel service (serviço de hotel)
Um bom hotel sempre oferece variados tipos de serviços. Alguns são imprescindíveis, como a lavanderia e o serviço de quarto; outros podem ser um
atrativo a mais, como atendimento estético no quarto do hóspede. Independentemente do tipo de serviço, saber como indicá-lo e informar o valor do
serviço conta muito para um atendimento de qualidade.
Serviços mais comuns

Room service

Serviço de quarto

Baggage storage

Armazenamento de bagagem

Laundry service

Lavanderia

Spa / Fitness room

SPA/Sala de exercício

Local area transport

Transporte local
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Leia o diálogo que segue:

Mídias
integradas
Lembre-se que nem todo
mundo que fala inglês é um
falante nativo. Veja como
isso poder ser um problema
neste divertido vídeo:
http://www.youtube.com/
watch?v=kQkhqu7GanM

Mídias
integradas
O filme Esqueceram de
mim 2 possui boas cenas
de serviços de hotel. Outro
bom exemplo de filme
que retrata o dia a dia de
um hotel é Encontro em
Manhattan com a atriz
Jennifer Lopez.

Receptionist: Reception desk, good evening. How can I help you?
Guest: Good evening. This is from room 406. Is there any laundry service here?
Receptionist: Yes. I have, Sir. It is opened from 9 o’clock a.m. to 9
o’clock p.m.
Guest: Good. I have some clothes to be washed. How much is
the service?
Receptionist: It’s R$ 49,00 per bundle, Sir.
Guest: It is a little expensive, isn’t it? That’s OK. Could you ask
somebody to pick them up for me?
Receptionist: I’m sending someone right away. She’ll be there in a few
minutes, Sir.
Guest: Thank you very much.
Receptionist: You are welcome.

3.3.1 Quantificadores
Observe as sentenças:
• Is there any laundry service here?
• I have some clothes to be washed.
• It is a little expensive, isn’t it?
• The person responsible for the laundry will be at your door in a few
minutes, Sir.
As palavras some, any, a little, a few que antecedem os substantivos, são
quantificadores. Eles são utilizados principalmente quando não se quer ou
não se pode determinar a quantidade real de algo. Vejamos os quantificadores usados no último diálogo:
ANY – Algum/alguns/nenhum. Usado em perguntas ou negação.
Ex.: Is there any laudry service here? – Há algum serviço de lavanderia aqui?
Sorry, Sir. We don’t have any laundry service in our hotel – Lamento
senhor, mas não temos nenhum serviço de lavanderia em nosso hotel.
Obs.: Any pode ser substituído por no nas negações.
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Ex.: We have NO laundry service in our hotel.
SOME – Algum/alguns. Usado em afirmações e perguntas (quando se oferece algo).
Ex.: I have some clothes to be washed. – Eu tenho algumas roupas para lavar.
Would you like some coffee? – Gostaria de café?
A LITTLE – Um pouco (pouca quantidade). Usado com substantivos incontáveis.
Ex.: A little salt in this soup would be nice. – Um pouco de sal nesta sopa
seria bom.
A FEW – Um pouco/alguns (pouca quantidade). Usado com substantivos
contáveis.
Ex.: There are a few guests in the restaurant. – Há alguns (poucos) hóspedes no restaurante.

Exercícios
1. Preencha os espaços em branco com: some; any.
a) Good afternoon. Is there ________ bus stop around here?
b) I need to buy ________ snacks. Do you have ________ snack bar here?
c) The guest doesn’t need ________ towels.
d) I’m thirsty. Can I have ________ water, please?

3.3.2 Perguntando e informando sobre preços.
A seguir algumas expressões úteis:
a) How much is it? – É a expressão padrão. Significa “Quanto custa isso?”.
Há também a variante “How much is the _______?” quando se indica
claramente o objeto desejado. Ex.: How much is the taxi service? – Quanto custa o serviço de taxi?
b) It’s (Valor). – Resposta para a pergunta anterior, indicando o valor.
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c) Outras expressões comuns:
• Bill – conta. Ex.: Can I have the bill, please? – Posso ver a conta, por favor?
• Change – troco. Ex.: Here is your change. – Aqui está seu troco.
• Tip – gorjeta.
• Fine – multa. Ex.: You have to pay US$ 50.00 fine for breaking the furniture. – Você tem que pagar US$ 50.00 de multa por danificar a mobília.
• Tax – taxa. Ex.: You pay the tax of US$ 10.00 for collect calls. – Você
paga a taxa de US$ 10,00 por ligações a cobrar.
• Cheap / expensive – Barato / caro. Ex.: This tax is expensive – Esta taxa está cara.

Exercício
1. Preencha as palavras do jogo com o vocabulário estudado acima e complete as sentenças.

1
E
X
2
5

3

P
E
N
S

4

6

I
V

7

E

8
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Vertical
1. US$ 49.99 each cupuaçu candy? No, it is too expensive!
2. The soft drink is US$ 5.00, you gave me US$ 10.00. Your ________________
is US$ 5.00, Sir.
3. Thank you. You can keep the US$ 5.00 as a _________________.
4. Good morning. I’m leaving the hotel. Can I have the _________________?
Horizontal
5. I like to buy things in Manaus. The souvenirs are very _________________.
6. There is a _________________ for extra services.
7. Did you lose the restaurant bill? The _________________ for losing the
bill is US$ 100.00.
8. I want to phone my family in Germany. How can I make a _______________?

Resumo
Nesta aula aplicamos parte do conhecimento adquirido nas duas aulas anteriores e vimos de modo panorâmico a rotina de serviços de um hotel. A partir
daqui a prática será fundamental para a consolidação dos itens estudados.
Sugerimos que você visite alguns hotéis de sua cidade e veja quais tipos de
serviços são oferecidos neles e compare com o que você aprendeu. Na aula
seguinte veremos mais particularmente um tipo de serviço oferecido em hotéis: o restaurante.

Avaliação
1. Você está na recepção do hotel e deve dar informações diversas aos hóspedes. Observe o mapa e complete os diálogos com a expressão correta.
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First Floor

Second Floor
Elevator

Restroom

Single
room 1

Single
room 2

Exchange
House

Single
room 3

Corridor
Lobby

Duty-Free
Shop

Reception

Swimming
Pool

Restaurant

Double
room 1

Double
room 2

Laundry

Main Entrance

Parking Lot

Elevator

Garage

a) Excuse me. Where is the restroom?
It is in front of the elevator, on the first floor.
b) I’m looking for the single room 2. Can you help me?
It is _________ the rooms 1 and 3, on the ______ floor.
c) Where is the laundry, please?
The laundry is ________ the restaurant.
d) Where can I find a swimming pool here?
The swimming pool is _________ the restaurant.
e) Where is the parking lot?
It is _____________ the hotel.
f) Where is the exchange house?
It is _________ the duty-free shop, at the lobby.
2. Complete com a few ou a little.
a) Last night I wrote ________ letters to my friends in Uatumã.
b) We have ________ time to finish the check-in.
c) ________ people came to watch the show.
d) It’s hot in here. ________ air would help.
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AULA 4 – At the restaurant

Objetivos da aula
Compreender as expressões comumente usadas em restaurantes;
Conhecer o vocabulário referente a alimentos e utensílios de cozinha;
Conhecer a diferença entre substantivos contáveis e não contáveis;
Compreender o uso dos verbos modais “may”, “would” e “could”.

4.1 Come This Way (Venha por aqui)
Richard:
Amy:
Richard:
Maitre:

This is the restaurant I told you about Amy.
Hum. It looks good. So, once we are here…
Let’s go in!
Good evening, Sirs. Welcome to Le Caron. How can I help
you?
Richard: Good evening. I would like a table for two at the non-smoking
area, please.
Maitre: Of course, Sir. Please, come this way.

4.1.1 Alimentos
Na Figura 4.1 você encontra um conjunto de alimentos.

Aula 4 - At the restaurant

45

e-Tec Brasil

Garlic

Onion

Potatoes

Tomato

Carrots

Oranges

Apple

Rice

Beans

Pasta

Fish

Meat

Pork

Chicken

Eggs

Figura 4.1: Nomes dos alimentos mais comuns

Existem tipos de alimentos cuja quantidade não é possível calcular
por unidades (bebidas, por exemplo), mas sim por diferentes tipos
de medida ou seus recipientes (não podemos contar água, mas
podemos contar sua quantidade em litros ou em copos). A esses
tipos de alimentos chamamos de substantivos incontáveis.
O Quadro 4.1 apresenta uma lista com alimentos incontáveis comuns e suas
medidas e/ou recipientes.
Quadro 4.1: Tabela de recipientes mais comuns
Alimentos

Recipiente

Exemplo

juice, beer

can

A can of beer - Uma lata de cerveja

milk, water

glass

A glass of water - Um copo d’água

coffee, tea

cup

A cup of tea - Uma xícara de chá.

wine, champagne

bottle

A bottle of wine - Uma garrafa de vinho

rice, pasta, beans

bowl

A bowl of rice- Uma tigela de arroz

milk, juice

carton

A carton of milk - Uma caixa de leite

bread, meat

slice

A slice of meat - Uma fatia de carne

Fonte: Dicionário Oxford Escolar
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Fonte: http://www.sxc.hu

Green pepper

Exercícios
Vamos acompanhar o casal em lua de mel Richard e Amy Dodson durante
um jantar no restaurante Le Caron, um dos mais sofisticados da cidade.

1. Escreva a palavra correspondente às figuras a seguir. Use o vocabulário
do Quadro 4.2 a seguir.
Quadro 4.2: Vocabulário sobre restaurantes
spoon

fork

knife

menu

waiter

flute

cook

chef

maitre

table

Fonte: Dicionário Oxford Escolar

a_________________
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d_________________

e________________

g________________

h_______________

f_________________

i_______________

j_______________

4.2 Ready to Order (Pronto para pedir)
4.2.1 Solicitações e sugestões
As expressões abaixo são usadas em ambientes onde solicitações e
sugestões ocorrem frequentemente.
I would like.../ I’d like... – Maneira mais formal de solicitar algo (Eu gostaria
de ...). Há a variação “I want...” (Eu quero...), menos formal. Para sugerir ou
oferecer algo, usa-se a expressão “Would you like...?”. A contração “I’d” é
utilizada somente durante a solicitação.
Ex.: Would you like any drink? – Gostaria de alguma bebida?
I would like a cup of coffee. – Eu gostaria de uma xícara de café.
Could I have...? – ao escolher algum item do cardápio, pode-se utilizar esta
expressão que equivale a perguntar pela escolha.
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Ex.: Could I have vegetable soup?
Uso do MAY – o verbo modal may equivale ao modal can. Ambos significam “poder” (no sentido de permissão), a diferença está na formalidade:
may é considerado mais formal, mas não há problema em usar can nas
mesmas situações.
Ex.: May I help you? – Posso ajudá-lo?
Can I help you? – Posso ajudá-lo?

Exercícios
Complete as sentenças com WOULD, COULD, MAY ou CAN:
a) Excuse me. _________ I sit here?
b) _________ I have a glass of water?
c) I ________like to order now.
d) ________ I suggest you a special dessert, Madam?

4.3 It is On Me! (Deixe comigo)
Waiter: Would you like anything else, Sir?
Richard: No, thanks. Could I have the bill?
Waiter: Sure, Sir. Will you pay cash or credit card?
Richard: Credit card. Here is my ID.
Waiter: One moment, Sir.
(Some time later – Algum tempo depois.)
Waiter: Here is your credit card and ID, Sir.
Richard: Thank you very much.
Waiter: You are always welcome, Sir.
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4.3.1 Pagando a conta
Muitas são as expressões que podem ser usadas quando se paga uma conta
no restaurante. A seguir algumas das mais recorrentes:
Can I have the bill, please? – Significa “Posso ver a conta, por favor?”
It’s on me! / It’s my treat! – Comum quando a refeição ocorre entre amigos e um se dispõe a pagar a conta, ambas significam “Eu pago!”. Caso a
mesa resolva dividir, pode-se usar o termo “Let’s share it!” (Vamos dividir!)
Cash or credit card? – Se for decidido por pagamento “Cash”, significa
que será em dinheiro. Caso a opção de pagamento seja “credit card”, então
é necessário, além do cartão, um documento de identificação (ID).
Keep the change! – Caso queira deixar o troco do pagamento para o garçom, pode usar esta expressão. O nome que se dá a gorjeta é “tip”.

Exercício
Tente criar um diálogo utilizando as expressões apresentadas acima. Caso
tenha dificuldades, solicite ajuda ao seu instrutor.

Resumo
As situações que vimos neste segmento são muito comuns em um restaurante, mas lembre-se que situações atípicas podem ocorrer a qualquer momento. Procure atualizar-se sempre quanto às expressões e procedimentos
que devem ser adotados nesse ambiente. Lembre-se que a aquisição de uma
língua estrangeira é um processo contínuo.
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1. Observe as figuras e escreva conforme o exemplo:

a) A bowl of ice-cream

b) _________Vodka

c) ________cappuccino

d) ________spaghetti

e) _______soft drink

f) _________chocolate

2. Utilizando o cardápio a seguir, complete o diálogo.

Le Caron
Entree
- Garlic Mushrooms
- Vegetable Soup
- Home Made Sausage
- French Potatoes
Main Course
- Filet Mignon in Garlic Sauce
-Trout Fillets
-Lamb Ribs
-Steak au poivre
-Seafood

Desserts
- Ice-Cream
- Chocolate Mousse
Dishes
- Mashed Potatoes
-Polenta
-Vegetable of the day
-Rice

Waiter: Are you ready to order now?
Richard: Yes. I would like ____________ , please.
Amy: Could I have ____________?
Waiter: And for your main course?
Richard: I’d like ____________.
Amy: ____________ for me, please.
Waiter: Any dessert?
Richard: ____________ and a bowl of ____________.
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Aula 5 – Going Places / Shopping

Objetivos da aula
Conhecer os principais nomes de lugares de uma cidade;
Compreender o uso das diferentes expressões relacionadas a direções, compras e meios de transporte.

5.1 Going places (Indo a lugares)
Observe atentamente o mapa na Figura 5.1.

Fonte: English File 1, p. 84

Figura 5.1: City Map
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a) Lugares para ir
Local

Local

Bus station

Estação de ônibus

Library

Biblioteca

Post Office

Correio

Museum

Museu

Supermarket

Supermercado

Restrooms

Banheiros

Parking Lot

Estacionamento

Church

Igreja

Restaurant

Restaurante

Town Hall

Prefeitura

Art gallery

Galeria de arte

Police Station

Delegacia

Bank

Banco

Snack bar

Lanchonete

Palace

Palácio

School

Escola

Cafe

Café

Garage

Garagem

Hospital

Hospital

Hotel

Hotel

Train Station

Estação de Trem

Gas Station

Posto de Gasolina

Gift Shop

Loja de presentes

Book Store

Livraria

Theater

Teatro

Cinema

Cinema

b) Meios de transporte
A seguir, os meios de transporte mais comuns. Observe que alguns nomes
são bem similares.
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Car

Carro/automóvel

Bus

Ônibus

Motorcycle

Motocicleta (Bicycle – Bicicleta)

Airplane

Avião

Ship

Navio

Ferry Boat

Balsa

Street Car

Bonde (Urbano)

Cab/taxi

Táxi

Inglês Técnico

Exercício
Quais os meios de transporte mais comuns de sua cidade? Qual você mais utiliza?
Encontre as palavras na tabela da esquerda e responda às questões à direita:
S
U
B
W
A
Y
O
C
C
X
F
A
T
W
F
V

Q
I
O
J
K
A
F
A
I
R
P
L
A
N
E
B

W
U
P
H
I
C
R
C
A
B
L
E
C
A
R
N

E
S
A
R
L
D
H
H
U
C
T
Q
I
R
R
T

R
H
S
G
M
E
Y
S
M
V
G
W
O
P
Y
Y

T
I
D
F
N
M
O
T
O
R
C
Y
C
L
E
X

Y
P
H
E
L
I
C
O
P
T
E
R
U
M
G
C

a) Meio de transporte muito comum em cidades como Nova
York:___________
b) É necessário usá-lo para chegar
a cidades como Manacapuru:
____________
c) O meio de transporte mais comum em Manaus._______
d) O mais famoso foi o Titanic:______________

Atenção: Perguntas e respostas sobre meios de transporte.
How can I get to the Palace Hotel? - Como posso chegar ao
Hotel Palace?
You can go by cab. – Você pode ir de taxi.
A preposição BY precede o meio de transporte com o qual a pessoa pode ir de um lugar ao outro.
Ex.: You can go to Japan by airplane.

5.1.1 Informando direções
Turistas podem solicitar diferentes informações. É muito importante saber
como direcioná-los da maneira correta para ajudá-los a voltar ao seu caminho.
Veja novamente o mapa do início desta aula e observe as situações abaixo
(Recorde as preposições e expressões estudadas na aula 4):
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a) Em frente ao supermercado:
- Could you tell me the way to the Palace Hotel? – Poderia me informar
o caminho para o Hotel Palace?
- Go straight to the Central Avenue, it’s across from the market. – Vá
direto pela Avenida Central, cruzando o Mercado.
b) Em frente à livraria:
- Could you tell me the way to the music shop?
- Go by the Central Avenue and turn right at the church. It is beside
the theater. – Vá pela avenida Central e vire à direita em frente à igreja. Fica
ao lado do teatro.
c) Em frente ao Central Hotel:
- Where is the post office? – Onde fica o correio?
- It is on the corner of North Road and West Street. – Fica na esquina da
Estrada North com a rua West.

Exercícios
1. Você está trabalhando no guichê de informação turística (Tourist Counter). Ajude os turistas a chegarem aos seus destinos (Use o mapa do início
desta aula.)
a. Could you tell me the way to the hospital?
_______________________________________________.
b. Where is the Town Hall?
_______________________________________________.
c. Where is the Movie Theater?
_______________________________________________.
d. Could you tell me the way to the art gallery?
_______________________________________________.
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5.2 Going Shopping (Fazendo compras)
Ao chegar a outra cidade ou país, é comum que queiramos, além de conhecer novos lugares, conhecer também os locais de compras. Veja aqui os tipos
de loja que você pode encontrar:
Bookstore/Bookshop

Livraria

Children’s clothing department

Departamento de roupas infantis

Drugstore

Drogaria onde também se compram cosméticos

Department store

Loja de departamentos (masculino, feminino, etc.)

Electrical store

Loja de eletroeletrônicos

Food court

Praça de alimentação

Grocery store

Mercadinho

Jeweller’s

Joalheria

Men’s clothing department

Departamento de roupas masculinas

Newsstand

Banca de jornais e revistas

Pharmacy

Farmácia

Record Shop

Loja de Cds

Shoe Store

Sapataria

Shopping mall

Centro de compras onde há várias lojas

Stationer’s

Papelaria

Women’s clothing department

Departamento de roupas femininas

Looking for a good store

À procura de uma boa loja

EXAMPLE 1:
A:
B:
A:
B:

Can you recommend a good department store?
Well, Century 21 is a good one.
Is it open all day?
No. It’s open from 7:45 a.m. till 8 p.m.

EXAMPLE 2:
A:
B:
A:
B:

Is there a good shoe store near here?
Yes. There is Niketown New York two blocks ahead.
What time is it open?
It’s open from 9 a.m. till 9 p.m.
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Lembre-se: One, no contexto da conversa anterior, é usado para
fazer referência à palavra loja que fora dita pelo outro falante.
One é usada para evitar a repetição de palavras. – Well, Century
21 is a good one - Bem, Century 21 é uma boa loja.

Há algumas expressões úteis que você pode usar para perguntar por determinado tipo de loja, como: “Can you recommend...?” → “Você pode
recomendar...?”; “Is there a... near here?” → “Há uma ... por perto?”.
E para saber em que horários e dias da semana uma loja está aberta, você
pode dizer e ouvir as seguintes expressões: “What time is it open?” →
“A que horas ela está aberta?”; “Is it open all day?” → “Fica aberta o dia
todo?”; “Is it open on Sundays?” → “Funciona aos domingos?”; “It’s
open from ... till ...” → “Está aberta de ... até ...”; “It’s closed at lunchtime.” → “Fica fechada para almoço.”; “It’s open 24/7. (24 hours a day / 7
days a week)” → “Funciona de domingo a domingo 24h por dia.”
At the Women’s clothing department → No departamento de roupas
					
femininas
C1: Clerk (vendedor)		
C1:
C2:
C1:
C2:
C1:
C2:
C1:
C2:

C2: Customer (Cliente)

Good afternoon, Ms. How may I help you?
I’m looking for a gift to a friend of mine.
How about that blouse?
That’s nice. Do you have it in red?
Sure.
Can I try it on?
Yes, of course. The changing rooms are over there.
It’s great. I will take this one.

Ao chegar a uma loja, é preciso que você conheça algumas expressões para
se comunicar com o vendedor. Veja algumas dessas expressões a seguir:
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Can I try it on?

Posso experimentar?

Can I help you?

Posso ajudá-lo (a)?

Can I see that…, please?

Posso ver aquele (a)..., por favor?

Do you have it in...?

Você o tem (a) em...? (cor, tamanho)

How about…?

Que tal...?

How does it fit?

Ficou bom?

How may I help you?

Em que posso ajudá-lo (a)?

I’m just looking, thank you.

Estou só olhando, obrigado (a).

I’m looking for...

Estou procurando por...

I prefer that one.

Eu prefiro aquela ali.

I will take this one.

Eu vou levar este (a).

I would like to see...

Eu gostaria de ver...

The changing rooms are over
there.

O provador é bem ali.

What size do you need?

Que tamanho você quer?

Which one do you like better?

De qual você gosta mais?

Would you like to try it on?

Você gostaria de experimentar?

Yes, please.

Sim, por favor.

Yes, of course.

Sim, claro.

Paying... → Pagando...
C2:
C1:
C2:
C1:
C2:
C1:
C2:
C1:

How much is that cell phone?
It’s $200.
Wow! It’s expensive! Do you have a cheaper one?
Yes, of course. I have this one. It’s $90.
I’ll take this one.
Will you pay with a credit card or in cash?
I want to pay in cash. Do you offer a cash discount?
Yes, we do.

Agora veja como você pode perguntar por preços, dizer que algo está caro,
perguntar por desconto e falar sobre as formas de pagamento:
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Do you offer a cash discount?

Tem desconto à vista?

Do you take credit cards?

Vocês aceitam cartão de crédito?

Do you have a loyalty card?

Você tem cartão da loja?

How much…?

Quanto custa?

How much is the discount?

De quanto é o desconto?

Have you got a cheaper one?

Você tem algo mais barato?

I want to pay in cash.

Quero pagar à vista.

It’s expensive!

Está caro!

Will you pay with a credit card or
in cash?

Você vai pagar com cartão ou à vista?

Resumo
Nesta aula vimos mais detalhadamente alguns itens já vistos anteriormente
relacionados a direções e compras. É necessário que você dê muita atenção
às estruturas das perguntas em inglês. A ordem das palavras é que define se
você está perguntando ou afirmando algo. Muita atenção também ao uso
das expressões relacionadas a direções; o uso incorreto pode acarretar problemas para você e ao estrangeiro que necessitar de um auxílio seu.

Avaliação
1. Faça a correspondência das perguntas com as respostas corretas, registre
suas respostas num arquivo e poste no AVEA:

e-Tec Brasil

I. How much are those shoes?

a. I need a black dress.

II. Do you take credit cards?

b. Yes, it is.

III. Can you recommend a good
drugstore?

c. No, there isn’t any.

IV. What time is it open?

d. From 7:30 a.m till 7 p.m.

V. Is it open on Saturdays?

e. I need a medium, please.

VI. How may I help you?

f. I’m sorry, I can’t.
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Respostas dos Exercícios
Confira aqui as suas respostas dos exercícios propostos:

AULA 1
Item 1.1.5
1.

A:
B:
A:
B:

Hello, Miss. My name is João da Silva.
Hi, Mr. Silva. My name is Jennifer Williams.
Nice to meet you, Ms. Williams.
Nice to meet you too.

Item 1.2.3
1.

a. na; b. a; c. a; d. a; e. na; f. a; g. na; h. a; i. a; j. a.

AULA 3
Item 3.1
1.

how can I help you? – to check a reservation please – passport – on
the 7th floor, room 712 – anything else? – have a nice stay.

Item 3.3.1
1.

a – any; b – some/any; c – any; d – some.

Item 3.3.2
1.

Vertical – 2. change; 3. tip; 4. bill.
Horizontal – 5. Cheap; 6. Tax; 7. fine; 8. collect call.
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AULA 4
Item 4.1.1
1.

a. Chef; b. Table; c. Spoon; d. Cook; e. Knife; f. Waiter; g. Menu;
h. Maitre; i. Fork; j. Flute.

Item 4.2.1
1. a. may/can; b. could; c. would; d. may/can.

AULA 5
Item 5.1
1.

a. cab; b. ferry boat; c. bus; e. ship

Item 5.1.1
1.

Respostas possíveis:
a) Go straight Central Avenue and turn left. It’s across from the language school.
b) It is on the corner of South Street and Church Hill.
c) Oh, the cinema? It is at South Street, near by the petrol station. Just
between the music shop and book shop.
d) Go by the Central Avenue and turn right. It is beside the library.

e-Tec Brasil
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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED)
e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas
técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino
e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br

3

e-Tec Brasil

Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos,
filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra da professora-autora
Olá caríssimo estudante!
Seja bem-vindo a esta interessante disciplina, na qual vamos juntos construir
conhecimentos necessários do inglês para a prática do técnico de informática.
No mundo contemporâneo presenciamos que o avanço da tecnologia proporcionou uma melhora na qualidade de vida das pessoas, bem como uma
otimização na comunicação entre pessoas em diversas partes do mundo.
Contudo, este avanço requer esforço, especialmente para o curso que você escolheu, na medida em que se faz necessário o entendimento de outra língua,
no caso a inglesa, para melhor utilização das ferramentas disponíveis, dada a
grande utilização do inglês no seu curso, na sua vida profissional e no mundo.
Estou trazendo, a este nosso diálogo, conhecimentos, atividades, várias dicas
e sugestões.
Aproveite, participe e vamos à prática!
Um forte abraço e let’s go!
Profª Fabiane de Matos Araújo
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Apresentação da disciplina
Com o avanço da ciência o homem tem desenvolvido inúmeras tecnologias
que possibilitaram atender às suas necessidades sociais, econômicas, educacionais etc., resultando na melhoria da qualidade de vida e da comunicação.
Diante do atual contexto, a sociedade requer do cidadão uma gama de conhecimentos.
A globalização passa a exigir conexões, parcerias, trabalho conjunto numa perspectiva que supere a passividade de você, estudante, pois diante de tantos desafios e rápidas transformações, estar formado para a vida significa mais do que
reproduzir dados, significa adquirir uma atitude permanente de aprendizado.
A importância da língua inglesa já é fato comum, e muitas palavras desse idioma já são bastante utilizadas e aceitas na língua portuguesa, como as palavras
shopping, show, e-mail, check in, check out, dentre tantas outras. Nesse sentido, aprender um idioma tornou-se uma necessidade básica para inúmeros
profissionais de diversas áreas. O domínio desse idioma significa crescimento,
desenvolvimento e, acima de tudo, melhores condições para acompanhar as
rápidas mudanças que vêm ocorrendo neste novo e tecnológico século.
No que compete à área de informática, ter conhecimentos dessa língua
torna-se imprescindível, na medida em que o profissional lida diariamente
com elementos técnicos cujos manuais são expressos em língua inglesa. O
mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, pois a crescente internacionalização dos mercados levou muitos países a adotarem essa língua
como o idioma oficial do mundo tecnológico e econômico.
O domínio do idioma se tornou sinônimo de sobrevivência e integração global; assim, o aprendizado do inglês abre as portas para o desenvolvimento
pessoal, profissional e cultural dos cidadãos.
Este caderno foi elaborado com muito esmero e cuidado, tendo como finalidade dar orientações e norteamento para você durante todo o processo
de ensino-aprendizagem que será desenvolvido no decorrer desta disciplina, que dar-se-á pela modalidade de Ensino a Distância, objetivando ainda
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encorajá-lo a seguir um caminho de interação com as mais diversas mídias
em formato digital ou escrito, enriquecendo e dinamizando assim o processo
de aprendizagem.
O caderno está divido em oito aulas, nas quais será trabalhada a gramática contextualizada, atendendo à especificidade do Curso Técnico em Informática. Trabalharemos ainda os conteúdos: verbos, adjetivos, pronomes,
colocação pronominal, prefixos e sufixos, falsos cognatos. Você será capaz
de captar o assunto, deduzir vocabulário, refletir e compor ideias sobre as
questões levantadas por textos. Também estará apto a fazer leitura textual
tendo compreensão em vários níveis: geral e dos pontos principais. Será,
ainda, capaz de formar frases, responder a perguntas, elaborar redação de
pequenos parágrafos e trabalhar pequenos diálogos, elaborando perguntas
e respostas simples e coerentes.
Nessa direção, com o zelo com que este material didático foi elaborado,
esperamos contribuir ricamente para a formação do profissional em informática, ampliando seu conhecimento teórico e prático tão necessário para
aprendizagem de um idioma.
Bom estudo!
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Projeto instrucional
Disciplina: Inglês para informática (carga horária: 40h).
Ementa: Estudo de texto específico da área de computação visando a sua
compreensão através do desenvolvimento e ampliação das estratégias de leitura. Conhecimento dos aspectos gramaticais e morfológicos da língua inglesa contextualizados na área de computação – verbos, adjetivos, pronomes,
verbos modais e condicionais, colocação pronominal, prefixo e sufixo. Uso do
dicionário e aplicação de práticas de resumo. Estudo de termos técnicos referentes à informática, como comandos e siglas.
AULA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

MATERIAIS

CARGA
HORÁRIA
(horas)

Exercícios escritos.
Texto: What are computers?
Blog.
1. What are computers?
Idiomatic differences.
Pronoun.
Verb to be.
Adjectives.

Conhecer a estrutura gramatical inglesa.
Compreender as diferenças idiomáticas
entre português e inglês.
Empregar corretamente os adjetivos nas
frases em inglês.

Demonstração prática.
Música.
Links:

5

http://www.youtube.com/
watch?v=82IJ7fx4jhw
http://www.youtube.com/
watch?v=B9iYffcijyU
http://www.youtube.com/
watch?v=BKE40liiUBQ

2. What can you do with
computers?
Reading strategy.
Clues for reading of texts.

Utilizar as diferentes estratégias de
leitura.
Compreender as dicas de leitura.
Conhecer o que podemos fazer com
computadores, por meio da leitura de
textos da área.
Conhecer, através da leitura de textos,
os tipos de computadores existentes na
atualidade.

3. Types of computers.
Demonstrative pronoun
Defined and indefinite
article.
Verb to have.

Utilizar corretamente os pronomes
demonstrativos e os artigos definidos e
indefinidos.
Compreender a estrutura verbal do
verbo “to have”.
Elaborar coerentemente pequenas
frases no formato de perguntas e
respostas em inglês.

Atividades escritas.
Texto: What can you do
with computers?

5

Uso de e-mail, jogos, sites.

Atividades escritas.
Link: www.youtube.com/
watch?v=3n2EIBDsYUw
Texto: Types of computers.

5

Visita ao Museu de Informática.
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Demonstração prática.

4. Inside the computers.
Simple present tense.
Present continuous.

Conhecer as partes que compõem o
computador, em inglês.
Aplicar o modo simple present e present
continuous de forma correta.
Trabalhar alguns exemplos práticos do
uso cotidiano em informática.

Exercício escrito.
Texto: Inside the computers.
Links:
www.youtube.com/
watch?v=yWccPqg1DbI

5

http://www.youtube.com/
watch?v=xYYZBJH2us8&fe
ature=related
Texto: System Unit.

5. System unit.
Simple past tense – Regular and
irregular verbs.
Simple future
“Will” e “be going to”.

Conhecer o nome das partes que compõem o computador, em inglês.
Empregar os verbos no passado com
exemplos práticos do cotidiano do
técnico em informática.
Elaborar frases simples e coerentes,
utilizando o conteúdo estudado, com
exemplos práticos do cotidiano do
técnico de informática.

Demonstração prática.
Exercícios escritos.
Links:
http://www.youtube.com/
watch?v=HHocF49myI8

5

www.youtube.com/
watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.youtube.com/
watch?v=j0kR-F7zhvU
Texto: The history of the
internet.

6. The history of the
internet.
Relative pronouns.
Regular and irregular
plural of nouns
There + verb to be.

Identificar, através da leitura, pontos
importantes da história da internet, em
inglês.
Aplicar corretamente a utilização dos
pronomes relativos.
Compreender a formação do plural em
inglês.

Atividades escritas.
Demonstração prática.
Links:
www.youtube.com/
watch?v=wI0mvB0gGA0

5

www.youtube.com/
watch?v=X6gYCFtPqek
www.youtube.com/
watch?v=ohbdT9HE_-M
Texto: The history of HTML.

7. The history of HTML.
Prefix.

Conhecer a história do HTML e sua
definição, em inglês.

Exercícios escritos.
Links:

Suffix.

Empregar corretamente a colocação
pronominal.

www.youtube.com/
watch?v=EaXTyFtQx9o

Deceptive cognates.

Compreender o uso das preposições.

Prepositions.

Identificar os falsos cognatos em textos.

http://www.youtube.com/
watch?v=Z8otdUSptYU

5

www.youtube.com/
watch?v=G0-y7-tnDK0
8. The history of e-mail.
Technical vocabulary of
computer.
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Ler e compreender textos referentes à
história do e-mail.

Quadro Técnico de Informática.

Ampliar vocabulário técnico em inglês
em frases e textos.

Exercícios escritos.

5

Texto: The history of e-mail.
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Aula 1 – What are computers?
Objetivos
Conhecer a estrutura gramatical inglesa.
Compreender as diferenças idiomáticas entre português e inglês.
Empregar corretamente os adjetivos nas frases em inglês.

1.1 Idiomatic differences between
English and Portuguese
É indispensável para o bom desenvolvimento e familiaridade com outro
idioma adquirir certa intimidade com a sua fala, com a sua pronúncia, para
em seguida dominar mais facilmente a sua escrita. A inversão dessa sequência
pode causar vícios de pronúncia resultantes da incorreta interpretação
fonética das letras, principalmente no caso do aprendizado do inglês, em
que a correlação entre pronúncia e ortografia é extremamente irregular. A
pronúncia das palavras em inglês é bastante diferente da do português.
Ao que compete à tradução textual, evitaremos o uso exagerado do
dicionário. Se possível, daremos preferência aos dicionários “inglês-inglês”,
facultando ao estudante maior desempenho e concentração. Enfatizamos
que a atenção deve concentrar-se na ideia central de um texto, evitando-se
a prática da tradução simultânea de cada palavra. A maior dificuldade nem
sempre é entender o significado das palavras, mas sua função gramatical e
consequentemente a estrutura da frase. O grau de dificuldade dos textos vai
avançar gradativamente, e o estudante procurará fazer da leitura um hábito
frequente e permanente.
Na linguagem coloquial, nas expressões do linguajar de todos os dias,
ocorrem formas peculiares e contrastes acentuados entre os dois idiomas.
A dificuldade surge sempre que nos defrontamos com uma expressão
idiomática, tanto no inglês quanto no português. São formas que não têm
qualquer semelhança com as formas usadas na outra língua para expressar a
mesma ideia, ou seja, existe correspondência no plano da ideia, mas não no
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da forma.
É importante lembrar que os idiomas não são rígidos como as ciências exatas
e que normalmente existem várias maneiras de se expressar uma ideia. As
formas do inglês, aqui empregadas, não são as únicas possíveis, são apenas
as mais comuns e provavelmente as mais usadas por falantes nativos.

1.1.1 To be significando “ter”
O verbo ter do português é largamente usado, aparecendo muito em
expressões do nosso cotidiano e assumindo frequentemente um papel
idiomático. O verbo to have, seria seu correspondente em inglês, tem um uso
mais restrito, não aparecendo muito em formas idiomáticas. O verbo to be,
que originariamente significa ser e estar em português, por outro lado, cobre
em inglês uma grande área de significado, aparecendo em muitas expressões
do dia a dia, de forma semelhante ao verbo ter do português. Portanto, muitas
vezes ter corresponde a to be, conforme os seguintes exemplos:
Quantos anos você tem? – How old are you?
Você tem certeza? – Are you sure?
Você tem razão. – You are right.
Não tenho medo de cachorro. – I’m not afraid of dogs.
O que é que tem de errado? – What’s wrong?
Não tive culpa disso. – It wasn’t my fault.
Tivemos sorte. – We were lucky.
Tenha cuidado. – Be careful.
Isto não tem graça. – That’s not funny.
Você deve ser paciente. – You must be patient.

1.1.2 “Estar de ...” e “estar com ...”
A combinação do verbo estar com as preposições de e com é muito
comum em português, sendo que os significados que essas combinações
representam podem assumir diferentes formas em inglês, conforme os
seguintes exemplos:
Estou com frio / ... fome / ... medo – I’m cold / ... hungry /... afraid.
Estou com pressa – I’m in a hurry.
Estou com dor de cabeça – I have a headache.
Está com defeito – It’s out of order.
Ela está com 15 anos – She is 15 years old.
Estou de férias – I’m on vacation.
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Estou de folga – It’s my day off.
Estou de serviço – I’m on duty.
Estou de castigo – I’m grounded.
Estou de saída – I’m leaving.
Estou só de passagem – I was just passing by.
Estamos de acordo – We agree.
Certas expressões idiomáticas frequentemente citadas não são na verdade
muito importantes, porque as ideias que elas representam podem ser
facilmente colocadas de outra forma. Outras, entretanto, desempenham um
papel de fundamental importância pelo fato de dificilmente poderem ser
substituídas, bem como pela frequência com que ocorrem no inglês dos
falantes nativos.
Apesar da origem comum, no que se refere à cultura grega, romana e à
religião cristã, que diminuem as diferenças culturais e promovem certas
semelhanças linguísticas entre o inglês e o português, as diferenças entre
esses dois idiomas ocorrem quanto ao vocabulário, quando na forma
escrita, na estruturação de frases e especialmente na pronúncia apresentam
profundos contrastes.

1.2 Pronouns
A seguir vamos estudar os pronomes pessoais. O estudo dos pronomes é
algo simples e comum. Em inglês existe apenas uma especificidade, que
pode causar um pouco de estranheza, que é o pronome “it”, o qual não
utilizamos na língua portuguesa; mas, com a prática, você vai conseguir
entender e aprender bem rápido.
I (eu)

I am a singer.

YOU (você, tu, vocês)

You are a student.

HE (ele)

He is a teacher.

SHE (ela)

She is a nurse.

IT (ele, ela)

It is a dog/ It is a table.

WE (nós)

We are friends.

THEY (eles)

They are good dancers.

O pronome pessoal (subject pronoun) é usado apenas no lugar do sujeito
(subject), como mostra o exemplo abaixo:
Mary is intelligent = She is intelligent.
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Subject

Subject

How to use “it”

Sobre este assunto, acesse
Gramática Inglesa – Verbo To
Be - http://www.youtube.com/
watch?v=B9iYffcijyU e depois
de conhecer mais sobre o que
indicamos, escreva algumas
frases em língua inglesa.
Ilustre as frases e monte uma
apresentação em PowerPoint
depositando sua apresentação
no fórum do AVEA

a) To refer an object, thing, animal, natural phenomenon.
e.g: The dress is ugly. It is ugly.
The pen is red. It is red.
The dog is strong. It is strong.
Attention
a) If you talk about a pet use HE or SHE
Dick is the name of my little dog. He’s very intelligent!
b) If you talk about a baby/children that you don’t know if is a girl or a boy.
The baby is in tears. It is in tears.
The child is happy. It is happy.
Lembre-se que é importante identificar em primeiro lugar os elementos
essenciais da oração, ou seja, sujeito, verbo e complemento.

1.3 Verb to be – simple present
Assim como os pronomes, o verbo to be está presente na maioria das frases
no momento da comunicação. Na sua flexão o verbo possui apenas três
formas que são: “am” – usado somente para o pronome I; are para “you”,
“we” e “they” e is que se usa com os pronomes “he” , “she” e it.
Affirmative form

Contracted form

Negative form

Interrogative form

I am

I’m

I am not

Am I?

You are

You’re

You are not

Are you?

He is

He’s

He is not

Is he ?

She is

She’s

She is not

Is she?

It is

It’s

It is not

Is it?

We are

We’re

We are not

Are we?

They are

They’re

They are not

Are they?

You are

You’re

You are not

Are you?

Examples:
Microsoft Outlook is a personal information manager from Microsoft.
Computer science is the science of how to treat information.
Algorithms are ways to solve problems or do things.
Andrew is working at computer science laboratory.
e-Tec Brasil
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I am tired to seek the motherboard’s problem.
You are correct about it.

Learning activities
1. Place the following sentences into the negative and interrogative form:
a) The computer is working.
b) My keyboard is broken.
c) Jonathan is tired.
d) Marta and Gloria are operating windows system.
2. Use the correct form of the verb to be.
a) Computers ____ machines that perform tasks or calculations.
b) It ______ the “brain” of your computer.
c) The web ______also a shopper’s delight.
d) A website ______ a collection of interconnected webpage.
e) These computers _____built to perform a limited number of tasks.
Para fazer uma pergunta deve ser observada a posição do verbo. Com o
verbo TO BE basta inverter a posição. O verbo passa para o início da frase e o
pronome vem logo a seguir. Para negar apenas se usa a negação not após o
verbo

1.4 What are computers?
Computers are machines that perform tasks or calculations according to a set
of instructions, or programs. The first fully electronic computers, introduced
in the 1940s, were huge machines that required teams of people to operate.
Compared to those early machines, today’s computers are amazing. Not only
they are thousands of times faster, they can fit on your desk, in your lap, or
even in your pocket.
Computers work through an interaction of hardware and software. Hardware
refers to the parts of a computer that you can see and touch, including the
case and everything inside it. The most important piece of hardware is a
tiny rectangular chip inside your computer called the central processing unit

Aula 1 – What are computers?

19

e-Tec Brasil

(CPU), or microprocessor. It’s the “brain” of your computer—the part that
translates instructions and performs calculations. Hardware items such as
your monitor, keyboard, mouse, printer, and other components are often
called hardware devices, or devices.
Software refers to the instructions, or programs, that tell the hardware what
to do. A word processing program that you can use to write letters on your
computer is a type of software. The operating system (OS) is a software that
manages your computer and the devices connected to it. Two well-known
operating systems are Windows and Macintosh operating system. Probably
your computer uses the Windows operating system.

Learning activities
Você pode se apropriar de algo quando conhece e entende. Para isso é
fundamental que você exercite a interpretação e treine a tradução dos
textos. Então vamos tentar? Leia o texto acima e responda às questões que
seguem, depositando sua resposta no fórum do AVEA.
a) O que são computadores?
b) Como os computadores trabalham?
c) Qual a peça mais importante?
d) Quais são os itens que compõem o computador?

1.5 Adjectives
O adjetivo em inglês é invariável e precede o substantivo. Observe:
Para conhecer mais sobre este
assunto, acesse: vestibulando
digital inglês – adjetivos – parte I
http://www.youtube.com/
watch?v=BKE40liiUBQ

e-Tec Brasil

Nice girls / good students / lazy boys
You are nice girls.
They are good students.
You are lazy boys.
full

short

bad

optimistic

beautiful

new

cold

slow

thick

young

early

clean

strong

tall

small

bitter

long

good

happy

difficult

old

hot/warm

expensive

wrong

old (age)

late

fast

left
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empty

big

dirty

ugly

unhappy

sweet

thin

cheap

easy

weak

short

right

pessimistic

Some rules:
a) Adjectives don’t have plural
sweet dream – sweet dreams.

Lembre-se que o adjetivo
(uma qualidade) em inglês
se diferencia do português. É
invariável (não tem plural) e vem
depois do nome.

b) Adjectives don’t change according to the gender
strong man – strong woman.
c) Adjectives usually come before the noun
I have sweet dreams – He’s a strong man.
É fundamental que você se familiarize com a estrutura da língua que está
aprendendo, ou seja, é preciso saber qual é o sujeito, o verbo, o artigo,
o advérbio, entre outros. Esse conhecimento certamente será útil em uma
tradução ou elaboração de frases, assim como na compreensão de um texto.

1.6 Parts of speech
It is important you to know the grammatical basic structure of a sentence, for
that we gathered the grammatical components below that usually appears
in a sentence.
“Parts of speech” are the basic types of words that English has. Most
grammar books say that there are eight parts of speech: nouns, verbs,
adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, prepositions and interjections.
We will add one more type: articles.
It is important to be able to recognize and identify the different types of
words in English, so that you can understand grammar explanations and use
the right word form in the right place. Here is a brief explanation of what
the parts of speech are:
1

NOUN

A noun is a naming word. It names a person, place, idea, thing, quality,
living creature or action.

Ex.: doctor, drugstore, table.
2

VERB

A verb is a word which describes an action or a state.

Ex.: need, fix, work, travel, read, install.
3

ADJECTIVE
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Ex.: ugly, thin, important, beautiful, small.
4

ADVERB

An adverb is a word which describes a verb. It tells you when or where
something happened.

Ex.: slowly, here, tomorrow.
5

PRONOUN

A pronoun is used instead of a noun, to avoid repeating the noun.

Ex.: he, she, it, you, they, we.
6

CONJUNCTION

A conjunction joins two words, phrases or sentences together.

Ex.: but, so, and, or.
7

PREPOSITION

A preposition usually comes before a noun or pronoun. It joins the noun to
some other part of the sentence.

Ex.: on, in, by, with, at.
8

INTERJECTION

An interjection is an unusual kind of word because it often stands alone. It
express emotion or surprise and usually followed by exclamation marks.

Ex.: hello! ouch! oh, no!
9

ARTICLE

An article is used to introduce a noun.

Ex.: the, a, an.

Resumo
Nesta aula você pôde conhecer uma breve apresentação do que são computadores, bem como algumas diferenças idiomáticas entre português e inglês
e uma breve introdução da estrutura gramatical inglesa com o conhecimento do funcionamento dos pronomes pessoais, verbo to be, adjetivos, vocabulário com palavras técnicas em informática e alguns exemplos peculiares à
realidade do técnico de informática.

Atividades de aprendizagem
1. Crie um blog chamado “Inglês para Informática”, produza um pequeno
texto digital sobre “What are computers?” e poste-o no blog criado por
você.
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Aula 2 – What can you do with
computers?
Objetivos
Utilizar as diferentes estratégias de leitura.
Compreender as dicas de leitura.
Aplicar as diferentes estratégias de leitura, conhecendo o que
podemos fazer com computadores, por meio da leitura de textos
da área de informática.

2.1 Clues for reading of texts
Ler, interpretar ou traduzir um texto em inglês não é difícil nem um trabalho
árduo como muitos pensam. Aqui vão algumas dicas que poderão auxiliá-lo
na leitura de textos em inglês:
a) lembre-se que a leitura não é um processo de decodificação de palavra por
palavra; sendo assim, não se prenda a cada palavra do texto. Concentrese no contexto;
b) veja que muitas das palavras encontradas em um texto são cognatas
do português (palavras cuja forma escrita e significado são parecidos nas
duas línguas), o que simplifica em muito a leitura de um texto. Durante o
curso, você terá uma aula mais aprofundada sobre as palavras cognatas
e os falsos cognatos;
c) cuidado com os falsos cognatos (palavras que têm significado diferente
nas duas línguas). Exemplo: bond – significa ação, título, obrigação. Os
falsos cognatos têm que ser estudados e memorizados para que você
não interprete o texto erroneamente;
d) procure o significado geral do texto, isto é, sobre o que o texto trata.
Isto ajuda na “filtragem” das informações mais relevantes. Como este
curso está na área técnica de informática, os assuntos estão relacionados,
portanto, para esta área específica;

Aula 2 – What can you do with computers?

23

e-Tec Brasil

e) quando encontrar uma palavra desconhecida, você não deve se preocupar
primeiro com o seu significado. O primeiro passo é ver se a palavra é ou
não importante para a compreensão do texto;
f) lembre-se que as palavras que aparecem diversas vezes, ou estão em
negrito ou itálico, são palavras importantes para a compreensão do texto;
g) veja se a palavra está associada a um título, ilustração, etc.; isto também
é uma indicação de sua relevância;
h) procure entender a palavra usando o contexto em que ela se encontra;
i) lembre-se que quando lemos, estamos constantemente predizendo o que
virá a seguir, tentando ver sentido no que foi lido, verificando hipóteses;
j) quando estiver estudando, use o dicionário apenas para encontrar
o significado de palavras-chaves que você não conseguiu entender
através do contexto. Certifique-se de ter escolhido o melhor significado,
verificando o contexto em que ela se encontra.
Para compreender um texto em inglês não é necessário fazer a tradução de
palavra por palavra. Para isso existem algumas estratégias e técnicas. Aqui
estão várias dicas de leitura. É muito importante que você as coloque em
prática quando tiver contato com um texto em inglês.

2.2 Reading strategy
A leitura é um dos atos fundamentais para aquisição de informação,
conhecimento e aprendizagem, pois é através dela que podemos enriquecer
nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a
interpretação. Para que haja a leitura não basta apenas a decodificação dos
símbolos, mas a compreensão e a análise do texto. Ler não é um ato mecânico,
e sim um processo ativo. A mente filtra as informações recebidas, interpreta
essas informações e seleciona aquelas que são consideradas relevantes. O
que se fixa em nossa mente é o significado geral do texto. Portanto, usar o
dicionário toda vez que não se conhece uma palavra se torna um processo
improdutivo. Para isso existem estratégias.
Algumas estratégias são bastante difundidas para desenvolver a habilidade
de leitura. Você não precisa ler o texto todo, palavra por palavra, para ter
noção do que ele está dizendo. Por isso, a seguir, vamos utilizar muitos
textos em inglês para que você desenvolva as técnicas de leitura. Algumas
estratégias que você pode adotar são:
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a) palavras cognatas – são palavras que são semelhantes às palavras em
português. Muitas palavras de um texto são cognatas. Identifique todas
as palavras cognatas do texto para facilitar o seu entendimento;
b) palavras repetidas – são palavras que facilitam a compreensão do texto.
Repetem-se bastante, pois estão fortemente ligadas ao assunto abordado;
c) marcas tipográficas – marcas que chamam a atenção do leitor. Essas
marcas podem ser números, símbolos, títulos, gráficos, tabelas, letras
maiúsculas, negrito, itálico e outros;
d) skimming – consiste em fazer uma leitura rápida do texto com o objetivo
de obter ideias gerais sobre o assunto, ou seja, tem por finalidade verificar
o sentido geral do texto, como ele está estruturado, e qual a intenção ou
estilo do autor. Utilizam-se pistas como: tópico frasal, palavras-chaves e
pistas contextuais para entender a mensagem do autor;
e) scanning – técnica usada para extrair apenas informações específicas
do texto. Não requer uma leitura do texto como um todo. Consiste em
buscar uma determinada informação nele contida. Para isso, você já
deve pressupor como a informação (nome, data, local) se apresentará
no texto. Usando essa técnica, você não precisará ler o texto inteiro
para conseguir as informações como quem, quando, onde, mas apenas
retirá-las do texto. Essa técnica é muito útil para se obterem informações
específicas num texto;
f) inferência – técnica que permite, a partir das informações do texto,
chegar-se a conclusões lógicas.

2.3 What can you do with computers?
In the workplace, many people use computers to keep records, analyze
data, do research, and manage projects. At home, you can use computers to
find information, store pictures and music, track finances, play games, and
communicate with others – and those are just a few of the possibilities.

As marcas tipográficas são
elementos que, no texto,
transmitem informações que
nem sempre são representadas
por palavras. Exemplos comuns
de elementos tipográficos são
palavras que se encontram
em destaque no texto, letras
maiúsculas e símbolos gráficos –
pontuação, acentuação, etc.

You can also use your computer to connect to the internet, a network that
links computers around the world. Internet access is available for a monthly
fee in most urban areas, and increasingly, in less populated areas. With
internet access, you can communicate with people all over the world and
find a vast amount of information. Here are some of the most popular things
to do with computers.
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2.3.1 The web

Figura 2.1: Exemplo de website
Fonte: Acervo da autora

The World Wide Web (usually called the Web, or web) is a gigantic
storehouse of information. The web is the most popular part of the internet,
partly because it displays most information in a visually appealing format.
Headlines, text, and pictures can be combined on a single webpage – much
like a page in a magazine – along with sounds and animation. A website
is a collection of interconnected webpages. The web contains millions of
websites and billions of webpages.
Surfing the web means exploring it. You can find information on the
web about almost any topic imaginable. For example, you can read news
stories and movie reviews, check airline schedules, see street maps, get
the weather forecast for your city, or research a health condition. Most
companies, government agencies, museums, and libraries have websites
with information about their products, services, or collections. Reference
sources, such as dictionaries and encyclopedias, are also widely available.
The web is also a shopper’s delight. You can browse and purchase products
–books, music, toys, clothing, electronics, and much more – at the websites
of major retailers. You can also buy and sell used items through websites that
use auction-style bidding.

2.3.2 Email
Email (short for electronic mail) is a convenient way to communicate with
others. When you send an email message, it arrives almost instantly in the
recipient’s email inbox. You can send email to many people simultaneously,
and you can save, print, and forward email to others. You can send almost
any type of file in an email message, including documents, pictures, and
music files. And with email, you don’t need a stamp!
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2.3.3 Instant messaging
Instant messaging is like having a real-time conversation with another person
or a group of people. When you type and send an instant message, the
message is immediately visible to all participants. Unlike email, all participants
have to be on-line (connected to the internet) and in front of their computers
at the same time. Communicating by means of instant messaging is called
chatting.

2.3.4 Pictures, music and movies
If you have a digital camera, you can move your pictures from the camera to
your computer. Then you can print them, create slide shows, or share them
with others by email or by posting them on a website. You can also listen to
music on your computer, either by importing (transferring to your computer)
music from audio CDs or by purchasing songs from a music website. Or, tune
in to one of the thousands of radio stations that broadcast over the Internet.
If your computer comes with a DVD player, you can watch movies.

Figura 2.2: Imagens
Fonte: Acervo da autora

2.3.5 Gaming
Do you like to play games? Thousands of computer games in every
conceivable category are available to entertain you. Get behind the wheel of
a race car, battle frightening creatures in a dungeon, or control civilizations
and empires! Many games allow you to compete with other players around
the world through the Internet. Windows includes a variety of card games,
puzzle games, and strategy games.
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Resumo
Nesta aula você trabalhou bastante, e já está começando a entender o
funcionamento da língua inglesa. Aqui você pôde conhecer estratégias e
dicas para leitura de textos em inglês, bem como a demonstração do que o
computador é capaz de fazer.

Atividades de aprendizagem
1. Identifique as palavras cognatas no texto “What can you do with
computers?” e tente dar o significado delas. Faça uma lista das palavras
que você identificou e deposite sua resposta no fórum do AVEA.
2. Retire do texto “What can you do with computers?” as palavras repetidas
e também observe as marcas tipográficas existentes.
3. Sobre o que é o texto do item anterior? Responda escrevendo um
pequeno texto com suas próprias palavras.
Poste suas respostas no blog criado anteriormente por você.
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Aula 3 – Types of computers
Objetivos
Trabalhar a interpretação e tradução textual através dos diferentes
textos que abordam os tipos de computadores existentes na
atualidade.
Utilizar corretamente o uso dos pronomes demonstrativos e os
artigos definidos e indefinidos.
Compreender a estrutura verbal do verbo “to have”.
Elaborar pequenas frases no formato de perguntas e respostas em
inglês coerentemente.

3.1 Differences and utilities
Computers range in size and capability. At one end of the scale are
supercomputers, very large computers with thousands of linked
microprocessors that perform extremely complex calculations. At the other
end are tiny computers embedded in cars, TVs, stereo systems, calculators,
and appliances. These computers are built to perform a limited number of
tasks.
The personal computer, or PC, is designed to be used by one person at a time.
This section describes the various kinds of personal computers: desktops,
laptops, handheld computers, and Tablet PCs.

3.1.1 Desktop computers
Desktop computers are designed for use at a desk or table. They are typically
larger and more powerful than other types of personal computers. Desktop
computers are made up of separate components. The main component,
called the system unit, is usually a rectangular case that sits on or underneath
a desk. Other components, such as the monitor, mouse, and keyboard,
connect to the system unit.
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Figura 3.1: Desktop computer
Fonte: http://tech2.in.com/media/images/2009/Feb/img_116652_hp-desktop.jpg

3.1.2 Laptop computers
Laptop computers are lightweight mobile PCs with a thin screen. They are
often called notebook computers because of their small size. Laptops can
operate on batteries, so you can take them anywhere. Unlike desktops,
laptops combine the CPU, screen, and keyboard in a single case. The screen
folds down onto the keyboard when not in use.

Figura 3.2: Netbook and Notebook
Fonte: Composição da Equipe DG Etec

3.1.3 Handheld computers
Handheld computers, also called personal digital assistants (PDAs), are batterypowered computers small enough to carry almost anywhere. Although not
as powerful as desktops or laptops, handhelds are useful for scheduling
appointments, storing addresses and phone numbers, and playing games.
Some have more advanced capabilities, such as making telephone calls or
accessing the internet. Instead of keyboards, handhelds have touch screens
that you use with your finger or a stylus (a pen-shaped pointing tool).
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Figura 3.3: Handheld computer
Fonte: http://www.stinetworks.net/images/pda_w_stylus.jpg

3.2 Demonstrative pronouns
Os pronomes demonstrativos são utilizados para demonstrar alguém ou
alguma coisa que está perto ou longe da pessoa que fala ou de quem se
fala, ou seja, indica posição em relação às pessoas do discurso.
Veja quais são em inglês:
Singular

Plural

Singular

Plural

THIS

THESE

THAT

THOSE

Este/esta/isto

Estes/estas

Aquele/aquela/aquilo

Aqueles/aquelas

Usa-se o demonstrativo THIS/THESE para indicar seres que estão perto de
quem fala.
Observe o emprego dos pronomes demonstrativos nas frases abaixo:
This method will work.
These methods will work.
This column is in response to such requests.
These columns are in response to such requests.
I hope this information will be useful to future computer engineers and
scientists.
I hope these informations will be useful…

Aula 3 – Types of computers

31

e-Tec Brasil

O pronome demonstrativo THAT/THOSE é usado para indicar seres que estão
distantes da pessoa que fala. Observe:
Para conhecer mais sobre
este assunto, assista ao vídeo
disponível no endereço:
http://www.youtube.com/
watch?v=3n2EIBDsYUw

That computer technology is one of the most fundamental disciplines of
engineering.
Those computers technology are the most fundamental …
What is that? That is a motherboard.
What are those? Those are motherboards.

Learning activities
Follow the example:
a) Not a house – an apartment.
This is not a house. This is an apartment. It’s an apartment.
b) Not a bus – a car.
c) Not a keyboard – a mouse.
d) Not a motherboard – a power supply.

3.3 Definite and indefinite article
In English, the indefinite articles are: “a” and “an” (um, uma, uns umas).
The defined article is “the” (o, os, a, as).
The definite articles are used when there are certainty of the correlation and
definition of the noun.
The computer belongs to him.
O computador pertence a ele.
I want to buy the red house.
Eu quero comprar a casa vermelha.

The indefinites articles are used when there is not sure of the correlation
with the noun.
A computer is with defect.
Um computador está com defeito.
(Any computer, and not just a computer in specific).
I want to buy a house.
Eu quero comprar uma casa.
(In other words, you can buy any house, it is not specifying which).
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Indefinite Article

A

Usado diante de palavras que começam por consoante ou letras com
sonorização de consoantes (h).
Ex.: A hospital
A computer

UM UMA

AN

Usado diante de palavras que começam por vogal ou “h” mudo.
Ex.: An hour
An orange

UM UMA

Example:
Although often used mainly as an e-mail application, it also includes a
calendar, task manager, contact manager, note taking, a journal and web
browsing.
Definite Article
THE

O, A, OS, AS

Articles in English are invariable. That is, they do not change according to the
gender or number of the noun.
Example:
The boy, the woman, the children.
Computer science is the science of how to treat information.
A computer scientist wants to sort the cards.
Answering the right question.
‘The’ is not used:
a) Before proper nouns:
….-….. Roberto Carlos was born in ….-….. Brazil.
Exceptions:
The Kennedys like politics (plural, when it indicates the family)
The United States (adjective) The Korean War (adjective)
b) Before possessives pronouns:
….-….. My favorite singer is Gilberto Gil.
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Learning activities
Write the correct word:
a) Mr. Paul works in ______ office. (a/an)
b) Joana wants to be ____ actress. (a/an)
c) They want to work in ____theater. (a/an)
d) Sara needs _____ car. (an/a)
e) His sister wants ____ bike. (a/an)
f) We work in ____ garage. (a/an)

3.4 Verb to have – simple present
O verbo to have possui na sua flexão dois formatos apenas, sendo assim
muito simples e fácil sua utilização. Com os pronomes I, you, we, they,
utiliza-se “have”; com os pronomes he, she e it, é utilizado “has”. Temos
que atentar para a forma contraída, na terceira pessoa (he, she,it) que fica na
sua forma escrita, a mesma do verbo to be, (He’s/ She’s/ It’s ) sendo que, na
sua tradução e significação algo totalmente diferente pois o verbo to have
denota “ter” em português. Você vai descobrir quando é um verbo (be) ou
outro (have) no contexto do texto.
Affirmative Form

Contracted Form

Negative Form

Interrogative Form

I have

I’ve

I have not

Have I ?

You have

You’ve

You have not

Have you?

He has

He’s

He has not

Has he ?

She has

She’s

She has not

Has she ?

It has

It’s

It has not

Has it ?

We have

We’ve

We have not

Have we ?

They have

They’ve

They have not

Have they?

Examples:
HTML does this by using what are called tags that have attributes.
If you have a recordable disk drive.
A mouse usually has two buttons.
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It has keys for letters and numbers.

Learning activities
Put these sentences into the negative and interrogative form in the present:
a) Peter has a good notebook.
b) LCD monitors have the advantage of being much thinner and lighter.
c) Some have more advanced capabilities.

Resumo
Você está recebendo informações necessárias para construção do seu
conhecimento. A aula apresentou os tipos de computadores existentes na
atualidade e trabalhou bastante gramática com a utilização dos pronomes
demonstrativos, artigo definido e indefinido e o verbo to have. Agora você
já é capaz de elaborar pequenas perguntas e respondê-las coerentemente.

Atividades de aprendizagem
Para melhor fixar aquilo que você aprendeu nesta aula, após a leitura dos
textos elabore o seu próprio texto.
1. Sobre o que os textos no início da aula tratam?
2. Nesta aula você viu alguns exemplos de tipos de computadores. Elabore
um texto simples em inglês e diga qual o tipo de computador que você
tem ou que conhece.
3. Elabore pequenas frases em inglês descrevendo cada tipo de computador
existente.
Poste suas respostas no blog criado por você.
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Aula 4 – Parts of computers
Objetivos
Conhecer as partes que compõem o computador em inglês.
Aplicar o modo simple present e present continuous de forma correta.
Trabalhar alguns exemplos práticos em informática com as novas
palavras em inglês.

4.1 Inside the computers
Você já viu algum computador aberto? Nesta aula iremos abordar as peças
que compõem a parte interna dos computadores e sua função para o
funcionamento pleno de toda a máquina.

Figura 4.1: Gabinete aberto
Fonte: http://groovix.com/images/inside1.jpg
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4.1.1 The case
The computer case is a very important part of the computer. It protects all
of the electronic components inside and provides adequate ventilation to
prevent overheating.
The case also should be capable of allowing you to expand your hardware if
the need arises. The ATX case is the one most commonly used today.

Figura 4.2: Gabinete
Fonte: http://blogs.windowsnetworking.com/wnadmin/wp-content/blogs/33/files/2006/06/115140028653.jpg

4.1.2 The motherboard
A motherboard is the central printed circuit board in many modern computers
and holds many of the crucial components of the system, while providing
connectors for other peripherals. The motherboard is sometimes alternatively
known as the main board, system board, or, on Apple computers, the logic
board.

Figura 4.3: Placa mãe
Fonte:http://www.sxc.hu
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The term mainboard is archaically applied to devices with a single board
and no additional expansions or capability. In modern terms this would
include embedded systems and controlling boards in televisions, washing
machines, etc. A motherboard specifically refers to a printed circuit with the
capability to add/extend its performance.

4.1.3 The power supply
The power supply supplies the electrical power for a computer. It supplies
power to the motherboard, drives, and certain expansion cards. It normally
has at least one fan that helps cool the power supply and will assist in the
task of cooling the computer.

Figura 4.4: Fonte de alimentação
Fonte: http://www.sxc.hu

Some power supplies have an additional outlet on the back that can be
used to provide power to the monitor. Power supplies come in a variety of
wattages. They range anywhere from around 160 watts to about 700 watts.
350 to 400 watts power supplies are probably the most common.

4.1.4 RAM memory
RAM is an abbreviation for Random Access Memory. RAM is the computer’s
main memory. The computer uses RAM constantly to temporarily store
information while it is working with it.

Figura 4.5: Memória RAM
Fonte: http://www.megamamute.com.br/Imagens/produtos/94/63594/63594_Ampliada.jpg

Aula 4 - Parts of computers

39

e-Tec Brasil

The speed of the memory, or its data transfer rate, is how fast the data can
travel between the RAM and the processor. The speed is measured in MHz
(megahertz). One megahertz is one million frequency cycles per second. Data
travels at a pace of 100 million cycles per second with 100MHz memory.

4.1.5 The case fan
Case fans are relatively inexpensives and are extremely importants. Computer
components generate quite a bit of heat and must be kept as cool as possible.
The case fan is the primary source of cooling for most computers. Although
the importance of the fan is often overlooked, it is the key to a long life for
a computer. Most computer cases are designed to allow a person to add one
or more additional case fans.

Figura 4.6: Case fan
Fonte: http://images.bit-tech.net/content_images/2009/11/investigating-sata-6gbps-performance/sg2.jpg

4.1.6 Hard disk (HD)
Your computer’s hard disk drive stores information on a hard disk, a rigid
platter or stack of platters with a magnetic surface. Because hard disks can
hold massive amounts of information, they usually serve as your computer’s
primary means of storage, holding almost all of your programs and files.

Figura 4.7: Disco rígido
Fonte: http://www.sxc.hu
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The hard disk drive is normally located inside the system unit.
Para conhecer exemplos diários
utilizando verbos, assista ao
vídeo disponível no endereço
http://www.youtube.com/
watch?v=yWccPqg1DbI
É bem divertido. Depois de ter
assistido ao vídeo, tente escrever
as frases que tiver entendido e
deposite no fórum do AVEA

Figura 4.8: Comparação entre HD de desktop e de notebook
Fonte: Acervo da autora

4.2 Simple present tense
The grammatical structure of the verbs in English is easier than in Portuguese.
There are only two basic forms for the simple present tense, one ends with
“s” and the other doesn’t.
Only in the THIRD PERSON (SINGULAR) subjects (he, she and it) we add a
verb with “S”. The rules are:

4.2.1 “S” or “ES”?
With most verbs, the third person singular form is created simply by adding “S”.
However, with some verbs, you need to add “ES” or change the ending a little:
a) most of the verbs, we add only the “s”:
He sings
She hugs
b) verbs finished with “s”, “z”, “sh”, “ch”, “o”add “ES”:
He passes
She dozes
She wishes
He watches
He goes
A conjugação dos verbos em inglês no presente apresenta variação apenas nas
terceiras pessoas (HE, SHE, IT) nas quais se coloca o “S” no final da palavra.
c) verbs finished with consonant + y change Y to I, then add “ES”:
It flies
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Learning activities
Fill in the blanks with the simple present:
a) Peter _____ (read) his magazine everyday.
b) Sophie ______ (do) her exercise at school.
c) Susan _______(learn) English at home.
d) Bernard _______ (wash) his car.
e) Charles ________(play) guitar.
f) Mary __________(go) to Manaus next Friday.
As palavras “do” e “does” funcionam como verbo e também como auxiliar
no momento de perguntar ou negar alguma coisa. Neste caso está sendo
explanada sua utilização como uma partícula que auxilia o verbo principal da
oração no momento de fazer uma pergunta ou fazer uma negação. Não é
difícil, é só prestar atenção e praticar.

4.3 Do e does
Do/does pode ser utilizado como auxiliar ou como verbo. Neste espaço,
vamos aprender sobre sua utilização como auxiliar do verbo, para formação
de frases negativas, interrogativas e em alguns casos positivas, encurtando
a sentença.
Observe:
I have a mouse.

You like my friend.

We want a case fan.

Affirmative:

I have a mouse.

Negative:

I do not (don’t) have a mouse.

Interrogative:

Do you have a mouse?

Para responder utilizando a resposta curta faz-se da seguinte forma:
Afirmativa: Yes, I do.
Negativa: No, I don’t.
He has a mouse.
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Affirmative:

He wants a printer.

Negative:

He does not (doesn’t) want a printer.

Interrogative:

Does he want a printer?
Yes, he does.
No, he doesn’t.

As formas interrogativas e negativas são feitas com o verbo auxiliar do/does
e não possuem tradução fixa, mas são dotadas de sentido.
a computer?

have
I
you
we
they

Do

money?
to study ?

like

your friend?
a case fan?

want

a printer ?
a computer?

have
he
she
it

Does

money?
to study ?

like

your friend?
a case fan?

want

a printer ?

Em resumo - the simple present tense is used to indicate:
•
•
•
•

Permanent actions or states – I live in Manaus.
Habitual or repeated actions in the present – I always sleep on my bed.
Universal truths – All living creatures need water to live.
Facts of the nature – Hurricanes are very dangerous.

Example:
Affirmative

Negative

Interrogative

I fix computer

I don’t fix computer

Do I fix computer?

He fixes computer

He doesn’t fix computer

Does he fix computer?

Attention
DO / DOES are used in the simple present tense in the negative and
interrogative form when we don’t have verb to be in the sentence.
–– For I, YOU, WE, THEY use DO / DON’T.
–– For HE, SHE, IT (= 3rd person) use DOES / DOESN’T.
–– In the affirmative S / ES or IES is added to the verb in the 3rd person, but
in the negative and in the interrogative the verb loses it because there’s
the auxiliary verb (DOES / DOESN’T) indicating the 3rd person.
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Affirmative – She loves Michael. (She = 3rd person)
Negative – She doesn’t love Michael.
Interrogative – Does she love Michael?
–– When you ask a question with the auxiliary verb DO / DOES, you answer
the question with DO / DOES too. There are two types of answers:
Não se esqueça que o auxiliar “DO” é usado para fazer perguntas quando se
usam os seguintes pronomes: I, YOU, WE, THEY. O auxiliar “DOES” é usado
para fazer perguntas com HE, SHE, IT.
Complete answer:
A: Do you like sausages?
B: Yes, I like sausages.
Short Answer:
A: Do you like sausages?
B: Yes, I do.
Lembre-se que as resposta curtas são: Yes, I do. Dessa forma procedemos
com os demais pronomes. Depende do pronome utilizado na pergunta. Para
dar uma resposta curta negativa, usamos: No, I don’t e segue o mesmo
raciocínio com os demais pronomes.

Learning activities
1. Identify and circulate the verbs that appear in the simple present at third
person:
A computer scientist wants to sort the cards. First he wants to sort them out
by color. Then he wants to order them by number (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Jack, Queen, King and Ace).
Computer science uses special methods of doing things, and has its own
special words. It is linked with electrical engineering, mathematics, and
language science.
Computer science looks at the theoretical parts of computers. Computer
engineering looks at the physical parts of computers (the parts that a
person can touch), and software engineering looks at the use of computer
programs and how to make them.
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2. Transform the follow phrases into negative form:
a) A computer scientist wants to sort the cards.
b) He wants to order them by number.
c) Computer science uses special methods.
d) Computer science looks at the theoretical parts of computers.

4.4 Present continuous tense
This tense is formed using two components: the verb TO BE (in the present
tense), and the “ING” form of a verb.
We use present continuous tense:
a) To express an action that is happening in the moment of the speech.
Ex.: I am writing a letter to you. (Eu estou escrevendo uma carta para você).
b) To express an action that is happening at the present time, but no
necessarily when it is spoken.
Ex.: I am taking a course in Computer Science. (Eu estou fazendo um curso
de Ciência da Computação).
The present continuous, besides designating actions in the present, can also
be used to indicate future actions, intention, purpose or when we are sure
that something will happen.
Ex.: I am planning to travel to Fortaleza.
Here are the rules, using the example verb “eat”:
Subject

Verb to be

“ING” form

I

am

eating

You

are

eating

He

is

eating

She

is

eating

It

is

eating

We

are

eating

They

are

eating
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The rules to form the present continuous are simple. With many verbs you
can just add “ING” to the end of the verb. Let’s see how it works:
They are buying a new keyboard.
We are reading a digital magazine.
The soccer player is playing soccer.

É importante que você acesse
o link abaixo para mais
informações sobre o assunto.
Vestibulando Digital – Inglês I:
Present Continuous 02 (01 de
02) – http://www.youtube.com/
watch?v=xYYZBJH2us8&featur
e=related

However, with some verbs, you need to change the ending a little. Here are
the rules:
Verb ending in...
E: perdem o “e” e recebem “ing”.

“ING” Form

Example

COME

COMING

I AM COMING.

DRIVE

DRIVING

I AM DRIVING A BOAT.

DANCE

DANCING

I AM DANCING ALONE.

Consoante/vogal/consoante:
dobram a consoante final ao receber “ing”.

“ING” Form

Example

SWIM

SWIMMING

HE IS SWIMMING

CUT

CUTTING

WE ARE CUTTING

KNIT

KNITTING

I AM KNITTING

Look the following example of the negative and interrogative form in the
present continuous:
He is dancing alone.
Is he dancing alone?
No, he isn’t dancing alone.

Attention
VERB TO HAVE
a) The verb to have doesn’t take the “ING” when it has the meaning of
“possess”.
I am having a headache. (wrong)
I have a headache. (right)
b) In expressions like: TO HAVE LUNCH and TO HAVE FUN you can have the
continuous.
What’s he doing? He’s having lunch.
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Learning activities
Write the follow sentences into affirmative and negative form, as the example:
a) He / drive / a car.
He is driving a car. He is not driving a car.
b) We / eat / oranges.
c) You / read / my magazine.
d) We / play / the piano.

Resumo
Nesta aula você viu as partes internas do computador. Foram apresentadas
as partes do computador com exemplos específicos de situações cotidianas
da sua utilização, por meio de textos com o uso correto das formas verbais
“simple present” e “present continuous”.

Atividades de aprendizagem
Com um computador aberto, escreva um pequeno texto em inglês sobre
cada componente que compõe o computador, tire uma foto mostrando
esses componentes e poste tudo no blog.
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Aula 5 – Parts of computers II
Objetivos
Conhecer o nome das partes que compõem o computador em
inglês.
Empregar os verbos no passado de modo a exercitar exemplos práticos do cotidiano do técnico em informática.
Elaborar frases simples e coerentes em inglês, utilizando o conteúdo estudado, com exemplos práticos do cotidiano do técnico de
informática.

5.1 System unit
The system unit is the core of a computer system. Usually it’s a rectangular
box placed on or underneath your desk. Inside this box are many electronic
components that process information. The most important of these
components is the central processing unit (CPU), or microprocessor, which
acts as the “brain” of your computer. Another component is random access
memory (RAM), which temporarily stores information that the CPU uses
while the computer is on. The information stored in RAM is erased when the
computer is turned off.
Almost every other part of your computer connects to the system unit using
cables. The cables plug into specific ports (openings), typically on the back
of the system unit. Hardware that is not part of the system unit is sometimes
called a peripheral device or device.
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Figura 5.1: System unit
Fonte: http://groovix.com/images/front_open1.jpg

Your computer has one or more disk drives – devices that store information
on a metal or plastic disk. The disk preserves the information even when your
computer is turned off.

5.1.1 CD and DVD drives
Nearly all computers today come equipped with a CD or DVD drive, usually
located on the front of the system unit. CD drives use lasers to read (retrieve)
data from a CD, and many CD drives can also write (record) data onto CDs.
If you have a recordable disk drive, you can store copies of your files on blank
CDs. You can also use a CD drive to play music CDs on your computer.
DVD drives can do everything that CD drives can, plus read DVDs. If you have
a DVD drive, you can watch movies on your computer. Many DVD drives can
record data onto blank DVDs.

5.1.2 Mouse
A mouse is a small device used to point to and select items on your computer
screen. Although mice come in many shapes, the typical mouse does look a
bit like an actual mouse. It’s small, oblong, and connected to the system unit
by a long wire that resembles a tail. Some newer mice are wireless.

Figura 5.2: Mouse
Fonte: http://www.sxc.hu
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A mouse usually has two buttons: a primary button (usually the left button)
and a secondary button. Many mice also have a wheel between the two
buttons, which allows you to scroll smoothly through screens of information.
When you move the mouse with your hand, a pointer on your screen moves
in the same direction (the pointer’s appearance might change depending
on where it’s positioned on your screen). When you want to select an item,
you point to the item and then click (press and release) the primary button.
Pointing and clicking with your mouse is the main way to interact with your
computer.

5.1.3 Keyboard

Figura 5.3: Teclado
Fonte: http://www.advantage.co.nz/images/56291.jpg

A keyboard is used mainly for typing text into your computer. Like the keyboard on a typewriter, it has keys for letters and numbers, but it also has
special keys:
a) the function keys, found on the top row, perform different functions
depending on where they are used;
b) the numeric keypad, located on the right side of most keyboards, allows
you to enter numbers quickly;
c) the navigation keys, such as the arrow keys, allow you to move your position within a document or webpage.
You can also use your keyboard to perform many of the same tasks you can
perform with a mouse.
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Figura 5.4: Teclado flexível
Fonte: http://heritageproducts.com/home/images/prestige-016.jpg

5.1.4 Monitor
A monitor displays information in visual form, using text and graphics. The
portion of the monitor that displays the information is called the screen. Like
a television screen, a computer screen can show still or moving pictures.
There are two basic types of monitors: CRT (cathode ray tube) monitors and
LCD (liquid crystal display) monitors. Both types produce sharp images, but
LCD monitors have the advantage of being much thinner and lighter. CRT
monitors, however, are generally more affordable.

Figura 5.5: Monitor CRT
Fonte: http://www.positivo.pl/upload/wysiwyg/produkty/monitory_crt/lg/LG_F700P_FLATRON_02.jpg
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Figura 5.6: Monitor LCD
Fonte: http://www.sxc.hu

5.1.5 Printer
A printer transfers data from a computer onto paper. You don’t need a
printer to use your computer, but having one allows you to print email,
cards, invitations, announcements, and other materials. Many people also
like being able to print their own photos at home.
The two main types of printers are inkjet printers and laser printers. Inkjet
printers are the most popular printers for the home. They can print in black
and white or in full color and can produce high-quality photographs when
used with special paper. Laser printers are faster and generally better able to
handle heavy use.

Figura 5.7: Impressora
Fonte: http://pcwizkid.co.uk/images/speakers.jpg
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5.1.6 Speakers
Speakers are used to play sound. They may be built into the system unit or
connected with cables. Speakers allow you to listen to music and hear sound
effects from your computer.

Figura 5.8: Caixinhas de som
Fonte: http://ufile.jrj.com.cn/oblog/articleimage/2008/03/28/SBV5121.jpg

5.1.7 Modem
To connect your computer to the internet, you need a modem. A modem is
a device that sends and receives computer information over a telephone line
or high-speed cable. Modems are sometimes built into the system unit, but
higher-speed modems are usually separate components.

Figura 5.9: Cable modem
Fonte: Acervo da autora
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Learning activities
Mark the correct concept of the following words:
a) Memory
( ) It is what you have to pay when you buy something.
( ) Enables a computer to store, at least temporarily, data and program.
( ) When you use the phone to call someone.
b) Mass storage device
( ) Something that tell who a person is.
( ) An area in a business office.
( ) Allows a computer to permanently retain large amounts of data. Common mass storage devices include disk drives and tape drives.
c) Input device
( ) Usually keyboard and mouse, the input device is the conduit through
which data and instructions enter a computer.
(

) The department that sells a business’s products.

(

) A person from another country.

d) Output device
( ) A display screen, printer, or other device that lets you see what the computer has accomplished.
( ) To look at many things and then take one or two, as the person wishes.
( ) To write your name.
e) Central Processing Unit (CPU)
( ) To say that you certainly will or will not do something.
( ) A person who is not smart.
( ) The heart of the computer, this is the component that actually executes
instructions.
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5.2 Simple past tense – regular verbs
With most verbs, the simple past is created simply by adding “ED”.
That form belongs for all to the people, not varying in the 3rd person.
Simple past is used to indicate an accomplished action and totally finished
in the past, corresponding in Portuguese, the perfect preterite as imperfect
preterite.

Ex.: Santos Dumont lived in France. He created the 14 Bis.
Regra geral

Acrescenta-se “ed”

Play – played

Verbos terminados em “e”

Acrescenta-se “d”

Like – liked

Verbos terminados em y precedido
de consoante

Mudam o y para i e acrescentam
“ed”

Study – studied

Example:
To work
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
They worked

5.2.1 Simple past – negative and interrogative
form
The interrogative form of the verbs (regular or irregular) in the past it is done
with the “did” placement (past of the auxiliary verb “do”) in the beginning
of the question, for all of the people, being the main verb in the basic form.
However, the auxiliary did is the past of the auxiliary do/does that we saw
previously. When the auxiliary did appears in the sentence, the main verb is
in the infinitive.
Ex.: Did you travel to Manaus?
Did you study to the test?
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Affirmative:

Did they work yesterday?

Negative:

They worked yesterday.

Interrogative:

They did not (didn’t) work yesterday.

The negative form of the verbs (regular or irregular) in the past it is done with
the auxiliary did + not (didn’t) before the verb, for all the people.
Ex.: Yesterday, I didn’t work at office.
Affirmative:

Did you go to Fortaleza yesterday?

Negative:

They went to Fortaleza yesterday.

Interrogative:

They did not (didn’t) go to Fortaleza yesterday.

The past tense and past participle of regular verbs end in “ed”:
to work, worked, worked.
But some verbs can be both regular and irregular, for example:
learn, learned, learned;
learn, learnt, learnt.
If the verb finishes in “E” - add “D”.
If it finishes in “Y” (with a vowel before) - add “ED”:
pray: prayed.
If it finishes in “Y” (with a consonant before) - replace “Y” for I and add
“ED”:
try: tried.

Para conhecer a pronúncia
dos verbos regulares acesse:
http://www.youtube.com/
watch?v=HHocF49myI8.
Ouça, repita as palavras com
atenção observando como são
articuladas. Tente pronunciar as
palavras de acordo com o que é
apresentado no vídeo

If it has just one syllable and finishes in “consonant-vowel-consonant”- add
“ED”:
stop: stopped.
Observe que os verbos regulares no passado terminam todos com “ED”;
porém, fique atento para a pronúncia, pois ela se diferencia levemente uma
da outra.
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Learning activities
Turn into the interrogative and negative form the follow phrases:
a) She cooked dinner last night.
b) I studied english yesterday.
c) They open the computer.
d) Cristina worked all night.
e) ARPAnet created the TCP/IP communications standard.

5.3 Simple past tense – irregular verbs
When the verbs are irregular is necessary to memorize their past forms,
because they vary of one for other. As in the case of the regular verbs, the
irregular ones have an only form for all of the people. It follows a list below
with the past forms and passed participle of the verbs.
I/ you/ he/ she/ it/ we/ you/ they saw (see – ver) a bird.
The three most important irregular verbs are TO BE, TO HAVE and TO DO.
Verb to be
Pronoun

Verb to be

I

was

You

were

He/she/it

was

We

were

They

were
Verb to have

Pronoun

Verb to have

I/you/we/they

Had

He/she/it

Had
Verb to do

Pronoun

Verb to do

I/you/we/they

Did

He/she/it

Did

Example:
I was tired.
He had a bad headache.
We did the homework.
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Other irregular verbs fall into three main categories:
O vídeo disponível nesse
endereço traz uma lista de
verbos irregulares e sua
pronúncia. Assista e repita.
É muito bom exercício para
aprender a pronúncia das
palavras.
http://www.youtube.com/
watch?v=WRsLLGnYhJ0.

cut – cut
hit – hit
fit – fit

Verbs which don’t change

Verbs which change their vowel

Verbs which change completely

get – got
sit – sat
drink – drank
catch – caught
bring – brought
teach – taught

Example:
Buy – bought:
Affirmative:

Frank bought a memory.

Negative:

Did Frank buy a memory?

Interrogative:

He did not (didn’t) buy a memory.

Sell – sold:
Affirmative:

Myriam sold her scanner.

Negative:

Did Myriam sell her scanner?

Interrogative:

She did not (didn’t) sell her scanner.

Bring – brought:
Affirmative:

Andrew brought his printer this morning.

Negative:

Did Andrew bring his printer this morning?

Interrogative:

He did not (didn’t) bring his printer this morning.

Learning activities
Transform the phrases into negative form:
a) The keyboard was working.
b) ARPAnet was funded by the United States military after the cold war.
c) Networks were limited by their nature to only allow communications
between the stations on the local network.
d) Programmers and researchers were using on the network computers.
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Para que se tome conhecimento dos verbos, que são muitos, separamos
para você alguns que estão listados a seguir (Quadro 5.1). Aqui estão os
mais comuns na forma de infinitivo, passado e particípio.
Você poderá elaborar frases e criar situações utilizando os verbos para
internalizar o conhecimento.
Assim como em português, em inglês existem muitos verbos. Aqui foram
selecionados alguns mais comuns, ou seja, os que são mais usados na
linguagem informal. Por isso se faz necessário estudo e prática para consolidar
esse conhecimento. Use sua imaginação, treine em casa, no trabalho. O
importante é treinar bastante para fixar o aprendizado.
Quadro 5.1: Lista de verbos
Infinitive
(Infinitivo)
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Past
(Passado)

Past participle
(Passado Particípio)

Translation
(Tradução)

arise

arose

arisen

surgir, erguer-se

awake

awoke

awoken

acordar

be

was

were been

ser, estar

bear

bore

born, borne

suportar, dar à luz

beat

beat

beaten

bater, espancar

become

became

become

tornar-se

befall

befell

befallen

acontecer

beget

begot

begotten, begot

procriar, gerar

begin

began

begun

começar

behold

beheld

beheld

contemplar

bend

bent

bent

curvar, dobrar

bet

bet

bet

apostar

bid

bid

bid

oferecer, concorrer

bind

bound

bound

unir, encadernar

bite

bit

bitten

morder

bleed

bled

bled

sangrar

blow

blew

blown

soprar

break

broke

broken

quebrar

breed

bred

bred

reproduzir

bring

brought

brought

trazer

broadcast

broadcast

broadcast

transmitir

build

built

built

construir

buy

bought

bought

comprar

cast

cast

cast

arremessar

catch

caught

caught

pegar

choose

chose

chosen

escolher

cling

clung

clung

aderir

come

came

come

vir
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Infinitive
(Infinitivo)

Past
(Passado)

Past participle
(Passado Particípio)

Translation
(Tradução)

cost

cost

cost

custar

creep

crept

crept

rastejar, gatinhar

cut

cut

cut

cortar, reduzir

deal

dealt

dealt

negociar, tratar

dig

dug

dug

cavar

do

did

done

fazer

draw

drew

drawn

desenhar

drink

drank

drunk

beber

drive

drove

driven

dirigir

eat

ate

eaten

comer

fall

fell

fallen

cair

feed

fed

fed

alimentar

feel

felt

felt

sentir

fight

fought

fought

lutar

find

found

found

achar, encontrar

flee

fled

fled

fugir

fling

flung

flung

arremessar

fly

flew

flown

voar, pilotar

forbid

forbade

forbiden

proibir

forget

forgot

forgot, forgoten

esquecer

forgive

forgave

forgiven

perdoar

freeze

froze

frozen

congelar

get

got

gotten, got

obter, conseguir

give

gave

given

dar, conceder

go

went

gone

ir

grind

ground

ground

moer

grow

grew

grown

crescer

have

had

had

ter

hear

heard

heard

ouvir

hide

hid

hidden, hid

esconder

hit

hit

hit

bater, ferir

hold

held

held

segurar

hurt

hurt

hurt

machucar, ferir

keep

kept

kept

guardar, manter

know

knew

known

saber, conhecer

lay

laid

laid

pôr (ovos)

lead

led

led

liderar, guiar

leave

left

left

deixar, partir

lend

lent

lent

emprestar

let

let

let

deixar, alugar

lie

lay

lain

deitar-se

lose

lost

lost

perder

make

made

made

fazer, fabricar
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Infinitive
(Infinitivo)

Past participle
(Passado Particípio)

Translation
(Tradução)

mean

meant

meant

significar

meet

met

met

encontrar

overcome

overcame

overcome

superar

overtake

overtook

overtaken

alcançar

pay

paid

paid

pagar

put

put

put

colocar, pôr

quit

quit

quit

abandonar

read

read

read

ler

ride

rode

ridden

andar, cavalgar

ring

rang

rung

tocar(campainha)

rise

rose

risen

subir, erguer-se

run

ran

run

correr, concorrer

saw

sawed

sawn

serrar

say

said

said

dizer

see

saw

seen

ver, entender

seek

sought

sought

procurar

sell

sold

sold

vender

send

sent

sent

mandar, enviar

set

set

set

colocar, ajustar

shake

shook

shaken

sacudir

shed

shed

shed

derramar

shine

shone

shone

brilhar

shoot

shot

shot

atirar

Show

showed

shown

mostrar

shrink

shrank

shrunk

encolher, contrair

shut

shut

shut

fechar

sing

sang

sung

cantar

sink

sank

sunk

afundar

sit

sat

sat

sentar

slay

slew

slain

assassinar

sleep

slept

slept

dormir

slide

slid

slid

deslizar

sling

slung

slung

arremessar

speak

spoke

spoken

falar

spend

spent

spent

gastar

spin

spun

spun

girar

spit

spit, spat

spit, spat

cuspir

spread

espalhar

spread

e-Tec Brasil

Past
(Passado)

spread

stand

stood

stood

aguentar

steal

stole

stolen

roubar

stick

stuck

stuck

enfiar

stink

stank

stunk

feder

swear

swore

sworn

jurar
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Infinitive
(Infinitivo)

Past
(Passado)

Past participle
(Passado Particípio)

Translation
(Tradução)

swim

swam

swum

nadar

take

took

taken

tomar, pegar

teach

taught

taught

ensinar

tell

told

told

contar, dizer

think

thought

thought

pensar

understand

understood

understood

entender

wear

wore

worn

vestir

win

won

won

vencer

write

wrote

written

escrever

5.4 Simple future tense – will
O simple future é um das formas usadas para expressar ações futuras. Em
geral vem acompanhado de palavras que indicam futuro, como: tomorrow,
next. Geralmente, usamos a palavra “will”. Posteriormente, você verá que
também podemos utilizar “be going to” para formar o futuro e a diferença
de utilização entre eles.
Example:
Affirmative:

What will you study?

Negative:

I will study English.

Interrogative:

I won’t study English.

Note: we use the auxiliary verb WILL + verbs in infinitive (without “to”).
I will study

I’ll study

You will travel

You’ll travel

He will / She will eat

He’ll / She’ll eat

It will happen

It’ll happen

We will work

We’ll work

You will dance

You’ll dance

They will do

They’ll do

Interrogative:

Will you learn English?

Affirmative:

You will learn English.

Negative:

You won’t learn English.
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Interrogative:

Will you play football next Sunday?

Affirmative:

You will play football next Sunday.

Negative:

You won’t play football next Sunday.
You will not play football next Sunday.
You will not/won’t drink beer!

Interrogative/Negative:

Won’t you drink beer?

Learning activities
Transform the follow phrases into negative form:
a) You will use the computer.
b) He will study at his house.
c) The keyboard will work.

5.5 Future using “be going to”
Para que seu conhecimento
a respeito do uso do tempo
futuro se consolide, veja o
vídeo disponível no link abaixo:
Gramática inglesa: simple future
tense – going to and will
http://www.youtube.com/
watch?v=j0kR-F7zhvU

To make a verb form with “be going to”, you first put “be” into the correct form
to agree with the subject, and then add “going to” + the simple form of the
verb. Therefore you will find the use difference between “will” and “going to.”
Example:
I am going to leave.
I’m going to leave.
Am I going to leave?
I am not going to leave.
I’m not going to leave.
“Be going to” is usually used when something is already planned or definite.
Look at the difference between these sentences:
•
•
•
•

I will make the supper.
(Making a decision/volunteering to do something).
I’m going to make the supper.
(This is already planned and organized).

Most students know that “will” and “going to” are used to talk about future
time in english. However, we also use the present progressive (“be” + ING)
and the simple present tense. Here are the basic rules:
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Will

Volunteering to do something
deciding at the time of speaking
to do something.

Example

- I need a pencil.
- I’ll lend you mine.

“Going to”

Talking about something that is already decided.

Example

- Have you registered for the class yet?
- Not yet. I’m going to register tomorrow.

5.6 Predicting the future
When you are predicting what you think will happen in the future, you
should choose the form based on how certain you are. If you’re not too
sure, it’s fine to use “will”, but if you’re nearly certain about something, it’s
best to use “going to”:
I think it will rain.
(I’m not sure, but it looks like it might).
It’s going to rain.
(I’m sure it’s going to rain - I can see black clouds in the sky).

Learning activities
1. Ask questions to these answers:
a) He is driving the green car.
b) They are dancing in the nightclub.
c) She is sleeping alone.
2. Fill in the blanks with the present continuous:
a) She ______________________ (take) photos.
b) Mary _____________________(sell) good computers.
c) The computer ______________(work) very well.
d) The program _______________(reinstall).

Resumo
A aula apresentou informações sobre componentes que fazem parte do
computador e textos abordando o uso das formas verbais do passado e
futuro, com exemplos direcionados a situações enfrentadas pelo técnico de
informática.
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Atividades de aprendizagem
1. O que os textos desta aula abordam? Elabore frases simples em inglês
descrevendo o que esta aula trata e poste no fórum do AVEA.
2. Nesta aula você conheceu outros tipos de hardware que podem ser
acrescentados ao computador. Escolha um, pesquise sobre ele, escreva
um pequeno texto em inglês e poste suas informações no seu blog. Com
certeza seu blog já deve estar cheio de informações.

e-Tec Brasil

66

Inglês para Informática

Aula 6 – The history of the internet
Objetivos
Trabalhar alguns exemplos práticos em informática com as novas
palavras em inglês sobre a história da internet.
Aplicar corretamente a utilização dos pronomes relativos.
Compreender formação do plural em inglês.

6.1 The history of the internet
Before there was the public internet there was the internet’s forerunner
ARPAnet or Advanced Research Projects Agency Networks. ARPAnet was
funded by the United States military after the cold war with the aim of having
a military command and control center that could withstand nuclear attack.
The point was to distribute information between geographically dispersed
computers. ARPAnet created the TCP/IP communications standard, which
defines data transfer on the Internet today. The ARPAnet opened in 1969
and was quickly usurped by civilian computer nerds who had now found a
way to share the few great computers that existed at that time.
Before the wide spread of internetworking that led to the internet,
most communication networks were limited by their nature to only allow
communications between the stations on the local network and the prevalent
computer networking method was based on the central mainframe
computer model.
Several research programs began to explore and articulate principles
of networking between physically separate networks, leading to the
development of the packet switching model of digital networking. These
research efforts included those of the laboratories of Donald Davies (NPL),
Paul Baran (RAND Corporation), and Leonard Kleinrock at MIT and at
UCLA. The research led to the development of several packet-switched
networking solutions in the late 1960s and 1970s, including ARPANET
and the X.25 protocols.
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Additionally, public access and hobbyist networking systems grew Following
commercialization and introduction of privately run Internet service
providers in the 1980s, and the Internet’s expansion for popular use in the
1990s, the Internet has had a drastic impact on culture and commerce. This
includes the rise of near instant communication by electronic mail (e-mail),
text based discussion forums, and the World Wide Web. Investor speculation
in new markets provided by these innovations would also lead to the inflation
and subsequent collapse of the Dot-com bubble. But despite this, the
Internet continues to grow, driven by commerce, greater amounts of on-line
information and knowledge and social networking known as Web 2.0.
Learning activities
1. You will need to translate the whole time the messages in the computer.
So, it is very important that you read the text above and answer the
question below:
–– What do you understand about the text? What`s the text message?
2. Write about the follow words and elaborate short sentences in agreement
with information of the text above:
a) ARPAnet: World Wide Web
b) E-mail:

6.2 Relative pronouns
Relative pronouns são usados para combinar duas orações.
WHO/THAT – que
This girl is my friend. This girl got a model plane.
This girl (who/that) got a model plane is my friend.
Who é usado para referir-se a pessoas e pode ser substituído por that.
The salesperson that/who sold me this component is nice.
The man that/who fixed your computer is smart.
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WHERE – onde
A restaurant is a place. We eat in a restaurant.
A restaurant is a place where we eat.
Where é usado para referir-se a lugares.
A bookstore is a place where you buy book.
A school is a place where you study.
WHICH/THAT – que
A dog is an animal. A dog barks.
A dog is an animal which/that barks.
Which é usado somente para coisas ou animais e pode ser substituído por
that.
The case fan which/that is inside the computer is important.
O plural das palavras em inglês se realiza de forma diferente da do português.
Siga as orientações e assista aos vídeos recomendados.

6.3 Regular and irregular plural of nouns
To form the plural of the nouns is very easy, but you must practice and
observe some rules.

6.3.1 Regular plural of nouns
1. Regra Geral: forma-se o plural dos substantivos geralmente acrescentandose s ao singular.
Ex.: Motherboard – motherboards
Printer – printers
Keyboard – keyboards
2. Os substantivos terminados em y precedido de vogal seguem a regra
geral: acrescentam s ao singular.
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Ex.: Boy – boys
Toy – toys
Key – keys
3. Substantivos terminados em s, x, z, o, ch e sh, acrescenta-se es.
Para melhor compreender como
se forma o plural em inglês,
acesse os sites a seguir. Anote
as diferenças poste no fórum do
AVEA.
Regra Geral –
http://www.youtube.com/
watch?v=wI0mvB0gGA0
Regra “es” –
http://www.youtube.com
Plural Irregular
http://www.youtube.com/
watch?v=ohbdT9HE_Mm/
watch?v=X6gYCFtPqek

Ex.: boss – bosses
tax – taxes
bush – bushes
4. Substantivos terminados em y, precedidos de consoante, trocam o y
pelo i e acrescenta-se es.
Consoante + y = ies
Ex.: fly – flies
try – tries
curry – curries

6.3.2 Irregular plurals of nouns
There are many types of irregular plural, but these are the most common:
1. Substantivos terminados em fe trocam o f pelo v e acrescenta-se es.
Ex.: knife – knives
life – lives
wife – wives
2. Substantivos terminados em f trocam o f pelo v; então, acrescenta-se es.
Ex.: half – halves
wolf – wolves
loaf – loaves
3. Substantivos terminados em o, acrescenta-se es.
Ex.: potato – potatoes
tomato – tomatoes
volcano – volcanoes
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4. Substantivos que mudam a vogal e a palavra.
Ex.: foot – feet
child – children
person – people
tooth – teeth
mouse – mice

Learning activities
Change the underlined words to the plural:
a) She wants to read a magazine.
b) They prefer to eat a sandwich.
c) We want to cook a hot dog.
d) They don’t like to work with printer.
e) We fix monitor.
f) She prefers potato.

6.4 There + Verb to be
Para a formação do verbo haver, em inglês, faz-se necessário a junção de
there e o verbo to be. Veja alguns exemplos práticos, a seguir.
SINGULAR

PLURAL

Present

There is

Present

There are

Past

There was

Past

There were

Tradução

Há

Tradução

Havia

Examples:
There is a bad operation in the computer.
There are two basic types of monitors.
Before there was the public internet.
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Learning activities
1. Complete the following sentences with “There is” or “There are”:
a) ……………. a new computer on the store.
b) …………… someone at the house.
c) ……………. a lot of teachers absent today.
d) ……………. three chairs in the room.
e) ……………. two large windows in the house.
f) ……………. one table.
g) ……………. seven days in a week.
h) ……………. no one at home.
i) ……………. no problem with it.
2. Change the sentences from affirmative to negative:
a) There is a monitor here.
…………………………………….
b) There are two hard disks in the computer.
…………………………………….
c) There are ten new motherboards in this market.
…………………………………….
d) There is a message for you.
…………………………………….

Resumo
A aula apresentou como discussão principal a história da internet. Abordou
também a utilização correta dos pronomes relativos, a formação do plural
em inglês e o verbo to have no presente e no passado.

Atividades de aprendizagem
Durante todo o curso você vem realizando muitas atividades de aprendizagem. Nesta aula você viu um breve histórico da criação da internet. Escreva
um pequeno texto em inglês, e outro com a tradução em português, sobre
a importância da internet na sua vida. Fale da frequência com que você a
utiliza e para quê. Poste seu texto no blog criado por você.
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Aula 7 – The history of HTML
Objetivos
Conhecer a história do HTML e sua definição.
Empregar corretamente a colocação pronominal.
Compreender o uso das preposições.
Identificar os falsos cognatos em textos.

7.1 The HTML
After Vannevar Bush first proposed the basics of hypertext in 1945, it laid the
foundation for Tim Berners-Lee and others to invent the World Wide Web,
HTML (hypertext markup language), HTTP (HyperText Transfer Protocol) and
URLs (Universal Resource Locators) in 1990.

7.1.1 Definition of HTML
HTML stands for HyperText Markup Language, it is the authoring language
used to create documents on the World Wide Web. HTML is used to define
the structure and layout of a Web page, how a page looks and any special
functions. HTML does this by using what are called tags that have attributes.
For example <p> means a paragraph break. As the viewer of a web page you
don’t see the HTML, it is hidden from your view, however, you do the results.
Tim Berners-Lee was the primary author of HTML, assisted by his colleagues at
CERN, an international scientific organization based in Geneva, Switzerland.
Tim Berners-Lee is currently the Director of the World Wide Web Consortium,
the group that sets technical standards for the Web.
View a screen shot of Tim Berners-Lee’s Browser Editor as developed in 199192. This was a true browser editor for the first version of HTML and ran on
a NeXt workstation. Implemented in Objective-C, it made it easy to create,
view and edit web documents. Hypertext Markup Language (First Version of
HTML) was formally published on June 1993.
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Learning activities
1. Answer the follow questions:
a) What is HTML?
b) How was it created?
c) When it was formally published?

7.2 Prefix
A formação do prefixo em inglês segue a mesma estrutura da língua
portuguesa. Coloca-se o prefixo antes do radical para a formação de novas
palavras. Veja exemplos no quadro a seguir.
1

IN, IM, UM, IR, IL, A, NON

Ex.

impossible, illegal

2

MIS

Ex.

Miscalculate

3

DIS

São prefixos que expressam negação: não, oposto
Expressa incorreção, erro
Expressa negação

Prefixos que expressam tamanho ou grau
4

SUPER

Ex.

Superman

5

SUB

Ex.

Subhuman

6

OVER

Ex.

Overheat

7

UNDER

Ex.

underpriviledged

8

HYPER

Ex.

Hypercritical

9

MINI

Ex.

Miniskirt

Acima, mais do que

Menos, mais baixo do que

Demais

De menos

Extremamente

Pouco

PREFIXOS LOCATIVOS
10

INTER

Ex.

Internacional

11

TRANS

Ex.

Transplant

Entre

Através de, de um lugar para outro

PREFIXOS DE TEMPO E ORDEM
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12

FORE

Ex.

Foretell
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13

PRE

Ex.

pre-marital

14

POST

Ex.

post-classical

15

EX

Ex.

ex-husband

16

RE

Ex.

re-evaluete, reinstall

Antes

Depois

Anterior

Novamente, de volta

OUTROS PREFIXOS
17

AUTO

Ex.

Autobiography

18

NEO

Ex.

neo-gothic

19

PAN

Ex.

pan-american

20

PROTO

Ex.

Prototype

21

SEMI

Ex.

Semicircle

22

VICE

Ex.

vice-president

Próprio

Novo

Todo, universal

Primeiro, original

Metade

Adjunto

7.3 Suffix
A formação do sufixo em inglês também segue a mesmo princípio da
formação na língua portuguesa. Coloca-se o sufixo depois do radical para a
formação de novas palavras. Veja exemplos no quadro a seguir.
FORMAM SUBSTANTIVOS
1

-ER, -OR

Ex.

driver, instructor, installer

2

- ANT, - ENT

Ex.

consultant, resident

3

- ATION, - TION, -ION, - MENT

Ex.

exploration, location, creation, advisement

4

ING

Ex.

John is working now, It’s a fishing place.
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Aquele que faz a ação

Agent

Estado, ação

Atividade, resultado de uma atividade. Essa terminação pode
indicar a forma do gerúndio em inglês ou pode formar verbos
substantivados que funcionam como adjetivo.
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5

- NESS, - ITY

Ex.

happiness, popularity

6

-SHIP

Ex.

friendship, disctatorship

7

-HOOD

Ex.

Miniskirt

8

IST

Ex.

violinist

9

ISM

Ex.

idealism, communism

Estado, qualidade

Status, condição

Status

Ocupação

Atitude, movimento politico

FORMAM VERBOS
10

-IFY, -IZE (-ISE), - EM

Formam verbos

Ex.

simplify, realize ou realise, darken

11

- ED

Ex.

Prepared

Forma o passado regular

FORMAM ADVÉRBIOS
12

- LY

Ex.

loudly, quickly

13

WARD

Ex.

backward, upward

Equivalente a –MENTE em português

Movimento, direção

FORMAM ADJETIVOS
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14

-ABLE, -IBLE

Ex.

comfortable, responsible

15

-ISH

Ex.

spanish, youngish

16

-FUL

Ex.

helpful, proposeful

17

- LESS

Ex.

Useless

18

- OUR

Ex.

victorious, virtous, vivacious

19

- IC, -AL

Ex.

heroic, criminal, musical

20

- IVE

Ex.

attractive, affirmative, sensitive

76

Capaz de, com característica de

Pertencente a, parecido com

Cheio de

Sem, com falta de

Caracterizado por

Relativo a

Exprimem gradação ou não gradação
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Learning activities
1. Here are some verbs. Transform the follows verbs into nouns using the
suffix er and translate it:
a) Build = ...............................................................................................
b) Drive = ...............................................................................................
c) Help = ................................................................................................
d) Play = .................................................................................................
e) Win = .................................................................................................
f) Compose = .........................................................................................
2. Use the prefix un to create the opposite meaning of the word given, and
then use the new word to write an original sentence. Use your imagination:
a) (usual) = .............................................................................................
b) (do) = .................................................................................................
c) (able) = ...............................................................................................
d) (kind) = ...............................................................................................
e) (locked) = ............................................................................................
f) ( happy ) = ...........................................................................................

7.4 Deceptive cognates
Existem muitas palavras em inglês muito parecidas com as do português; no
entanto, muitas dessas palavras não significam em inglês o que significam
em português, ou seja, elas possuem outro significado, apesar da grafia ser
similar. Por isso são chamadas de falsos cognatos ou cognatos enganadores.
Fique atento para alguns deles discorridos a seguir.
• Actually não é atualmente; atualmente é nowadays. Actually é realmente,
na verdade.
• Available não é avaliado; avaliado é appraised. Available é disponível.
• Arrest não é arrastar; arrastar é drag. Arrest é prender.
• College não é colégio; colégio é high school. College é faculdade.
• Data não é data; data é date. Data é dados, informações (singular =
datum).
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• Estate não é estado; estado é state. Estate é patrimônio, bens.
• Exit não é êxito; êxito é success. Exit é saída.

7.5 Prepositions
As preposições são muito utilizadas na estrutura das frases. Em inglês não
poderia ser diferente. As preposições expressam lugar ou posição, direção,
tempo, maneira (modo), e agente (ou instrumento).
•
•
•
•
•

The keyboard is on the desk - (lugar ou posição).
Raphael ran toward the hotel - (direção).
The plane arrived at eleven o’clock - (tempo).
David travels by train - (maneira ou modo).
The computer was broken by him - (agente).
PREPOSIÇÕES

AT

Horas

The airplane will arrive at five o’clock.

Datas

We have a big party at Christmas.

Lugares

He is at the drugstore.

Cidades pequenas

She lives at Barcelos.
Períodos do dia (noon, night, midnight, dawn)
Ex. She works at night.

Endereços completos

Fabrizio lives at 107 Boulevard Street.

Períodos do dia (exceto noon, night, midnight e dawn)
Ex. Marcus works in the morning.

IN

ON
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Meses

The case will arrive in March.

Estações do ano

It’s very hot in summer.

Anos

David graduaded in 2008.

Séculos

Manaus was created in 18th century.

Expressões do tempo

The computer will be working in few days.

Expressões de lugar (dentro)

The memory is in the CPU.

Estados, Cidades grandes, Países,
Continentes

August lives in São Paulo.
There are many developed countries in Europe.

“sobre”

Our bags are on the reception desk.

Dias da semana

He has class on Friday.

Datas

He has class on Friday.

Transportes coletivos

There are a lot of people on that plane.

Nomes de ruas ou avenidas

The CETAM is on Djalma Street.

“floor”

Gabriel lives on the 8th floor.
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Em resumo:

on

into

under

in

out of

inside

up

outside

between

down

along

in front of

across

Você poderá revisar e exercitar
esta lição acessando os vídeos
abaixo:
http://www.youtube.com/
watch?v=EaXTyFtQx9o
http://www.youtube.com/
watch?v=Z8otdUSptYU
http://www.youtube.com/
watch?v=G0-y7-tnDK0>

behind

around

Figura 7.1: Representações do uso das preposições
Fonte: CETAM, 2006

Learning activities
1. Complete with at, in, or on:
a) I am _____ London.
b) Susan is ______ school, but her mother is ______ home.
c) The play is going to begin_________ 20:00_________evening.
d) The monitor is _____ the table, and the CPU is _____ the ground.
e) What are you going to do _________Friday?
f) There was a big parade ________ Independence Day.
g) They go to the club ________ bus but I go there ________ foot.
h) Andres will travel to Brasília ________ April.
i) It was very cold ________ winter.
j) He lives ________ 598 Konstantin’s Street.

Resumo
A aula apresentou a história do HTML, sua definição e o emprego correto da
utilização do prefixo e sufixo em inglês, bem como a demonstração e utilização dos falsos cognatos e preposições.

Atividades de aprendizagem
Estamos chegando quase na reta final do nosso curso. Certamente você já
é capaz de escrever e traduzir frases. Escolha cinco prefixos e cinco sufixos
e elabore frases simples. Caso tenha dificuldades, peça ajuda ao seu tutor.
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Aula 8 – The history of e-mail
Objetivos
Trabalhar alguns exemplos práticos em informática com as novas
palavras em inglês sobre a história do e-mail.
Ler e compreender textos referentes à história do e-mail.
Ampliar vocabulário técnico em inglês em frases e textos.

8.1 The beginning
Computer engineer, Ray Tomlinson invented internet based e-mail in late
1971. Under ARPAnet several major innovations occurred: e-mail (or
electronic mail), the ability to send simple messages to another person across
the network (1971). Ray Tomlinson worked as a computer engineer for
Bolt Beranek and Newman (BBN), the company hired by the United States
Defense Department to build the first internet in 1968.
Ray Tomlinson was experimenting with a popular program he wrote called
SNDMSG that the ARPANET programmers and researchers were using on
the network computers (Digital PDP-10s) to leave messages for each other.
SNDMSG was a “local” electronic message program. You could only leave
messages on the computer that you were using for other persons using
that computer to read. Tomlinson used a file transfer protocol that he was
working on called CYPNET to adapt the SNDMSG program so it could send
electronic messages to any computer on the ARPANET network.
Ray Tomlinson chose the @ symbol to tell which user was “at” what
computer. The @ goes in between the user’s login name and the name of
his/her host computer.
The first e-mail was sent between two computers that were actually sitting
besides each other. However, the ARPANET network was used as the
connection between the two. The first e-mail message was “QWERTYUIOP”.
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Ray Tomlinson is quoted as saying he invented e-mail, “Mostly because it
seemed like a neat idea.” No one was asking for e-mail.

Learning activities
Answer the follow questions:
a) What is e-mail?
b) How the @ symbol appeared?
c) What is ARPANET?
O conhecimento do vocabulário é fundamental para a compreensão e
interação na língua estrangeira. Separamos algumas palavras mais utilizadas
em informática. Assim como os verbos, é fundamental que você as conheça.
Treine e pratique!

8.2 Technical vocabulary of computer
You will need to know many technical words of computer science. We
selected the more used words for you, to study and to workout. Hands in
the mass!!!
Quadro 8. 1: Palavras comuns do inglês técnico para informática
LETRA

A
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PALAVRA

TRADUÇÃO

abort

abortar, terminar um processo

accept

aceitar, concordar

active

ativo, em funcionamento

add

adicionar

allocate

compartilhar entre usuários

allow

permitir

arrow Keys

teclas do cursor ou seta

attach

fixar

auto Activate

ativar automaticamente

available time

tempo disponível
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B

C

D

back

atrás

backup

assistência, reserva

band Type

tipo de banda, tipo de faixa

begin

começar

blank

em branco, vazio

block transfer

transferência em blocos

box

caixa

break

quebrar, pausa, intervalo

broadband

banda larga

browse gallery

galeria de pesquisa, navegação

browser

navegador ou paginador, utilitário de software que permite a um
usuário acessar e pesquisar facilmente um texto ou banco de dados

bug

erro, falha

button

botão

bypass

desvio, rota alternativa

call

chamar, transferir o controle do programa principal para um programa ou rotina separada

cell

célula

check

verificar

choose

escolher, selecionar

cipher

cifra, codificação

clear

limpar

clipboard

prancheta, área de armazenamento temporário para dados

close

fechar, impedir o acesso a um arquivo ou unidade de disco

code editor

editor de código

combo

combinação

command

comando

compile

compilar, converter um programa de linguagem de alto nível em
um programa em código de máquina que pode ser executado
diretamente

create

criar, produzir

cross

cruzar, que ocorre de um lado para outro

data

dados, informações

date

data

decode

decodificar, traduzir dados codificados para sua forma original

default

valor básico, padrão

delete

apagar

denial

negação

deny access

negar acesso

dial

discar um número telefônico

display

exibir, mostrar informação, monitor, vídeo

down

inativo, sem funcionar, para baixo

download

carregar, “baixar” um programa ou seção de dados
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E

F

G

H

I
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edit

editar, corrigir ou alterar texto ou programa

empty

vazio

enable

habilitar, ativar

end

terminar

enter

introduzir, inserir informação, entrar

erase

apagar

exit

sair, abandonar

fan

ventilador

far

distante, longe

fast

rápido

fault

falha

field

campo

file

arquivar, arquivo

fill

preencher

filter

filtrar, filtro

find

encontrar, achar

finish

acabar, terminar

flood (ing)

inundar, inundação de dados

form

formulário

format

formatar, formato

forward

remeter para frente, avançar

games

jogos

general

geral

guide

guiar, guia

hack

experimentar e explorar software e hardware de computador, forçar
a entrada em um sistema de computação com objetivos criminosos

high

alto

hit

pressionar uma tecla, acerto

home directory

diretório residente

hot-spot

ponto de ativação, ponto quente

hyperlinks

hiperligações, comandos que levam a outras páginas

idle

ocioso

image

imagem

import

importar

include

incluir

increase

aumentar, aumento

increment

incrementar, incremento

input Box

caixa de entrada

install

instalar

invalidate

invalidar
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J

K

L

M

N

O

jack

tomada

jam

congestionar, interferir, congestionamento

jump

saltar, pular

junk

livar-se de um arquivo, lixo

key

chave, tecla

keyboard

teclado

kind

tipo, espécie

knowledge

conhecimento

LAP- Link Access Protocol

protocolo de acesso ao link

last

último

layout

esboço

level

nível

library

biblioteca

license agreement

aceite de licença

line

linha

link

ligar, conectar

load

carregar, carga

lock

bloquear, travar

low

baixo

machine

máquina

mail

remeter ou enviar por correio

main

principal, mais importante

mainframe

computador de grande porte

method

método

minimize

minimizar

modify

modificar

model

modelar, modelo

navigation

navegação

network

configurar rede, rede

new

novo

new user

novo usuário

news

notícia

null

nulo

object

objeto

off-line

desconectado da rede ou computador central

on

ligado, ativado

On-line

conectado, em rede

open

abrir, aberto

optimize

otimizar

owner

dono

Aula 8 – The history of e-mail

85

e-Tec Brasil

P

Q

R

S
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package

pacote

page

página

page setup

configuração de página

panel

painel

password

senha

password security

segurança de senha

play

tocar

preview

pré-visualizar, visualização

print

imprimir

printer

impressora

procedure

procedimento

process

processar, processo

progress

progredir, progresso

push

empurrar, pressionar

quick

rápido, ligeiro

quit

sair, abandonar

randomize

tornar aleatório

read

ler

relay

retransmitir

reload

recarregar

remove

remover

rename file

renomear arquivo

replace

substituir

request

pedir, solicitar

reset

reiniciar

restore

restaurar

retrieve

recuperar

return

retornar

rewrite

reescrever

router

roteador

run

rxecutar

runtime

tempo de execução

save

salvar, armazenar dados

scan

varrer, esquadrinhar

screen

tela

search

buscar, pesquisar

seek

buscar, procurar

send

enviar

server

servidor

set

estabelecer

show

mostrar

start

começar

stop

parar, interromper

style

estilo

subject

assunto, sujeito

submit

submeter
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T

U

V

W

X
Y
Z

tab

tabular

tag

identificador

tip

dica, conselho

title

título

toggle

chavear

tool

ferramenta

top

topo

transfer

transferir

turn on/off

ligar, desligar

try

experimentar, tentar

underline

sublinhar

undo

desfazer

unit

unidade

update

atualizar

upgrade

modernizar

vaccine

vacina

validate

validar

value

valor

variable

variável

view

exibir, examinar, vista

wait

aguardar

warranty

garantia

wave

onda

where

onde

while

enquanto

wide

largo, amplo

wire

fio

word

palavra

work

trabalhar

write

escrever

xerox

xerox, fazer cópia

X-ray

Raio X

yoke

cabeçote

zip code

código postal

zoom

abrir, mudar o comprimento focal

Resumo
A aula apresentou a história do e-mail bem como proporcionou a ampliação
do vocabulário técnico de inglês para informática.

Atividades de aprendizagem
Juntamente com um colega, elabore um pequeno diálogo em formato de
e-mail, falando da importância do e-mail para atualidade. Lembre-se que
a partir daqui a prática será fundamental para a consolidação dos itens
estudados durante todo o curso.
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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na
modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o
Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância
(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e
escolas técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de
ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a
concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas
de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo
integrantes das redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz
de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com
autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social,
familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos,
filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra do professor-autor
Cada vez mais os estudantes percebem o quão importante e necessário é
dominar a língua inglesa. Esse idioma tornou-se um dos principais veículos
de comunicação no comércio mundial, no trabalho, no turismo, nas
competições esportivas, no acesso a internet, entre outros. Por isso, é preciso
conhecer a língua inglesa para não se sentir isolado no mundo globalizado
de hoje.
Como em qualquer idioma, para se expressar com eficácia é preciso muito
mais do que dominar regras gramaticais e ter um bom vocabulário; é preciso
ter continuidade, isto é, estar lendo sempre. E de preferência ler sobre o que
gosta como arte, música, cinema, computação, culinária etc.
Meu desejo é que você aproveite ao máximo os seus momentos de
estudo. Aqui, você encontrará um amplo material contendo vocabulários,
variados tipos de textos, fácil explicação gramatical, exercícios de fixação,
relatos e curiosidades, sugestões de endereços eletrônicos para pesquisa e
aprofundamentos dos assuntos estudados. E terá ainda a sua disposição
para auxiliá-lo em seus momentos de estudo a tutoria e o ambiente virtual
de aprendizagem (AVA)
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Class 1 – A Língua Inglesa e o Mundo
Corporativo
In this first class you will share your knowledge about how
important English is in the business universe and in our lives.
Following the class you will study about the language structure,
beginning with the pronouns.
Nesta primeira aula você compartilhará seu conhecimento
sobre a importância do Inglês dentro do universo empresarial e
em nossas vidas. Na sequência da aula fará um estudo sobre a
estrutura da língua, iniciando com os pronomes.

1.1 A importância da Língua Inglesa
Vamos iniciar nosso estudo com o seguinte questionamento:
Qual a razão de estudar a Língua Inglesa?
Você já parou para pensar que praticamente todo o conhecimento global
é gerado em Inglês? Deparamos com a língua inglesa de uma forma ou de
outra, em quase tudo que: lemos, assistimos ou vemos, ouvimos e falamos.
Vejamos alguns exemplos; nos filmes, nos artigos científicos, nas novidades
tecnológicas, na arte e no acesso a rede mundial (internet).
Você sabia que cerca de 370 milhões de pessoas em todo o mundo tem a
Língua Inglesa como primeira língua ou língua materna; e outras tantas
a utilizam como segunda língua?
Estima-se que na próxima década, 2 bilhões de pessoas estarão estudando inglês
e cerca da metade do mundo (por volta de 3 bilhões de pessoas) falarão o inglês.
Para David Crystal especialista em línguas, nunca antes na história existiu uma
língua que seja falada como primeira e segunda no mundo por tantas pessoas.
Somente na Ásia, o número de usuários do Inglês alcançou 350 milhões, quase
o equivalente a soma das populações dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá. Existem atualmente mais crianças chinesas estudando inglês (cerca de 100
milhões) do que o número de crianças britânicas, cuja língua é materna e oficial.

Primeira Língua ou Língua
Materna:
Língua que uma pessoa aprende
desde criança, fala e entende
sem dificuldades.
Segunda Língua:
Refere-se a qualquer língua que
é aprendida subsequentemente
à língua materna.
Língua Oficial:
Segundo a UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura) é a língua utilizada nas
atividades oficiais legislativas,
executivas e judiciais de um país,
expressa ou não em lei.

Fonte: adaptado de: http://www.solinguainglesa.com.br

Class 1 - A Língua Inglesa e o Mundo Corporativo
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Veja a seguir o mapa que exibe os países onde a língua inglesa é falada. A
Área de cor azul escuro indica ser o primeiro idioma. A área de cor azul celeste indica ser a língua oficial, mas não é o primeiro idioma.

Figura 1.1: Mapa representativo da língua inglesa no mundo
Fonte: http://www.eingles.com.br

“English is the most widespread language in the history of the planet.”
“Inglês é a língua mais difundida na história do planeta.”
www.englishexperts.com.br

Did you Know?
Existem países com mais de uma
língua oficial, por exemplo: o
Canadá onde as línguas oficiais
são a Inglesa e a Francesa.
A Constituição Brasileira em seu
Art. 13 expressa a língua oficial
do Brasil.
“Art. 13. A língua portuguesa
é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil”.

Mais de 50% dos cientistas do mundo lê em Inglês. 75% da correspondência mundial são escritas em inglês. 80% das informações mundiais armazenadas por vias eletrônicas são em inglês. Dos aproximadamente quarenta milhões de usuários da internet, algo em torno de 80% se comunica
em inglês na atualidade.
Obs.: Sabemos que o acesso à internet em muitos países ainda é nulo ou
quase inexistente.
Fonte: adaptado de: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/ingmundo1.php

e-Tec Brasil
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1.2 Conheça e use os pronomes
Vamos aprender um pouco sobre os pronomes Subject e Object Pronouns, o
que são e para que servem.
Subject Pronouns

Object Pronouns

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Carol is my girlfriend = She is my girlfriend.
She loves Tony = She loves him.
She works with Tony = She works with him. 		
a - It (ele ou ela) refere-se a coisas, animais e fenômenos da natureza.
The cat sleeps.				
It sleeps.

It is raining.

Fontes:www.attractionmarketingonline.com 		

www.scenicreflections.com

Class 1 - A Língua Inglesa e o Mundo Corporativo
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b - It é usado quando o sexo não estiver definido ou não seja necessário
especificá-lo.
Child = criança or Baby = bebê
The child is important for the family.
It is important for the family.

Fontes: hypescience.com 			

capitaocegonha.com.br

1.2.1 Subject pronouns
Subject Pronouns
I am happy.
You are sad.
He is rich.
She is poor.
We are strong.
They are weak.
It is big.
They are small.

- I é sempre em letra maiúscula, até mesmo quando não é a primeira letra
da frase.
- You é usado para referir-se tanto a uma única pessoa quantos a muitas.
- It é usado com objetos e também é usado com animais se não soubermos
o sexo. Se não soubermos o sexo de um bebê, usamos it também.
- They é usado tanto para pessoas quanto objetos.
Obs.: Estudaremos na próxima aula o Verbo to be que tem duas traduções
básicas: ser ou estar. E possui três formas em sua conjugação: am/is/are

e-Tec Brasil
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1.2.2 Object pronouns
Os object pronouns possuem a função de complementar o verbo,
substituindo algum objeto em uma frase, evitando a repetição.
Example:
verbo

objeto

verbo objeto

“I bought shoes and gave the shoes to my girlfriend”
“I bought shoes and gave the shoes them to my girlfriend.”
Observe que them (object pronouns) está substituindo the shoes (object).
O verbo give (dar) que conjugado se transformou em gave (dei) exige um
complemento como em português:
“Eu comprei sapatos e dei os sapatos para minha namorada”. Estranho não é?
O ideal seria: “Eu comprei sapatos e os dei para minha namorada”.
Percebeu a diferença?
You love me.
She helped us a lot.
Give me the book!
The pen is with him.

Resumo
Aprendemos quais países utilizam a Língua Inglesa e a sua importância para
os negócios. Também estudamos sobre os tipos de pronomes e quando usamos cada um. Os Subject pronouns veem antes dos verbos. Os Object
pronouns veem normalmente após os verbos ou preposições.
Conhecemos sobre as particularidades do pronome “It” que é utilizado para
se referir a coisas, animais e em frases que indicam fenômenos da natureza.
E ainda quando não sabemos ou não precisamos especificar o gênero (se é
feminino ou masculino).

Class 1 - A Língua Inglesa e o Mundo Corporativo
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Atividades de aprendizagem
1. Complete with the correct pronoun:
a) It is easy for ________________________to find a job. (they / them)
b) John is going to London. ________________________is going there by plane. (He / Him)
c) ___________ are good friends of Dave. (Our / We)
d) Where are the other students? They didn’t wait for ________________________. (we / us)
e) The inspector said: “Are you calling ________________________an old man?” (I / me)
2. Complete as frases substituindo as palavras sublinhadas por Subject ou
Object pronouns.
a) Pamela does her projects on the computer.
___________ does them on ___________.
b) Roger takes Lisa out to dance every Saturday.
___________ takes ___________ out to dance every Saturday.
c) Steve and I help the children all the time.
___________ help ___________ all the time.
d) Susan and Janet listen to music with Tom and me.
___________ listen to music with ___________.
e) Jim takes Spanish lessons with Paul and Bob.
___________ takes Spanish lessons with ___________.

Notes

e-Tec Brasil
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Class 2 – Verb To be

This is a short but very important class. We will study the
Present tense of verb to be. It is ONE verb in English with TWO
translations in Portuguese. To be = “ser” or “estar”.
Esta é uma aula breve, porém muito importante. Estudaremos
o presente do verb to be. É um verbo em inglês que no português apresenta duas traduções. To be = ser ou estar.

2.1 Verb to be - affirmative sentence

»
»
»
»
»
»
»
»

2.1.2 Contracted form
O verbo ‘to be’ é frequentemente contraído quando segue um pronome. A
contração é feita com o uso do apóstrofo (‘). Veja os exemplos:
I’m strong. 			
We’re happy. 			
He’s sad. 			

Sou/estou forte.
Somos/estamos felizes.
Ele é/está triste.

Obs.: Contrações são geralmente evitadas no discurso formal ou na escrita.

Class 2 - Verb To be
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2.2 Verb to be - negative sentences
O verbo ‘to be’ torna-se negativo com a adição de ‘not’.
I’m not happy. 			
She is not sad. 			
They are not weak. 		

Não sou/estou feliz.
Ela não é/não está triste.
Eles/elas não são/não estão fracos/fracas.

2.3 Verb to be - interrogative sentences
Am / Is / Are

Observe que as formas am, is e are estão antes dos sujeitos.
Porém, a tradução para o português continua da mesma forma.
Are you tall?
Is he American?
Are they weak?

Atenção para a tradução da frase interrogativa:
English

Portuguese

Are you tall?

Figura 2.1: Mural Verb to be – present tense
Fonte: http://images7.content-hca.com

e-Tec Brasil
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Resumo
Agora você já sabe o verbo to be tem duas traduções no português. No presente o to be tem três formas: am, is e are. Am, is e are podem ser contraídos
I am = I’m, Jane is = Jane’s, We are = we’re. A forma negativa é construída
adicionando-se “not” = I’m not. Já a forma interrogativa com am, is e are
antes do sujeito = Is Jane?, Are we?

Atividades de aprendizagem
1. Supply the verb To Be in the Present Tense.
a) Winter ______________ very cold in our town.
b) My office ______________ on Black Street.
c) Her face ______________ not dirty.
d) The children ______________ in the garage.
e) Where ______________ I?
f) The child ______________ in the garden.
g) Mr. Black and I ______________ very good friends.
2. Unscramble these words.
Ex: CELSO  CLOSE = fechar
SUBY:				RUMMES:
CAFE:				RITYD:
PAPYH:			GARDEN:
NOTW:			DEILRCNH:
Aprenda Inglês assistindo vídeos

Class 2 - Verb To be
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Class 3 – United States of America

During class 3 we will understand some data about USA, the
country most influences the English Language widespread in
the business world.
We will also see the past tense of verb to be. Finally, we will
have some typical vocabulary used in the business area and
greetings and farewells.
Durante a nossa 3º aula entenderemos alguns dados sobre os
EUA=USA, o país que mais influencia a difusão da Língua Inglesa no mundo dos negócios.
Veremos também o passado do verbo to be. Para finalizar teremos vocabulários típicos utilizados na área corporativa: cumprimentos e despedidas.

Figura 3.1: Localização dos Estados Unidos
Fonte: http://www.worldatlas.com

3.1 Conhecendo os Estados Unidos da América
Estados Unidos da América = United States of America, EUA=USA
LOCATION:

LIFE EXPECTANCY:

CAPITAL CITY:
MAIN CITIES:
RELIGION:

Class 3 - United States of America

CURRENCY:

Figura 3.2: Nota de Five Dollars
Fonte: http://linein.org/
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Did you Know?
Top meat eating country.
Average per person – 261 pounds a year.
Você sabia?
O país top no consumo de carne.
Média por pessoa - 261 libras por ano.
(1 libra = 453 gramas)
Figura 3.3: Bandeira Americana
Fonte: http://www.worldatlas.com

Next to English, the language you will hear the most in the United States
is Spanish. Many people come from Mexico to live in California, Texas and
other states that are close to the border. Less than one hundred fifty years
ago, those same states were part of Mexico. This is one of the reasons why
Mexicans like North Dakota.
De acordo com o texto:
a) o Texas e a Califórnia às vezes fecham suas fronteiras.
b) os mexicanos imigraram para os EUA 150 anos atrás.
c) muitos mexicanos gostariam de morar em Dakota do Norte.
d) depois do inglês, o espanhol é a língua mais falada nos EUA.
e) os mexicanos não gostam de morar perto da fronteira.

3.2 Verb to be – Simple Past
Na aula anterior trabalhamos o Verb to be no presente. Agora vamos aprender o passado dele.

e-Tec Brasil
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3.2.1 Affirmative sentence
WAS / WERE

Was not = wasn’t
Were not = weren’t
I wasn’t = eu não era ou eu não estava.
We weren’t = nós não éramos ou nós não estávamos.

3.2.3 Interrogative sentence
Segue a regra do Simple Present.
Was / were antes do sujeito. E a tradução continua a mesma.
Was he at the airport?
Were they at home?
Vale reforçar a ideia da tradução:
English

Portuguese

Was he at the airport?

Class 3 - United States of America
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3.3 Greetings and Farewells

Figura 3.4: Cumprimentos e despedidas
Fonte: http://www.scherzartikel-geschenke.de

Business Vocabulary
Essas palavras fazem parte do vocabulário corporativo, seja no âmbito público ou privado. Saber os seus significados é fundamental para compreender
o mundo dos negócios. Fique por dentro de alguns dos termos mais usados
do “dicionário corporativês”.

e-Tec Brasil
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Business Vocabulary
Approach - Abordagem.
B2B - Sigla fonética de “business to business”. É o comércio eletrônico
entre empresas. Trata-se de um mercado sem a participação do consumidor.
B2C - Business to customer, a empresa que vende diretamente para o
consumidor via internet.
Brand - marca.
Breakthrough - Trata-se de um avanço em determinada área.
Broad band - Banda larga.
Budget - Orçamento.
Business Plan - Plano de negócios.
(Fonte: http://vocesa.abril.com.br/servicos/dicionario-corporatives/dicionario-corporatives.shtml)

Resumo
Queridos alunos, agora sabemos que EUA e USA são as siglas em português
e inglês para o país que mais influencia a difusão da Língua Inglesa no mundo: os Estados Unidos da América. Conhecemos também alguns dados culturais sobre EUA. Outro importante tópico que aprendemos foi o passado do
Verb To Be, nas suas três sentenças: affirmative, interrogative and negative.
• Affirmative: am e is=was, are=were. Ex.: I am=I was, he is=he was e we
are=we were.
• Negative: I am not=I was not (wasn’t) e we are not=we were not (weren’t)
• Interrogative: Is he? =Was he? e Are we?=Were we?

Class 3 - United States of America
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Atividades de aprendizagem
1. Write the Past Tense of the verb to be:
a) The teachers _________ very busy last week.
b) The children _________ with their mothers.
c) That girl _________in love.
d) The child _________at home yesterday.
e) My car _________ clean yesterday.
f) Jeff and I _________friends two years ago.
g) That girl was sick, but I _________not.
Business English Vocabulary Exercises
What word goes best with these verbs?
1. Book

3. Make

a) a factory

a) competition

b) a deal

b) a book

c) a room

c) a room

d) a business

d) a deal

2. Set up

4. Open

a) a room

a) a market

b) a customer

b) a new branch

c) a book

c) a competitor

d) a meeting

d) a manager

Notes

e-Tec Brasil
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Class 4 – English Alphabet

In this very important class, we will study The Alphabet, its right
spelling, what are the situations we use it and we need to spell
every single letter. This class is essential for the next classes which
will present dialogues at the hotel, airport, company and others.
Nesta importantíssima aula, estudaremos o The Alphabet, sua
pronúncia correta, quais as situações que usamos e precisamos
soletrar letra por letra das informações. Esta aula é essencial
paras as demais aulas que apresentarão diálogos no hotel, aeroporto, na empresa e outros.

4.1 The Alphabet
Aprender o alfabeto em inglês é muito importante. O conhecimento das
pronúncias das letras facilita a soletração de nomes, sobrenomes, ruas, endereços, e-mails, enfim palavras difíceis de escrever. Então, dear students,
let’s go!
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Class 4 - English Alphabet
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TO REFLECT AND RELAX
PARA REFLETIR E DESCONTRAIR
Como ensinar o alfabeto para as crianças nos dias de hoje! ;)

Figura: 4.1: alfabeto tecnológico/virtual
Fonte: naidjaprojetos.blogspot.com

4.2 Practicing Dialogue
Vamos lá galera, tentar completar esse diálogo com as palavras que se encontram abaixo.

http://www.redeatividade.com

IS THIS YOUR BOOK?
Victor: _________________________me, are you Jennifer Wan?
Lisa: No, I’m not. She’s over _________________________.
Victor: I’m _________________________.
Victor: Excuse me, are you Jennifer Wan?
Jennifer: Yes, I am.
Victor: I _________________________this is your book.
Jennifer: You’re right. It’s my English book. _________________________.
Victor: _________________________.I’m Victor Garcia.
Jennifer: It’s nice to _________________________you, Victor.
TANK YOU / BY THE WAY / THINK / MEET
EXCUSE / THERE / SORRY
e-Tec Brasil
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Do not put off for tomorrow what you can do today.
“Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje”
Proverb

Resumo
Durante esta aula pronunciamos todo o Alphabet, letra por letra e fizemos a
repetição em diversas situações práticas. Também praticamos o diálogo com
o uso de expressões típicas da Língua Inglesa.

Atividades de aprendizagem
Countries Where English Is Spoken

Across
1. European country whose capital is London.
5. African country whose capital is Nairobi.
7. Nation which is also a continent.
Down
2. Mr Clinton’s country.
3. See 6 down.
4. Where both English and French are spoken.
6. (with 3 down) Mr Mandela’s country.
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Class 5 – Verb To Have

As a sequence for the rich learning process of our classes, we
present one more essential topic, the Verb To Have, in the Simple
Present, in the Simple Past and its spelling particularities and its
uses in English.
Para dar sequência à rica aprendizagem das nossas aulas,
apresentamos mais um assunto essencial o Verb To Have, no
Simple Present, no Simple Past e suas particularidades de escrita e
de usos dentro do Inglês.

INSTRUCTION FOR LIFE
Never laugh at anyone’s dreams.
And remember that silence is sometimes the best answer.
Nunca ria dos sonhos de ninguém.
E lembre-se que o silêncio é às vezes a melhor resposta.

5.1 To have - Simple present
Nas aulas anteriores trabalhamos o famoso verbo To Be (ser, estar), nessa aula
vamos conhecer um outro verbo, o To Have (ter), igualmente importante.
Então, dear students, let’s do it!
TO HAVE  Ter
I have (eu tenho)

she has (ela tem)

you have (você tem)

it has (ele / ela tem)

he has (ele tem)

we have (nós temos)

you have (vocês têm)

they have (eles / elas têm)

Class 5 - Verb To Have
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Observe que o verbo será sempre HAS para he, she e it.
O verbo to have também é usado para falar das refeições e outras
atividades.
Examples:
Dinner in the sky – Jantar no céu
Já imaginou apreciar pratos
dos melhores chefs, suspenso
a uma altura de 50 metros?
Sente friozinho na barriga só
pensar? Esta é a ideia do Dinner
in the Sky, projeto criado na
Bélgica em meados de 2004.
Um jantar no céu realizado em
uma plataforma suspensa a 50
metros de altura com capacidade
para 22 pessoas. Os cardápios
levam a assinatura de Chefs
renomados das cidades por onde
a novidade passa. A experiência
já foi realizada em mais de 30
países e grandes cidades como
Paris, Dubai, Londres e Las Vegas.
E chegou ao Brasil em 2009, no
Rio de Janeiro, graças ao espírito
inovador da Brastemp. Depois
do sucesso no céu carioca, em
2010 a Brastemp surpreendeu
novamente e trouxe o Dinner in
the Sky para São Paulo, tendo
como local o Jockey Club de São
Paulo. Hoje o evento já acontece
em várias cidades brasileiras.
Quem quiser acompanhar
de perto este projeto, pode
acessar o site: http://www.
dinnerinthesky.com.br ou ver
as fotos de algumas das cidades
por onde o evento passou em:
http://www.dinnerinthesky.com.
br/fotos/fotos.html

to have coffee, beer, cigarettes – tomar café, cerveja / fumar cigarros.
to have breakfast – tomar café da manhã.
to have lunch – almoçar.
to have dinner – jantar.
to have a shower, a bath – tomar banho.
to have a party – dar uma festa.

Figura 5.1: Dinner in the sky
Fonte: http://dinnerinthesky.com

5.2 Have – Simple Past – affirmative sentence
HAD  Tinha (para todos os pronomes)
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I had (eu tinha)

it had (ele / ela tinha)

you had (você tinha )

we had (nós tinhamos)

he had (ele tinha)

you had (vocês tinham)

she had (ela tinha )

they had (eles / elas tinham)

Língua Inglesa Corporativa

5.3 English numbers
Aprender os números em inglês é muito importante, principalmente a escrita
deles. Então, dear students, let’s go!

Figura 5.2: Numbers
Fonte: http://strathmaths.files.wordpress.com

0

11

1

12

2

13

3
4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

101

21

Resumo
Nesta aula apresentamos os seguintes temas: Verb To Have no presente, o
qual é aparece de duas formas (have/had): I, you, we=have, He, she, it=has.
Já no passado o Verb To Have é representado somente com had.
O Verb To Have também pode ser usado para expressar as refeições: have
lunch, have dinner, e pode expressar outras atividades como: have a party,
have a shower. Conhecemos ainda nesta aula os numbers.
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Atividades de aprendizagem
1. Complete com as formas corretas do verbo TO HAVE no Presente ou
Passado.
a) We ________________________ a lot of exercises to do now.
b) They ________________________ some friends who live here.
c) My mother ________________________ three sisters.
d) She ________________________ some problems at school last year.
e) He ________________________ a brother who died two years ago.
2. What do you do?
Column 1

Column 2

( ) I’m a police officer.

(A) I take care of teeth.

( ) I’m a dentist.

(B) I serve food and drinks in a restaurant.

( ) I’m a doctor.

(C) I enforce the law.

( ) I’m a teacher.

(D) I treat patients.

( ) I’m a firefighter.

(E) I fly planes.

( ) I’m a pilot.

(F) I put out fires.

( ) I’m a waiter.

G) I teach students.

Crossword - Numbers 1 - 12
Across

Down

3) seis

1) dois

5) quatro

4) dez

8) um

7) oito

34

2

3

5

3) sete

6) onze

11) doze
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2) três

1

7

6
8

9

4

10

9) nove
10) cinco
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Class 6 – At the Hotel

The person Who studies this wonderful language in the business
environment, can’t avoid studying dialogues that happen in the
traditional sectors of our economy. During this class the dialogue
is at the hotel.
Quem estuda este idioma maravilhoso no ambiente empresarial,
não pode deixar de estudar diálogos que acontecem em setores
tradicionais da nossa economia. Nesta aula o diálogo em foco
será o hotel.

6.1 Dialogue at the hotel
Getting a Room for the Night
A. Good evening. Can I help you?
B. Yes, please. I’d like a room for the night.
A. Would you like a single room, or a double room?
B. A single room, please. How much is the room?
A. It’s $55 per night.
B. Can I pay by credit card?
A. 
Certainly. We take Visa, Master Card and American
Express. Could you fill in this form, please?
Figura 6.1: Hotel
Fonte: http://ihaa.com.br
B. Do you need my passport number?
A. No, just an address and your signature.
B. Here you are.
A. Here’s your key. Your room number is 212.
B. Thank you.
A. Thank you. If you need anything, dial 0 for the reception area. Have a
good stay!
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Key Vocabulary
AT THE HOTEL

Reception – Recepção
Reservation – Reserva
Good day – Bom dia
Can I help you – Posso te ajudar
I would like a room – Eu gostaria de um quarto
Bedroom – Quarto
Singleroom – Quarto de solteiro
Double room – Quarto de casal
With shower – Com chuveiro
Room number – Número de quarto
Keys – Chaves
Fill in this form – Preencha este formulário
Passaport number – Número de passaporte
Can I pay by credit card? – Posso pagar com cartão de crédito?

Business vocabulary
C2C – Sigla fonética de Customer to customer, venda de cliente para
cliente. Ex: site Mercado Livre.
Cash – Dinheiro vivo
CEO – Sigla fonética de Chief Executive Officer. É o cargo mais alto da
empresa. É chamado também de presidente, principal executivo, diretor
geral, entre outros. Quando existe um presidente e um CEO, o primeiro é
mais forte.
CFO – Sigla fonética de Chief Financial Officer, um nome mais sofisticado para diretor de finanças.
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Chairman – Presidente do conselho que dirige a empresa.
CHRO – Sigla fonética de Chief Human Resources Officer. É o cargo de
diretor de recursos humanos.
CIO – Sigla fonética de Chief Information Officer. Responsável pelo
planejamento e estratégia por trás da tecnologia. Pode ser também
Chief Imagination Officer, termo criado pela fabricante americana de
computadores Gateway. É responsável por promover a criatividade entre
o pessoal.
CMO – Sigla fonética de Chief Marketing Officer, função é um pouco
mais complexa que a diretoria de marketing. Em algumas empresas, o
CMO acumula ainda a diretoria comercial e, em outras, a área de novos
negócios.
Coaching – Sessões de aconselhamento feitas por um consultor de
carreira que acompanha e se envolve no desenvolvimento contínuo
do profissional. Serve para promover mudanças de comportamento no
funcionário, para que ele atinja novos objetivos.
Commodity – Produto primário, geralmente com grande participação
no comércio internacional.
Consumer relationship Management – Gerenciamento das relações
com o cliente.
Consumer understanding – Conhecimento profundo a respeito dos clientes.
COO – Sigla Fonética de Chief Operating Officer. Executivo chefe de
operações. Geralmente o braço direito dos CEOs
Core business – Negócio principal da empresa.
Corporate purpose – Objetivo da empresa.
(Fonte: http://vocesa.abril.com.br/servicos/dicionario-corporatives/dicionario-corporatives.shtml)

REMEMBER
p.m.: post meridiem (after noon)
a.m.: ante meridiem (before noon)
A.D.: in the year of our Lord (Anno Domini)
B.C.: Before Christ
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Resumo
Nesta aula você pôde praticar um diálogo típico que acontece em um hotel.
Conheceu também uma série de vocabulários usados no meio Business.

Atividades de aprendizagem
UNSCRAMBLE THESE WORDS:
Ex: CELSO  CLOSE = fechar
GEINNEV:				AKSHNT:
CINE:					NEFI:
NGINROM:				NICES:
WOMOTORR:				HOMERT:

Notes
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Class 7 – Colors and Nationalities

Hello friends, previously we had worked the alphabet in English. Now
let’s take a look at the colors, as well as the nationalities. Let’s also
practice some dialogues. So, dear students, let’s do it!
Hello friends, anteriormente já tínhamos trabalhado o alfabeto em inglês.
Agora vamos dar uma olhada nas cores, bem como ver as nacionalidades.
Vamos também treinar alguns diálogos. Portanto, dear students, let’s do
it!

7.1 The colors

Figura 7.1: Dancing colors
http://www.zastavki.com

ENGLISH
Red
Yellow
Blue
Purple
Orange
Green
Black
White
Gray
Brown
Beige
Pink
Class 7 - Colors and Nationalities

PORTUGUESE

39

e-Tec Brasil

⇨ Light: claro

Dark: escuro

Dialogue
Tony: Hello.
Laura: Hi!
Tony: My name is Tony. What’s your name?
Laura: My name is Laura. Nice to meet you.
Tony: It’s a pleasure. This is a great party!
Laura: Yes, it is. Where are you from?
Tony: I’m from Toronto.
Laura: Toronto? Really, are you American?
Tony: NO, I’m not American. I’m Canadian.
Laura: Oh, you’re Canadian. Sorry about that.
Tony: That’s OK. Where are you from?
Laura: I’m from London, but I’m not British.
Tony: No!? what are you?
Laura: Well, my parents were Spanish, so I’m Spanish, too.
Tony: That’s very interesting. Spain is a beautiful country.
Laura: Thank you. It is a wonderful place.
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7.2 The nationalities
Todas as nacionalidades, em inglês, são escritas com inicial maiúscula. Grande parte delas apresenta terminações parecidas. Observe:
Pedro is from Brazil. He’s Brazilian.

INSTRUCTION FOR LIFE
Love deeply and passionately.
You might get hurt, but it’s the only way to live life completely.
Ame profunda e apaixonadamente.
Você pode se machucar, mas essa é a única maneira de viver a vida
completamente.

Resumo
Você sabe mais cores do que as comuns pink e black? Tenho certeza que sabe
também usar as palavas dark e light ao se referir à intensidade das cores.
Azul escuro=dark blue e azul claro=light blue. Outro conteúdo estudado foi
as nationalities e as semelhanças que ocorrem ao compararmos suas escritas.
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Atividades de aprendizagem
Colourful Language
1. It’s impossible for me to get a bank loan or a credit card. I must be
on a credit __________________ list.
a) purple

b) blank

c) blue

d) black

2. We don’t have any money left and it looks like we are going to be in the
__________________ for the next few months.
a) black

b) green

c) white

d) red

3. I was late again this morning. My boss gave me a really __________________
look when I arrived.
a) purple

b) blue		

c) blank

d) black

Notes
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Class 8 – At the Airport

During the last classes we started the presentation of frequent dialogues
in common places of the business sectors. And for this class the dialogues
will be at the airport. We are also going to learn the Modern English
Honorifics of formal treatments.
Nas aulas anteriores começamos a apresentação de diálogos frequentes
em lugares comuns dos setores empresariais. Nesta aula os diálogos
vivenciados serão no aeroporto. Também vamos conhecer os pronomes
de tratamentos formais.

8.1 Dialogue – Checking In

8.1: Balcão de embarque
http://www.visualphotos.com
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Key Vocabulary

Can:
Have:
Ticket:
Here:
Would:
Like:
Smoke:
Aisle:

Check in:
Seat:
Suitcase:
Carry:
Bag:
Boarding:
Nice:
Flight:

A. Good morning. Can I have your ticket, please?
B. Here you are.
A. Thank you. Would you like smoking or non-smoking?
B. Non-smoking, please.
A. Would you like a window or an aisle seat?
B. An aisle seat, please.
A. Do you have any baggage?
B. Yes, this suitcase and this carry-on bag.
A. Here’s your boarding pass. Have a nice flight.
B. Thank you.

8.2 Dialogue – Passport Control

Key Vocabulary
Can I have your ticket? __________________________________________________________
Can I see your passport?__________________________________________________________
Smoking, non-smoking __________________________________________________________
Window __________________________________________________________
Aisle seat __________________________________________________________
Baggage __________________________________________________________
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Carry-on bag __________________________________________________________
Boarding pass __________________________________________________________
Tourist __________________________________________________________
Business __________________________________________________________
Pleasant stay __________________________________________________________
A. Good morning. Can I see your passport?
B. Here you are.
A. Thank you very much. Are you a tourist or on business?
B. I’m a tourist.
A. That’s fine. Have a pleasant stay.
B. Thank you.

8.3 Modern English honorifics
Mr., Mrs., Miss and Ms.
Are formal
__________________________________
Mr. Sr., Senhor
Mrs. Sra., Senhora
Ms., Miss  Senhorita

Em inglês é costume usar os seguintes pronomes de tratamento: Mr., Mrs.,
Miss, Ms , Sir e Ma’am ao conversarmos com pessoas que não conhecemos, ou com as quais temos um relacionamento estritamente profissional
(chefes, clientes ou colegas de trabalho) em sinal de respeito e formalidade.
Eles têm a mesma função dos pronomes de tratamento que usamos no português: senhor, senhora ou senhorita.
Mr. - Usado para o sexo masculino (abreviação de Mister = Senhor)
Mrs. - Usado para mulheres casadas.
Miss - Usado para mulheres solteiras.

* a diferenciação do estado civil das mulheres caiu em desuso, normalmente se usa a forma Ms. que não diferencia
mulheres solteiras das casadas.
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Sir e Ma’am - são usados para conversar ou chamar alguém que não se
sabe o nome. Sir é usado para homens e Ma’am para mulheres.
Example:
Excuse me Sir, how can I get to the subway?
Com licença Senhor, como posso chegar ao metrô?
Extra vocabulary

Business Vocabulary
Data-base marketing: Marketing baseado em banco de dados de nomes e pessoas, para quem você dirige mensagens de interesse de sua
empresa.
Deadline: Data limite. Data, dia ou hora, em que alguma coisa precisa
ser dada como terminada ou liquidada.
Downsizing: Redução no número de funcionários da empresa.
Entrepreneur: Empresário.
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Expertise: Conhecimento técnico.
Feedback: É uma conversa particular entre o líder e o liderado, com
caráter de avaliação, sobre os acertos e erros do liderado. O tema do
bate-papo é o comportamento do subordinado.
Forecast: Previsão.
Gap: Intervalo.
Hands-on: Com participação ativa.
Headcount: Número de pessoas que trabalham em determinada equipe ou empresa.
Headhunter: Caça-talentos do mundo corporativo.
(Fonte: http://vocesa.abril.com.br/servicos/dicionario-corporatives/dicionario-corporatives.shtml)

Resumo
Nesta aula fixamos os diálogos em diferentes situações ocorridas no aeroporto como: check-in e controle de passaporte. Exercitamos os vocabulários
comuns e necessários para as situações dos diálogos. Também conhecemos
os pronomes formais de tratamento.

Atividades de aprendizagem
Across
4. What color are violets?
8. Look how ____________ the grass and leaves are!
9. This is the color of snow.
10. Penguins are white and ____________.

1
2

3
5
4

Down

8
1. The sunflowers are a bright____________.
2. This color is also a name of a fruit.
3. Many bears are this color.
5. The sky is as ____________ as your eyes.
6. Look at the ____________ fire engine.
7. This is the color you get if you mix red and white together.

Class 8 - At the Airport
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Class 9 – Simple Present

In this class we are going to study the Simple Present as well learning
how to create affirmative sentences. We need to be very careful and
attentive for the details of this topic.
Nessa aula vamos trabalhar o presente simples. Também exercitaremos
a construção de frases afirmativas. Assim precisaremos muito cuidado e
atenção para os detalhes expostos nesse tópico.

Figura 9.1: Aqui e Agora
Fonte: http://dailymindfulness.net

9.1 Simple Present
O Simple Present é o mesmo, na língua inglesa, ao Presente do Indicativo,
na língua portuguesa.
O presente no modo indicativo é empregado quando:
• se deseja retratar um fato ocorrido no momento da fala;
• para expressar processos habituais, regulares, ou permanentes;
• para indicar um fato no futuro próximo, tido como uma realização certa;
• para narrar fatos passados, de modo a conferir-lhes atualidade (presente
histórico).

Class 9 - Simple Present
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9.1.1 Affirmative sentence
Com os pronomes pessoais I, You, We e They, o presente simples se forma
com o verbo no infinitivo sem TO.
I work at Sony.
They come from London.

9.1.2 Spelling rules used with he, she and it
Regras de ortografia usadas nas
 terceiras pessoas do singular (he, she e it)
nas frases afirmativas somente.
1.
work =>

works

play =>

plays

smoke =>

smokes

obey =>

obeys

2.
push => pushes

fix => fixes

go => goes

3.
carry

=>

fly

=>

fli

9.2 The use of simple present
O uso do presente simples
1. Para expressar verdades gerais ou universais.
Ant-eaters eat ants.
Tamanduás comem formigas.
The earth revolves around the sun.
A terra gira em torno do sol.
2. Para expressar ações habituais.
She goes to the cinema on Saturdays.
Ela vai ao cinema aos sábados.
e-Tec Brasil
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3. Para expressar ações futuras relacionadas tidas como certas.
My parents arrive tonight.
Meus pais chegam esta noite.
I start to work next week.
Eu começo a trabalhar na próxima semana.
4. Para relatar fatos que ocorreram no passado (presente histórico).
... at that moment the woman enters the saloon and starts to talk ...
... naquele momento a mulher entra na sala e começa a falar ...

9.3 The simple present and the adverbs
Advérbios e locuções de uso frequente com o Simple Present:

always
never
often, frequently
seldom, rarely
generally
usually
sometimes
once a week
twice a month
three times a year

sempre
nunca
frequentemente
raramente
geralmente
normalmente
as vezes
uma vez por semana
duas vezes por mês
três vezes por ano

Resumo
Nesta aula aprimoramos nosso conhecimento sobre o Simple Present na
sentença afirmativa. Com as pessoas I / you / we / they, usa-se o verbo na
sua forma base. Agora cuidado com as regras específicas para as terceiras
pessoas do singular He, she e it. Há diferenças, ou seja, especificidades.
Na affirmative regra básica, acrescenta-se “s” ao verbo. Não se esqueça
de observar as outras regras. Vimos também quais as situações que onde
usamos o Simple Present a exemplo as expressões de tempo, e dos advérbios.
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Atividades de aprendizagem
1. Complete these sentences with the Simple Present tense of the verbs
in parentheses.
a) My secretary always ____________________ my lawyer. (to phone)
b) The director never ____________________ on time. (to come)
c) She often _____________________ to Paris. (to go)
d) That man never ________________________ that car. (to polish)
e) My father ________________________ to Rio every week. (to fly)

Notes
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Class 10 – Dialogues in routine 		
situations
In this class we’ll continue our study through dialogues featuring more
routine situations.
Nesta aula vamos continuar nosso estudo apresentando mais diálogos
de situações rotineiras.

10.1 Dialogue – Where are you from?

http://2.bp.blogspot.com

Zen: Where are you from, Teph?
Teph: Well, my whole family is in the United States now, but we’re from
Costa Rica originally.
Zen: Oh, so you’re from South America.
Teph: Actually, Costa Rica isn’t in South America. It’s in Central America.
Zen: Oh, right. My geography isn’t very good!!

Don’t judge a book by its cover.
Não julgue ninguém pela aparência.
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10.2 Dialogue – Can you take a photo of me?

Fonte: http://img1.mlstatic.com

Tom: Excuse me, sorry to trouble you. Can you please take a photo of me?
Stef: Of course. No problem. Where would you like me to take it?
Tom: Just under the departures sign thanks.
Stef: You look like you’re going somewhere tropical. Where are you going?
Tom: Oh, nowhere. I just want my friends to think that I can afford a great
holiday. Thank you.

Business vocabulary
Income: Renda
Income Tax: Imposto de renda
Intranet: Rede de comunicação interna e exclusiva das empresas
Kick-off: Dar o primeiro passo, começar
Know-how: Conhecimento
Market share: Fatia de mercado
MBA: Sigla em inglês para Master in Business Administration. É um
curso que equivale à pós-graduação em administração de empresas
Merchandising: Merchandising é a ação de promover que usa a
comunicação de marketing no ponto de venda e em espaços editoriais
na televisão, mídia e outros, para reforçar mensagens publicitárias feitas
anteriormente.
Networking: Construir uma boa rede de relacionamentos, geralmente
em sua área de atuação.
Newsletter: Boletim de notícias.
(Fonte: http://vocesa.abril.com.br/servicos/dicionario-corporatives/dicionario-corporatives.shtml)
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Resumo
Nesta aula apresentamos duas situações comuns no dia a dia das pessoas
que viajam. Destacamos os vocabulários e frases típicas. Ex.: Where are you
from? (De onde você é?)

Atividades de aprendizagem
1. Spell

2. Unscramble these words:
Ex: CELSO  CLOSE
VYREE:				DOSLEM:
NERIND: 			CONE:
TONEF:				SALYWA:
RELYWA:			CEIWT:

Notas
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Class 11 – Let’s continue the study of
the Simple Present
Dear students, in this class we are going to continue the study of
the Simple Present by the use of the auxiliaries for the negative and
interrogative sentences.
Dear students, nesta aula vamos continuar o estudo do Simple Present.
Vamos apresentar os auxiliares para formar as frases negativas e
interrogativas

About this author
Born - June 19, 1856 in
Bloomington, Illinois, The United
States
Died - May 07, 1915
Gender - male
Elbert Green Hubbard was an
American writer, publisher,
artist, and philosopher. He was
an influential exponent of the
Arts and Crafts movement and
is, perhaps, most famous for his
essay A Message to Garcia.
Also known as Fra Elbert Green,
for the magazine he edited, Fra.
<from: http://freepages.history.
rootsweb.anc...>

YOUR FRIEND IS ONE WHO KNOWS
ALL ABOUT AND STILL LIKES YOU
Author Elberth Hubbard (1856 a 1915)

11.1 Simple present negative and 			
interrogative
Na Negativa e Interrogativa usa-se os auxiliares:

DO / DOES
“Do” e “do not=don’t” com I/you/we/they
“Does” e “does not=doesn’t” com he/she/it
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Importante saber:
Do e Does
Don’t e Doesn’t
- Nestes casos são auxiliares, ou seja, auxiliam para indicar que a frase é
interrogativa ou negativa e para indicar o tempo verbal das frases, aqui,
presente;
- Não têm tradução específica na sentença;
- Sem eles “não saberíamos” o tempo verbal das frases, o presente. Portanto, são essenciais para indicar que a frase é Simple Present.

Example:
You study? Você estuda? Ou você estudou? Você estudará?
1a consideração: Gramaticalmente não é uma pergunta, o correto seria:
Do you study?
2a consideração: Não conseguimos afirmar se a frase, na forma como
está, é presente, passado ou futuro.

I , You , We , They = do / don’t
• Interrogative sentence
Do you enjoy your job?
Do they have a meeting at 10 o’clock?
• Negative sentence
We don’t live in Italy.
I don’t work at the hotel.
e-Tec Brasil
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He , She , It = does / doesn’t
• Interrogative sentence
Does he enjoy his job?
Does she have a meeting at 10 o’clock?
• Negative sentence
He doesn’t live in Italy.
She doesn’t work at the hotel.
Note que quando o auxiliar (does/doesn’t) é usado o verbo principal volta
para Basic Form:
Ex : She studies a lotShe doesn’t study a lot.

11.2 Body Vocabulary - FACE
;
;

;

Write the correct word
next to these numbers.
0) ______________________________
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
4) ______________________________
5) ______________________________
6) ______________________________
7) ______________________________
8) ______________________________
9) ______________________________

Willian Shakespeare é
considerado o mais importante
dramaturgo e escritor de todos
os tempos. Seus textos literários
são verdadeiras obras de arte e
permaneceram vivas até os dias
de hoje, onde são retratadas
frequentemente pelo teatro,
televisão, cinema e literatura.
Acesse sua biografia em: http://
pensador.uol.com.br/autor/
william_shakespeare/biografia/
ou ainda http://calibansisland.
org/ neste blog você encontra
muitas dicas em inglês sobre as
obras de Shakespeare.

Cowards die many times before their deaths.
Os covardes morrem muitas vezes antes de suas mortes.
Author Willian Shakespeare
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Resumo
Nesta aula tivemos contato com as frases interrogative e negative do Simple
Present. Aprofundamos o conteúdo da Class 9. Estudamos sobre os auxiliares
Do e Does. Conversamos sobre suas características: Não possuem tradução.
São chamados de auxiliares, pois AUXILIAM na indicação do tempo verbal da
frase e na indicação das sentenças interrogativas e negativas. Atenção aos
detalhes das regras de formação das frases:
- I/you/we/they
Na interrogative usa-se o “Do”. (O “Do”, neste caso, não tem tradução, só
a função de indicar que é pergunta e que o tempo verbal está no presente).
Na negative usa-se o “do not=don’t”.
- He/she/it
Na interrogative usa-se o “Does”. (Atenção não se usa o “Do” para He, she e it).
Na negative usa-se o “does not=doesn’t”. (Atenção não se usa o “don’t”
para He, she e it).
- Vimos que com Does e Doesn’t (He/she/it), o verbo fica na sua forma base,
ou seja, não precisa “S”.
- Por fim, descobrimos o nome das partes que compõem o rosto.

Atividades de aprendizagem
1. Rewrite these sentences into the given form.
a) She prefers to have dinner with me.
Interrogative: __________________________________________________?

Do

b) I spend my holidays in Brazil.
Negative: ____________________________________________

Don’t
Does
Doesn’t

c) She likes to think about her life.
Interrogative: __________________________________________________?
d) He copies his exercise at home.
Negative: ____________________________________________
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Class 12 – Simple Past

In this class, you’ll learn the correct use of the Simple Past of the Regular
verbs and their rules. We’ll also practice some interesting dialogues in
the business area. Specially for you, dear student!
Nesta aula vamos aprender como aplicar o passado simples dos verbos
regulares e as suas regras. Veremos também outro diálogo interessante
na área de administração. Especialmente para você, dear student!

12.1 Simple past of the regular verbs
Você deve lembrar que nas aulas 9 e 11 trabalhamos o Simple Present (Presente Simples). O estudo da aula de hoje é sobre o Simple Past (Passado
Simples), que é dividido entre os verbos regulares e os irregulares. Nessa aula
trabalharemos apenas os verbos regulares. É bem simples! Are you ready?
So let’s do it!
Advérbios e locuções de uso frequente com o Simple Past:

Simple Past

Yesterday
Last
Ago

ontem
passado
atrás

Usamos o Simple Past para fatos ocorridos no passado e em tempo determinado.
O Simple Past dos verbos regulares de modo geral é formado acrescentando-se:
D / IED / ED
Acrescenta-se D quando a Simple Form terminar em e ou ee.
Examples:
TO SMOKESMOKED			TO AGREEAGREED
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1. Para verbos terminados em Y precedido de consoante, o Y torna-se i e
acrescenta-se ed.
Examples:
consoante
TO TRYTRIED			TO STUDYSTUDIED
Attention: Quando o Y for precedido de vogal (a/e/i/o/u) não há mudança
ortográfica, acrescenta-se apenas o ED ao verbo.
vogal
TO P L A Y  PLAYED
2. Acrescenta-se ED aos demais verbos regulares.
Examples:
TO WORK  WORKED
TO OBEY  OBEYED
TO TURN  TURNED
Agora é a sua vez de praticar o que aprendeu.
Complete with the verbs in the Simple Past.
a) They ____________________________ the discrimination. (to notice)
b) My parents ____________________________ me two hours ago. (to call)
c) She ____________________________ a lot last night. (to cry)
d) We ____________________________ our teachers yesterday. (to obey)
e) I ____________________________ with her about everything yesterday. (to agree)
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12.2 Dialogue - Doing business

BUSINESS
BOUTIQUE

Figura 12.1: Boutique
Fonte: adaptado de: controledequalidade-brechos.blogspot.com

Tony: Hi, Stef. How are you?
Stef: Fine, thanks, Tony. How are you?
Tony: Fine. It’s good to see you.
Stef: You, too. I’m glad you have time today. Can you help me? I need some advice.
Tony: Well, maybe I can help you.
Stef: I think of starting my own business – a boutique.
Tony: Oh, it’s a good idea!
Stef: I want a company with my name on it. I make the decisions and control
everything.
Tony: You need a lawyer and an accountant. I contact them for you, ok!

Key Vocabulary
Glad ____________________________________________________
To need ________________________________________________
Advice __________________________________________________
Maybe __________________________________________________
To start _________________________________________________
Own ____________________________________________________
Business ________________________________________________
To make ________________________________________________
Lawyer __________________________________________________
Accountant _____________________________________________
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Business vocabulary
Outsourcing: Terceirização.
ROI: Return of Investiment - Tempo necessário para o retorno do investimento.
Sales manager: Gerente de vendas.
Skill: Habilidade.
Spread: Taxa de risco.
Stakeholders: Partes / grupos que estão diretamente interessadas na
atividade da empresa: acionistas, governo, clientes, funcionários, fornecedores e sociedade.
Start up: Início da operação.
Stand-by: No aguardo.
(Fonte: http://vocesa.abril.com.br/servicos/dicionario-corporatives/dicionario-corporatives.shtml)

Resumo
Aprendemos a gramática dos verbos regulares no passado simples. Também
vimos outro diálogo riquíssimo de informações e vocabulários.

Atividades de aprendizagem
1.
FIND THE LETTERS
Five letters of the alphabetare miss
from the circle. Can you use the
missing letters to find an animal?
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2. Body Parts
Across
1. We chew with these.
3. Where the legs bend.
5. We hear with these.
7. We walk on these.
8. Used for picking things up.
10. We smell with this.
11. The baby sucked his ___.
Down

2
1
4
3
6
5
7
9
8
10
11

1. The upper part of the leg.
2. We taste with this.
4. We see with these.
6. This covers the body.
7. We kiss with these.
9. Attached to the shoulder.

Notes

Class 12 - Simple Past

65

e-Tec Brasil

Class 13 – Canada: English speaking
country
Enjoy a little Canada, an English speaking country. Following the
expressions we see that typically precede the warnings given at airports.
You’ll also learn about the Simple Past of the Irregular verbs.
Curtiremos um pouco o Canadá, um país falante da Língua Inglesa.
Na sequência vamos ver as expressões que normalmente precedem os
avisos dados nos aeroportos. Você também vai aprender sobre o passado
simples dos verbos irregulares.

13.1 Canada
Did you Know?
Canada is the second largest country in the world, smaller only to Russia.
Niagara Falls is one of Canada’s best known tourist attractions. It is the
largest falls in the world, measured in volume of water. Both English
and French are official languages. Most of Quebec and parts of eastern
Canada are still heavily influenced by their French origins. Much of the
rest of Canada is English origin.

Figura: 13.1: Imagens Niagara Falls
Fonte: o autor
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13.2 Common expressions at the airport
Em um aeroporto, os anúncios feitos pelo alto-falante normalmente são precedidos pela seguinte expressão:
• Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
• Pay attention, everybody!
• Dear passengers. Now listen, please.
• Listen to me, ladies and gentlemen!
• Please, ladies and lords!

13.3 Simple past - irregular verbs
Os verbos irregulares são aqueles que não obedecem às regras normais de
conjugação, ou seja, à adição de D, ED ou IED.
Verbos irregulares são assim chamados exatamente por possuírem formas
diferentes ou iguais. E a única opção que temos é a de memorizar a conjugação desses verbos.

Figura 13.2: Composição de imagens que representam irregularidades
Fonte: http://www.sxc.hu

Examples:
1. Paul brought his sister to our party.
Verbo to bring (trazer) = → Paul trouxe a irmã dele a nossa festa.
2. The *CEO bought new computers.
Verbo to buy (comprar) = → O Presidente da empresa comprou novos computadores.
* CEO - Chief Executive Officer: É o cargo mais alto da empresa. É chamado também de presidente, principal executivo,
diretor geral, entre outros.
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13.3.1 Negative and interrogative
Na construção de frase negativa ou interrogativa, deve-se usar sempre o
auxiliar:
Didn’t ; Did
Quando o auxiliar é usado, o verbo principal volta para simple form.
Example: She cleaned the house.

 Negative form: She didn’t clean the house.
 Interrogative form: Did she clean the house?

13.3.2 List of irregular verbs
Conforme apresentado inicialmente esta lista de verbos irregulares certamente vai ajudá-lo na construção de frases gramaticais, como também ampliará seu universo de palavras. Não se esqueça de estudar um pouco cada
dia. Você não precisa memorizá-los num dia só!
IRREGULAR VERBS
Infinitive

Simple past

Past participle

+ing form

Translation

to be

was, were

been

being

ser, estar

to become

became

become

becoming

tornar-se

to begin

began

begun

beginning

começar

to bend

bent

bent

bending

inclinar-se

to bite

bit

bitten

biting

morder

to bleed

bled

bled

bleeding

sangrar

to blow

blew

blown

blowing

soprar

to break

broke

broken

breaking

quebrar

to bring

brought

brought

bringing

trazer

to build

built

built

building

construir

to burn

burnt / burned

burnt / burned

burning

queimar

to buy

bought

bought

buying

comprar

to catch

caught

caught

catching

pegar

to choose

chose

chosen

choosing

escolher

to come

came

come

coming

vir

to cost

cost

cost

costing

custar

to cut

cut

cut

cutting

cortar

to deal

dealt

dealt

dealing

negociar, lidar

to dig

dug

dug

digging

cavar

to do

did

done

doing

fazer

to draw

drew

drawn

drawing

desenhar

to dream

dreamt/dreamed

dreamt/dreamed

dreaming

sonhar

to drink

drank

drunk

drinking

beber
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Infinitive

Simple past

Past participle

+ing form

Translation

to eat

ate

eaten

eating

comer

to fall

fell

fallen

falling

cair

to feed

fed

fed

feeding

alimentar

to feel

felt

felt

feeling

sentir

to fight

fought

fought

fighting

lutar, combater

to find

found

found

finding

encontrar

to fly

flew

flown

flying

voar

to forget

forgot

forgotten

forgetting

esquecer

to forgive

forgave

forgiven

forgiving

perdoar

to freeze

froze

frozen

freezing

congelar

to get

got

got/gotten

getting

conseguir, obter

to give

gave

given

giving

dar

to go

went

gone

going

ir

to grow

grew

grown

growing

crescer

to have

had

had

having

ter

to hear

heard

heard

hearing

ouvir

to hide

hid

hid/ hidden

hiding

esconder

to hit

hit

hit

hitting

bater

to hold

held

held

holding

segurar

to keep

kept

kept

keeping

guardar, manter

to know

knew

known

knowing

conhecer, saber

to learn

learned / learnt

learned / learnt

learning

aprender

to leave

left

left

leaving

deixar/partir

to lend

lent

lent

lending

emprestar

to let

let

let

letting

deixar, permitir

to light

lit / lighted

lit / lighted

lighting

iluminar

to lose

lost

lost

losing

perder

to make

made

made

making

fazer

to mean

meant

meant

meaning

significar

to meet

met

met

meeting

encontrar

to pay

paid

paid

paying

pagar

to put

put

put

putting

pór

to read

read

read

reading

ler

to ride

rode

ridden

riding

cavalgar

to ring

rang

rung

ringing

tocar

to rise

rose

risen

rising

levantar, aumentar

to run

ran

run

running

fugir

to say

said

said

saying

dizer

to see

saw

seen

seeing

ver

to seek

sought

sought

seeking

buscar

to sell

sold

sold

selling

vender

to send

sent

sent

sending

mandar, enviar

to shake

shook

shaken

shaking

sacudir, balançar
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IRREGULAR VERBS
Infinitive

Simple past

Past participle

+ing form

Translation

to shoot

shot

shot

shooting

atirar, disparar

to shut

shut

shut

shutting

fechar

to sing

sang

sung

singing

cantar

to sit

sat

sat

sitting

sentar-se

to sleep

slept

slept

sleeping

dormir

to smell

smelt/smelled

smelt/smelled

smelling

cheirar

to spell

spelt/spelled

spelt/spelled

spelling

soletrar

to spend

spent

spent

spending

passar, gastar

to stand

stood

stood

standing

ficar , estar de pé

to steal

stole

stolen

stealing

furtar

to swear

swore

sworn

swearing

jurar

to sweep

swept

swept

sweeping

varrer

to swim

swam

swum

swimming

nadar

to take

took

taken

taking

levar, tomar,pegar

to teach

taught

taught

teaching

ensinar

to tear

tore

torn

tearing

rasgar

to tell

told

told

telling

contar, narrar

to think

thought

thought

thinking

pensar

to throw

threw

thrown

throwing

arremessar

to understand

understood

understood

understanding

compreender

to wake up

woke/ waked up

woken/ waked up

waking up

acordar

to wear

wore

worn

wearing

vestir, usar

to win

won

won

winning

vencer

to write

wrote

written

writing

escrever

Resumo
Conhecemos um pouco sobre o Canadá, país vizinho dos Estados Unidos, de
colonização Inglesa. Aprendemos a conjugar um verbo irregular no passado
simples com as suas formas negativas e interrogativas. Entendemos algumas
das frases mais faladas nos avisos públicos nos aeroportos e recebemos uma
grande e importante lista de verbos irregulares.

Better die with honor than live with shame.
É melhor morrer com honra do que viver com vergonha.
English Proverb
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Atividades de aprendizagem
1. Fill in the blanks with the Simple Past Tense of the verbs in parentheses.
a) They __________________________________________ to the beach last Sunday. (to go)
b) I __________________________________________ my courses last year. (to begin)
c) I __________________________________________ well last night. (to sleep)
d) He __________________________________________ very good to me. (to be)
e) The child __________________________________________ a nightmare. (to have)
f) We __________________________________________ him some money. (to give)
g) We __________________________________________ several hours studying English. (to spend)
h) He __________________________________________ meat and salad. (to eat)
i) They __________________________________________ wine. (to drink)
2. Rewrite the sentences in the negative form.
a) Judy drove her mother’s car yesterday.					
______________________________________________________________________________________
Drive – drove
Drink – drank
Break – broke
Give – gave

b) Meg drank a lot last night.							
______________________________________________________________________________________
c) The dog broke the vase.							
______________________________________________________________________________________
d) Anna gave Louis a BMW.						
______________________________________________________________________________________
3. Rewrite the sentences in the interrogative form.

See – saw
Leave – left
Buy – bought

a) Lucas saw the accident.					
		
______________________________________________________________________________________ ?
b) Tom left home earlier today.						
______________________________________________________________________________________ ?
c) My dad bought a new house.						
______________________________________________________________________________________ ?
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Class 14 – The Seasons

In this class, we’re going to learn the seasons of the year through
dialogues and vocabulary plus knowing the “Question words”!
Nesta aula vamos conhecer as estações do ano com diálogo e vocabulários
relacionados. Também vamos ver “Question words” os interrogativos.

14.1 The seasons

No hemisfério norte, as estações do ano são “invertidas” em relação ao
hemisfério sul. Veja no quadro a seguir as datas aproximadas do início das
estações nos Hemisfério Norte (Inglaterra) e Hemisfério Sul (Brasil).
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December 21 - Early winter

December 21 - Early summer

March 21 - Early spring

March 21 - Early fall
June 21 - Early winter

September 21 - Early fall

September 21 - Early spring

Dialogue - What’s the matter, Ester?
Ester: Wow!
Tony: What’s the matter, Ester?
Ester: Guess what! It’s snowing, and it’s very cold.
Tony: Well, you’re wearing a coat.
Ester: But I’m not wearing boots. And it’s zero degrees!!!
Tony: Ohhh! That’s really cold dear.
Ester: So let’s take a taxi. What do you think?
Tony: Great idea. Come on!!!
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Key Vocabulary
Matter:________________________________________________________________
Guess what:_______________________________________________________
Snow: _________________________________________________________________
To wear: _____________________________________________________________
Great: ________________________________________________________________
Coat: __________________________________________________________________
Boot: __________________________________________________________________

14.2 Words related to the seasons
Você sabia que os dias e as
noites têm diferentes durações
nas estações? Cada estação
apresenta características
peculiares, sendo que o verão é
marcado por dias mais longos
que as noites; e o inverno, por
noites mais longas que os dias.
No início do outono e durante
a primavera, os dias e as noites
têm a mesma duração.
(www.brasilescola.com)
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Did you know?
Você já ouviu falar das Quatro Estações de
Vivaldi?
Antonio Lucio Vivaldi foi um grande
compositor e músico italiano. Conhecido como “o padre ruivo”, por ser um
sacerdote de cabelos ruivos. Compôs 770 obras, entre as quais 477 concertos e 46 óperas.

Pitoresco:
Relativo à pintura. Diz-se de tudo
que merece ser representado
pela pintura, por encantar os
olhos e o espírito.

Pesquise no endereço: (http://
www.youtube.com), vídeos
sobre “As quatro estações de
Vivaldi”. A primavera, com toda
certeza você reconhecerá de
imediato. Feche os olhos, ouça
a música e procure reconhecer
nela as características de cada
estação.

A mais popular obra de Vivaldi é, certamente, As quatro estações. Na
verdade, elas fazem parte de 12 concertos denominados O diálogo entre a harmonia e a criatividade. Nessa série, acentua-se a tendência ao
sentido pitoresco que resulta na tentativa de se expressar, musicalmente,
fenômenos da natureza ou sentimentos, como a primavera, o verão,
o outono e o inverno retratados em As quatro estações. (www.classicos.
hpg.ig.com.br)

14.3 Question words
Os Interrogativos (Question Words) são usados para se obter informações específicas. As perguntas elaboradas com eles são chamadas wh-questions, pois todos os interrogativos, com exceção apenas de how (como),
começam com as letras wh. Na maior parte dos casos, os Interrogativos
(Question Words) são colocados antes de verbos auxiliares.
Question Words
When
What
Where
What...for
Why
What time
How
What else
Which
Who else
Whose
What kind / sort
Who
Whom
What is ...like
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How + Adjetives or Adverbs
How much
How many
How big
How thick
How tal
How far
How high
How fast
How often
How long
How old
How long ago
How wide
How soon

Resumo
Trabalhamos vocabulários relativos às estações do ano. Vimos e as quatro
estações do ano no Brasil, comparativamente às épocas em que ocorrem na
Inglaterra, ou seja, Hemisfério Sul e Hemisfério Norte. Também visualizamos
um grande número de question words. Você poderá praticá-las com as interrogative sentences que você aprendeu nas aulas anteriores.

Atividades de aprendizagem
Business English Vocabulary Exercises
Workplaces
1. Where goods are produced.
a) Head Office
b) the Accounts department
c) the canteen
d) the factory

4. Where the computer people work.
a) Data Processing
b) the warehouse
c) the boardroom
d) the factory

2. Where finished goods are kept.
a) Head Office		
b) the warehouse
c) the canteen
d) the factory

5. Where the accountants work.
a) the Accounts department
b) the warehouse
c) the boardroom
d) the factory

3. Where the directors meet.
a) the Accounts department
b) the warehouse
c) the canteen
d) the boardroom

6. Where the workers have lunch.
a) the canteen
b) Head Office
c) the Accounts department
d) the factory
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7. Relacione as colunas
( ) Europe, Asia, Africa, Australia		

(a) Relatives

( ) shirt, blouse, shoe, coat			

(b) Parts of the boby

( ) mouse, elephant, tiger, pig			

(c) Animals

( ) arm, head, leg, shoulder			

(d) Drinks

( ) juice, wine, milk, coffee			

(e) Food

( ) History, Biology, Maths, French		

(f) Clothes

( ) egg, ham, potato, butter			

(g) Continets

( ) mother, uncle, brother, grandfather

(h) Sports

( ) athletics, swimming, running, boxing

(i) Subjects

8. YES YOU CAN.
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Class 15 – At a Shop

Hello friends, as you remember, in a previous lesson we learned
the alphabet, the colors and the seasons of the year. Now we
are going to increase our basic knowledge starting by the days
of the week. We’ll also practice a good dialogue on how to
behave and communicate during shop time.
Hello friends, nas aulas anteriores aprendemos o alfabeto, as
cores e as estações do ano. Agora vamos aumentar esse conhecimento básico começando pelos dias da semana em inglês.
Vamos também treinar num diálogo para a hora das compras.

15.1 Days of the week

Figura 15.1: Calendar
Fonte: http://www.educkart.com.mx

ENGLISH

PORTUGUESE

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Class 15 - At a Shop
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15.2 Shopping day
Dialogue – in a Shop
Shopping for a Sweater
A. Can I help you?
B. Yes, I’m looking for a sweater.
A. What size are you?
B. I’m an extra large.

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/

A. How about this one?
B. Yes, that’s nice. Can I try it on?
A. Certainly, there’s the changing rooms over there.
B. Thank you.
A. How does it fit?
B. It’s too large. Do you have a large?
A. Yes, here you are.
B. Thank you. I’ll have it, please.
A. OK, how would you like to pay?
B. Do you take credit cards?
A. Yes, we do. Visa, Master Card and American Express.
B. OK, here’s my Visa.
A. Thank you. Have a nice day!
B. Thank you, goodbye.

Fonte: http://www.carlosbritto.com
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Key Vocabulary

Can I help you?
Can I try it (them) on?
Size
Extra small
Medium
Large
How does it fit?
Changing rooms
How would you like to pay?
Credit cards

Did you know?
CHIMPANZEES
The chimpanzee is a very intelligent animal
that is good at learning language. A
chimpanzee can learn to use sign language,
but it can't always use correct grammar.
For example, a chimpanzee can use sign
language to say, "Me want banana now,"
but not, "I want a banana now, please."

Resumo
Aprendemos os dias da semana e praticamos um diálogo de uma situação
de compra em uma loja de roupas.
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Atividades de aprendizagem
1. Days of the week - Dias da semana:
a) Domingo

-

b) Segunda - feira c) Terça - feira

-

d) Quarta – feira

-

e) Quinta - feira

-

f) Sexta - feira

-

g) Sábado

-

2. Type the name of the day to fill each blank below.
a) Schools and offices are closed on                 .
b) The day before Friday is                      .
c)                     is the last day of the week.
d)               has in its name a letter ‘d’ which is silent.
e) If today is Sunday, then tomorrow will be              .
f) The day after Saturday is                     .

Notas
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Class 16 – Australia

Dear Students, we’ve studied the English speaking countries in
the beginning of our course. Here we present you Australia, a
fantastic country colonized by England.
Dear Students, nós estudamos os países falantes do Inglês no
início do nosso curso. Agora Apresentamos a Austrália, um
país fantástico colonizado pela Inglaterra.

LOCATION: Oceania
CAPITAL CITY: Canberra
MAIN CITIES: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Darwin
CURRENCY: 1 Australian dollar
RELIGIONS: Anglican, Roman Catholic, others
LIFE EXPECTANCY: 80.26
INDEPENDENCE DAY: 1 January 1901

Class 16 - Australia
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16.1 Informations of Australia

Figura 16.1: Bem-vindos a Austrália
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Quando se fala em Austrália, a primeira coisa que vem a cabeça com certeza
são cangurus, não é mesmo? Quase todo o território do país está situado
em uma ilha na Oceania. Colonizada pelos ingleses, a Austrália se tornou um
dos países mais ricos e importantes do mundo todo. Com destinos turísticos
que atraem turistas de todo o mundo e de todas as idades e tipos. Com um
ótimo “clima”, o país mescla a boa qualidade de vida aos excepcionais pontos turísticos e infra-estrutura.
Fonte: http://www.clickgratis.com.br/virtual/lugares-turismo/o-pais-dos-cangurus-australia/#ixzz20Om5EDkk

Figura 16.2: Imagens da Austrália
Fonte: http://www.clickgratis.com.br
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Did you know?

KANGAROOS
Do you know that the kangaroo can't walk at all - but it can travel at
40 miles an hour!!
This amazing animal is very good at jumping.
It can jump 20 feet at a time.
An adult kangaroo is only five feet tall, but it can jump over a car.

Business vocabulary
Target – Alvo.
Top of Mind – Refere-se à marca ou produto mais lembrado
espontaneamente.
Trend – Tendência.
Workaholic – Pessoa viciada em trabalho.
Workshop – Treinamento em grupo de acordo com a técnica
dominada pelo instrutor, que visa ao aprendizado de novas práticas
para o trabalho.
(Fonte: http://vocesa.abril.com.br/servicos/dicionario-corporatives/dicionario-corporatives.shtml)

Resumo
Nesta aula podemos ampliar nossos conhecimentos sobre os países que garantem a influência do Inglês no mundo, a exemplo da Austrália. Também
reconhecemos mais Business vocabularies.

Class 16 - Australia

85

e-Tec Brasil

Atividades de aprendizagem
1. Business English Expressions
a) I thought this time things were going to be better. Losing the contract
was a bitter pill to swallow.
Eu pensei que dessa vez as coisas iam ser melhores. Perdendo o contrato
era               para engolir.
b) We’ve lost the contract thanks to your incompetence. You really blew
it, didn’t you?
Nós perdemos o contrato graças a sua incompetência. Você realmente
             , não o fez?
c) At the start of the meeting everybody was very quiet and reserved but he
told a few jokes to break the ice.
No começo da reunião todo o mundo estava muito quieto e reservado,
mas ele contou algumas piadas para              .
d) We’re going to have to reduce budgets in every single department. There
will be across the board cuts.
Nós vamos ter que reduzir orçamentos em cada departamento.
Haverá              .

Notes
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Class 17 – Relatives, Months and Time

Continuing our studies, in this class we’re going to learn the
months of the year and how to ask and tell the time. And we’ll
also learn about words related to the family and relatives. It’s
very important to know the correct use of these words. So,
dear friends, let’s do it!
Continuando nossos estudos, nesta aula vamos trabalhar
os meses do ano e as horas em inglês. E Vamos aprender
novas palavras relacionadas à família e parentesco. É muito
importante saber o uso correto dessas palavras. Então, dear
friends, let’s do it!

INSTRUCTION FOR LIFE

Remember that great love and great achievements involve great risk.
Lembre-se que grandes amores e grandes conquistas envolvem grandes riscos.

17.1 Family

Figura 17.1: Family Guy - Desenho Figura 17.2: A Grande família – Série Brasipoliticamente incorreto da Fox.
leira da Rede Globo de televisão
Fonte: http://www.dgabc.com.br
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Figura 17.3: The Simpsons
Fonte: http://i.linkkando.com

Fonte: http://www.labareda.com.br
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Son:
Niece:
The Simpsons (Os Simpsons)
é uma comédia de situação
animada estado-unidense criada
por Matt Groening para a Fox
Broadcasting Company. A série é
uma paródia satírica do estilo de
vida da classe média dos Estados
Unidos, simbolizada pela família
de mesmo nome. A série se passa
na cidade de Springfield e satiriza
a cultura e a sociedade estadounidense, a televisão e vários
aspectos da condição humana.
A família foi criada por Groening
e logo depois foi lançada
como uma série de curtas de
animação produzidas por James
L. Brooks. Groening criou uma
família disfuncional e nomeou
os personagens como os
membros de sua própria família,
substituindo o seu próprio nome
por Bart.
Desde sua estreia, em 17 de
dezembro de 1989, o programa
já exibiu 508 episódios, e já
tem mais uma temporada a ser
exibida. O filme do seriado foi
lançado em 26 e 27 de julho
de 2007 e arrecadou mais de
meio bilhão de dólares em todo
o mundo.
The Simpsons já ganhou
inúmeros prêmios desde a sua
estréia como uma série, incluindo
27 Prêmios Emmy, 27 prêmios
Annie e um prêmio Peabody. A
revista Time de 31 de dezembro
de 1999 classificou The Simpsons
como a melhor série do século
XX, e 14 de janeiro de 2000
recebeu uma estrela na Calçada
da Fama de Hollywood. The
Simpsons é uma das séries de
desenho animado dos Estados
Unidos de maior duração
e o programa de animação
americana a mais tempo no ar.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/The_Simpsons)
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Aunt:
Grandfather:

Grandmother:
Relatives:
Granddaughter:

Father-In-Law:

Mother-In-Law:

Goddaughter:
Stepsister:
Stepdaughter:

17.2 Months of the year
Nome / Forma abreviada
1 - January / Jan
2 - February / Feb
3 - March / Mar
4 - April / Apr
5 - May / May
6 - June / Jun
7 - July / Jul
8 - August / Aug
9 - September / Set
10 - October / Oct
11 - November / Nov
12 - December / Dec

88

Língua Inglesa Corporativa

17.3 Telling the time
Existem duas maneiras de dizer as horas em inglês:
8:05 - eight (oh) five OU five past eight
8:10 - eight ten OU ten past eight
8:15 - eight fifteen OU a quarter past eight
8:25 - eight twenty-five OU twenty-five past eight
8:30 - eight thirty OU half past eight
8:35 - eight thirty-five OU twenty-five to nine
8:45 - eight forty-five OU a quarter to nine
8:50 - eight fifty OU ten to nine
9.00 - nine o’clock
Normalmente, as pessoas preferem dizer minutes past/to para os horários
entre as divisões de 5 minutos. Exemplos:
8:07 - Seven minutes past eight (mais natural que seven past eight)
8:57 - Three minutes to nine (mais natural que three to nine)
A expressão o’clock é utilizada somente em horas cheias. Compare:
Wake me at seven (o’clock), please. (7:00)
Wake me at ten past seven. - E não “ten past seven o’clock” (7:10)
Com fequência, em situações informais, não se fala a palavra past na expressão half past:
OK, see you at half two (=...half past two.) - (2:30)
Fonte: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/horas.php

Key Vocabulary
Excuse me.
Can you tell me the time, please?
What time is it?
What time is it? - I
A. Excuse me. Can you tell me the time, please?
B. Yes, of course. It’s seven o’clock.
A. Thank you.
B. No problem.
Class 17 - Relatives, Months and Time
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What time is it? - II
A. What time is it?
B. It’s eight thirty five.
A. Thanks.
B. You’re welcome.

ENJOY LIFE TODAY
YESTERDAY
HAS GONE AND
TOMORROW MAY NEVER COME!
Curta a vida hoje
Ontem
Já aconteceu e
Amanhã pode nunca acontecer!

Fonte: http://www.fantasyecards.com

Resumo
Esta aula foi muito proveitosa! Conhecemos sobre a família e os graus de
parentesco
Também praticamos o uso do vocabulário referente aos meses, sua escrita e
pronúncia. Aprendemos as formas de perguntar e de falar as horas.

Atividades de aprendizagem
1. Try your best.
a) The husband of my sister is my…
b) The son of my son is my…
c) My sister’s daughter is my…
d) My mother’s sister is my…
e) Who is your brother’s son?
f) My father’s father is my…
g) My wife’s brother is my…
h) My daughter’s husband is my…
i) My wife’s mother is my…

e-Tec Brasil
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Class 18 – Capital letters

In this class we’re going to learn when we use the Capital letters, how to
write business letters and to study some important adjectives to describe
people.
Nessa aula vamos aprender o uso das letras maiúsculas, redação de cartas comerciais e os adjetivos usados para pessoas.

18.1 Capital Letter
POR QUE TANTAS MAIÚSCULAS?

Partindo de estudos, o uso do eu (I) sempre em maiúscula descende do nascimento da língua inglesa. Mas não é só o I que usamos sempre em capital
letter (letra maiúscula). Outras palavrinhas na língua inglesa também são,
obrigatoriamente, escritas com letra maiúscula.
- nome de pessoas
- países
- cidades
- estados
- ruas
- rios
- mares
Class 18 - Capital letters

- línguas
- meses
- dias da semana
- nacionalidade
- feriados
- instituições
- abreviações

91

e-Tec Brasil

Examples:
I love studying English.
I was born in June.
I go camping every Monday and Friday.
I am Brazilian.
The Eiffel Tower in Paris is very famous
We named our new parrot Polly

18.2 Sample letters
Veja a seguir dois exemplos de correspondências comerciais eletrônicas ou não.
Example 1
Olympia, Washington 308
June 13, 2011
Dear Mr. Tom,
I am writing to inform you that we’ve received the goods in a perfect
state. I would be grateful if you could send me the same order of the
same product.
I would be very pleased to do business with your company again.
Yours Sincerely
Bob Smith

e-Tec Brasil
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Example 2
Soliciting Donations. (Solicitando doações)
Dear friend,
As you know, I am involved in project against poverty. I am proud to be
a member of a group that raised over $500 for charity last year alone.
This year we are again asking for donations of money. We have set a goal
of $600 this year, a 20% increase of last year’s total. With your support,
I know we can raise enough money to provide many families with the
food they need. Can we count on your support again this year? If so,
please use the enclosed envelope to send in your donation.
Respectfully yours
Key Vocabulary
against – contra
proud – orgulhoso
charity – caridade
increase – aumento
provide – fornecer
send – enviar

poverty – pobreza
raised over – arrecadou mais
goal – meta
enough – suficiente
enclosed – fechado

Did you know?
CAIXA ALTA = LETRAS MAIÚSCULAS
caixa baixa = letras minúsculas
A terminologia caixa alta e caixa baixa é usada em todos os setores e profissões editoriais (editores, revisores, grafistas, jornalistas).

Pesquise na rede mais sobre a
Netqueta, ou Netiqueta
(um conjunto de boas normas
para melhor convivência entre
as pessoas na rede mundial de
computadores).

Cuidado com o uso de caixa alta para palavras inteiras ou frases completas. O
uso de letras em CAIXA ALTA é associado pelos internautas, também chamados netizens, como a expressão de UM GRITO, ou seja, a impressão do leitor
é que você está gritando com ele. Muita gente usa letras maiúsculas para
enfatizar algum assunto ou palavra, mas a forma correta deveria ser utilizar o
que se quer enfatizar entre aspas.

Class 18 - Capital letters
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18.3 Adjectives used with people
Vamos conhecer alguns adjetivos usados para pessoas.
English
Interested

English
interessado

Generous

Dedicated

Talkative

Quiet

Shy

Weak

Tired

Sad

Selfish

Pleased

Friendly

Safe

Optimistic

Responsible

Helpful

Noisy

Fat

Bored

Rich

Angry

Poor

Worried

Busy

Strong

Free

Dangerous

Relaxed

Lazy

Hungry

Funny

Boring

Resumo
Verificamos o uso de letras maiúsculas na língua inglesa, que é praticamente
igual em português. Vimos exemplos de cartas comerciais e também vários
adjetivos usados para pessoas.

Atividades de aprendizagem
1. Complete these sentences.
I. There are ____________ names of the months ending in “ y “.
► Write them here:
II. There are ____________ names of the months starting with “a”.
► Write them here:

e-Tec Brasil
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2. Fill in the blanks with the right words from the box.
look ; sincerely ; contact ; information
Pleased ; October ; thank
We are ________________________ to acknowledge your order no. 202 dated 1st
________________________ 2001. We will inform you when it is ready for delivery.
Please do not hesitate to ________________________ us if you require further
________________________.
We ________________________ you for your custom and again ________________________
forward to being of service to you in the future. Yours _______________________,
Mr. Warrens

3. Homework guys!

Dear _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

MAGIC MOMENTS ARE MADE OF SIMPLE THINGS
by teacher “ Tony

Class 18 - Capital letters
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Adjectives for People
4. Match the columns.

a) He never works.

( ) He’s tired.

b) He hasn’t eaten for three days.

( ) He’s rich.

c) He has just 3worked for twenty hours.

( ) He’s busy

d) He has a lot of money.

( ) He’s hungry.

e) He tells many jokes.

( ) He’s lazy.

f) He has many things to do.

( ) He’s funny

5. Antonyms, Opposites & Near Opposites
2
1

5

12

14

Across
1. Enemy
4. Light
5. Depart, leave
7. Destroy
9. Mend

11. Catch
12. Bitter, sour
13. Dark
14. Ugly

Down
2. Always
3. Poverty
5. Refuse
6. Agree, accept

7. Wrong
8. Approximately
10. Left

Notes
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Class 19 – I miss

Dear students, we are at the end of our module, convinced that we
made a nice beginning and a great base in the English Language, which
is wonderful and so important for our daily life. In this class we will
see the main prepositions, dialogues and vocabulary. So, dear friends, as
usual… let’s do it!
Dear students, estamos finalizando o nosso módulo convictos de que
fizemos um bom início e uma ótima base na língua inglesa, que é
maravilhosa e tão importante no nosso cotidiano. Nessa aula veremos
as principais preposições, diálogos e novos vocabulários. Então, dear
friends, como sempre...let’s do it!

INSTRUCTION FOR LIFE
Never laugh at anyone’s dreams.
And remember that silence is sometimes the best answer.
Nunca ria dos sonhos de ninguém.
E lembre-se que o silêncio às vezes é a melhor resposta.

Dialogue about eating and sports
Tony: What do you eat for breakfast?
Renato: I eat sausages, bacon, and fried eggs.
Tony: Oh, that’s not very healthy. I have fruit juice and cereal.
Renato: That’s really good. For lunch I eat french fries and a burger. Do you
eat fast food?
Tony: No, I eat chicken and rice for lunch. It’s delicious.
Renato: Wow, you’re very healthy. Do you like sports?
Tony: Yes, I play tennis and soccer. Do you play sports?
Renato: Not really. I stay home and watch TV. I like movies.
Tony: Oh, me too. Let’s watch a movie together!
Fonte: adaptado de http://www.1-language.com/englishcourse/unit4_dialogues.htm
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Key Vocabulary
breakfast ________________________________________________
to fry ________________________________________________
sausages ________________________________________________
health ________________________________________________
healthy ________________________________________________
fruit juice ________________________________________________
lunch ________________________________________________
french fries ________________________________________________
rice ________________________________________________
soccer ________________________________________________
together ________________________________________________

19.1 Prepositions of place
Veja no quadro a seguir as principais preposições usadas para indicar lugar.

Behind a great man there is always a great woman.
Atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher.
Popular proverb

19.2 I miss
Como estamos finalizando nossos estudos, embora o estudar seja contínuo
em nossas vidas, eu vou sentir saudade, então vamos falar um pouco sobre
esta palavrinha com tanto sentimento.
Encontrei nos versos de Wanderlino Arruda algumas indicações do que vem
a ser saudade.

e-Tec Brasil
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Figura 19.1: Saudade
Fonte: www.legal.adv.br

E o que é mesmo saudade? Um sentimento que deve existir no coração de
toda criatura humana, seja ela de qualquer raça, de qualquer parte do mundo,
seja pobre, seja rica.
A saudade não escolhe, não discrimina, não se faz de rogada para existir. Ela
vem de mansinho ou vem fortemente, chegando quando menos se espera.
A saudade é amiga da solidão, companheira inseparável do amor, visita
invisível da amizade, às vezes pedaço de paixão, em muitos casos suave
perfume de momentos de carinho e ternura.
Realmente, não é fácil definir o sentimento da saudade (...)
Saudade é dor que sufoca o coração e alegra a alma. Saudade é presença do
ausente, é lembrança do bem-querer, um doce convívio com a distância, uma
alegre e agradável tristeza do ver-não-vendo, do amar sem o objeto do amor...
Wanderlino Arruda http://recantodasletras.uol.com.br/cronicas/900

Vejamos também o que diz o texto em inglês, sobre saudade.
Que Saudade!
Saudade is a word close to the hearts of the Brazilians who will tell you
there is no translation for the word, and I’m not one to argue. You may
hear Brazilians say the word saudade in reference to their family living
far away or a childhood memory. Here are some examples:
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Você sabia que a saudade tem
um dia? Isso mesmo, no dia 30
de janeiro é comemorado o dia
da saudade. Para saber mais
sobre este assunto acesse:
http://www.brasilescola.com/
datacomemorativas/dia-dasaudade.htm
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Sinto muitas saudades da minha família.
I miss my family very much.
Você lembra da feijoada da nossa avó? Que saudade!
Do you remember grandma’s feijoada? I miss it!
(www.portugueselive.com)

Resumo
Nessa aula enriquecemos nosso vocabulário! Vivenciamos um diálogo relacionado a alimentação saudável e esportes. Destacamos algumas partes do
corpo. Estudamos as principais preposições, seus usos e pronúncias. Lemos
sobre a temática da saudade. Relacionamos o verbo miss com este sentimento precioso que é a saudade.

Atividades de aprendizagem
Extra knowledge
1. A spider has _____________________ legs.
2. There are __________________ states in the USA and __________________ in Brazil.
3. The first president of Brazil was _____________________.
4. There are _____________________ seconds in a minute and _____________________
seconds in an hour.
5. There are _____________________ sides in a rectangle and _____________________ in a
heptagon.
6. The _____________________ president of the USA was George Washington.
7. There are _____________________ millimeters in a centimeter, _____________________
centimeters in a decimeter and _____________________ decimeters in a meter.

Notas

e-Tec Brasil
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Class 20 – Brazilian Fruit: acerola

In this class we will talk about a Brazilian fruit, acerola. We’ll also have
a dialogue using the verbs in the Simple Past and a list of places around
the city.
Nessa nossa ultima aula falaremos de uma fruta brasileira, a acerola.
Teremos também um diálogo usando verbos no passado e uma lista de
lugares pela cidade.

Figura 20.1: Frutas Brasileiras
Fonte: www.ibraf.org.br/

20.1 Acerola a delicious fruit
Com uma extensão territorial de 8.512.965 km², o Brasil produz 43 milhões
de toneladas de frutas tropicais, subtropicais e de clima temperado, proporcionando uma grande diversidade de frutas o ano inteiro, muitas delas exclusivas da região. Devido a estas características naturais, o Brasil se destaca
internacionalmente como grande supridor de frutas frescas e processadas.
(www.ibraf.org.br)
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Silvestre Silva, autor do livro Frutas Brasil Frutas, denomina a diversidade
de frutas brasileiras como patrimônio natural. Em entrevista à TV Cultura,
no programa Repórter ECO, o autor responde o seguinte questionamento:
P: O que você diria sobre a variedade de frutas que a gente tem no Brasil?
R: “É impressionante. Não existe país neste mundo que tenha a variedade de frutas que o Brasil tem. Só na região amazônica você tem
muito mais de cem espécies. E além das frutas nativas, você tem aquelas que vieram pro Brasil, foram aclimitadas, cultivadas, muitas delas o
brasileiro acha que são do próprio Brasil. É o caso da manga, que tem
a escola de samba, no Rio de Janeiro, a mangueira, o bairro do Rio de
Janeiro”.
(www2.tvcultura.com.br/reportereco/)

Agora vamos ver o que diz o texto sobre uma das frutas brasileiras a acerola.
mais sobre a acerola,
particularidades da fruta como,
a época, local de produção,
vitaminas, receitas e outras
informações, acesse: http://
www.ibraf.org.br/frutassaude/
saborosaBrincadeira.asp

FOOD AND DRINK: Acerola
Brazilians love sitting down at their local “lanchonete”, or snack bar,
and having a fresh fruit juice. One of our favorite fruit juices comes from
the acerola, a cherry-like tropical fruit commonly grown in Northeastern
Brazil. Not only acerola juice is tasty, but also it is incredibly healthy.
Nutrition fact comparisons have shown acerola juice contains more than
30x (3000%!) the amount of vitamin C contained in the same quantity
of orange juice.
(www.portugueselive.com)

ALIMENTO E BEBIDA: Acerola
Os brasileiros adoram sentar na “lanchonete” local, e tomar um suco de
frutas frescas. Um dos nossos favoritos sucos de fruta vem da acerola,
uma fruta como da cereja tropical comumente cultivada no Nordeste do
Brasil. O suco de acerola não é apenas saboroso, como também é extremamente saudável. Comparações reais de nutrição têm mostrado que
o suco de acerola contém mais de 30 vezes (3000%!) a quantidade de
vitamina C contida na mesma quantidade de suco de laranja.
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20.2 Dialogue – Verbs using Simple Past
Did you have a good weekend?
Tony: Hi, Laura. Did you have a good weekend?
Laura: Yes, I did. But I feel tired today.
Tony: Really? Why?
Laura: Well, on Saturday I cleaned the house and played tennis.
Tony: And I bet you studied, too.
Laura: Yeah. I studied on Sunday evening. What about you?
Tony: Well, I didn’t clean the house and I didn’t study. I stayed in bed and
watched TV.
Laura: That sounds like fun, but did you exercise?
Tony: Sort of. I played golf on my computer!!

20.3 Places around the city
Places of interest
Station
Museum
Bank
Police station
Shop
Restaurant
School
Mosque
Church
Bridge
Tower
Theatre
Hospital
Building
Petrol Station; gas station
Chemist’s; drugstore; pharmacy
Post Office
Cathedral
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Estação
Museu
Banco
Delegacia de polícia
Loja
Restaurante
Escola
Mesquita
Igreja
Ponte
Torre
Teatro
Hospital
Edifício
Posto de gasolina
Farmácia
Agência postal
Catedral
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TEACHER’S TIP
Acesse o link indicado em mídias integradas, e veja todas as habilidades
dos nossos amigos virtuais. Escreva o texto ou a palavra que deseja que eles
pronunciem.
Text to speech

Ficou curioso? Então acesse o
link e faça uma visita aos amigos
virtuais.
www.oddcast.com/home/demos/
tts/tts_example.php?sitepal

Resumo
Nossa última aula foi interessantíssima! Destacamos a Cultura Brasileira
quando conversamos sobre a acerola, fruta típica do Brasil. Tivemos um diálogo utilizando os verbos no Simple Past.

Atividades de aprendizagem
1. Find all family words. Write one word into each gap.

afhusbandgbbacjlbridetwidowhbrigroomliwifezdivorcewen

e-Tec Brasil

104

Língua Inglesa Corporativa

FOR REFLECTION AND RELAX
PARA REFLETIR E DESCONTRAIR

Name

Age

Balloon

Notes

Class 20 - Brazilian Fruit: acerola

105

e-Tec Brasil

Referências

“A língua Inglesa no mundo - English around the world” Só Língua Inglesa
Online.
http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/ingmundo1.php.
February 10, 2011.
Porque estudar inglês? Disponível em: h ttp://www.englishexperts.com.br/
2006/11/06/porque-estudar-ingles/. Acesso em: 09 Fev. 2011.
ROCHA, F. D. A importância do inglês no mundo. FlashUCG. Disponível em:
http://www2.ucg.br/flash/artigos/AImportanciaIngles.htm. Acesso em 09
fev. 2011.
DIEFENTHAELER, G. Entrevista - Cristina Schumacher. Revista Amanhã.
Disponível
em:http://carreiras.empregos.com.br/carreira/parceiros/amanha
/051001-entrevista_cristina_schumacher.shtm. Acesso em 09 fev. 2011.
Dicionário corporativês, Revista VocêSa. Editora Abril. Disponível em: http://
vocesa.abril.com.br/servicos/dicionario-corporatives/dicionario-corporatives.
shtml . Acesso em 11 de fev. 2011.
Barroca: Vivaldi (1678- 1741). Disponível em: h ttp://www.classicos.hpg.ig
.com.br/vivaldi.htm Acesso em 10 Mar. 2011.
Estações do Ano. BRASILESCOLA. Disponível em: http://www.brasilescola.
com /geografia/estacoes-ano.htm. Acesso em 10 Mar. 2011.
Por que estudar gramática? Disponível em:http://aprendafacil.wordpress.
com /2008/06/04/por-que-estudar-gramatica/.. Acesso em 15 Mar. 2011.
Greetings & Introductions – Saudações e Apresentações. Disponível em: http://
www.aprenda-ingles-agora.com/charlles-nunes-aprenda-ingles-agora.html.
Acesso em 15 Mar. 2011.
Por que tantas maíusculas? Disponível em: http://divulgarciencia .com/
categoria/aula/. Acesso em 18 Mar. 2011.

107

e-Tec Brasil

Writing Business Letters - Useful phrases. Disponível em: h ttp://www. learnenglish-today.com/vocabulary/a_vocabulary-contents.htm. Acesso em 18
Mar. 2011.
“Dizendo as horas - Telling the time” Só Língua Inglesa.h ttp://www.
solinguainglesa.com.br/conteudo/horas.php. Online. February 15, 2011.
Frutas brasileiras em ascensão. Disponível em: h ttp://www.ibraf. org.br/
imprensa/0901_FrutasBrasileirasAscensao.asp. Acesso em 18 Mar. 2011.
TAVARES, C. Entrevista Silvestre Silva- Frutas Brasileiras. REPÓRTERECO.
Disponível
em:<http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/materia.asp?
materiaid=327> Acesso em 18 Mar. 2011.
Food And Drink: Acerola. Disponível em: h ttp://www.portugueselive .com /
blog/?m=200907. Acesso em 18 Mar. 2011.
ARRUDA, W. Poesia Saudade. Disponível em: http://recantodasletras.uol.
com.br/cronicas/900. Acesso em 25 Mar. 2011.
LANGUAGE: “Que Saudade” Disponível em: http://www.portugueselive.
Com /blog/?p=19. Acesso em 25 Mar. 2011.

Referência das figuras

Figura 1.1: Mapa representativo da língua inglesa no mundo
Fonte: http://www.eingles.com.br
Fontes: www.attractionmarketingonline.com /www.scenicreflections.com
Fontes: hypescience.com /capitaocegonha.com.br
Figura 2.1: Mural Verb to be – present tense
Fonte: http://images7.content-hca.com
Figura 3.1: Localização dos Estados Unidos
Fonte: http://www.worldatlas.com
Figura 3.2: Nota de Five Dollars
Fonte: http://linein.org/
Figura 3.3: Bandeira Americana
Fonte: http://www.worldatlas.com
Figura 3.4: Cumprimentos e despedidas
Fonte: http://www.scherzartikel-geschenke.de/
Figura: 4.1: alfabeto tecnológico/virtual
Fonte: naidjaprojetos.blogspot.com
Fonte: http://www.redeatividade.com

e-Tec Brasil

108

Lingua Inglesa Corporativa

Figura 5.1: Dinner in the sky
Fonte: http://dinnerinthesky.com/dits_dinner/index.php
Figura 5.2: Numbers
Fonte: http://strathmaths.files.wordpress.com/2011/11/numbers2.jpg
Figura 6.1: Hotel
Fonte: http://i291.photobucket.com/albums/ll292/blogodorium/album2010/hoteis1.jpg
Figura 7.1: Dancing colors
http://www.zastavki.com/pictures/1024x768/2009/Creative_Wallpaper_Playing_with_Colors_017845_.jpg
Fonte: http://www.visualphotos.com/photo/2x3747869/Businesswoman_checking_in_at_airport_receiving_8016.jpg
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-PuI0ZKhtVuQ/Tskwiq-Su1I/AAAAAAAAAsY/kwQAIzQ75vY/s1600/0164.jpg
Figura 12.3: Boutique
Fonte: adaptado de: controledequalidade-brechos.blogspot.com
Figura: 13.1: Imagens Niagara Falls
Fonte: adaptado
Figura 13.2: Composição de imagens que representam irregularidades
Fonte: http://www.sxc.hu
Figura 15.1: Calendar
Fonte: http://www.educkart.com.mx/userfiles/CALENDARIO%20SEMANAL%20EN%20INGLES%20NUMEROS.jpg
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-7fxbx-x27LI/T7uo4fadrdI/AAAAAAAAA0o/uJCZ2HtUDI8/s1600/22.05.1.gif
Fonte: http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2011/05/cartao-de-credito.jpg
Figura 16.1: Bem-vindos a Austrália
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-NAkvt0-v3Mg/T-uGiRUzCRI/AAAAAAAAE9A/80gTM-WGVlU/s1600/information_australia.jpg
Figura 16.2: Imagens da Austrália
Fonte: http://www.clickgratis.com.br/virtual/lugares-turismo/o-pais-dos-cangurus-australia/#ixzz20Om5EDkk
Figura 17.1: Family Guy - Desenho politicamente incorreto da Fox.
Fonte: http://www.dgabc.com.br/files/imagemtinymce/familyguy1.jpg
Figura 17.2: A Grande família – Série Brasileira da Rede Globo de televisão
Fonte: http://www.labareda.com.br/site_3/wp-content/uploads/2010/06/GRANDE_FAMILIA.jpg
Figura 17.3: The Simpsons
Fonte: http://i.linkkando.com/2010/06/homer-simpson-1.jpg
Figura 19.1: Saudade
Fonte: www.legal.adv.br
Figura 20.1: Frutas Brasileiras
Fonte: www.ibraf.org.br/

Atividades autoinstrutivas

109

e-Tec Brasil

Atividades autoinstrutivas
Read the text.
A dictionary is a book containing a selection of the words of a language,
usually arranged alphabetically, giving information about their meanings,
pronunciations, etymologies, inflected forms, etc., expressed in either the
same or another language.
Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary, Gramercy Books, NY.

Now choose the right answer.
1. De acordo com o texto, um dicionário é
a) uma seleção de línguas.
b) um livro que contém uma seleção de palavras de uma língua.
c) um compêndio sobre a alfabetização.
d) um livro que explica as palavras apenas de uma língua estrangeira.
e) um livro que informa sobre as línguas do mundo.
2. Complete the blank with the correct alternative.
Motorcycles _____________________ faster than cars.
a) isn’t
b) is
c) am
d) are
e) am not
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3. Choose the wrong (errada) alternative according to the use of the
verb to be.
a) He's my cousin.
b) I'm ready to dinner.
c) Ted and Billy are near from the sidewalk.
d) Bob and I am tired now.
e) You're a very short man.
4. Choose the right alternative.
Paul and Dave are best friends.
a) He
b) They
c) It
d) We
e) I
5. Choose the right alternative.
- The museum is not open today.
- Elizabeth is at school now.
- Peter and I are here every day.
- Mary is a good student.
a) He / She / They / She
b) It / She / We / She
c) It / He / We / You
d) She / She / He / She
e) He / You / They / It
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6. Choose the right alternative.
Carol, Andrea and Carla always travel together.
a) She
b) You
c) We
d) They
e) He
7. Complete the blank with the correct alternative.
Bob and I _____________________ friends 5 years ago.
a) am
b) are
c) was
d) wasn’t
e) were
8. Complete the blank with the correct alternative.
The last Soccer World Cup _____________________ in 1994.
a) were
b) weren’t
c) wasn’t
d) are
e) was
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9. Choose the correct alternative.
a) They was here yesterday.				
b) My brother weren’t in London in 1975.
c) Last Monday was a very hot day.			
d) The children is in the garden.
e) Your face am not dirty.
10. Complete the blank with the correct alternative.
a) English is a practical language but Mandarin Chinese _____________________.
b) a) am not
c) aren’t
d) are not
e) isn’t
f) are
11. Complete the blank with the correct alternative.
I'm living a happy life, but the volunteers _____________________.
a) isn’t
b) is not
c) aren’t
d) am
e) am not
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12. Complete the blank with the correct alternative.
Peter and Carol are living a happy life.
The negative form is
a) We aren’t living a happy life.
b) Peter and Carol isn’t living a happy life.
c) They isn’t living a happy life.
d) They’re not living a happy life.
e) Peter and Carol are living a happy life.
13. Choose the right alternative according to the Alphabet.
djei / kiu / i / wai / dji / ei / kei / ai
a) G / Q / I / W / G / E / Q / A
b) J / Q / E / Y / G / A / K / I
c) H / K / A / I / J / E / Q / A
d) J / K / E / U / G / A / K / E
e) G / K / A / Y / J / E / K / I
14. Choose the right alternative according to these COLORS.
cinza / branco / azul / marrom
a) gray / whit / blu / braw
b) brown / gray / blue / brawn
c) gray / white / blue / brown
d) white / waite / brown / gray
e) brown / blue / green / brawn
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15. Choose the right alternative according to these NUMBERS.
3/4/8/2
a) Tree / four / eight / to
b) Three / four / eit / too
c) Three / four / eight / two
d) Tree / fore / eight / too
e) Three / four / eight / too
16. Complete the blank with the correct alternative.
We have the _________________________ for that game.
a) gray
b) ticket
c) birth
d) smoke
e) like
17. Complete the blank with the correct alternative.
- Good morning. Can I _________________________ your passport?
- Here you are.
a) seat
b) like
c) smoke
d) nice
e) see
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18. Choose the right answer.
He always _________________________ a magazine
a) read
b) reads not
c) not reads
d) reads
e) seat
19. Complete the blank with the correct alternative.
That red car belongs to _________________________.
a) she
b) I
c) he
d) her
e) they
20. Complete the blank with the correct alternative.
Sarah and Cintia are from Nigeria.
_________________________ are from Nigeria.
a) We
b) You
c) They
d) She
e) Them
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21. Assinale a única alternativa onde o Simple Present foi usado corretamente.
a) That boy frys eggs every morning.
b) We goes to school by bus.
c) They never watch T.V.
d) She doesn't teaches English here on Fridays.
e) That boy doesn’t frys eggs every morning.
22. Choose the right alternative to complete this sentence.
He _________________________ English twice a week. (to study)
a) studis
b) studes
c) studys
d) study
e) studies
23. Choose the right alternative to complete this sentence.
Alfred _________________________ Portuguese well. (to teach - Negative)
a) don't teach
b) doesn't teach
c) doesn't teaches
d) doesn't teachs
e) don't teaches
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24. Choose the right alternative to complete these sentences.
Sometimes Mary and Carol _________________________ to school by bus. (to come
- Negative)
a) don't comes
b) doesn't come
c) doesn't comes
d) don't come
e) does not come
25. Complete the blank with the correct alternative.
The teacher is _________________________ and cannot see you this morning.
a) too
b) want
c) busy
d) food
e) see
26. Now choose the right answer.
The Second World War ________________ in 1939 , and _______________ in 1945.
a) begins / ends
b) began / ends
c) began / ending
d) begin / end
e) began / ended
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27. Find the correct negative form of the following sentence.
Iwent with her upstairs.
a) I wentn’t with her upstairs.
b) I went not with her upstairs.
c) I didn’t not go with her upstairs.
d) I didn’t go with her upstairs.
e) I did not went with her upstairs.
28. Find the correct negative form of the following sentence.
She slept early yesterday.
a) She sleptn’t early yesterday.
b) She slept not early yesterday.
c) She didn’t not sleep early yesterday.
d) She did not slept early yesterday.
e) She didn’t sleep early yesterday.
29. Complete the blank with the correct alternative.
Give me some food, I am very _________________________.
a) children
b) mad
c) let’s
d) tomorrow
e) hungry
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30. Complete the blank with the correct alternative.
- Hello, _________________________ name’s Tony. What's your name?
- Laura.
- _________________________ are you from Laura?
- I'm from Brazil. Where are you from?
- I'm from England.
- Are you _________________________?
- Yes, I _________________________.
a) I ; Where ; England ; am
b) my ; How ; English ; are
c) me ; Where ; English ; is
d) my ; Where ; English ; am
e) he ; How ; England ; are
Read the text.
Oxford is the most popular tourist attraction in Britain, after London. Oxford
is famous for its university, which is the oldest in Britain and the third oldest
in Europe.
The university has thirty-five separated colleges. For many years, only five of
these colleges were for women. However, since 1979 nearly all the colleges
have accepted both men and women.
Oxford is not only a university city, it is also a market town, where ordinary
people live and work. With over one million visitors a year, it’s very difficult
nowadays for the residents of Oxford to live their daily lives. Sometimes they
feel that the city does not belong to them.
Now answer the questions 31, 32 and 33.
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31. According to the text, Oxford
a) is famous for its university.
b) is the most popular turist attraction in Britain.
c) is only a university city.
d) is very near London.
e) university is the oldest in Europe.
32. Match the second column according to the first one according to
the text.
1. Oxford is famous for…
2. Oxford university has…
3. Since nineteen seventy-nine colleges have…
4. Oxford citizens feel…
5. Oxford is also…
(

) accepted both men and women.

(

) a market town.

(

) the city doesn’t belong to them.

(

) its university.

(

) 35 separate colleges.

The correct sequence is:
a) 3-5-1-4-2
b) 2-5-4-1-3
c) 3-5-4-1-2
d) 3-5-4-2-1
e) 3-5-2-1-4
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33. Which question about Oxford can correctly be answered according
to the text?
a) When was Oxford university founded?
b) Is Oxford a small town?
c) How far is Oxford from London?
d) How many professors does Oxford employ?
e) Which is the oldest university in Britain?
34. My brother ________________________________ 25 years old.
a) are
b) is
c) were
d) aren’t
e) weren’t
35. Laura and Julie_______________from France, they from the United States.
a) be
b) is
c) are
d) aren’t
e) isn’t
36. Complete the blank with the correct alternative.
Canada is a very cold country in the ________________________________.
a) Summer
b) uncle
c) Winter
d) tired
e) before
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37. Choose the right alternative according to the days of the week.
The day after Thursday is ____________________________.
a) Fridai
b) Fraiday
c) Friday
d) Wednesdai
e) Wenesday
38. Choose the right alternative according to the days of the week.
The day before Thursday is ____________________________.
a) Friday
b) Monday
c) Sunday
d) Tuesday
e) Wednesday
39. Choose the right alternative according to the days of the week.
The day after Friday is ____________________________.
a) Sunday
b) Monday
c) Saturday
d) Friday
e) Tuesday
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40. Complete the blank with the correct alternative.
The money is in my ____________________________.
a) white
b) comb
c) people
d) wallet
e) cheek
41. Choose the right alternative according to the months of the year.
The month after September is ____________________________.
a) Ouctober
b) October
c) Ouctouber
d) Octouber
e) Octuber
42. Complete with WHERE; WHEN; WHAT TIME; WHY.
– ________________________ did you go yesterday? Downtown.
– ________________________ did Montresor arrive in Italy? Three days ago.
– ________________________ did your plane arrive? Around 9:30.
– ________________________did Fortunato stay home last night? Because he was tired.
a) Where; When; Why; What time.
b) When; What time; Where; Why.
c) Where; When; What time; Why.
d) Where; Why; What time; When.
e) n.d.a.
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43. Choose the right alternative according to the correct use of the
Simple Present.
a) She does not drinks wine.
b) She doesn’t drink wine.
c) She don’t drink wine.
d) She doesn’t not drinks wine.
e) She don’t drinks wine.
44. Complete the blank with the correct alternative.
Mr. Brown and Miss Wilson were ____________________________this morning by a priest.
a) road
b) travel
c) married
d) map
e) foot
45. Complete the blank with the correct alternative.
XV street, 1500, Curitiba, Parana, Brazil, is my ____________________________.
a) left
b) right
c) up
d) beside
e) address
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46. Complete the blank with the correct alternative.
- Excuse me. Is there a post office ____________ here?
- Yes. There's. On that corner.
a) surname
b) near
c) job
d) single
e) married
Read the text.
The Internet
The Internet links people together via computer terminals and telephone lines (and in some cases wireless radio connections) in a web of networks and
shared software, allowing users in one area to reach other users anywhere
in the "net". Among the services available through the Internet are telnet,
granting users access to more powerful computers; usenet newsgroups,
allowing open discussion between users; archives with access to scientific
and government research; and electronic mail. The Internet evolved from a
computer system built by the Pentagon in 1969. It came to Brazil in December 1994.
Adapted from The World Almanac and Book of Facts.

Vocabulary:
to link - to connect
wire - a long thin piece of metal
wireless - without wires
network - a large number of lines which cross each other or meet at
many points
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Answer the questions 47 and 48.
47. Segundo o texto, qual ou quais das afirmações abaixo está ou
estão correta(s)?
I. A Internet é um meio de comuni¬cação.
II. A Internet dá acesso a diversos serviços.
III. A Internet permite contato ape¬nas com computadores mais po¬tentes.
a) I
b) II
c) I e II
d) I e III
e) Il e III
48. Segundo o texto, qual ou quais das afirmações abaixo está ou
estão correta(s)?
I. A Internet permite correspon¬dência eletrônica.
II. O Pentágono liberou o uso da Internet.
III. Um usuário brasileiro da Internet pode trocar informações com ou¬tro
usuário no Japão ou na Coréia.
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III
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49. A frase, em inglês que correspondente a
"Você não sabe que o teste de matemática é amanhã?" é:
a) Don't you know that the Math test is tomorrow?
b) Do you know not that the Math test is tomorrow?
c) Do not you know that the Math test is tomorrow?
d) You know not that the Math test is tomorrow?		
e) Not you know that the Math test is tomorrow?
50. Complete the blank with the verb to have.
That girl _____________________ too many tasks to do last weekend.
a) there is
b) had
c) has
d) is
e) have

Notas
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