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Então vamos recordar o present tense, ou seja, o verbo To be no presente simples, 
na forma afirmativa. 
 

      Veja a forma abreviada ou contraída  
      Affirmative form   que é muito usada pelos americanos 
                                                                                                                                       
I am   ( eu sou, estou)     I’m 
You are ( você é ou está)     You’re 
He is  ( ele é ou está)     He’s 
She is  ( ela é ou está)     She’s 
It is  (ele é ou está               It’s 
                   para animais ou coisas)     
We are (nós somos ou estamos)             We’re 
You are (você são ou estão)    You’re 
They are (eles são ou estão)              They’re 

 
Agora para se ter a forma negativa do verbo to be, em inglês, que também é um 
verbo auxiliar (veremos nas aulas seguintes), basta colocar not (não) depois do 
verbo. 
 

I am not  ( eu não sou ou não estou) 
You are not           ( você não é ou não está) 
He is not  ( ele não é ou não está) 
She is not  ( ela não é ou não está) 
It is not  (ele não é ou não está para animais ou coisas) 
We are not  (nós não somos ou não estamos) 
You are not           (vocês não são ou não estão) 
They are not (eles não são ou não estão 

 
Vamos praticar a forma negativa contraída? 
Para se ter a forma negativa abreviada, basta suprimir o o da partícula not e ligá-la 
ao verbo. 

Observe: 
I am not  Não há abreviação  na 1ª pessoa. Somente I’m not. 
You aren’t  ( você não é ou não está) 
He isn’t  ( ele não é ou não está) 
She isn’t  ( ela não é ou não está) 
It isn’t  (ele não é ou não está para animais ou coisas) 
We aren’t  (nós não somos ou não estamos) 
You aren’t  (vocês não são ou não estão) 
They aren’t           (eles não são ou não estão) 
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Agora só falta a interrogative form ( forma interrogativa) não é mesmo? 
 

 
Am I?           (sou eu? ou estou eu?) 
Are you?  (é você? ou está você?) 
Is he?            (é ele?  ou está ele?) 
is she?  (ela é ou está) 
Is it?   (é ele ou está  ele? para animais ou coisas) 
Are we?  (somos nós? ou estamos nós?) 
Are you?  (são vocês?  ou estão vocês?) 
Are they?  (são eles? ou estão eles?) 
 

 
Naturalmente você percebeu que o verbo vem antes do sujeito e se você 
memorizar a forma em português invertida, com certeza não se esquecerá mais. 
 
Nota: Os adjetivos pátrios se escrevem sempre com inicial maiúscula como 
Brazilian, American, Japanese, Portuguese, etc... 
 
Que tal agora praticar através de alguns exercícios?  
Não se esqueça de copiar tudo em seu caderno. 
 
Exercício 1: 
Responda as perguntas de acordo com os exemplos dados: 
 
a) Are you an  American? 
No I’m not.        (japonês) 
I’m Japanese. 
  
b)  Is he Brazilian? 
Yes, He’s.       (brasileiro) 
 
c) Are they Mexican? 
__________________                  (africanos) 
_________________ 
 
d) Is she German? 
________________     (italiana) 
________________ 
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e) Are you  sorocabano? 
__________________    (votorantinense) 
__________________ 
 
f) Is he African? 
__________________               (mexicano) 
_________________ 
 
Agora que você aprendeu a forma interrogativa, veja outras perguntas que são 
feitas com o verbo to be, cuja resposta exige o mesmo verbo, na forma afirmativa e 
na forma negativa. 
 
Is Madonna a singer? 
Yes, she is. 
 
Is Brad Pritt an  actor? 
Yes, he is. 
 
Are you a student? 
Yes, I am 
 
Am I a teacher? 
No, I am not. I’m a doctor. 
 
Como você observou nos quadrinhos das nacionalidades, apareceu a estrutura “He 
is from” e “I am from”. Você sabe que significa a palavra from? 
 
Ela é uma preposição que indica origem. 
Assim: -  I am from Italy; =  Eu sou da Itália. 
 
Se perguntarem para você em “Where are you from?” O que você responderia, se  
where quer dizer = De onde? 
 
Certamente seria I’m from Brazil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota cultural 

 
Peixe com batatas fritas é considerado o prato típico da Inglaterra. Em geral, 
ele vem embrulhado em papel para ser comido em casa ou até mesmo nas 
ruas. É um prato barato e popular.   
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Exercício 2:  
Passe as frases abaixo para as formas interrogativa e negativa, conforme o modelo: 
a) You are a dentist. 
     Are you a dentist?   
     You are not a dentist.  -  forma abreviada  =  You aren’t a dentist. 
   
b) You are a prince. 
__________________________ 
__________________________ 
c) She is a princess. 
__________________________ 
__________________________ 
d) He is a doctor. 
__________________________ 
__________________________ 
e) We are students. 
__________________________ 
__________________________ 
f)You are teacher. 
__________________________ 
__________________________ 
g) It is a castle. 
__________________________ 
__________________________ 
 
Exercício 3: 
Responda “yes ou no” de acordo com a profissão em parênteses. Veja o modelo: 
a) Are you a teacher? 
    No, I’m not. I am student. 
     
b) Are you a doctor?   (policeman) 
 
c) Are you policeman?   (farmer) 
 
d) Are you a secretary?   (secretary) 
 
e) Is she a nurse?   (nurse) 
 
f) Daniel is a singer?  (singer) 
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INTERESTING  VOCABULARY 

 
Vamos conhecer agora, quais são as estações do ano em Inglês: 
 
 
Seasons of the year 
 

    Spring  Summer   Autumn   Winter 
       ou  Fall  
 
Você já estudou em Geografia os hemisférios e aprendeu que o Brasil está 
localizado no hemisfério sul, portanto ele tem as estações do ano inversas ao do 
hemisfério norte. 
 
Assim quando no Brasil é verão, nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra é época 
de inverno. 
 
Agora vamos verificar quais são as principais características das quatro estações do 
ano: 
 
Spring –   flowers 
Summer – hot and sunny ( quente e ensolarado) 
Autumn –  fruit  
Winter   –  cold and snow ( frio e neve) 
 
Então responda agora: What is your favorite season? 
 
 
A palavra season além de significar estação, também quer dizer temporada, época.  
Assim temos  Christmas Season = Época de Natal 
                      High season          = Alta temporada 
 
Falando em época, que tal aprender os meses do ano? 
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Months of the year 

 

Português                 Inglês 
 
janeiro – jan               January   - Jan. 
fevereiro – fev.     February -  Feb. 
março – mar.     March     -  Mar. 
abril – abr.      April        -  Apr. 
maio – maio               May         -  May 
junho – jun.               June        -  June 
julho – jul.      July         -   July 
agosto – ago.     August    -   Aug. 
setembro – set.     September- Sep. 
outubro – out.     October     - Oct. 
novembro – nov.     November - Nov. 
dezembro – dez.     December - Dec. 

 
 
Você certamente observou a semelhança dos meses do ano, repare também que a 
letra inicial é a mesma tanto para o português como para o inglês, não é mesmo?  
 
Ah! Mas tem uma diferença, devemos usar letra maiúscula para os meses do ano 
em inglês. 
 
No quadro abaixo estão os principais eventos comemorados ao longo do ano no 
Brasil e nos Estados Unidos. 
 
Months of the year Events in Events in 
 United States Brasil 
January New Year’s Day Ano Novo 
February Valentine’s Day 

(Dia dos Namorados) 

Carnival 
(Carnaval) 

March International 
Women’s Day 

Dia Internacional da 
Mulher 

April Easter Holiday Páscoa 
May Labor Day Dia do Trabalho 
June Summer Winter 
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Months of the year Events in Events in 
 Estados Unidos Brasil 
July Independence Day 

Dia da Independência 
04/julho 

 

August Fathers’ Day Dia dos Pais 
September Autumn Independência 
October Halloween Party 

(Festa das Bruxas) 
Dia das Crianças 

November Thanks Giving Day 
(Dia de Ação de 
Graças) 

Finados 

December Christmas Natal 

  
Você viu quanto vocabulário novo e interessante você aprendeu e poderá aplicar 
no seu dia a dia. 
 
Então vamos para os exercícios de fixação. Lembre-se de fazê-los sempre no 
caderno. 
 
Exercício 1: 
Escreva em inglês, as 4 estações do ano e faça um quadro, como no exemplo 
abaixo, dos meses em que elas acontecem no Brasil e nos Estados Unidos: 
 
Ex.: 
Seasons of the year Brasil Estados Unidos 
   
   
   
   
 

 
Você sabia que... 
 
O Dia dos Namorados nos Estados Unidos é comemorado no dia 14 de fevereiro? 
É o dia de São Valentino ou St. Valentine. Nesse dia é costume mandar cartões e 
flores, para quem se ama, e à vezes sem se identificar para criar um clima 
romântico. 
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Every Day Life 
O dia-a-dia 

 
Text – Sport life 

 
Ted, Bob, Mary and Jane like sports. 
They are at the club now. 

Ted likes football and Mary likes basketball.  
Jane likes tennis and Bob likes volleyball. 
And you? What is your favorite sports? 
 
Qual será o significado das palavras like e likes?  
 
Trata-se do verbo to like = gostar, conjugado no presente simples. 
 
Agora chegou a hora de um novo tipo de exercício, trata-se de compreensão do 
texto: 
 
Exercício 1  - Para fazer em seu caderno: 
 
a). Ted, Bob, Mary and Jane:   (   ) like music  (   ) like sports 
 
b) Ted likes: (   ) football                      (   ) volleybal  
 
c) Mary likes  (   )basketball  (   )  tennis 
 
d) Jane likes  (   ) tennis   (   ) football 
 
e) Bob likes  (   )basketball  (   ) volleyball 
 
 A conjugação dos verbos em inglês é mais simples do que em português. 
Vejamos então que no presente simples o verbo tem a mesma forma para todas as 
pessoas, com exceção da 3ª pessoa do singular que ganha um S.  
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Vamos ver na prática a conjugação do  verbo to like, no presente simples: 
 

I like    (eu gosto) 
You like    (você gosta) 
He likes   (ele gosta) 
She likes  (ela gosta) 
We like  (nós gostamos) 
You like  (vocês gostam) 
They like  (eles gostam) 

 
 
O verbo to like não exige preposição como em português: 
Veja os exemplos – I like you = Eu gosto de você. 
                                I like sports = Eu gosto de esportes. 
 
E você já reparou nessa palavra to que vem antes do verbo, o que será que 
significa? 
 
Ela não tem tradução em português, serve para indicar que o verbo está no modo 
infinitivo, pois só o like sozinho já indica que ele está conjugado, bastando 
identificar o sujeito, ou seja quem gosta. 
 
Agora veja outros exemplos: 
 
-  Peter and Jeff play guitar. 
- Guga plays tennis. 
- Romário plays soccer. 
- They read Cruzeiro do Sul newspaper. 
- Sarah reads Caras magazine. 
- Sandy and Junior sing musics. 
- They like sports. 
- He likes apple yogurt. 
- I write the exercise. 
- She writes the lesson. 
- We study the book. 
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Vamos ver na prática a conjugação de alguns verbos, no presente simples: 

I love    (eu amo)  ! I drink water  Eu bebo água 
You love    (você ama)      ! You drink   Você bebe 
He loves            (ele ama)  ! He drinks  Ele bebe 
She loves  (ela amo)  ! She drinks  Ela bebe 
We love  (nós amamos) ! We drink  Nós bebemos 
You love  (vocês amam) ! You drink  Vocês bebem 
They love  (eles amam)  ! They drink  Eles bebem 

 
Uma pequena mudança ocorre na 3ª pessoa do singular, quando o verbo termina 
em y e é precedido de consoante, veja estas exceções: 
 
To study (estudar)   =  studies 
 
To cry (chorar)      =  cries 
 
To dry (secar)      =   dries 
 
Agora chegou a sua vez de verificar o que você aprendeu através dos exercícios em 
seu caderno: 
 
Exercício 2: Complete com o verbo, conjugado corretamente, no presente do 
indicativo, de acordo com o exemplo:  
 
a) He    loves       Mary. 

(to love) 
 
b) Tom ______________a tree. 

(to plant) 
 
c) You _______________sports. 

(to like) 
 

d) They ______________tennis. 
(to play) 

 
e) Carol ______________ice cream. 

(to like) 
 

f) John _______________the lesson. 
  (to study) 
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Chegou a hora da revisão: 
 
Então para conjugar os verbos em inglês, no presente simples, basta excluir a 
palavra to que indica que o verbo está no infinitivo e conjugar o verbo, sendo que 
para a terceira pessoa do singular acrescenta-se o S. 
 
Assim to read que é verbo ler, conjuga-se read para todas as pessoas e para He e 
She acrescenta-se S = reads. 
 
I read 
You read 
He – She  reads 
We read 
You read 
They read 
 
Verbo terminado em y precedido de consoante conjuga-se ies na 3ª do singular. 
Ex.: study  - studies. 
 
Verbos terminados em ch, sh, o, recebem es  na 3ª pessoa do singular 
wash – washes 
watch – watches 
go – goes 
 
Mas atenção o verbo to play, como é precedido de vogal, somente acrescenta-se o 
s.  
He plays.      She washes –     It goes. 
 
 

 
 

 
Curiosidade cultural 
 
O Big Ben é considerado o mais famoso relógio do mundo. 
O nome vem de big que em inglês quer dizer grande e de Benjamin, 
um de seus criadores. Ele está localizado na torre do Parlamento em 
Londres, que é a capital da Inglaterra. 
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Gabarito - Módulo 4 

Exercício 1     págs. 4 e 5 
c) No they aren’t  (are not)    d) No, she isn’t ( is not)  
    They’ re African.( they are)                 She’s Italian. (she is) 
 
e) No, I’m not. (I am not)    f) No, he isn’t. (is not) 

    I’m votorantinense.               He’s Mexican. (he is)  

Exercício 2       pág. 9 
 
b) Are you a prince? 
    You aren‘t a prince ( are not) 
 
c) Is she a princess? 
    She’s not a princess. 
 
d) Is he a doctor? 
    He’s not a doctor. 
 
e) Are we students? 
    We aren’t students. 
 
f) Are you teachers? 
   You aren’t teachers. 
 
g) Is it a castle? 
   It isn’t a castle.  
 
Exercício 3      pág. 9 
b) No, I’m not. I am a policeman. 
 
c) No, I’m not. I am a farmer. 
 
d) Yes, I’m a secretary. 
 
e) Yes. she’s a nurse. 
 
f) Yes, he’s a singer. 
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Exercício 1      pág. 12 

Seasons of the year 
Brasil Estados Unidos 

Spring September March 
Summer December June 
Autumn or fall March September 
Winter June December 
 
Exercício 1          pág. 13 
 
a) like sports  b) football 
c) basketball  d) tennis   e) volleyball 

Exercício 2         pág. 15 
 
a) loves  b) plants  c) like d) play 
e) likes  f) studies 
 

VOCABULÁRIO GERAL 
at = preposição no, na, para 
big. = grande 

cold = 

from = 

 
frio, fria 
preposição que indica origem = de 

gentle = 
German = 
Germany = 
hard =  
hot = 
large= 
life = 
like = 
magazine = 
now = 
Rome = 

gentil , gentis 
alemão, alemã 
Alemanha 
duro, dura 
quente 
grande  
vida 
verbo gostar, no texto = gostam 
revista 
agora 
Roma 

snow = 
sunny = 
very = 
very much = 

neve 
ensolarado, ensolarada 
muito  
muitíssimo 

wear = verbo usar = usamos 
where = de onde?, onde? 
year ano 
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MÓDULO 5 
 

VERB THERE TO BE 
HOW MUCH? 

 
Vamos aprender mais números, afinal são infinitas as possibilidades de utilização 
deles. 
 
Vamos recordar os números de 01 a 10. 
1 = one   2 = two  3 = three 
4 = four   5 = five  6 = six 
7 = seven   8 = eight  9 = nine  10 = ten 
 
11 = eleven 
12 = twelve 
13 =  thirteen 
14 =  fourteen 
15 = fifteen 
16 = sixteen    Idade dos teen = adolescentes 
17 = seventeen 
18 = eighteen 
19 = nineteen 
20 = twenty 
21 = twenty-one     Você observou que depois do  n.º 20, 
22= twenty-two    os números são compostos como em   
23 =twenty-three    português, vinte e um, vinte e dois e 
24 = twenty-four    assim por diante. 
25 = twenty-five 
26= twenty-six 
27 = twenty-seven 
28 = twenty eight 
29 = twenty-nine 
30 = thirty   40 = forty   50 = fifty 
60 = sixty   70 = seventy  80 = eighty 
90 = ninety 
100 = one hundred  200 = two hundred 300= three hundred 
101 = one hundred and one   102 = one hundred and two 
 
 
Que tal agora exercitar um pouco? 
 
Exercício 1 = Escreva, em seu caderno os seguintes números em inglês: 
a) 25 =   b) 31 =   c) 39 =   d) 43= 
e) 56 =    f) 62 =   g) 77 =  h) 103 = 
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 Preste atenção no diálogo abaixo, entre a Mrs. Stores e o vendedor da loja 
(shopkeeper). 
Mrs Stores entra na loja e como nas etiquetas não tem preço, ela pergunta ao 
vendedor: 
 

Dialogue 

 –Mrs. Stores – How much is this blouse?  

Shopkeeper –It costs 14 dollars.  
Mrs. Stores – Oh! It’s expensive. Well, how much are those ties? 

 
Shopkeeper – Those ties are cheap. They cost only 2 dollars. 
Mrs. Stores – No they’re expensive!!!!!!! 
Shopkeeper - ??????? 

_______________________________________________________________ 
Bem para perguntarmos o preço em português, dizemos “Quanto custa?”, 
“Quanto é?, “Quanto custam? não é mesmo? 
 
Em inglês é a mesma coisa e a pergunta é: 
 How much? +  o verbo to be conjugado    + o objeto  
 How much    is     the blouse? 
How much    are     the blouses? 
 
How much is that book?  Quanto é aquele livro? 
How much is this CD?    Quanto é este CD? 
How much is it?      Quanto é? 
How much are those skates? – Quanto custam aqueles patins? 
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E de acordo com o nosso poder aquisitivo, podemos achar o produto expensive 
(caro) ou barato (cheap).  
 
Mrs. Stores achou tudo caro naquela loja, não é mesmo? 

 
Vamos agora praticar um pouco o que você aprendeu, através dos exercícios que 
você fará em seu caderno. 
 
Exercício 2: Responda as perguntas, de acordo com o modelo dado: 
 
a) How much  is this red pen?         ( $ 1.00) 
    It costs one dollar. 

 
b) How much is that special pencil? ($ 2.00) 

 
c) How much is this beautiful pink dress? ($ 25.00) 

 
d) How much is that bag?     ($19.00) 

e) How much is that bike?     ($118.00) 

f) How much is this radio?     ($36.00) 
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Exercício 3:  Passe para o inglês as seguintes frases: 
 
a) Quanto custa esta blusa? 
b) Custa seis dólares. 
 
c) Quanto custa aquele carro? 
d) Ele custa $950.00. 
 
e) Quanto custam aquelas bananas? 
f) Custam um dólar e vinte centavos o quilo. 
 
Vale lembrar que a moeda americana como você já sabe é o dólar. 
Assim como o nosso Real, ela é dividida em centavos (cents), e por lá também 
circulam moedas (coins) e notas (bills). 
 

The Coins (moedas) são divididas em:  
1 ct = one cent  5 cts = five cents  10 cts = ten cents 
25 cts – twenty five cents ou a quarter  (porque 25 centavos é ¼ de dólar)  Essa 
moeda é aquela que as pessoas usam para colocar no telefone público, que tanto 
você vê nos filmes americanos. 

50 cts = fifty cents. 
$1 = one dollar – (essa moeda raramente circula, elas são muito usadas nos 
cassinos, naquelas máquinas caça-níqueis) 
 
The bills (notas) são de 100, 50, 20, 10 , 5 e 1 dólar. 

 

Dica legal 

 
Você sabe o que significa  “CD”? Isso mesmo aquele disco de sucesso que você 
compra e toca no seu CD player (aparelho de CD) ou no Discman (aparelho 
portátil de CD). Vem do inglês e é abreviatura de compact disc, ou seja disco 
compacto, pequeno, onde cabem muitas músicas. 



Apostila 2 Inglês CEESVO 

 23 

 
THERE IS A PARK IN THE CITY 

 
Observe o texto que fala do Parque ecológico do Matão que fica na cidade de 
Votorantim. 
 
There is a beautiful park in Votorantim, its name is Parque Ecológico do Matão. 
It is a beautiful place to go and have picnic. 
There is one lion. There are monkeys and birds too. 
There are green areas and there are other animals.  
 
 
Vamos aqui relembrar a técnica de compreensão do texto que é verificar palavras 
semelhantes ou parecidas ao português (cognatas), as palavras chaves  (verbos, 
substantivos) e o vocabulário que você já conhece. 
 
Esgotadas essas possibilidades e você não entendeu o texto, aí então você poderá 
recorrer ao uso do dicionário. OK? 
 
Mas o enfoque dessa aula é o verbo Haver em inglês = There to be. 
 
No presente simples ele é conjugado somente em duas pessoas:  
There is =  Há –3ª pessoa do singular  ( existe) 
There are = Há – 3ª pessoa do plural    (existem) 
 
Dica: Para não confundir é só substituir pelo verbo existir.  
Há (existe) um leão.   
Há (existem) áreas verdes. 
 
Vejamos alguns exemplos de frases afirmativas: 
 
There is a student in the class. 
There are students in the class. 
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Afirmativa      Negativa 
There is a girl in the garden.  There is not a girl in the garden. 
There are girls in the garden. There are not girls in the garden. 
 
Agora é sua vez de mostrar o que aprendeu. Os exercícios são para fazer em seu 
caderno. 
 

Exercício 1:  Escreva o que você entendeu sobre o texto do Parque Ecológico do 
Matão. 

Exercício 2 : Complete com there is ou there are: 
a) __________cars in the park. 
b) __________a man in the car. 
c) __________trees in that street. 
d) __________flowers in the garden. 
e) __________a rose in the vase. 
f) __________a teacher in the classroom. 
 
Exercício 3: Responda as perguntas como no modelo: 
 Is there a girl in that class?      Are there five boys in that class? 
Yes, there is .         No,  There are not ( ou there isn’t) 
                     (forma contraída) 
a) Is there a sofa in this house? 
Yes, ____________________ 
 
b) Are there eight books on the table? 
No, __________________________ 
 
c) Are there five flowers in the vase? 
Yes, _________________________ 
 
d) Is there a ball under the table? 
Yes, _______________________ 
 

Dica Legal 
Você certamente já comprou várias peças de roupas cujas etiquetas estão escritas  
S, L, XL e M. 
Pois é, elas indicam o tamanho da roupa, em inglês, e correspondem a: 
S = small  = pequeno = P  
M = medium  = médio =   M 
L = large  = grande =  G 
XL = extra large  =extra grande = GG 
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A mouse in the class 

 
Observe agora os lugares por onde andou o ratinho dentro da sala de aula, e você 
aprenderá algumas preposições que indicam lugar. 
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Como você viu na historinha o ratinho  esteve: 
 under (embaixo)  da carteira) 
 on  (sobre – quando toca a superfície) da carteira 
 in (dentro) da bolsa 
 
Fácil, não é mesmo? 
Agora é a sua vez de praticar. 
 
Exercício 1: Observe a figura abaixo e responda as perguntas em seu caderno, de 
acordo com o exemplo: 
Lembre-se que where  = onde 
 
Where is the bus? 
It is on the road. 
 
a) Where is the yellow ball? 
b) Where is the man? 
c) Where are the apples? 
d) Where is the blue bird? 
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Exercício 2: Observe as figuras e complete as frases. 
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Chegou a hora da revisão das preposições in, on, under. 
Observe as figuras. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Cultural 
Você sabe que cada país possui um sistema de governo definido em sua 
Constituição. No Brasil, o sistema de governo é presidencialista, assim como nos 
Estados Unidos.  
Já na Inglaterra é uma monarquia constitucional, com sistema de governo 
parlamentarista, no qual a rainha Elizabeth II representa o poder monárquico, mas 
o governo é exercido pelo Primeiro Ministro e pelo Parlamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There are three cats 
in the box. 

There is a cat on the 
fence. 

There is a dog under 
the table. 
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Gabarito  -  Módulo 5 
Exercício 1     pág. 19 
a) twenty five  b) thirty one            c) thirty nine 
d) forty three  e) fifty six   f) sixty two 
g) seventy seven  h) one hundred and three 
 
Exercício 2        pág. 21 
b) It cost two dollars. 
c) It cost twenty five dollars. 
d) It cost nineteen dollars. 
e) It cost one hundred and eighteen dollars. 
f) It cost thirty six dollars. 
 
Exercício 3       pág. 22 
 
a) How much is this blouse? 
b) It cost six dollars. 
 
c) How much is that car? 
d) It cost nine hundred and fifty dollars. 
 
e) How much are those bananas? 
f) They cost one dollar and twenty cents per kilo. 
 

Exercício 1        pág. 24 
Há um bonito parque em Votorantim, seu nome é Parque ecológico do Matão. 

É um bonito lugar para ir e fazer pic-nic. 
Há um leão. Há macacos e pássaros também. 
Há áreas verdes e há outros animais. 
 

Exercício 2        pág. 24 
a) There are  b) There is   c) There are 
d) There are  e) There is   f) There is 
 
Exercício 3        pág. 24 
a) Yes, there is.  b) No, there aren’t           c) Yes, there are  
d) Yes, there is. 
 
Exercício 1        pág. 26 
a) It is under the tree. 
b) He is in the car. 
c) They are in the basket. 
d) It is on the tree. 
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Exercício 2      pág. 27 
a) on  
b) under 
c) in 
d) in 
e) under 
e) in 
g)on 
 

VOCABULÁRIO GERAL 
 

basket = cesta 

bag =bolsa 

bird =pássaro 

bike, bicycle = bicicleta 

box =caixa 

classroom= sala de aula 

cost =verbo custar 

dress = vestido 

 
 

monkey = macaco 
 

 

lion = leão 
 

 

Other= outra (s), outro (s) 
 

 

pen = caneta 
 

 

pink = rosa 
 

 

table = mesa 
 
road =  estrada 
 
special = especial 
 

 

vase = vaso 
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MÓDULO 6 
 

HOW OLD ARE YOU?  
WHAT TIME IS IT? 

Carol is a pretty and intelligent girl. She is a student of Art. 
She is 21 years old and studies at USP University. 
Every day she goes to São Paulo at six o’clock, by bus. 
She lives with her parents in Votorantim, at 215 Albertina do Nascimento street. 
 
Em inglês para perguntar a idade de alguém nós usamos o verbo to be. E também 
para a resposta.  
Na verdade a tradução ficaria: 
 Quão velho é você?    = How  old are you? 
Eu sou 21 anos velhos            = I am 21 years old. 
 
Portanto não se esqueça, em inglês não se usa “ eu tenho tantos anos”  como em 
português. 
How old are your mother? (Qual a idade de sua mãe?) 
She is 45 years old.       (Ela tem 45 anos) 
 ou 
She is 45. 
 
Exercício 1: Responda as perguntas em seu caderno 
 
a) How old are your father? 
____________________. 
 

b) How old are you? 

_________________ 
 
c) How old are your uncle? 
______________________ 
 
d) How old are your grandma? 
________________________ 
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WHAT TIME IS IT? 

Você já estudou que, em inglês as horas, vão de 1 a 12 am (madrugada e manhã) e 
de 1 a 12 pm ( tarde e noite). 
Então veremos agora como perguntar e dizer as horas. 
 
Observe os exemplos de hora certa: 
 

What time is it? 
It is three o’clock.               It is eight o’clock. 
It is 3:00  am ou pm.     It is 8:00 am ou pm. 
 

Observe agora : What time is it? 

04:10 
It is ten past four.   ou  It is four ten. (como em português) 
 
Veja outros exemplos: 
 
07:05  = It is seven five.            ou  It is five past seven. 
09:15 = It is nine fifteen.            ou  It is a quarter past nine.  
      ou It is fifteen past nine. 
11:25 = It is eleven twenty five. ou  It is twenty-five past eleven.  
01:30= It is one thirty .  ou  It is half past one. 
Note que quarter = ¼ de hora. Não é mesmo?  
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What time is it? 

06:55 
It is five to seven.    ou        It is six fifty-five.  
(É cinco para sete)                   (É seis e cinqüenta e cinco) 
 
09:35 = It is nine thirty-five  ou      It is twenty-five to ten. 
09:45 = It is nine forty-five  ou      it is a quarter to ten.  
09:50 = It is nine fifty   ou      It is ten to ten. 
 
Como você observou, podemos dizer as horas como em português. 
 
Assim temos: 
 08:45 =  oito horas e quarenta e cinco ou quinze para as nove ou um quarto 
para as nove. 
07:20 = sete e vinte ou vinte passado das sete. 
12:00am = twelve o’clock ou midday ou noon.   Lembra-se? 
12:00pm = midnight (meia noite). Lembra-se? 
 
Bem agora que você está craque nas horas em inglês, vamos aos exercícios?  
 
Exercício 2: 
Escreva as horas em inglês; 
a) 06:00    g) 03:35 
b) 06:10     h) 03:40 
c) 06:15     i) 03:45 
d) 06:20     j) 03:50 
e) 06:25     k) 03:55 
f) 06:30  
 
 
Observe a diferença entre esses três relógios: 

This is a clock  This is an alarm clock          This is a watch 
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Time 

 
There are seven days in a week. 

There are twenty-four hours in a day. 
There are sixty minutes in an hour. 
There are sixty seconds in a minute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosidade Cultural 
 

English Breakfast – O café da manhã inglês é conhecido por todo o mundo porque 
se assemelha a uma pequena refeição matinal. É constituído de ovos, bacon, 
torradas e geléia. 

Outra refeição tão famosa é o Chá das cinco, que é servido sem nunca atrasar, às 
cinco horas da tarde em ponto. 
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ORDINAL NUMBERS AND DATES 

 
Você que acompanha as músicas que estão na parada de sucesso, 

o ranking do campeonato de Fórmula 1, do campeonato de futebol, de 
tênis, etc., usa sempre os números ordinais para expressar a 
posição/ordem. Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, etc. 
 
Então veremos agora como são os ordinal numbers, uma vez que você 

também já domina os números cardinais, não é mesmo? 
 

Português  Inglês  Representação numérica 
1º    first   1st. 

2º   second  2nd. 
3º   third   3rd. 
4º   fourth  4th. 
5º   fifth   5th. 
6º   sixth   6th. 
7º   seventh  7th. 
8º   eighth  8th. 
9º   ninth   9th. 
10º   tenth   10th. 
11º.   eleventh  11th. 
12º.   twelfth  12th. 
13º   thirteenth  13th. 
14º   fourteenth  14th. 
15º   fifteenth  15th. 
16º   sixteenth  16th. 
17º   seventeenth           17th. 
18º   eighteenth  18th. 
19º   nineteenth  19th. 
20º   twentieth  20th. 
21º   twenty-first          21st. 
22º   twenty-second 22nd. 
23º   twenty-third 23rd. 
24º   twenty-fourth 24th. 
30º   thirtieth  30th. 
40º   fortieth  40th. 
50º   fiftieth  50th. 
 
Observe que a representação numérica dos números ordinais é feita com letras e 
não com o símbolo do grau º. 
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Observe ainda que do 1o  ao 3o  as letras são st, nd e rd e as demais são th. 
 
A explicação é simples: 

A representação é feita com as duas últimas letras do número escrito. 
 
      First Prize  = 1st. 

 
 
Second = 2nd   Third = 3rd     Fourth = 4th 
 
Para formar o número vigésimo primeiro até vigésimo nono, usa-se o vinte 
cardinal seguido da unidade ordinal, assim como 32º, usa-se thirty-second. 
 
21º = Twenty-first = 21st.  
33º = Thirty-third  = 33rd. 
45º. = Forty-fifth   = 45th. 
56º  = Fifty-sixth   = 56th. 
 
Bem chegou a hora dos exercícios que serão feitos em seu caderno. 
 
Exercício 1: 
 
Escreva os números por extenso e sua representação numérica em inglês: 
 
a) 1o  
b) 3o  
c) 5o  
d) 11o 
e) 16o 
f) 20o 
g) 23o  
h) 37o 
i) 42o 
j) 59o  
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DATES 

 
Nas datas, o inglês usa uma ordem diferente do português para os dias e os meses. 
 
Observe: 
Mary was born on July, 1972. 
 
Mary was born on July, 7th., 1972. 
 
Mary was born on July seventh, nineteen seventy-two. 
 
(Maria nasceu no dia 7 de Julho de 1972.) 
 
Observações: 
 
1) A maneira mais fácil de se ler os anos é a seguinte: 

- Lêem-se primeiramente os dois algarismos iniciais (dezena) e depois os dois 
últimos (dezena seguinte). 

 

1982 – nineteen eighty-two.. 

1845 – eighteen forty-five 

Mas: 

2001 –  lê-se two thousand and one. 

   (mil) 

2) Cabeçalho de carta, fax, e-mail: 
  .  Normalmente adota-se a seguinte ordem, em inglês: 
 
Votorantim, 17th, January, 2001. 

 
Ou seja, Votorantim, décimo sétimo dia de janeiro de 2001. 
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Curiosidade cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
       
 
Os Estados Unidos são um país formado por 50 estados, incluindo o Havaí – um 
conjunto de ilhas no Pacífico – e o Alaska – um território no extremo norte da 
América. 
A sua capital é Washington DC (Distric of Columbia), que diferencia do estado de 
Washington.  
 

A BIG PARADE 

Today we have a big parade. Look! The band is marching! 
You can see many instruments in the band. 
Paul, Bob and Jim have triangles. They play the triangles very well. 
Alice has a new trumpet and Carol has a beautiful flute. 
 
 

Alaska 
 

Arquipelágo do Hawaí 
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Bem, o texto é simples, você com certeza já o compreendeu, porque você usou as 
técnicas de leitura  (palavras semelhantes, palavras chaves). 
Aparece no texto o verbo To have que significa Ter. Ele pode ser usado como 
verbo auxiliar ou como verbo principal. Neste último caso, as formas interrogativa 
e negativa são feitas mediante o emprego do verbo auxiliar to do. Estudaremos 
este assunto mais adiante neste curso. 

 
Present tense  
No momento vamos enfocar o verbo To have, como verbo principal no tempo 
presente. E como você viu há duas formas de conjugação: 
 - Have - para todas as pessoas, menos a 3ª p. singular quando se usa o  has  -  (he, 
she ,it).  
 
Então que tal praticar um pouco através dos exercícios? 
Exercício 1: Complete com o verbo to have: 
a) Today ___ have a big parade. 
b) She _____a good mother. 
c) They ____ a good car. 
d) He_______a piano. 
e) I _______ a new house. 
f) You _____a black cat. 
 
Exercício 2: Passe para o plural de acordo como modelo: 
I have a blue car. (1ª pessoa singular) 
We have  blue cars. (1ª pessoa do plural) 
 
He has a drum.    They have drums 
 
a) I have a friend. 
_______________ 
 

Affirmative form          Negative form  Interrogative form 
           (verbo auxiliar)  (verbo auxiliar) 
 
I have      (eu tenho)  I have not   Have I? 
You have (você tem)  You have not  Have you? 
He has     (ele tem)   He has not   Has he? 
She has   (ela tem)   She has not            Has she? 
It has       (ele/ela tem)  It has not   Has it? 
We have  (nós temos)  We have not           Have we? 
You have (vocês têm)  You have not  Have you? 
They have (eles têm)  They have not  Have they? 
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b) I have a white dog. 
__________________ 
c) She has a new watch. 
___________________ 
d) He has a beautiful daughter. 
________________________ 
e) I have a big house. 
________________________ 
 

Nota Cultural 
Os americanos são conhecidos por consertar e construir em seu tempo livre. 
Enquanto em muitos países as pessoas contratam trabalhadores 
especializados para pintar suas casas, conserta a pia e os móveis, os 
americanos têm de fazer isso, eles mesmos, em seu tempo livre, 
porque esse tipo de mão-de-obra é muito caro. 
 

 
 

VOCABULÁRIO GERAL 
 
Big = grande 
drum = bateria 
many = muito, muita, muitos, muitas 
marching = marchando 
on = preposição em 

prize =prêmio 

past = passada, passado 
ranking = classificação  
triangle = triângulo de instrumento musical e figura geométrica 
uncle = tio 
was born = nasceu, nascido  
What time is it? Que horas são? 
With = com 
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REVISÃO 
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GABARITO -  MÓDULO 6 
 
Exercício 1     pág. 31 
a) My father is ____ years old 
b) I am ____ years old. 
c) My uncle is ____ years old. 
d)  My grandma is _____ years old. 
 
Exercício 2      pág. 33 
a) six o’clock   b) six ten      c) six fifteen 
                ou ten past six  ou a quarter past six  
 
d)six twenty   e) six twenty-five        f) six thirty 
ou twenty past six              ou twenty-five past six       ou half past six 
 
g) three trirty-five   h) three forty  i)three forty-five 
ou twenty-five to four    ou twenty to four  ou a quarter do four 
 
j) three fifty    k) three fifty-five 
ou ten  to four   ou five to four 
 
Exercício 1     pág. 36 
a) first --1st.    b) third -- 3rd.     c) fifth -- 5th. 
d) eleventh  - 11th.            e) sixteenth – 16th.              f) twentieth – 20th. 
g) twenty-third – 23rd.  h) thirty-seventh – 37th      i) forty-second– 42nd. 
j) fifty-ninth – 59th. 
 
Exercício 1     pág. 39 
a) has 
b) has 
c) have 
d) has 
e) have 
f) have 
 
Exercício 2     pág. 39 e 40 
a) We have friends. 
b) We have with dogs. 
c) They have new watches. 
d) They have beautiful daughters. 
e) We have big houses. 
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