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“Os milagres não são contrários à Natureza.
Apenas ao que conhecemos da Natureza.”
Santo Agostinho

Apresentação
Prezado Amigo (a):
Seja bem-vindo (a) ao primeiro volume da
série Aprenda Inglês Agora©.
Meus parabéns por tomar a iniciativa que
em breve lhe capacitará a comunicar-se
em inglês. Nossa metodologia baseia-se
no fato de que o presente é a melhor
momento para se aprender!
Durante o curso você descobrirá muito mais do que
simples fatos sobre a língua inglesa. Além de entender
melhor seu próprio idioma, conhecerá novas culturas ao
comunicar-se com pessoas de diferentes países.
Assuma o compromisso por seu aprendizado. Prepare-se
para utilizar o inglês como ferramenta de trabalho e
realização pessoal.
Sempre que necessário, sinta-se à vontade para entrar
em contato comigo – será um prazer ajudá-lo (a):
 E-mail: charllesnunes@gmail.com
 Telefone: (24) 9954 1608
 Skype: charllesnunes
Por experiência própria, garanto que a conquista vale o
esforço!
See you inside. ☺
Charlles Nunes

Livros da Série Aprenda Inglês Agora
Cada volume da série Aprenda Inglês Agora© foi
organizado visando lhe ajudar a atingir objetivos
específicos. Veja o que você vai encontrar em cada um
deles...
Volume I – Discovery
Neste primeiro livro, você encontrará o essencial para
comunicar-se em inglês num nível básico:
•

Aprenda Inglês em Casa - 15 lições com verbos,
vocabulário, expressões e modelos das estruturas
básicas da língua inglesa. Exercícios de fixação
com as respectivas respostas.

•

Inglês Instrumental - Aprendendo apenas 17
palavras chave em inglês, você poderá reconhecer
imediatamente 1600 palavras!

•

Palavras Positivas - 12 textos em inglês e
português que lhe ajudarão a ampliar sua
capacidade de leitura.

•

Exercícios - Dois testes para você avaliar seu
progresso ao final do curso.

•

Milha Extra - Pensamentos inspiradores em inglês
e português.

Volume II – Sinergy
Além de mais 15 lições, testes e exercícios como no
volume anterior, você encontrará:
•

200 Perguntas Básicas em Inglês - Aprendendo
a a fazer as perguntas corretas em cada ocasião,
você tem mais probabilidade de encontrar as
respostas certas.

•

UAI: Se Ocê Lê, Cê Vai Aprendê! - Artigos e
textos sobre aprendizagem de idiomas, escritos de
forma simples e bem humorada.

Volume III – Enjoy
É hora de aprofundar seus conhecimentos na conclusão
do nível básico do idioma, para isso você encontrará:
•

101 Verbos em Inglês - Cada verbo visto nos
volumes anteriores e muitos outros em 8 tempos
verbais.

•

500 Expressões da Língua Inglesa - Ao se
familiarizar com essas expressões, você poderá
compreender muito melhor a maneira natural dos
falantes nativos.

Nosso Site

S

abia que aprender inglês é uma meta que milhares
de brasileiros buscam, mas poucos alcançam?

Aposto que sabia! ☺
Embora aprender um novo idioma possa lhe abrir
algumas portas, viver tentando aprender inglês deve ser
bem frustrante!
Se você já perdeu alguma oportunidade por não saber
inglês, deixou algum curso pela metade, ou precisa
aprender ‘pra ontem’, tenho boas notícias:
No site www.aprenda-ingles-agora.com você encontrará
recursos gratuitos, dicas e idéias para melhorar sua
fluência em inglês.
Talvez sua história seja parecida com a minha: em 1991
eu precisava aprender o idioma, mas nem sabia por onde
começar... E os anos de colégio não me haviam deixado
boas lembranças sobre o tal do verbo ‘to be’. ;-)
Como bom brasileiro, fui experimentando daqui, dali, e
não é que o negócio deu certo? Após dezoito meses de
estudo diário, comecei minha carreira como professor de
inglês!
Pra você, TEM QUE SER MAIS FÁCIL. Você pode
estudar online com nossos recursos gratuitos, ou mesmo
contratar um professor particular.
*A seguir, os recursos disponíveis no site...

Vamos Começar?
1. Teste de Nivelamento em Inglês: Por uma
questão de princípio, comece pelo início! ☺
English Placement Test
2. Curso de Inglês Online: Aproveite nossas lições
gratuitas com áudio e desenvolva sua habilidade
de conversação.
3. Seção de Áudio: Se você prefere escutar ao invés
de ler, comece ouvindo as Parábolas de Jesus
online. A seguir, baixe os arquivos em PDF e MP3.
4. Vídeos: Assista a vídeos inspiradores em inglês e
acompanhe a transcrição dos mesmos.
5. eBooks Gratuitos: Baixe nossos ebooks em inglês
e aprenda inglês no conforto do seu lar agora
mesmo!
6. Livros à Venda: Adquira o livro Aprenda Inglês
Agora em PDF e MP3 e estude onde você estiver.

7. Inglês Básico para Leitura: Aprenda a ler
utilizando técnicas simples de leitura para
propósitos específicos! Inglês Instrumental
8. Aulas Particulares: Conte com o auxílio de um
professor online ou participe das aulas em casa ou
no trabalho.
9. Converse com Estrangeiros: Contate o autor do
site pelo Skype (charllesnunes) e conheça
estudantes de Português de diversos países
interessados em conhecer mais sobre o Brasil.
10. Artigos em Inglês/Português: Amplie seus
horizontes lendo nossos artigos sobre
aprendizagem de idiomas.
Como eu poderia deixar de compartilhar tudo isso com
você?

1. Aprenda Inglês em Casa
Descubra o mundo no conforto do seu lar.

Lesson 1
GOSTAR - TO LIKE
Affirmative
Question
Eu gosto.
Você gosta?
I like.
Do you like?
Eu gostei.
Você gostou?
I liked.
Did you like?

Negative
Eu não gosto.
I don't like.
Eu não gostei.
I didn't like.

COMER - TO EAT
Eu como.
Você come?
I eat.
Do you eat?
Eu comi.
Você comeu?
I ate.
Did you eat?

Eu não como.
I don't eat.
Eu não comi.
I didn't eat.

BEBER - TO DRINK
Eu bebo.
Você bebe?
I drink.
Do you drink?
Eu bebi.
Você bebeu?
I drank.
Did you drink?

Eu não bebo.
I don't drink.
Eu não bebi.
I didn't drink.

FALAR - TO SPEAK
Eu falo.
Você fala?
I speak.
Do you speak?
Eu falei.
Você falou?
I spoke.
Did you speak?

Eu não falo.
I don't speak.
Eu não falei.
I didn't speak.

VOCABULARY
eu

I

meu

my

você

you

seu, sua, seus

your

Português

Portuguese

Inglês

English

com

with

leite

milk

suco

juice

café

coffee

água

water

pão

bread

manteiga

butter

queijo

cheese

pai

father

mãe

mother

irmão

brother

irmã

sister

hoje

today

agora

now

EXPRESSIONS
por favor

please

obrigado (a)

thank you

todo dia

every day

o dia inteiro

all day long

de manhã

in the morning

à tarde

in the afternoon

à noite

in the evening, at night

sempre

always

às vezes

sometimes

nunca

never

PRACTICE
1. Eu gosto de beber. / comer / falar
2. Eu falo português todo dia. / inglês
3. Eu bebo café de manhã. / à tarde / à noite
4. Eu nunca como queijo de manhã. / sempre
5. Eu gosto de beber café. / leite / suco / água
6. Eu falo português com meu pai todo dia. / o dia todo
7. Às vezes eu como pão com manteiga à noite. / queijo
de manhã
8. Eu sempre falo inglês. / às vezes / nunca
9. Eu gosto de falar português com seu irmão. / sua irmã
10. Eu gosto de falar com você. / minha mãe / meu pai

EXERCISES
1.1 WRITE IN ENGLISH

1. Eu gosto de beber café de manhã.

.............................................................................................
2. Eu falo Português todo dia.

.............................................................................................
3. Eu bebo leite à noite.

.............................................................................................
4. Eu nunca como queijo à noite.

.............................................................................................
5. Às vezes eu como pão de manhã.

.............................................................................................

EXERCISES
1.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. I always speak English in the morning.

.............................................................................................
2. I speak English with my father all day long.

.............................................................................................
3. I like to speak Portuguese with your father.

.............................................................................................
4. I like to speak with you.

.............................................................................................
5. I like to eat bread with cheese.

.............................................................................................

Lesson 2
ENTENDER - TO UNDERSTAND
Affirmative
Eu entendo.
I understand.
Eu entendi
I understood.

Question
Você entende?
Do you
understand?
Você entendeu?
Did you
understand?

Negative
Eu não entendo.
I don't understand.
Eu não entendi.
I didn't
understand.

SABER - TO KNOW
Eu sei.
I know.
Eu sabia.
I knew.

Você sabe?
Do you know?
Você sabia?
Did you know?

Eu não sei.
I don't know.
Eu não sabia.
I didn't know.

CONHECER - TO KNOW
Eu conheço.
I know.
Eu conheci.
I knew.

Você conhece?
Do you know?
Você conheceu?
Did you know?

Eu não conheço.
I don't know.
Eu não conheci.
I didn't know.

TER - TO HAVE
Affirmative
Eu tenho.
I have.
Eu tinha.
I had.

Question
Você tem?
Do you have?
Você tinha?
Did you have?

Negative
Eu não tenho.
I don't have.
Eu não tinha.
I didn't have.

QUERER - TO WANT
Eu quero.
I want.
Eu quis.
I went.

Você quer?
Do you want?
Você quis?
Did you go?

Eu não quero.
I don't want.
Eu não quis.
I didn't go.

VOCABULARY
Espanhol

Spanish

French

Francês

filhos, crianças

children

dinheiro

money

tempo, hora, vez

time

comigo

with me

com ele

with him

amigo (a)

friend

namorado

boyfriend

namorada

girlfriend

amanhã

tomorrow

carne

meat

presunto

ham

chá

tea

wine

vinho

cerveja

beer

soda

refrigerante.

país

country

língua, idioma

language

número

number

EXPRESSIONS
Quantos? Quantas?

How many?

Quantos anos você tem?

How old are you?

Eu tenho vinte e cinco anos. I am 25 years old.
Qual é o seu (número de)
telefone?

What’s your phone
number?

Três - três - três - sete meia - quatro - meia - oito

Double three - tree - seven
- six - four - six - eight.

PRACTICE
1. Quantos filhos você tem? / amigos
2. Você tem filhos? / dinheiro / tempo hoje
3. Você come carne? / pão / queijo / presunto
4. Eu tenho cinco filhos. / seis / quatro / dois / três
5. Quantos idiomas você conhece? / países / números
6. Você bebe vinho? / cerveja / chá / café / refrigerante
7. Você entende espanhol? / francês / português / inglês
8. Você quer falar português comigo? / com ele / com seu
pai
9. Seu pai gosta de falar inglês! / seu irmão / seu amigo /
seu namorado
10. Minha mãe entende português. / sua irmã / sua
esposa / sua namorada

EXERCISES
2.1 WRITE IN ENGLISH

1. Quantos filhos você tem?

.............................................................................................
2. Você tem tempo hoje?

.............................................................................................
3. Você come carne?

.............................................................................................
4. Eu tenho quatro filhos.

.............................................................................................
5. Quantos países você conhece?

EXERCISES
2.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. Do you drink beer?

.............................................................................................
2. Do you understand Spanish?

.............................................................................................
3. Do you want to speak Portuguese with him?

.............................................................................................
4. How old are you?

.............................................................................................
5. What’s your telephone number?

.............................................................................................

Lesson 3
IR - TO GO
Affirmative
Eu vou.
I go.
Eu fui
I went.

Question
Você vai?
Do you go?
Você foi?
Did you go?

Negative
Eu não vou.
I don't go.
Eu não fui.
I didn't go.

APRENDER - TO LEARN
Eu aprendo.
Você aprende?
I learn.
Do you learn?
Eu aprendi.
Você aprendeu?
I learned.
Did you learn?

Eu não aprendo.
I don't learn.
Eu não aprendi.
I didn't learn.

DIZER - TO SAY
Eu digo.
Você diz?
I say.
Do you say?
Eu disse.
Você disse?
I said.
Did you say?

Eu não digo.
I don't say.
Eu não disse.
I didn't say.

SOLETRAR - TO SPELL
Eu soletro.
Você soletra?
I spell.
Do you spell?
Eu soletrei.
Você soletrou?
I spelt.
Did you spell?

Eu não soletro.
I don't spell.
Eu não soletrei.
I didn't spell.

VOCABULARY
alemão, alemã

German

japonês,
japonesa

Japanese

à igreja, para a
igreja

to church

à escola, para
a escola

to school

ou

or

casa, lar

home

centro da
cidade

downtown ao clube

to the club

ao banco

to the
bank

à loja, para a
loja

to the
store

conosco

with us

com eles

with them

esta noite

tonight

essa semana

this week

de carro

by car

de ônibus

by bus

de avião

by plane

a pé

on foot

sobrenome

last name mas

but

EXPRESSIONS
Como se soletra?

How do you spell it?

Eu não quero mais.

I don’t want it anymore.

É fácil. Isso não é difícil!

It’s easy. It’s not difficult!

Como se diz em
português?

How do you say it in
Portuguese?

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PRACTICE
1. Você quer ir ao cinema comigo? / banco / clube
2. Você gosta de ir à igreja? / à escola / ao trabalho
3. Eu não vou ao centro sozinho. / com ele / com eles
4. Você quer ir de carro ou a pé? / de ônibus ou de avião
5. Como se soletra a-b-r-a-c-a-d-a-b-r-a? / seu sobrenome
6. Eu quero aprender espanhol. / francês / inglês /
português
7. Você aprende português na escola? / em casa / no
trabalho
8. Você quer aprender conosco? / com eles / comigo /
com ela
9. Como se diz ‘tonight’ em português? / ‘this week’ /
‘downtown’
10. Eu não falo português, mas quero aprender! / tenho
que / gosto de

EXERCISES
3.1 WRITE IN ENGLISH
1. Você gosta de ir à escola?

.............................................................................................
2. Eu não vou ao centro com eles.

.............................................................................................
3. Como se soletra seu sobrenome?

.............................................................................................
4. Você quer ir ao cinema esta noite?

.............................................................................................
5. Você quer ir de carro ou de ônibus?

.............................................................................................

EXERCISES
3.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. Do you want to go with us?

.............................................................................................
2. Do you learn Portuguese at home?

.............................................................................................
3. How do you say ‘thank you’ in Portuguese?

.............................................................................................
4. I don’t speak German, but I have to learn it!

.............................................................................................
5. I want to learn three languages in a couple of years.

.............................................................................................

Lesson 4
CONVERSATION
1. Do you speak Portuguese?
No, I don't. But I have to learn it!
2. How do you say ‘thank you’ in Portuguese?
‘Obrigado’, or ‘obrigada’.
3. How do you go to school?
I don't go to school. I study at home.
4. How many countries do you know?
I know five countries, but I want to know Brazil!
5. What's your telephone number?
Five, five, two, four - double three, three, seven, six,
four, six, eight.

PRACTICE
1. How old are you?

2. Do you like to go to church?

3. Do you understand Spanish?

4. How do you spell your name?

5. Do you drink coffee every day?

6. How many brothers do you have?

7. How many languages do you speak?

8. Do you like to drink with your friends?

9. Do you want to speak Portuguese this week?

10. What do you want to learn first: to read or to speak?

Lesson 5
PRECISAR - TO NEED
Affirmative
Eu preciso.
I need.
Eu precisei.
I needed.

Question
Você precisa?
Do you need?
Você precisou?
Did you need?

Negative
Eu não preciso.
I don't need.
Eu não precisei.
I didn't need.

MORAR - TO LIVE
Eu moro.
I live.
Eu morei.
I lived.

Você mora?
Do you live?
Você morou?
Did you live?

Eu não moro.
I don't live.
Eu não morei.
I didn't live.

VIVER - TO LIVE
Eu vivo.
I live.
Eu vivi.
I lived.

Você vive?
Do you live?
Você viveu?
Did you live?

Eu não vivo.
I don't live.
Eu não vivi.
I didn't live.

TRABALHAR - TO WORK
Eu trabalho.
I work.
Eu trabalhei.
I worked.

Você trabalha?
Do you work?
Você trabalhou?
Did you work?

Eu não trabalho.
I don't work.
Eu não vim.
I didn't work.

COMPRAR - TO COME
Affirmative
Eu compro.
I buy.
Eu comprei.
I bought.

Question
Você compra?
Do you buy?
veio?
Did you buy?

Negative
Eu não compro.
I don't buy.
Eu não comprei.
I didn't buy.

VOCABULARY
Com que
frequência?

How
often?

uma vez

once

duas vezes

twice

por dia

a day

por semana

a week

por mês

a month

este ano

this year

de férias, em
férias

on
vacation

primeira vez

fist time

última vez

last time

trinta

thirty

forty

quarenta

cinquenta

fifty

setenta

seventy

oitenta

eighty

noventa

ninety

banho

shower

mais (do) que more than

livro

book

revista

magazine

EXPRESSIONS
Que horas são?

What time is it?!

Já é tarde...

It’s late...

Ainda é cedo!

It’s still early!

Se apresse, ou vamos
chegar atrasados!

Hurry up, or we’ll be late!

Calma! O dia tem vinte e
quatro horas!

Take it easy! There are 24
hours in a day!

PRACTICE
1. Onde você mora? / ele / ela
2. Quantos irmãos você tem? / filhos / amigos
3. Ela trabalha das 8 às 4. / 9 às 5 / 4 à meia-noite.
4. Eu preciso comprar um carro novo. / quero / tenho
5. Eu não compro mais com ele. / com ela / com eles
6. A hora tem sessenta minutos. / o minuto, segundos
7. Eu preciso comprar duas canetas. / três / quatro / doze
8. Você precisa aprender Coreano! / italiano / alemão /
japonês
9. Todo mundo precisa de alguém. / trabalhar / um lugar
pra morar
10. Eu não falo Português, mas quero aprender! / tenho
que

EXERCISES
5.1 WRITE IN ENGLISH
1. Onde você mora?

.............................................................................................
2. São vinte para a meia-noite.

.............................................................................................
3. Ela não trabalha mais comigo.

.............................................................................................
4. Todo mundo precisa de alguém.

.............................................................................................
5. Ele trabalha das sete da manhã às três da tarde.

.............................................................................................

EXERCISES
5.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. It’s seven sharp!

.............................................................................................
2. You need to learn Italian!

.............................................................................................
3. There are sixty seconds in a minute.

.............................................................................................
4. How many brothers and sisters do you have?

.............................................................................................
5. There are three hundred and sixty-five days in a year.

.............................................................................................

Lesson 6
CONVERSATION
1. What time is it, please?
It’s fifteen to noon.
2. How many brothers to you have?
I have two brothers and one sister.
3. At what time does your father work?
He works from 7 am to 3 pm.
4. Do you have work on the weekends?
No, I don’t. I work from Monday to Friday.
5. How many languages do you speak?
I speak Portuguese and English, but I still need
to learn Spanish!

PRACTICE
1. What time is it?

2. Where do you live?

3. What time do you work?

4. Do you need to buy anything?

5. How many brothers do you have?

6. How many days are there in a year?

7. How many hours are there in a day?

8. How many days are there in a week?

9. How many minutes are there in an hour?

10. How many seconds are there in a minute?

Lesson 7
ESTUDAR - TO STUDY
Affirmative
Question
Eu estudo.
Você estuda?
I study.
Do you study?
Eu estudei.
Você estudou?
I studied.
Did you study?

Negative
Eu não estudo.
I don't study.
Eu não estudei.
I didn't study.

PREFERIR - TO PREFER
Eu prefiro.
Você prefere?
I prefer.
Do you prefer?
Eu preferi.
Você preferiu?
I preferred.
Did you prefer?

Eu não prefiro.
I don't prefer.
Eu não preferi.
I didn't prefer.

VER - TO SEE
Eu vejo.
I see.
Eu vi.
I saw.

Você vê?
Do you see?
Você viu?
Did you see?

Eu não vejo.
I don't see.
Eu não vi.
I didn't see.

FAZER - TO DO
Eu faço.
Você faz?
I do.
Do you do?
Eu fiz.
Você fez?
I did.
Did you do?

Eu não faço.
I don't do.
Eu não fiz.
I didn't do.

VOCABULARY
quando

when

semana
passada

last night

domingo

Sunday

segunda

Monday

terça

Tuesday

quarta

Wednesday

quinta

Thursday

sexta

Friday

sábado

Saturday

ainda não

not yet

com eles,
com elas

with them

perto daqui

near here

hoje à noite

tonight

essa semana

this week

ontem à
noite

last night

ontem

yesterday

se

if

sozinho (a)

alone

perto daqui

near here

lá, aí

there

EXPRESSIONS
Vamos à praia domingo
de manhã?

Let’s go to the beach on
Sunday morning?

Você mora perto daqui?

Do you live near here?

Eu tinha 7 quando
aprendi a nadar...

I was seven when I learned
how to swim…

Você estudou ontem à
noite?

Did you study last night?

Eu não quero nada!!

I don't want anything!

PRACTICE
1. O que você fez? viu / comprou / aprendeu
2. Você estudou lá ano passado? foi / morou
3. Você viu o que ela fez? / comprou / aprendeu
4. Você estudou ontem à noite? bebeu / foi / trabalhou
5. Você estuda de manhã? / todo dia / à noite / sozinho
6. Você ainda trabalha lá? / com eles / aos domingos
7. Onde você trabalha? / estuda / mora / vai nos fins de
semana
8. Você sabe se ele bebeu de novo? / precisou / comprou
/ estudou
9. Ela trabalha de segunda a sexta. / terça a domingo /
quinta a sábado
10. Você prefere estudar em casa ou na escola? /
sozinho, com o professor

EXERCISES
7.1 WRITE IN ENGLISH
1. Onde você trabalha?

.............................................................................................
2. Você viu o que ela comprou?

.............................................................................................
3. Você trabalha de segunda a sexta?

.............................................................................................
4. O que você aprendeu na aula passada?

.............................................................................................
5. Você prefere estudar de manhã ou à tarde?

.............................................................................................

EXERCISES
7.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. Did you work alone?

.............................................................................................
2. When do you go to church?

.............................................................................................
3. Did you study there last year?

.............................................................................................
4. Do you know if he drank again?

.............................................................................................
5. Do you prefer to study at home or at school?

.............................................................................................

Lesson 8
CONVERSATION
1. When do you go to the club?
Every Friday evening.
2. How old were you when you learned how to swim?
I was about five years old. I lived close to the beach.
3. When did you start studying Portuguese?
Last month. And I’m learning it quickly!
4. I’m sorry. What did you say?
I said that I’m learning it pretty fast!
5. Do you prefer to study at home or at school?
At school. When I study at home I sleep.

PRACTICE
1. Where do you work?
2. Let’s study English tonight?
3. What did you learn last class?
4. Have you ever lived on your own?
5. Do you study at home or at school?
6. When did you date for the first time?
7. Do you work from Monday to Friday?
8. When did you start studying English?
9. Do you want to go to the beach this weekend?
10. Do you prefer to study in the morning or in the
afternoon?

Lesson 9
VIR - TO COME
Affirmative
Eu venho.
I come.
Eu vim.
I came.

Question
Você vem?
Do you come?
Você veio?
Did you come?

Negative
Eu não venho.
I don't come.
Eu não vim.
I didn't come.

PODER - CAN
Eu posso.
I can.
Eu pude.
I could.

Você pode?
Can you?
Você pôde?
Could you?

Eu não posso.
I can't.
Eu não pude.
I couldn't.

CONSEGUIR - CAN
Eu consigo.
I can.
Eu consegui.
I could.

Você consegue?
Can you?
Você conseguiu?
Could you?

Eu não consigo.
I can't.
Eu não consegui.
I couldn't.

LER - TO READ
Eu leio.
I read.
Eu li.
I read.

Você lê?
Do you read?
Você leu?
Did you read?

Eu não leio.
I don't read.
Eu não li.
I didn't read.

LEVAR - TO TAKE
Affirmative
Eu levo.
I take.
Eu levei.
I took.

Question
Você leva?
Do you take?
Você levou?
Did you take?

Negative
Eu não levo.
I don't take.
Eu não levei.
I didn't take.

PEGAR - TO TAKE
Eu pego.
I take.
Eu peguei.
I took.

Você pego?
Do you take?
Você pegou?
Did you take?

Eu não pego.
I don't take.
Eu não peguei.
I didn't take.

VOCABULARY
Com que
frequência?

How
often?

uma vez

once

duas vezes

twice

por dia

a day

por semana

a week

por mês

a month

este ano

this year

de férias, em
férias

on
vacation

primeira vez

fist time

última vez

last time

trinta

thirty

forty

quarenta

cinquenta

fifty

setenta

seventy

oitenta

eighty

noventa

ninety

banho

shower

mais (do) que more than

livro

book

revista

magazine

EXPRESSIONS
Quanto é?

How much is it?

Você tem um mais barato?

Do you have a cheaper
one?

Pode ficar com o troco.

You can keep the change.

Vamos dormir mais cedo...

Let’s sleep earlier...

Temos que acordar às
cinco!

We’ve got to wake up at
five!

PRACTICE
1. Quando você foi ao clube pela primeira vez? / última
2. Você prefere ler livros ou revistas? / de manhã ou à
noite
3. Quanto custa um cachorro quente? refrigerante /
cafezinho
4. Ela leu mais de dez livros ano passado! / vinte / setenta
/ cem
5. São dez reais e cinquenta centavos! / trinta / quarenta /
sessenta
6. Você estuda Espanhol uma ou duas vezes por
semana? duas ou três
7. Você sabe contar de um a dez em Português? dez em
dez
8. Vamos à igreja ao menos uma vez por semana. / duas
vezes / três vezes
9. Eu quero aprender a ler em português ainda este ano! /
italiano / coreano
10. Vamos à praia amanhã de manhã? / hoje à tarde /
hoje à noite

EXERCISES
9.1 WRITE IN ENGLISH
1. Você sabe andar de bicicleta?

.............................................................................................
2. Você prefere estudar de manhã ou à tarde?

.............................................................................................
3. Com que freqüência você estuda Português?

.............................................................................................
4. Você sabe contar de um a dez em espanhol?

.............................................................................................
5. Quantos anos você tinha quando aprendeu a dirigir?

.............................................................................................

EXERCISES
9.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. How often do you take a vacation?

.............................................................................................
2. Do you study Portuguese everyday?

.............................................................................................
3. How much is a hot dog and a soda?

.............................................................................................
4. How many books did you read last year?

.............................................................................................
5. When do you want to go to the beach again?

.............................................................................................

Lesson 10
CONVERSATION
1. When do you go to church?
On Thursday evenings and Sunday mornings.
2. When do you study Portuguese?
On Mondays and Wednesdays, from 7 to 9 pm.
3. How much is a hot dog and a soda?
It’s three reais and fifty cents.
4. When do you prefer to read: in the morning or in the
evening?
I prefer to read in the evening, because it is silent.
What about you?
5. Did you see your children this morning?
(Have you seen your children this morning?)
Yes, I did. But when I left they were still sleeping.

PRACTICE
1. Do you know how to ride a bike?
2. Do you prefer to read books or magazines?
3. How often to you take vacations?
4. When do you want to go to the beach again?
5. How many books did you read last year?
6. Do you prefer to read in the morning or in the
afternoon?
7. How often do study Portuguese?
8. Did you learn how to swim in a swimming pool or on the
beach?
9. Você sabe contar de dez em dez em Português?
10. How old were you when you learned how to drive?

Lesson 11
ABRIR - TO OPEN
Affirmative
Eu abro.
I open.
Eu abri.
I opened.

Question
Você abre?
Do you open?
Você abriu?
Did you open?

Negative
Eu não abro.
I don't open.
Eu não abri.
I didn't open.

PENSAR - TO THINK
Eu penso.
I think.
Eu pensei.
I thought.

Você pensa?
Do you think?
Você pensou?
Did you think?

Eu não penso.
I don't think.
Eu não pensei.
I didn't think.

ACHAR - TO THINK
Eu acho.
I think.
Eu achei.
I thought.

Você acha?
Do you think?
Você achou?
Did you think?

Eu não acho.
I don't think.
Eu não achei.
I didn't think.

FALAR - TO TALK
Eu falo.
Você fala?
I talk.
Do you talk?
Eu falei.
Você falou?
I talked.
Did you talk?

Eu não falo.
I don't talk.
Eu não falei.
I didn't talk.

CONVERSAR - TO TALK
Affirmative
Question
Eu converso.
Você conversa?
I talk.
Do you talk?
Eu conversei. Você conversou?
I talked.
Did you talk?

Negative
Eu não converso.
I don't talk.
Eu não conversei.
I didn't talk.

SER - TO BE
Eu sou.
I am.
Eu fui.
I was.

Você é?
Are you?
Você foi?
Were you?

ESTAR - TO BE
Eu estou.
I am.
Eu estive.
I was.

Você está?
Are you?
Você esteve?
Were you?

Eu não sou.
I'm not.
Eu não fui.
I wasn't.

Eu não estou.
I'm not.
Eu não estive.
I wasn't.

VOCABULARY
tio

uncle

tia

Aunt

que, quem

who

pais

Parents

outros, outras

others

profissão

Profession

além disso

besides

sobre, a
respeito

About

algum, qualquer

any

ao mercado,
à loja

to the
store

nós

we, us

isso

It

curso

course

dança

Dance

vizinho (a)

neighbor

método

Method

essa semana

this week hoje à noite

empregado,
funcionário

employee

povo,
pessoas

Tonight
People

EXPRESSIONS
Eu acho que sim.

I think so.

Eu acho que não.

I don’t think so.

Ele está mais ou menos.

He is so-so.

Ela está melhorando rápido.

She is getting better
quickly.

Você tem algum dinheiro
contigo?

Do you have any money
with you?

PRACTICE
1. Você está falando com seus pais de novo? / seu tio /
sua tia
2. Você está estudando algo além do português? /
espanhol / italiano
3. Você está pensando em aprender outros idiomas?
outras profissões
4. O que você está achando deste método? desta lição /
deste Web site
5. Quantas pessoas você conhece que falam português?
Coreano / francês
6. Por favor, abram os livros na página dezesseis. / vinte
e três / trinta e nove
7. Você prefere dançar ou conversar? / estudar ou
trabalhar
8. É melhor abrir cedo do que tarde. / tarde do que nunca
9. Você tem algum amigo no Brasil? / França / Japão /
Itália / Canadá
10. Sobre o que você geralmente conversa com seus
amigos? / vizinhos

EXERCISES
11.1 WRITE IN ENGLISH
1. Você tem algum amigo no Brasil?

.............................................................................................
2. O que você está achando deste método?

.............................................................................................
3. Você está estudando Português todos os dias?

.............................................................................................
4. Por favor, abram os livros na página dezesseis.

.............................................................................................
5. Além da língua portuguesa, o que mais você está
estudando?

.............................................................................................

EXERCISES
11.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. Do you prefer to dance or to talk?

.............................................................................................
2. What do you usually talk about with your friends?

.............................................................................................
3. Are you thinking about learning other languages?

.............................................................................................
4. What do you think about opening a language school?

.............................................................................................
5. How many people do you know who speak
Portuguese?

.............................................................................................

Lesson 12
CONVERSATION
1. Do you know if they are talking about us?
I don’t think so.
2. What do you think about opening a
language school?
I’m thinking about the matter...
3. How many languages do you speak?
I speak English and Portuguese.
But I understand Spanish too.
4. You are speaking and writing in Portuguese
very well!
Thank you very much. All that I know, I’ve learned
from this course!
5. Do you know anyone who speaks Portuguese?
Yes, I do. I have a friend who was a missionary in Brazil
for two years.

PRACTICE
1. Do you know any foreigner?
2. Do you prefer to dance or to talk?
3. What do you think of your country?
4. Are you working more than last year?
5. What are you thinking of this method?
6. Are you studying Portuguese every day?
7. Besides English, what else are you studying?
8. Are you thinking about learning other languages?
9. What do you usually talk about with your friends?
10. How many people do you know who speak
Portuguese?

Lesson 13
ESCREVER - TO WRITE
Affirmative
Eu escrevo.
I write.
Eu escrevi.
I wrote.

Question
Você escreve?
Do you write?
Você escreveu?
Did you write?

Negative
Eu não escrevo.
I don't write.
Eu não escrevi.
I didn't write.

ACABAR - TO FINISH
Eu acabo.
I finish.
Eu acabei
I finished.

Você acaba?
Do you finish?
Você acabou?
Did you finish?

Eu não acabo.
I don't finish.
Eu não acabei.
I didn't finish.

TERMINAR - TO FINISH
Eu termino.
I finish.
Eu terminei
I finished.

Você termina?
Do you finish?
Você terminou?
Did you finish?

Eu não termino.
I don't finish.
Eu não terminei.
I didn't finish.

FECHAR - TO CLOSE
Eu fecho.
Você fecha?
I close.
Do you close?
Eu fechei
Você se fechou?
I closed.
Did you close?

Eu não fecho.
I don't close.
Eu não fechei.
I didn't close.

BRINCAR - TO PLAY
Affirmative
Question
Eu brinco.
Você brinca?
I play.
Do you play?
Eu brinquei
Você brincou?
I played.
Did you play?

Negative
Eu não brinco.
I don't play.
Eu não brinquei.
I didn't play.

JOGAR - TO PLAY
Eu jogo.
Você joga?
I play.
Do you play?
Eu joguei
Você jogou?
I played.
Did you play?

Eu não jogo.
I don't play.
Eu não joguei.
I didn't play.

TOCAR - TO PLAY
Eu toco.
Você toca?
I play.
Do you play?
Eu toquei
Você tocou?
I played.
Did you play?

Eu não toco.
I don't play.
Eu não toquei.
I didn't play.

VOCABULARY
longe

far

geralmente

usually

professor (a)

teacher

quase

almost

coisa

thing

festa

party

aniversário

birthday

formatura

graduation

casamento

wedding

artigo

article

música

music

feliz

happy

importante

important

melhor (do)
que

better
than

o (a) melhor

the best

que

that

bom, boa, bons
boas

good

ótimo, grande great

muito bem

very well afinal

after all

EXPRESSIONS
Tenha cuidado!

Be careful!

Não se atrase!

Don’t be late!

Não se preocupe.

Don’t worry!

Não tenha medo.

Don’t be afraid.

Seja você mesmo (a)!

Be yourself!

PRACTICE
1. Ele mora perto da escola? / longe
2. Você brinca com seus filhos? / conversa / lê
3. Ela geralmente chega na hora. / atrasada / cedo
4. Quem é seu melhor amigo? / vizinho / professor
5. Você já sabe ler em Português? / escrever em / falar
6. Eu tenho medo de morar sozinho. / trabalhar aqui / ir lá
7. Eles estão lendo algum livro? / alguma revista / alguma
coisa
8. Você gosta de ir a festas? casamentos / aniversários /
formaturas
9. Eles já escreveram algum e-mail em português?
espanhol / francês
10. Você pensa em escrever algum livro? / algum artigo /
alguma música

EXERCISES
13.1 WRITE IN ENGLISH
1. Quem é seu melhor amigo?

.............................................................................................
2. Você mora perto da escola?

.............................................................................................
3. Não se preocupe. Eu leio pra você.

.............................................................................................
4. Eles gostam de ir festas de aniversário?

.............................................................................................
5. Ela escreveu algum e-mail em Espanhol?

.............................................................................................

EXERCISES
13.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. They are usually happy.

.............................................................................................
2. Did you finish reading that book?

.............................................................................................
3. Don’t be late. The party is almost beginning.

.............................................................................................
4. I am studying Korean, but I can’t read it yet.

.............................................................................................
5. I’m not afraid of living alone. I have very good
neighbors.

.............................................................................................

Lesson 14
CONVERSATION
1. Did you finish reading that book?
Not yet. I’m on page 70.
2. Who is your best friend?
My best friend is my own father.
3. I’m afraid of living alone…
Don’t be afraid. You’ve got very nice neighbors.
4. I must go back home. I left the windows opened.
Don’t be late. The party is about to start.
5. I’m studying Portuguese, but I can’t read it yet.
Don’t worry. I can read it for you.

PRACTICE
1. Who is your best friend?

2. Are you reading any book?

3. Do you live near the school?

4. Do you like going to parties?

5. Can you read in Portuguese?

6. What do you think of your teachers?

7. Do you usually arrive on time or late?

8. Do you think about writing any book?

9. Do you like playing with your children?

10. Have you ever written an e-mail in Portuguese?

Lesson 15
LEMBRAR - TO REMEMBER
Affirmative
Eu me lembro.
I remember.
Eu me lembrei
I remembered.

Question
Você se lembra?
Do you
remember?
Você se
lembrou?
Did you
remember?

Negative
Eu não me lembro.
I don't remember.
Eu não me
lembrei.
I didn't remember.

ESPERAR - TO WAIT
Eu espero.
I wait.
Eu esperei
I waited.

Você espera?
Do you wait?
Você esperou?
Did you wait?

Eu não espero.
I don't wait.
Eu não esperei.
I didn't wait.

VER - TO SEE
Eu vejo.
I see.
Eu vi
I say.

Você vê?
Do you see?
Você viu?
Did you see?

Eu não vejo.
I don't see.
Eu não vi.
I didn't see.

ENCONTRAR - TO MEET
Affirmative
Eu encontro.
I meet.
Eu encontrei
I met.

Question
Você encontra?
Do you meet?
Você encontrou?
Did you meet?

Negative
Eu não encontro.
I don't meet.
Eu não encontrei.
I didn't meet.

CONHECER - TO MEET
Eu conheço.
I meet.
Eu conheci
I met.

Você conhece?
Do you meet?
Você conheceu?
Did you meet?

Eu não conheço.
I don't meet.
Eu não conheci.
I didn't meet.

VOCABULARY
janeiro

January

fevereiro

February

março

March

abril

April

maio

May

junho

June

julho

July

agosto

August

setembro

September outubro

October

novembro

November

dezembro

December

aniversário

birthday

carnaval

Carnival

formatura

graduation mês

month

um ao outro each other uns aos outros one another
Natal

Christmas

Páscoa

Easter

EXPRESSIONS
Feliz Natal!

Happy Christmas!

Feliz Ano Novo!

Happy New Year!

Próspero Ano Novo!

Happy New Year!

Feliz Páscoa!

Happy Easter!

Tenha um bom fim de semana!

Have a nice weekend!

PRACTICE
1. Feliz Natal! / Ano Novo!
2. Qual é o seu mês favorito? / dia da semana
3. Ele foi à formatura a pé! / de ônibus / de táxi
4. Aonde você foi no fim de semana? / carnaval
5. Nossas aulas começam em fevereiro. / março / abril
6. Quando é seu aniversário? / o dia de Natal / o carnaval
7. Ela vai trabalhar até outubro. / novembro / dezembro
8. Você gostou da sua festa de formatura? / aniversário
9. Como você geralmente comemora a Páscoa? / o Natal
10. Quando vocês se encontraram pela primeira vez? /
viram

EXERCISES
15.1 WRITE IN ENGLISH
1. Quando é seu aniversário?

.............................................................................................
2. Nossas aulas começam no mês que vem.

.............................................................................................
3. Você gostou da festa de aniversário?

.............................................................................................
4. Onde você foi no fim de semana passado?

.............................................................................................
5. Feliz Natal, e Próspero Ano Novo!

.............................................................................................

EXERCISES
15.2 WRITE IN PORTUGUESE
1. How do you usually celebrate Christmas?

.............................................................................................
2. What’s your favorite month?

.............................................................................................
3. She will work until December.

.............................................................................................
4. When did you meet each other?

.............................................................................................
5. He went to the graduation party on foot!

.............................................................................................

Answer Key – Lesson 1
Practice
1. I like to drink. / eat / speak
2. I speak Portuguese everyday. / English
3. I drink coffee in the morning. / in the afternoon / in the
evening
4. I never eat cheese in the morning. / always
5. Sometimes I eat bread in the evening. / in the morning /
in the afternoon
5. I like to drink coffee. / milk / juice / water
6. I speak Portuguese with my father every day / all day
long
7. I sometimes eat bread with butter in the evening / in the
morning
8. I always speak English. / sometimes / never
9. I like to speak Portuguese with your brother. / your
sister
10. I like to speak with you. / my mother / my father

EXERCISES
1.1 WRITE IN ENGLISH

1. I like to drink coffee in the morning.
2. I speak Portuguese every day.
3. I drink milk in the evening.
4. I never eat cheese at night.
5. I sometimes eat bread in the morning.

1.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Eu sempre falo ingles de manhã.
2. Eu falo inglês com meu pai o dia inteiro.
3. Eu gosto de falar português com seu pai.
4. Eu gosto de falar com você.
5. Eu gusto de comer pão com queijo.

Answer Key – Lesson 2
Practice
1. How many children do you have? / friends
2. Do you have children? / money / time today
3. Do you eat meat? / bread / cheese / ham
4. I have five children. / six / four / two / three
5. How many languages do you know? / countries /
numbers
6. Do you drink wine? / beer / tea / coffee / soft drink
7. Do you understand Spanish? / French / Portuguese /
English
8. Do you want to speak Portuguese with me? / with him /
with your father
9. Your father likes to speak English! / your brother / your
friend / your boyfriend
10. My mother understands Portuguese. / your sister /
your wife / your girlfriend

EXERCISES
2.1 WRITE IN ENGLISH

1. How many children do you have?
2. Do you have time today?
3. Do you eat meat?
4. I have four children.
5. How many countries do you know?

2.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Você bebe cerveja?
2. Você entende espanhol?
3. Você quer falar português com ele?
4. Quantos anos você tem?
5. Qual é o número do seu telefone?

Answer Key – Lesson 3
Practice
1. Do you want to go the movies with me? / bank / club
2. Do you like to go to church? / to school / to work
3. I will not go downtownalone. / with him / with them
4. Do you want to go by car or on foot? / by bus or by
plane
5. How do you spell a-b-r-a-c-a-d-a-b-r-a? / your last name
6. Do you learn Portuguese at school? / at home / at work
7. Do you want to learn with us? / with them / with me /
with her
8. Do you want to learn with us? / with them / with me
9. How do you say ‘tonight’ in Portuguese? / ‘this week’ /
‘downtown’
10. I don’t speak Portuguese, but I want to learn! / I have /
I like

EXERCISES
3.1 WRITE IN ENGLISH

1. Do you like to go to school?
2. I don’t go downtown with them.
3. How do you spell your last name?
4. Do yo uwant to go to the movies tonight?
5. Do you want to go by car or by bus?

3.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Você quer ir conosco? (com a gente)
2. Você aprende português em casa?
3. Como se diz ‘thank you’ em português?
4. Eu não falo alemão, mas eu tenho que aprender!
5. Eu quero aprender três idiomas dentro de alguns anos.

Answer Key – Lesson 5
Practice
1. Where do you live? / does he / does she
2. How many brothers do you have? / children / friends
3. She works from 8 to 4. / 9 to 5 / 4 to midnight.
4. I need to buy a new car. / want / have to
5. I don’t buy with him anymore. / with her / with them
6. An hour has sixty minutes. / a minute, seconds
7. I need to buy two pens. / three / four / twelve
8. You need to learn Korean! / Italian / German / Japonese
9. Everybody needs somebody. / to work / a place to live
10. I don’t speak Portuguese, but I want to learn! / have to

EXERCISES
5.1 WRITE IN ENGLISH

1. Where do you live?
2. It’s twenty to midnight.
3. She doesn’t work with me anymore.
4. Everybody needs somebody.
5. He words from seven in the morning to three in the
afternoon.

3.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. São sete em ponto!
2. Você precisa aprender italiano!
3. Um minuto tem sessenta segundos.
4. Quantos irmãos e irmãs você tem?
5. Tem trezentos e sessenta e cinco dias no ano.

Answer Key – Lesson 7
Practice
1. What did you do? see / buy / learn
2. Did you study there last year? go / live
3. Did you see what she did? / bought / learned
4. Did you study last night? drink / go / work
5. Do you study in the morning? / every day / in the
evening / alone
6. Do you still work there? / with them / on Sundays
7. Where do you work? / study / live / go on the weekends
8. Do you know if he drank again? / need / buy / study
9. She works from Monday to Friday. / Tuesday to Sunday
/ Thursday to Saturday
10. Do you prefer to study at home or at school? / alone or
with the teacher

EXERCISES
7.1 WRITE IN ENGLISH

1. Where do you work?
2. Did you see what she bought? (have you seen)
3. Do you work from Monday to Friday?
4. What did you learn last class?
5. Do you prefer to study in the morning or in the
afternoon?

7.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Você trabalhou sozinho?
2. Quando você vai à igreja?
3. Você estudou lá no ano passado?
4. Você sabe se ele bebeu de novo?
5. Você prefere estudar na escola ou em casa?

Answer Key – Lesson 9
Practice
1. When did you go to the club for the first time? / last
2. Do you prefer to read books or magazines? / in the
morning or in the evening
3. How much is a hot dog? soda / coffee
4. She read more than ten books last year! / twenty /
seventy / a hundred
5. It’s ten reais and fifty cents! / thirty / forty / sixty
6. Do you study Spanish once or twice a week? two or
three times
7. Can you count from one to ten in Portuguese? ten to
ten (10, 20, 30)
8. We go to church at least once a week. / twice / three
times
9. I want to learn how to read in Portuguese this year yet! /
Italian / Korean
10. Let’s go to the beach tomorrow morning? / this
afternoon / tonight

EXERCISES
9.1 WRITE IN ENGLISH

1. Do you know how to ride a bike?
2. Do you prefer to study in the morning or in the
afternoon?
3. How often do you study Portuguese?
4. Can you count from one to ten in Spanish?
5. How old were you when you learned to drive?

9.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Com que frequência você sai de férias?
2. Você estuda português todo dia?
3. Quanto é um cachorro quente e um refrigerante?
4. Quantos livros você leu no ano passado?
5. Quando você quer ir à praia de novo?

Answer Key – Lesson 11
Practice
1. Are you talking to your parents again? / your uncle /
your aunt
2. Are you studying any other language than Portuguese?
/ Spanish / Italian
3. Are you thinking about learning other languages? other
professions
4. What are you thinking of this method? this lesson / this
Web site
5. How many people do you know who speak
Portuguese? Korean / French
6. Please, open your books at the Page sixteen. / twentythree / thirty-nine
7. Do you prefer to dance or to talk? / study or to work
8. It’s better to open early than late. / late than never
9. Have you got any friend in Brazil? / in France / in Japan
/ in Italy / in Canada
10. What do you usually talk about with your friends?
neighbors

EXERCISES
11.1 WRITE IN ENGLISH

1. Do you have any friend in Brazil?
2. What are you thinking of this method?
3. Are you studying Portuguese every day?
4. Please, open your books on page sixteen.
5. Besides the Portuguese language, what else are you
studying?

11.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Você prefere dançar ou conversar?
2. Sobre o que você geralmente conversa com seus
amigos?
3. Você está pensando em aprender outras línguas?
4. O que você acha de abrir uma escola de idiomas?
5. Quantas pessoas você conhece que falam português?

Answer Key – Lesson 13
Practice
1. Does he live near the school? / far from
2. Do you play with your children? / talk to / read for
3. She usually arrives on time. / late / early
4. Who is your best friend? / neighbor / teacher
5. Do you know how to read in Portuguese? / write in /
speak
6. I’m afraid of living alone. / working here / going there
7. Are they reading any book? / any magazine / anything
8. Do you like going to parties? weddings / birthday parties
/ graduation parties
9. Did they write any e-mail in Portuguese? Spanish /
French
10. Do you think about writing any book? / any article / any
song

EXERCISES
13.1 WRITE IN ENGLISH

1. Who is your best friend?
2. Do you live near the school?
3. Don’t worry. I read it for you.
4. Do they like to go to birthday parties?
5. Did she write any e-mail in Spanish?

13.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Eles geralmente estão felizes.
2. Você terminou de ler aquele livro?
3. Não se atrase. A festa está quase começando.
4. Eu estou estudando coreano, mas não consigo ler
ainda.
5. Eu não tenho medo de morar sozinho. Eu tenho bons
vizinhos.

Answer Key – Lesson 15
Practice
1. Merry Christmas! / Happy New Year!
2. Which one is your favorite month? / day of the week
3. He went to the graduation on foot! / by bus / by taxi
4. Where did you go on the weekend? / Carnival
5. Our classes start in February. / March / April
6. When is your birthday? / the Christmas Day / Carnival
7. She is going to work until October. / November /
December
8. Did you like your graduation party? / birthday party
9. How do you usually celebrate Easter? / Christmas
10. When did you meet for the first time? / see each other

EXERCISES
15.1 WRITE IN ENGLISH

1. When is your birthday?
2. Our classes start next month.
3. Did you like the birthday party?
4. Where did you go last week?
5. Merry Christmas, and Happy New Year!

15.2 WRITE IN PORTUGUESE

1. Como vocês geralmente comemoram o Natal?
2. Qual é o seu mês preferido?
3. Ela vai trabalhar até dezembro.
4. Quando vocês se encontraram pela primeira vez?
5. Ele foi para a formatura à pé!

2. Inglês Instrumental
A melhor maneira de aprender a ler.

Cognatos: Inglês à Primeira Vista
Você pensa que não sabe ‘nada de Inglês’? Confira estes
cognatos, e descubra o quanto você já sabe!
COGNATOS são palavras que têm a mesma origem – ou
que são relacionadas de alguma maneira – a outras em
um idioma diferente. Em geral podem ser deduzidas sem
qualquer conhecimento prévio. Veja alguns exemplos –
todas as palavras estão em inglês:
1. capital, original, international
2. anniversary, contrary, dictionary
3. organization, imagination, authorization
4. university, quality, sensibility
5. basic, academic, pacific
6. possible, responsible, invisible
7. motivated, associated, indicated
8. problem, program, system
Existem cerca de 1600 cognatos entre Português e
Inglês. A fim de simplificar o estudo, vamos organizá-los
em 4 grupos:
Substantivos: Os nomes – Quenner, sobremesa, ramos.
Adjetivos: As qualidades – meiga, chorão, florzinha, velho.
Verbos: As ações – correr, digitar, traduzir, imprimir.
Advérbios: Palavras que
diariamente, urgentemente.

descrevem

as

ações

-

Substantivos
English
-al
animal
hospital
moral

Português
-al
animal
hospital
moral

English
-ty
capacity
eternity
flexibility

Português
-dade
capacidade
eternidade
flexibilidade

English
-ism
atheism
criticism
feminism

Português
-ismo, isma
ateísmo
criticismo
feminismo

English
-ist
dentist
humorist
tourist

Português
-ista
dentista
humorista
turista

English
-nce, -ance
abstinence
patience
perseverance

Português
-ência, ança
abstinência
paciência
perseverança

English
-or
actor
color
favor

Português
-or
ator
cor
favor

English
-al
real
sensual
virtual

Português
-al
real
sensual
virtual

English
-ant, ent
excellent
important
patient

Português
-ante, ente
excelente
importante
paciente

Adjetivos

English
-ary
adversary
arbitrary
contrary

Português
-ário, ária
adversário
arbitrário
contrário

English
-ic
economic
metallic
pacific

Português
-ico, ica
econômico
metálico
pacífico

English
-id
lucid
splendid
vivid

Português
-ido, ida
lúcido
esplêndido
vívido

English
-al
automobile
mobile
projectile

Português
-al
automóvel
móvel
projétil

English
-ive
adoptive
descriptive
imaginative

Português
-ivo, iva
adotivo
descritivo
imaginativo

English
-ible, able
accessible
admirable
convertible

Português
-ível, ável
acessível
admirável
conversível

English
-ous
delicious
famous
generous

Português
-oso, osa
delicioso
famoso
generoso

English
-ate
celebrate
create
Donate

Português
-ar
celebrar
criar
doar

Verbos

English
-e
dance
complete
imagine

Português
-ar
dançar
completar
imaginar

English
-ent, ult, ort
comment
consult
export

Português
-entar, ultar, ortar
comentar
consultar
exportar

English
-fy
amplify
qualify
simplify

Português
-ficar
amplificar
qualificar
simplificar

English
-ly
creatively
separately
usually

Português
-mente
criativamente
separadamente
usualmente

Advérbios

100 Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa

100 Verbos Mais Comuns da Língua Inglesa

Exercícios de Fixação
Assinale as palavras conhecidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

absolutely
abundance
abundant
abuse
Accelerate
accentuate
accident
accuse
acrobatic
active
activity
actor
actuary
admirable
admire
admit
adoption
adore
adult
adventure
African
agency
agent
aggregate
agile
agony
air
alarm

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

allergic
ambition
analyze
animal
animal
anniversary
appetite
arbitrary
area
argument
arithmetic
arrogance
artist
artistic
associate
association
astronomy
Atlantic
atmosphere
attention
August
authorize
autograph
automatic
automobile
banana
battery
bicycle
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57. biography
58. brilliant
59. camera
60. candid
61. captain
62. capture
63. catastrophe
64. cause
65. celebrate
66. cement
67. center
68. central
69. ceramic
70. cereal
71. ceremony
72. circle
73. circular
74. civilize
75. class
76. classic
77. classify
78. client
101. contract
102. contribution
103. convenient
104. converse
105. convert
106. correctly
107. create
108. curiosity
109. curious
110. decide
118

79. colony
80. color
81. combination
82. comic
83. comment
84. committee
85. common
86. community
87. company
88. compare
89. complete
90. comport
91. concert
92. condition
93. confusion
94. constant
95. constellation
96. construction
97. consult
98. contagious
99. continent
100. continue
111. decisive
112. declare
113. decoration
114. delicate
115. delicious
116. democracy
117. democratic
118. demonstrate
119. depend
120. deport

www.aprenda-ingles-agora.com
Seu tempo é precioso.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

describe
desert
despotism
destroy
determine
diagram
diamond
dictator
dictionary
different
difficult
direction
directly
director
disappear
disaster
discipline
discrimination
discuss
distance
distribute
doctor
dollar
double
dragon
dynamite
edition
effective
egoist
electric
electricity
elegant

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

elephant
emergency
energy
enormous
enter
equivalent
escape
especially
estimate
evidently
exactly
exaggerate
exalt
examine
exclaim
excuse
exotic
experience
explosion
export
extra
extraordinary
family
famous
fantastic
fascinate
favorable
favorite
ferment
festive
finally
firm
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

120

flexible
florist
fragile
fruit
funeral
furious
galaxy
gallon
gas
general
generous
giraffe
glorious
golf
gracious
gratify
group
helicopter
history
honor
horror
hospital
hotel
hour
human
hysterical
idea
idealism
identification
identity
ignorant
ignore

217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

imaginary
imagine
immediately
immigrant
implore
import
important
impossible
impression
incredible
incurable
independence
indication
indicative
indifferent
information
insect
inseparable
insert
insist
inspection
instruction
insult
intelligence
interesting
interrupt
introduction
invent
investigate
itinerary
justify
labor

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

lament
leader
lemon
leopard
lesson
lion
list
literally
lucid
magic
magnetic
manner
manual
map
march
mechanism
medal
memory
metal
methodical
microscope
million
miniature
minute
mobile
modify
moment
monument
moral
moralist
movement
music

281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

natural
naturally
necessity
nectar
negotiate
nervous
noble
normal
normally
notable
notify
obedience
object
observatory
occasion
ocean
October
operate
operation
optimism
ordinary
organism
organization
organize
pacify
palace
panic
paper
paralyze
part
participate
patent
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313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
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patience
patience
patriotic
perfect
perfume
periodic
permanent
pharmacy
photo
photograph
pianist
piano
pirate
plan
planet
plant
police
practice
prepare
present
problem
professional
program
prosperity
prudent
quantity
radio
really
religious
remedy
represent
restaurant

345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

rich
rock
romantic
route
sacrament
salary
sarcastic
secret
September
series
significant
simplify
socialist
sofa
solid
solidify
special
splendid
sport
statistics
stomach
study
stupid
supplement
system
technical
telephone
telescope
television
terminate
terrible
testimony

377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.

tomato
totally
tourist
traffic
triple
triumphant
tube
uniform
unify
universal
university
urgency

389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

utilize
vegetables
venomous
verify
version
viaduct
vision
visit
volleyball
vote
zebra
zoo
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3. Palavras Positivas
Aprenda Inglês com Inspiração
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Introduction

W

elcome to the Positive Words collection! By
applying these short messages to your daily life,

you may change your day – or life – for the better.
By directing your mind into the positive thinking, you will
experience little changes that make a huge difference.
Words may perform miracles. They may heal the sick,
give sight to the blind and hope to the hopeless.
You can help others see the brighter side of life, too.
After reading, pondering and applying the positive words,
share your own thoughts with us. They may strike a chord
in someone's heart, and change this world for the better.
At least... It may bring light to the world of someone! ☺
Charlles Nunes
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Introdução

S

eja bem-vindo (ou bem-vinda) à sua coleção de
Palavras Positivas! Ao aplicar os princípios contidos

nestas breves mensagens, você poderá mudar seu dia ou sua vida – para melhor.
Ao dirigir sua mente para o lado positivo, você
experimentará pequenas mudanças que fazem uma
grande diferença.
As palavras podem fazer milagres. Podem curar os
enfermos, dar vista aos cegos e esperança para aos
desesperados.
Você também pode ajudar os outros a verem o lado
positivo da vida.
Após a ler, refletir e aplicar estas mensagens positivas,
partilhe seus próprios pensamentos conosco. Eles podem
tocar o coração de alguém, e tornar este mundo um lugar
melhor. Ao menos... Irá iluminar o mundo de alguém! ☺
Charlles Nunes
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1. Trust in God

B

eing free to choose is an inherent gift to life itself and one of the greatest privileges to which a human

being can aspire.
Trusting God enough to submit your own free agency to
His will set you increasingly free.
Try to open the door of your heart to your Heavenly
Father. Let Him show you He has a higher plan for your
life than you have ever imagined.
Keep your hand in His hand. Although the paths are not
known to you, you may walk safely and faithfully. When
you allow Him to take command, changes begin from
inside out.
You will soon realize that 'all things contribute to the
welfare of those who love God’.
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Confie em Deus

S

er livre para escolher é um dom inerente à própria
vida - e um dos maiores privilégios que um ser

humano pode almejar.
Confiar em Deus o suficiente para submeter seu próprio
livre-arbítrio à vontade Dele, lhe tornará cada vez mais
livre.
Experimente abrir a porta do seu coração ao seu Pai
Celestial. Permita que Ele lhe demonstre ter um plano
para sua vida muito superior do que você mesmo poderia
sequer imaginar.
Mantenha sua mão na mão Dele. Ainda que os caminhos
lhe sejam desconhecidos, você caminhará com
segurança e fé. Ao permitir que Ele assuma o comando,
as mudanças começarão a se efetuar de dentro para fora.
Você logo vai perceber que 'todas as coisas contribuem
para o bem-estar daqueles que amam a Deus'.
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2. Treat People Well

E

very human being likes to be appreciated. At least,
respected.

Treating your fellow men WELL is a proof of nobility of
character. Courtesy is like seasoning: adds flavor to
human relations.
Smile. Call people by name. Greet people with a friendly
handshake. Look in the eyes when talking, and listen
carefully before replying.
Notice how people react positively. Soon, you will receive
friendly greetings from those whom you never expected.
By learning to put the needs of others before your own
needs, you will realize that your cart becomes a chariot of
the Sun.
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Trate Bem as Pessoas

T

odo ser humano gosta de ser apreciado e
reconhecido. Ao menos, respeitado.

Tratar bem aos semelhantes é prova de nobreza de
caráter. A cortesia é como o tempero: agrega sabor às
relações humanas.
Sorria. Chame as pessoas pelo nome. Cumprimente com
um aperto de mão caloroso. Olhe nos olhos quando
conversar, e ouça com atenção antes de responder.
Perceba como as pessoas reagem positivamente. Em
pouco tempo, você receberá cumprimentos amistosos de
quem nem sequer os esperava.
Ao aprender a colocar as necessidades do outro antes
das suas, verá seu carrinho de feira transformar-se numa
carruagem do sol.
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3. Think Big

E

verything that exists in the physical world was first
created in someone's mind. The universe itself is a

product of divine creation.
Because this life is a game of balance, our actions are
always leading us in the direction to our deepest desires
and expectations.
Imagine the house of your dreams. You are completely
free to set it in your mind. Try to picture the relationship of
your dreams.
Begin making those small changes that will help you make
the dream of someone come true. Whosoever thinks big
attracts people who think likewise.
Creat first your private paradise, and you will recognize
the paths that will take you up there!
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Pense Grande

T

udo o que existe no mundo físico foi antes criado na
mente de alguém. O próprio universo é produto de

uma criação divina.
Como esta vida é um jogo de equilíbrio, nossas ações
estão sempre nos levando rumo às nossas expectativas e
desejos mais profundos.
Pense na casa dos seus sonhos. Ela é inteiramente
gratuita no pensamento. Visualize o relacionamento dos
seus sonhos.
Comece a efetuar aquelas pequenas mudanças para
realizar o sonho de alguém. Quem pensa grande atrai
pessoas que têm pensamentos semelhantes.
Crie primeiro seu paraíso particular, e você passará a
reconhecer os caminhos que te levarão até lá!
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4. Cultivate Your Gratitude

B

eing grateful is to understand your own place in the
world, knowing that many came before you and

many will follow. It is to find reasons to give your best,
fulfilling your role with joy and hope.
Gratitude is the mother of virtues. Those who thank for the
resources they have, remain connected with the Divine
Source. Thus, receive more gifts to bless their lives and to
be used in the service of others.
Take a time to count your blessings regularly. Write them
down. Thank those who render you simple services this
day. Acknowledge the efforts of people. Focus on the
brighter side of life. Cultivate gratitude in the soil of prayer.
You will increasingly recognize the blessings that God has
for you.
Gratitude is the memory of the heart.
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Cultive a Gratidão

S

er grato é compreender seu lugar no mundo,
sabendo que muitos te antecederam e muitos te

seguirão. É descobrir motivos para dar o melhor de si,
cumprindo seu papel com alegria e esperança.
A gratidão é a mãe das virtudes. Quem agradece pelos
recursos que tem, mantém-se conectado com a Fonte
Divina. Assim, recebe cada vez mais dons para abençoar
a própria vida e utilizá-los a serviço do próximo.
Reserve um tempo regularmente para contar suas
bênçãos. Faça um registro delas. Agradeça pelos
serviços mais simples que lhe forem prestados neste dia.
Reconheça o esforço das pessoas. Focalize o lado
positivo da vida.
Cultive a gratidão no solo da oração. Você reconhecerá
cada vez mais as bênçãos que Deus tem para você.
A gratidão é a memória do coração.
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5. Thrive

T

o thrive is to live each day more fully. It means you
perform those functions that are due to your own –

be they physical, mental or spiritual - as far as common
sense is concerned.
Establish clear objectives that harmonize with your fair
desires. So, you will feel you deserve those gifts. Wish to
prosper without feeling worthy is retain the flow of celestial
gifts. It's like trying to water a garden while stepping on the
garden hose.
God wants you to prosper so He may express Himself
better through you. Feeling happy and prosperous, you
will be better prepared to extend His blessings for those
around you.
Progress through exercising your creative power. Try to
achieve your goals by increase the resources for everyone
involved in the process. Decide to thrive today...
And never forget your friends.
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Prospere

P

rosperar é viver cada dia mais plenamente. É
desempenhar as funções que lhe são devidas –

sejam físicas, mentais ou espirituais – na medida do bom
senso.
Estabeleça objetivos claros que se harmonizem com seus
desejos justos. Assim, você se sentirá merecedor de cada
um deles. Querer prosperar sem sentir-se digno é reter o
fluxo das dádivas celestes. É como aguar um jardim
pisando na própria mangueira.
Deus deseja que você prospere, para que possa
expressar-se melhor através de você. Sentindo-se feliz e
próspero, você estará em melhores condições de
estender Suas bênçãos àqueles com os quais convive.
Progrida através da criatividade. Consiga seus objetivos
buscando multiplicar os recursos para todos os envolvidos
no processo. Decida prosperar ainda hoje...
E não se esqueça dos amigos.
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6. Make Decisions

T

hose who learn to make decisions early in life, are
free of the tension of deciding over and over again on

the same subject.
When you set clearly the principles you believe in - and
act in accord – step by step you gain the confidence of
those who know you closely.
Over time, your friends will know exactly what they should
or should not offer you because they know the behavior
you have set for yourself.
Establish as soon as possible the dividing line which you
will not transpose. Thus, when you are under stress,
feeling alone or in moments of discouragement, you will
still be safe.
Go to places where it is easier to live up to your ideals.
Seek the company of people who have high standards.
Try to spread your influence more than you are influenced.
Refrain of all that may awaken lower instincts or that may
reduce your level consciousness.
Truly free are those who decide for themselves how to
preserve their own freedom.
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Tome Decisões

Q

uem aprende cedo a tomar decisões na vida, fica
livre da tensão de ter que decidir vez após vez

sobre um mesmo assunto.
Quando você deixa claro os princípios nos quais acredita
- e procura agir de acordo - aos poucos vai conquistando
a confiança dos que te conhecem mais de perto.
Com o passar do tempo, seus amigos sabem exatamente
o que devem ou não lhe oferecer, pois conhecem os
limites de conduta que você já estabeleceu para si.
Estabeleça o quanto antes a linha divisória da qual você
não passará. Assim, quando estiver sob tensão, sentindose só ou em momentos de desânimo, sua segurança
estará a salvo.
Freqüente locais que lhe facilitem viver de acordo com
seus ideais. Procure a companhia de pessoas que vivam
padrões elevados aos seus. Busque influenciar mais do
que ser influenciado.
Abstenha-se de tudo que desperte instintos inferiores ou
que possa diminuir seu grau de consciência.
Verdadeiramente livre é quem decide por conta própria
como irá preservar a própria liberdade.
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7. Learn to Forgive

F

orgiveness is a divine gift. It is the spark of
understanding that insists on burning in the human

heart.
Predispose to forgive is recognize that your fellows may
commit mistakes - and deserve a second chance. Who
has never been misunderstood, even when full of good
intentions?
Next time you feel offended, try to be more tolerant. If
you're willing to go the extra mile, you may give back good
for evil, and pray for those who hurt you. You will be
protected against the poison of resentment.
Take into account that the offender may simply ignore the
extent of his injuries. By doing so, you will also qualify to
deserve forgiveness.
When some achieve a high degree of love, it may be
enough to neutralize the hatred of millions.
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Aprenda a Perdoar

O

perdão é um dom divino. É a centelha da
compreensão que insiste em arder no coração

humano.
Predispor-se a perdoar é reconhecer que o outro também
se equivoca - e merece uma segunda chance. Quem
nunca foi mal-interpretado, estando repleto de boas
intenções?
Da próxima vez que se sentir ofendido, experimente ser
mais tolerante. Se estiver disposto a andar a segunda
milha, poderá retribuir o mal com o bem, e fazer uma
oração por quem te magoou. Você ficará protegido contra
o veneno do rancor.
Leve em conta que muitas vezes o ofensor ignora a
extensão das próprias ofensas. Agindo assim, você
mesmo se qualificará para merecer o perdão.
Um alto grau de amor obtido por alguns pode neutralizar o
ódio de milhões.

141

8. Be Happy

B

eing free to choose is an inherent gift to life itself and one of the greatest privileges to which a human

being can aspire.
Trusting God enough to submit your own free agency to
His will set you increasingly free.
According to recent studies, being of good cheer may add
from 7 to 10 years to your lifetime. That is because happy
people increase their immunity and are more likely to face
challenges without being affected by them.
Being happy is a matter of choice. It is a feeling that your
actions and achievements meet your own expectations
and harmonize with your core principles.
Happy people tend to be more attentive to their
relationships, their financial health, and physical, mental
and spiritual life. You may be happier by taking very
simple steps...
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Leave behind any feeling of guilt. What you did is already
done. What you left undone... is undone. What has no
medicine, is remedied. Bubble with a friend in confidence.
Smile more. Your brain will interpret the message that you
are well, and react accordingly. Watch funny videos, tell a
good joke... Enjoy!
Find reasons to be thankful. Nobody has stopped the rain
by complaining. Get on your raincoat, take an umbrella,
and sing in the rain. By the way ...
When did you last take a shower in the rain?
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Seja Feliz

S

egundo estudos recentes, estar de bem consigo
mesmo pode aumentar de 7 a 10 anos sua

expectativa de vida. Isso acontece porque a pessoa feliz
aumenta sua imunidade, podendo enfrentar maiores
desafios sem ser afetada por eles.
Ser feliz é uma questão de escolha. É sentir que suas
ações e realizações atendem às suas próprias
expectativas e harmonizam-se com seus princípios
morais.
Quem é feliz tende a estar mais atento aos seus
relacionamentos, sua saúde financeira, física, mental e
espiritual. Você pode ser mais feliz tomando medidas
muito simples...
Deixe de se culpar. O que você fez, está feito. O que
deixou de fazer... já era. O que não tem remédio,
remediado está. Desabafe com um amigo de confiança.
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Sorria mais. Seu cérebro irá interpretar a mensagem de
que você está bem, e reagirá de acordo. Assista a vídeos
engraçados, conte uma boa piada... Divirta-se!
Procure motivos para agradecer. Nunca alguém
conseguiu fazer a chuva parar simplesmente por
reclamar. Vista sua capa, pegue um guarda-chuvas, mas
não deixe a peteca cair. A propósito...
Há quanto tempo você não toma aquele banho de chuva?
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9. Warn Your Friends

W

arning is one of the simplest ways to serve.
Experienced eyes see traps of which the young

cannot even suspect.
In some cases, the warned person prefers to ignore the
danger. The easiest way to touch someone else is by
letting people know - and feel - that you care about them.
Secondly, it is leading by example.
Enjoy the opportunity to show small gestures of love and
friendship, and your potential to do good will be multiplied.
Whenever you notice the need to prevent someone, take
courage and take action. Even without understanding the
reasons for your concern, the person will soon recognize
the nobleness of his gesture. Remember that a perfect
love extinguishes all fear. A real friend always warns.
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Previna os Amigos

P

revenir é uma das formas mais simples de servir.
Olhos experientes costumam enxergar armadilhas

das quais os mais jovens nem sequer desconfiam.
Em alguns casos, a pessoa prevenida prefere continuar o
ignorar o perigo. O modo mais fácil de tocá-la pela voz de
advertência é fazê-la saber - e sentir - que você se
importa com ela de verdade. Em segundo lugar, vem seu
exemplo.
Aproveite as oportunidades de demonstrar pequenos
gestos de amor e amizade, e seu potencial de fazer o
bem se multiplicará.
Ao perceber a necessidade de prevenir alguém, tome
coragem e entre em ação. Mesmo não compreendendo o
motivo das suas ações, a pessoa reconhecerá no futuro a
nobreza do seu gesto. Lembre-se de que o perfeito amor
extingue todo o medo. E quem avisa, amigo é.
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10. Slow Down

H

ave you ever wondered why the most powerful
vehicles have also the best braking system? It is

because power is nothing without control.
Considering that 20% of efforts produces 80% of the
results, and vice versa, living simply by instinct, without
reflection, is a wasting of the wealth and diversity inherent
to our human experience. To better see the forest you
must walk outside it. Every minute spent sharpening the
ax makes life easiear for a lumberjack.
If you want to do more with less, slow down. Amidst the
rush of life, with so many appointments to meet, notice
there is greatness in small gestures.
Enjoy every moment, be it a queue in the bank or a cold
shower. Breath deeply. Retribute the smile of your elders,
or praise the handwriting of the clerk you have just met.
Make children feel comfortable around you.
Say a silent prayer for the welfare of someone. Listen to
birds singing in a sunny morning. Watch a dew drop
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coming down on a green leaf. Contemplate the moon on a
starry sky. Finding the right direction is more important
than the speed, Before you can notice it, happiness will
cross your way – or become the path itself.
How tasteful it is to keep waking...
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Desacelere

J

á se perguntou por que os veículos mais possantes
têm o melhor sistema de frenagem. É porque a

potência não é nada sem controle.
Considerando-se que 20% do esforço produz 80% dos
resultados, e vice-versa, viver por puro instinto, sem
refletir, é desperdiçar a riqueza e diversidade inerentes à
experiência humana. Para se enxergar melhor a floresta é
preciso estar fora dela. Cada minuto amolando o
machado facilita a vida do lenhador.
Se quiser fazer mais com menos, desacelere. Perceba
em meio à correria da vida, com tantos compromissos a
cumprir, que existe grandiosidade nos pequenos gestos.
Aproveite cada momento, seja na fila do banco ou sob
uma ducha fria. Respire fundo. Retribua o sorriso de uma
pessoa idosa, ou elogie a caligrafia da balconista que
acabou de te atender. Deixe as crianças à vontade ao seu
redor.
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Faça uma prece silenciosa pelo bem-estar de alguém.
Ouça o cantar dos passarinhos numa manhã de sol.
Admire uma gota de orvalho a escorrer numa folha bem
verdinha. Admire a luz da lua quando o céu estiver
estrelado. Mais importante que a velocidade, é encontrar
a direção.
Quando você menos espera, a felicidade cruza o seu
caminho – ou se torna o próprio caminho.
Gostoso mesmo é caminhar...

151

11. Build Bridges

L

ife is the performance of functions. Being they
intellectual, physical or spiritual, wherever there is a

potential to be developed, there will be a form of life
seeking expression.
It is necessary that resources are available to people so
that these, exercising their freedom of choice, may
develop their full potential.
How can a musician achieve mastery, without access to a
musical instrument? Or how can someone with an
enormous potential for medicine exercise it without
attending college?
Always aware of our needs, it is usually through the aid of
other people that God cares for each of His children. He is
an expert builder of bridges, bringing people and
resources together.
You can do the same, through simple acts of service.
Encourage someone to return to school. Sponsor a
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technical course for a young person. Share information
about employment. Transfer the information.
By opening the door of opportunity to someone, you will
have much joy with them on the other side.
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Construa Pontes

A

vida é o desempenho das funções. Sejam
intelectuais, físicas ou espirituais, onde houver

potencial a ser desenvolvido, haverá uma forma de vida
buscando expressão.
É preciso que os recursos estejam à disposição das
pessoas, a fim de que essas, exercendo sua liberdade de
escolha, possam desenvolver seu pleno potencial.
Como pode um músico atingir a maestria, caso nunca
tenha contato com um instrumento musical? Ou alguém
com um enorme potencial para a medicina exercê-la sem
frequentar a universidade?
Sempre ciente de nossas necessidades, é geralmente
através do auxílio de outras pessoas que o próprio Deus
cuida de cada um de Seus filhos. Ele é um exímio
construtor de pontes, aproximando pessoas e recursos.
Você pode fazer o mesmo, através de atos simples de
serviço. Incentive alguém a retomar os estudos. Financie
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um curso profissionalizante para um jovem interessado.
Divulgue uma vaga de emprego. Repasse a informação.
Ao abrir a porta da oportunidade para alguém, você terá
muitas alegrias com ela do lado de lá.
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12. Keep the Flame Burning

I

have always admired the emergency procedures.
Well-trained paramedics clear the airways and check

the blood pressure in an impressive speed. By ensuring
the blood and respiratory flow they reach their main goal:
strengthen the patient to the point of keeping him alive.
The same happens with us, when we identify someone
who needs our incentive to keep on defending a cause, to
complete a project or simply ... to move forward in life.
I felt it very closely when - due to work restraints – I had to
be absent from church activities for about three months. A
group of friends used to visit me on Sunday night, and
during those special moments we expressed our feelings
about Jesus Christ.
They used to tell me how the church meetings had been,
and we partook of the sacrament together. Their
demonstration of genuine interest helped me to continue,
keeping the flame of faith alive.
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The way you serve people shows how you feel about
them. And nobody cares about how much you know,
unless they know how much you care.
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Mantenha a Chama Acesa

S

empre admirei os procedimentos de emergência.
Paramédicos bem treinados desobstruem as vias

respiratórias e conferem a pressão arterial numa rapidez
impressionante. Mantendo o fluxo sanguíneo e
respiratório, atingem seu objetivo principal: fortalecer o
paciente a ponto de mantê-lo vivo.
O mesmo se dá conosco, ao identificarmos alguém que
precisa ‘daquela força’ para continuar defendendo uma
causa que abraçou, concluir um projeto que iniciou ou
simplesmente... seguir em frente.
Senti isso bem de perto quando – devido ao trabalho –
tive que me ausentar das atividades na Igreja por cerca
de três meses. Um grupo de amigos costumava me visitar
no domingo à noite e, naqueles momentos tão especiais,
expressávamos nossos sentimentos sobre Jesus Cristo.
Eles me contavam como haviam sido as reuniões na
igreja, e partilhávamos do sacramento. Sua demonstração
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de interesse sincero me ajudou a prosseguir, mantendo
acesa a chama da fé.
A forma como você serve as pessoas demonstra o que
você sente por elas. E ninguém se importa com o quanto
você sabe, a menos que saiba o quanto você se importa.
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4. Exercícios de Fixação
Mantenha Seu Inglês em Forma
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Progress Test 1
1. Correct the mistakes
Example:
Martha is a teacher. / Martha is a teacher.
1. Do you want dance?
2. You brother is very nice.
3. My wife no have a good job.
4. We have the lunch at 12.00
5. On Sundays we go in church.
6. His father works is an engineer.
7. My sister watch TV in the morning.
8. Taxis in Rio de Janeiro are yellows.
9. São Caetano is a city very beautiful.
10. My childrens get up at 6.00 everyday.
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2. Put the words in the correct order.
Example:
my is friend best Thiago. / Thiago is my best friend.
1. Is what time it?
2. Married are you?
3. You where do live?
4. Do work you everyday?
5. Your birthday when is?
6. What last is your name?
7. Is who best friend your?
8. Favorite what’s your color?
9. Do you to drive know how?
10. What’s your number phone?
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3. Check the correct sentence.
Example:
Where do you from?
Where are you from?
Whre do you are from?
1A

Why do you study English?

1B

Why are you study English?

1C

Why are you doing study English?

2A

What do you do?

2B

What does you do?

2C

What do you are doing?

3A

How old are you?

3B

How many years are you?

3C

How many years do you have?

4A

What today is day?

4B

What day is today?

4C

What’s day today is?

5A

What’s your name last?
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5B

What’s your last name?

5C

Your last name what is it?

6A

What’s your address?

6B

Your address what are?

6C

What are your address?

7A

Where was you born?

7B

Where were you born?

7C

Were where you born?

8A

Do you has children?

8B

Do you have children?

8C

Do you have childrens?

9A

Do you has a nickname?

9B

Do you have a nickname?

9C

Does you have a nickname?

10A

What time do you get up?

10B

What time are you get up?

10C

What time are you doing get up?

166

Progress Test 2
1. Ask questions using the words in parentheses.
Example:
What do you do? (you/do) I’m a hairdresser.
1. _________________________________________
(you / sleep) I usually sleep at 11PM.
2. _________________________________________
(you spell / last name) I’ts R-O-G-A-C-I-A-N-O.
3. _________________________________________
(go / last night) I went to church.
4. _________________________________________
( you / studying) I’m studying languages.
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5. _________________________________________
(work / morning) No, I work at night.
6. _________________________________________
(usually / have lunch) At noon.
7. _________________________________________
(how much / bus ticket to Rio) It’s about $15.
8. _________________________________________
(when / church) Every Sunday morning.
9. _________________________________________
(how old / brother) He is 19 years old.
10. _________________________________________
(like doing / free time) I like playing chess.
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2. Fill in the blanks with a preposition
about, after, at, by, for, in, on, through, to, with
Example:
They live in a large house.
1. Marcelo lives _____ Curitiba.
2. He lives _____ his wife and their two children.
3. He is a safety technician.
4. He studied _____ Senai and graduated _____
2004.
5. His wife is a teacher. She studied _____ Manoel
Marinho Institute.
6. They lived _____ Volta Redonda some years ago.
7. Nowadays he words _____ Monday _____ Friday.
8. She works _____ every afternoon, from 1 _____ 5.
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9. He goes to work on foot, and she goes _____ car.
10. He studies English _____ Tuesday and Thursday, _____ 7pm.
11. She studies Italian _____ home. She practices her
Italian _____ the Internet.
12. _____ their free time, they are volunteers _____ an
Elementary School. They read stories _____
young children.
13. _____ the weekends, they visit their friends or their
parents.
14. Sometimes they stay home and listen _____ music.
15. They always go to church _____ Sunday morning.
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5. Milha Extra
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Thoughts
1. Play with your children while they still have time.
2. Talk about your dreams. Write down your goals.
Learn the difference.
3. Eat slowly. Eat more fruits and vegetables. Be
thankful for your meals.
4. Speak clearly. Speak slowly. Say good things about
people.
5. Understand the teenagers. If you succeed, tell me
how.
6. Try to know your parents. They won’t last forever.
7. Be patient with your children. Be patient with your
elders. If it doesn’t work, be patient.
8. Make friends everyday. Start at the reflection you
see at the mirror.
9. Open your window in the morning. Open your mind
to new ideas. Open your heart.
10. Be yourself everywhere. You own the copyright.
11. Always tell the truth. It’s a priceless gift.
12. Think about the whole universe. Pay your bills on
time.
13. Do the first things first. Then, the next ones!
14. Live on your own for some time. (Learn how to
cook first.)

173

15. Turn your work into a cause. The consequences
will be great.
16. Buy in cash. Buy only what you need. Certain
things are priceless.
17. Study hard. Train your mind and hands. Time will
tell you why.
18. Watch the sunrise. Watch the sunset. Do
something in between.
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Pensamentos
1. Brinque com seus filhos enquanto eles ainda têm
tempo.
2. Converse sobre seus sonhos. Anote suas metas.
Aprenda a diferenciá-los.
3. Coma devagar. Coma mais frutas e vegetais.
Agradeça por suas refeições.
4. Fale claramente. Fale devagar. Fale bem dos
outros.
5. Compreenda os adolescentes. Se conseguir, me
conte como.
6. Procure conhecer seus pais. Eles não vão durar
pra sempre.
7. Seja paciente com seus filhos. Seja paciente com
os mais velhos. Se não funcionar... Paciência.
8. Faça amigos todos os dias. Comece dando uma
boa olhada no espelho.
9. Abra suas janelas pela manhã. Abra sua mente a
novas idéias. Abra seu coração.
10. Seja você mesmo (a). Você possui os direitos
autorais.
11. Sempre diga a verdade. Ela é um tesouro precioso.
12. Pense sobre todo o universo. Pague suas contas
em dia.
13. Faça primeiro as primeiras coisas. Então, as
próximas!
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14. More sozinho (a) por algum tempo. (Aprenda a
cozinhar primeiro.)
15. Faça do seu trabalho uma causa. As
consequências serão ótimas.
16. Compre à vista. Compre somente o necessário.
Certas coisas não têm preço.
17. Estude bastante. Treine sua mente e suas mãos. O
tempo lhe dirá porquê.
18. Assista ao nascer-do-sol. Assista ao nascer do sol.
Faça algo no intervalo.
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