inglês em 4 passos

Ivo Gabriel L.R.

Dedicatória
Dedico esse livro a minha
maravilhosa esposa
Gabriela Ramos, meus
mentores Alessandra
Bittencourt e Paul Finnigan,
aos meus amados amigos
Rosane Joseph e Darren
Joseph, Nickel Gauss, Renie
Maclay e Andrew Kaye.
A língua inglesa me trouxe
vocês, unindo o Brasil, Africa
do Sul, Inglaterra e Estados
Unidos.
Vocês são a confirmação de
que todo o meu esforço
valeu a pena, pois essa
língua foi a ponte ao destino
que hoje eu vivo e os bons
frutos que colho.
Thank you, from the bottom
of my heart.
Ivo G L Rodrigues

1

Sobre o autor

Ivo Gabriel
Professor de inglês há 10
anos, nascido e criado em
Cabo Frio.
Sempre foi apaixonado por
ensinar. Ver as pessoas
progredindo sempre foi sua
maior satisfação.
Ao perceber que poderia
ajudar várias pessoas a
alcançarem seus objetivos
pelo ensino da língua
inglesa, dedicou-se ao seu
projeto que recebe o nome
de Dox Conversation
Course, uma escola imersiva
que recebe nativos do
idioma na cidade de Cabo
Frio- Rj.

2

INGLÊS EM 4 PASSOS
ÍNDICE

S.M.A.R.T. - Estruturando um objetivo.........................................4
Entendendo os 4 passos...............................................................10
Passo 1 - Introduce yourself.........................................................14
Exercícios 1........................................................................................25
Passo 2 - Habits and routines.......................................................28
Exercícios 2........................................................................................41
Passo 3 - Tense conversion ..........................................................44
Exercícios 3........................................................................................51
Passo 4 - Giving opinions...............................................................53
Exercícios 4........................................................................................60
Considerações finais.......................................................................61

3

S.M.A.R.T
ESTRUTURANDO
UM
OBJETIVO
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S.M.A.R.T
Anote aí:
"Todo objetivo sem um plano de ação é apenas um sonho."
Você já deve ter ouvido isso em algum lugar nesse vasto
mundo da internet. Por mais clichê que possa soar, é
verdade, todo objetivo sem um plano de ação é apenas um
desejo, uma vontade. Lembre-se de quantas vezes você
deixou a academia para o dia seguinte, a semana terminou e
você não foi. Creio que nesse mesmo exemplo cabem
faculdade, cursos, viagens, uma conversa com algum amigo
distante, dentre outras coisas que ficam para "uma próxima
oportunidade".
Bem, é de conhecimento geral que na vida as coisas são
finitas, logo, se o presente não for bem aproveitado, é
possível que você nunca conquiste nada, afinal, as ações
necessárias que você deveria tomar, você não tomou.
Aproveite agora, dê uma pausa na leitura e ligue para aquele
seu amigo ou amiga, pai ou mãe e marque aquele café
saudosista para amanhã mesmo ou em até no máximo 2
dias (dica, não coloque uma data muito longe, é capaz desse
café não acontecer).
O que quero dizer, tentando não ser muito prolixo, é que
você deve levantar seu traseiro da cadeira e começar a
planejar os seus objetivos. Por isso, estou aqui para te
apresentar o S.M.A.R.T.
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A palavra smart (que significa inteligente) é muito conhecida
pois faz parte do vocabulário popular: Smartphone e
smart tv são alguns exemplos.
Ao estruturar um objetivo, seja de curto ou long prazo, devese fazer de uma forma inteligente e bem estruturada.
Talvez você tenha o seu próprio modo de planejamento, mas
deixo aqui o método S.M.A.R.T. como uma alternativa.
Veja o significado das siglas:
Específico

S - SPECIFIC
M - MEaSURABLE
A - ATTAINABLE
R - RELEVANT
T - TIME BOUND

Mensurável
Alcançável
Relevante
Prazo
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S - SPECIFIC
Metas específicas têm uma chance significativamente maior
de serem alcançadas. Para tornar uma meta específica, as
cinco perguntas "W" devem ser consideradas:
Who: Who is involved in this goal?
Quem está envolvido nesse objetivo?
What: What do I want to accomplish?
O que quero alcançar?
Where: Where is this goal to be achieved?
Onde esse objetivo será alcançado?
When: When do I want to achieve this goal?
Quando eu quero atingir esse objetivo?
Why: Why do I want to achieve this goal?
Por que quero alcançar esse objetivo?
Uma meta mais generalizada seria "eu quero aprender inglês", já
uma meta mais específica seria "eu quero aprender inglês através
da metodologia X praticando 3 horas por dia, em 18 meses para
atingir o nível C1, dessa forma, serei capaz de falar sobre qualquer
assunto independente do nível de complexidade."
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M - MEaSURABLE
Uma meta S.M.A.R.T. deve ter critérios para medir o progresso.
Se não houver critérios, você não poderá determinar seu
progresso. Para tornar uma meta mensurável, faça as seguintes
perguntas:
1 - Quanto?
2 - Como sei que cheguei lá?
3 - Qual é o meu indicador de progresso?
Continuando o exemplo anterior:
"Eu quero aprender inglês através da metodologia X praticando 3
horas por dia, em 18 meses para atingir o nível C1, dessa forma,
serei capaz de falar sobre qualquer assunto independente do nível
de complexidade. Todo dia irei me certificar de memorizar 10
palavras em contexto, ampliando meu vocabulário."

A - ATTAINABLE

Uma meta S.M.A.R.T. deve ser alcançável e atingível. Isso ajudará
você a descobrir maneiras de realizar esse objetivo e trabalhar
para alcançá-lo. A atingibilidade do objetivo deve ser ampliada para
fazer você se sentir desafiado, mas definido o suficiente para que
você possa realmente alcançá-lo. Pergunte a si mesmo:
1 - Eu tenho os recursos e capacidades para atingir a meta? Se não,
o que falta em mim?
2 - Outros já fizeram isso com sucesso antes? Quais ações
tomaram?
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R - RELEVANT
Um objetivo S.M.A.R.T. deve ser realista ou relevante, pois o
objetivo pode ser alcançado realisticamente, considerando os
recursos e o tempo disponíveis. Um objetivo SMART provavelmente
é realista se você acredita que pode ser alcançado. Pergunte a si
mesmo:
1 - Esse objetivo é relevante pra minha vida?
2 - É alcançável considerando os meus recursos e tempo?
3 - Estou empenhado em alcançar esse objetivo?

T - TIME BOUND
Uma meta S.M.A.R.T. deve ter um prazo, pois possui uma data de
início e término. Se o objetivo não for limitado pelo tempo, não
haverá senso de urgência e motivação para alcançá-lo. Pergunte a
si mesmo:
1 - Meu objetivo tem prazo?
2 - Quando terei alcançado meu objetivo?
Por exemplo:
"Eu quero aprender inglês através da metodologia X praticando 3
horas por dia, em 18 meses para atingir o nível C1, dessa forma,
serei capaz de falar sobre qualquer assunto independente do nível
de complexidade. Todo dia irei me certificar de memorizar 10
palavras em contexto, ampliando meu vocabulário. Darei inicio ao
meu processo de aprendizagem no dia 01/01/2020 e terminarei no
dia 01/06/2021.
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ENTENDENDO
OS 4 PASSOS
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4 - Giving opinions

3 - tense conversion

2 - Habits and routines

1 - Personal introduction
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Motivação
Nós, seres humanos, somos movidos por resultado. Imagine que
você comece a aprender violão, mas leva uma eternidade para
tocar uma música completa, caso isso aconteça, é bem capaz que
você perca a motivação e desista. Não é diferente com aprender
um novo idioma, pois sem um resultado, por mais simples que seja,
você desanima e desiste.
O objetivo dos 4 passos é te trazer uma sensação de satisfação,
pois ao aprendê-los, você será capaz de se comunicar com as
pessoas no contexto do dia-a-dia.
Quando se der conta de que está apto a manter uma conversa
simples, isso te dará mais ânimo para continuar a sua jornada
rumo à fluência, seja lá quantos passos você precise para chegar lá.

estrutura
Observe a conversa abaixo:
A: Fala Marcelo, beleza cara? Quanto tempo!
B: Meu irmão! Cadê você? Tá morando aonde agora?
A: Eu tô morando no Braga, me mudei pra lá já tem 6 meses. Como
tá a família? Já voltaram pro Brasil?
B: Não, eu voltei pra resolver umas documentações e vender o
meu carro. A família deve vir só pro ano novo.
A: Bora tomar um café, tá com tempo?
B: Opa, vamos.
Esse é um exemplo de uma conversa bem informal entre dois
amigos que não se viam há algum tempo.
Em poucas palavras processos variados acontecem ali, conjugação
de verbos, interjeições, coloquialismos, gírias e etc. Assim como o
Português tem essas características, o mesmo acontece com o
inglês, de forma diferente claro, mas acontece.
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Basicamente, uma conversa é feita de perguntas e respostas, as
mesmas podendo ser sobre informações pessoais, presente,
passado ou futuro. Ex.:
1 - O que você está fazendo?
2 - O que você fez ontem?
3 - O que você vai fazer amanhã?

passo 1
Focaremos em aprender a se apresentar, perguntar e responder
informações pessoais.

passo 2

Vamos aprender a falar sobre hábitos e rotinas, cobrindo as ações
mais comuns do cotidiano.

passo 3
Após ter aprendido os verbos mais comuns do uso diário, iremos
convertê-los para o passado e presente.

passo 4
Expressar opiniões é de extrema importância, no último passo
vamos focar em aprender os modos formais e informais.

let's

begin
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passo 1

introduce

yourself
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1 - Você verá agora a apresentação da Lana.
2 - Leia atentamente e use um dicionário ou
algum app tradutor se for necessário.
3 - Pegue papel e caneta para anotar
vocabulário novo ou use algum programa
de anotações, o que preferir.

15

Lana
Hi! My name’s Lana, I’m from
Manchester and I live in Bury.
I’m 24 years old and I
work as a secretary for an
international company.
I’m single and I live with my
cat in a small apartment.
I speak Spanish as a second
language. I’ve been learning
Spanish for 6 months now.
I have already been to Spain,
France and Brazil.
I love reading, so, I spend my
free time reading books and
listening to music.
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ENTENDENDO
A apresentação da Lana foi estruturada da seguinte forma:
Hi! My name’s Lana, I’m from
Manchester and I live in Bury.
I’m 24 years old

Informações pessoais

and I work as a secretary for an
international company.

profissão

I’m single and I live with my
cat in a small apartment.

Estado civil

I speak Spanish as a second
language. I’ve been learning
Spanish for 6 months now.

Habilidades

I have already been to Spain,
France and Brazil.

Experiências

I love reading, so, I spend my
free time reading books and
listening to music.

hobbies

As informações da sua apresentação podem variar de acordo com
o contexto de cada situação, o exemplo da Lana contempla os
aspectos gerais da vida de um adulto.
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DICAS

Leia as perguntas e respostas abaixo e aprenda a usá-las.
Memorize, repita quantas vezes for necessário.

Nome
Você já deve saber como perguntar "What is your name?" Em
inglês, assim como dizer "my name is", mas vamos aprender outras
formas de responder.
Question: What is your name?
Answer: My name is Nicholas!
Alternative 2: I'm Nicholas!
Alternative 3: Nick, for short.
Geralmente quando queremos que os outros se refiram a nós pelo
apelido ou abreviação, dizemos o apelido seguido de "for short".
Alternative 4: My name is Nicholas but you can call me Nick!
Aqui seguimos a mesma linha de raciocínio, porém usamos o "me
chamo XYZ, mas você pode me chamar de Z".
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idade
Falantes da língua portuguesa se confundem em relação a
estrutura de como é dita a idade em inglês, pois em Português
falamos "Eu tenho 27 anos de idade"enquanto em inglês é "Eu sou
27 anos velho", não faz sentido para lusofalantes, mas para um
nativo da língua inglesa faz.
Question: How old are you?
Answer: I'm 27 years old.
Alternative 2: I'm 27.
Forma curta.

19

Profissão
Em inglês para perguntar sobre a profissão de alguém fazemos da
seguinte forma:
Question: What do you do? ou What do you do for a living?
Answer: I'm a business person.
Não há distinção de gênero, ou seja, teacher, lawyer, engineer, doctor
e etc, servem para o masculino e feminino.
Caso você exerça uma função que não necessariamente seja
relacionada a sua formação ou carreira, você pode falar da seguinte
forma:
I work as a cashier at a local store.
O I work as a ... é equivalente ao nosso "trabalho como".
"Eu trabalho como caixa numa loja."
OBS: Usamos o artigo indefinido a ou an para falar da nossa
profissão. Ex.:
I'm an Engineer
I'm a doctor
I'm an artist
I'm a physiotherapist
O que vai determinar se você deve usar a ou an é o som da
primeira letra da próxima palavra.
Som de consoante: I'm a doctor. Som da letra D
Som de vogal: I'm an engineer. Som da letra E
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Estado civil
Caso seja relevante para o contexto, você pode falar se é solteiro,
noivo ou casado.
Question: Are you single, engaged or married?
Answer: I'm married.
OBS: Caso você esteja namorando, em inglês usamos o verbo to
date. Você pode dizer: I'm dating.

lugar de origem e residência
Algumas pessoas podem falar "eu sou de Nova Iorque", enquanto,
na verdade, elas podem ser de outro lugar mas residem lá.
Question: Where are you from?
Answer: I'm from Rio de Janeiro, Brazil.
Question: Where do you live?
Answer: I live in Cabo Frio.
Você pode falar onde nasceu e onde mora atualmente, ex.:
I'm from Rio de Janeiro, but I live in Cabo Frio now.
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habilidades
Você pode falar sobre as coisas que você consegue fazer como
falar outros idiomas, dançar, cantar e etc.
Question: What are you good at?
Answer: I'm good at dancing.
OBS: Há várias formas de perguntar sobre as habilidades de
alguém. Ex.:
Usando can
Can you dance? Yes, I can dance.
Can you sing? No, I can't sing.
Usando good at
What are you good at? - Pergunta generalizada, onde você deverá
descrever sobre em que você é bom.
Are you good at dancing? Yes, I'm good at dancing.
Are you good at singing? No, I'm good at singing.
Note que os verbos estão no modo "ing" e não no infinitivo quando
fazemos essa pergunta, logo, não é correto dizer I'm good at
dance.
Você também pode dizer os idiomas que sabe falar na sua
apresentação.
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Question: Do you speak English?
Answer: Yes, I speak English.
Question: Do you speak Italian?
Answer: No, I don't speak Italian.
OBS: Podemos dizer I speak English as a second language.
Isso agrega valor a sua apresentação, assim como mencionar o
tempo que você vem aprendendo inglês. Ex.:
Question: How long have you been learning English?
Answer: I have been learning English for 6 months.

Experiências
Geralmente, quando falamos de experiências, o foco é viagens,
principalmente quando estamos aprendendo um novo idioma.
Esse tópico sempre surge em uma conversa, em sala de aula ou
em reuniões.
Question: Have you ever been abroad?
Answer: Yes, I have already been to South Africa, Argentina and
England.
Caso você não tenha viajado para fora do país diga:
No, I've never been abroad.
OBS: I've é o mesmo que I have.
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hobbies
Falar das suas atividades favoritas é bem-vindo, pois isso aproxima
as pessoas. Talvez você descubra que outras pessoas gostem de
fazer as mesmas coisas que você.
Question: How do you spend your free time?
Answer: I spend my free time hanging out with my friends.
Ou você pode usar o bom e velho I like to:
I like to watch tv.
I like to read books.
I like to go fishing.
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exercise 1
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1 - Memorize as perguntas abaixo, responda e
pratique por repetição.
a) What is your name?
b) How old are you?
c) Where are you from?
d) Where do you live?
e) Are you single, engaged or married?
f) What languages do you speak?
g) How long have you been learning English?
h) What do you do for a living?
i) How do you spend your free time?
j) Have you ever been abroad?
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2 - Assim como a lana, apresente-se em
inglês. use as respostas do exercício
anterior para montar a sua apresentação.
Hi! My name is_________, I'm from __________ and I live in__________.
I'm______________ years old. I'm a/an ___________________(profession).
I'm______________(marital status/ optional). I speak English as a second
language, and I've been learning English for ____________.
I've already been to ____________________/I've never been abroad.

3 - Pratique a sua apresentação. Você pode
gravar a sua voz ou fazer um vídeo e A cada
tentativa ver o seu progresso.

27

passo 2

habits and

routines
28

1 - No texto a seguir, você conhecerá a
rotina e os hábitos do Steven.
2 - Leia atentamente e use um dicionário ou
algum app tradutor se for necessário.
3 - Pegue papel e caneta para anotar
vocabulário novo ou use algum programa
de anotações, o que preferir.
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steven
Hi, I’m Steven, I’m 15 years old, from
Perth, Australia. I have a pretty busy life,
I’d like to share a little of my habits and
routines with you.
Usually, I get up at 5:30 a.m. I run to the
kitchen to have breakfast, because I go
to school at 6:30. I’m a very athletic guy,
so, I don’t like to take the school bus. I
go to school by skate, because it’s my
favorite thing to do.
Lucas is my best friend, he lives 20
minutes from my house. I meet him at the
park, so we go together.
Lucas and I are very close friends. He is
like a brother to me.
After school, we go to Mr. Lau’s house.
He is our Kung Fu teacher.
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He teaches us three times a week: on Monday,
Wednesday and Friday. Mr. Lau doesn’t
speak English very well, but Lucas speaks
Mandarin and Cantonese fluently,
because his mother is Chinese.
The Kung Fu class takes approximately
two hours. I love Chinese food, so Lucas’
mother cooks traditional meals for us.
She’s a very nice person. I take piano
lessons twice a week; on Tuesday and
Thursday at 4:30 p.m. The piano is my
favorite musical instrument. I often go
to bed at 10 p.m. but I do my homework
before.
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ENTENDENDO
A rotina do Steven foi estruturada da seguinte froma:

introdução breve
Hi, I’m Steven, I’m 15 years old, from
Perth, Australia. I have a pretty busy life,
I’d like to share a little of my habits and
routines with you.

horas:
Usually, I get up at 5:30 a.m.

ações conjugadas no presente
I go to school by skate, because it’s my
favorite thing to do.

Conjugação de terceira pessoa no singular
Mr. Lau doesn’t speak English very well, but Lucas speaks
Mandarin and Cantonese fluently, because his mother is
Chinese.

dias da semana
He teaches us three times a week: on Monday,
Wednesday and Friday.
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how often...
Eu gosto muito de ensinar aos meus alunos o uso do "how often?"
como pergunta chave. Dela, se desenrola uma série de eventos do
idioma: Conjugação de verbos, falar a hora em que cada ação
ocorre, os dias da semana, preposições e etc. No passo 2 desse
livro você aprenderá tudo isso. Veja o exemplo a seguir:
Question: How often do you work?
Answer: I work from Monday to Saturday.
Ou seja, estamos falando de frequência. Daqui, outras perguntas
vão surgir. Ex:
Question: How often do you work and what time do you go and
leave?
Answer: I go to work at 8:00am and I leave at 5:00pm from
Monday to Friday. On Saturday I go at 9:00am and leave at 1:00pm.
Vamos focar em aprender o vocabulário do dia-a-dia utilizando
essa pergunta chave como ponto de partida.
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horas:
A forma como descrevemos a hora em inglês é dividida da
seguinte forma:

am:
Ante Meridiem (antes do meio-dia):
Inicia na meia-noite (0h) e termina às 11h59.

pm:
Post Meridiem (depois do meio-dia):
Inicia ao meio-dia (12h) e termina às 23h59.

midnight
0:00

midday

3:00 6:00

9:00

12:00

am

midnight
3:00

6:00

9:00

0:00

pm

Question: What time is it?
Answer: It's 10am
OBS: Em inglês para dizer a hora "em ponto", dizemos O'clock. Ex.:
It's 10 o'clock. - São 10 horas em ponto.
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Assim como na língua portuguesa, temos várias formas de falar as
horas. Ex:
São quinze para as quatro - It's a quarter to four.

3:45pm
A quarter = 15 minutos.

4:30pm
It's a half past four
A half = Metade, nesse caso é a metade de 60 minutos, ou seja, 30.
Past ao pé da letra significa "passado", nesse caso, passaram-se 30
minutos. Veja mais exemplos com o past:

5:05 five past five
2:10 ten past two
9:25 twenty-five past nine
35

ações conjugadas no presente
Sabemos que verbos são ações, aprender a conjugá-los é a chave
para adquirir um idioma de forma bem sucedida.
Question: Do you speak English?
Answer: Yes, I speak English.

OBS: Do é o verbo auxiliar usado para perguntar sobre ações no
presente, ele é usado com os pronomes:

I
You
They
We

do

Question: Do you they listen to music all day long?
Answer: Yes, they do.
Question: Do we know each other?
Answer: No, I don't think so.
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Para responder de forma curta, podemos usar Yes, I do ou No, I
don't
Question: Do you speak English?
Answer: Yes, I do.
Question: Do you work every day?
Answer: No, I don't.

Question: Do they live here?
Answer: Yes, they do.
OBS: Do também pode ser usado como verbo principal:

What do you do?

Auxiliar

Principal

Qual é a sua profissão?
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conjugação de terceira pessoa no singular
Terceira pessoa no singular são He (ele) She (ela) It (isso/coisas em
geral). O verbo auxiliar Do será convertido em Does para
perguntar:
Question: Does she speak English?
Answer: Yes, she speaks English.
Veja que a ação principal também sofre alteração ao
respondermos a pergunta. Speak se converte em Speaks.
Entretanto, isso não acontece quando a resposta é negativa:
She doesn't speak English.
O verbo speak continua em sua forma original sem adicionar o "s"
no final.
A mesma regra se aplica a perguntas. Ex.:
a) Does he live in Arraial?
b) Where does she go in the afternoon?
c) Does it make any sense to you?
OBS: Imagine que Does e o verbo principal se fundam para criar
um verbo alterado:
Does + Make = Makes
Does + Think = Thinks
Does + go= Goes
Como na pergunta ou numa resposta negativa essa fusão não
acontece, o verbo fica em seu estado normal.
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dias da semana
Monday - Segunda-feira
Tuesday - Terça-feira
Wednesday - Quarta-feira
Thursday - Quinta-feira
Friday - Sexta-feira
Saturday - Sábado
Sunday - Domingo
Veja o exemplo:
I work from Monday to Saturday.

de / a partir de

a/ até
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preposições

Veja os exemplos abaixo:
a) I learn English at DOX on Monday and Wednesday at 7:30pm in
Cabo Frio.
b) I don't work on Sunday.
c) I wake up at 6:00am every day.
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exercise 2
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1 - Memorize as perguntas abaixo, responda e
pratique por repetição.
1) What time do you get up?
2) What time do you go to work (if you work of course) ?
3) How often do you work?
4) Do you like reading books? How often do you read books?
5) What time do you usually have breakfast?
6) Do you like listening to music? What’s your favorite type?
How often do you listen to music?
7) How often do you play sports?
8) How often do you work out?
9) How often do you say “I love you” to your family?
10) How often do you practice English?
11) How often do you study math?
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2 - Fill in the blanks with the correct
prepositions:
a) I wake up ___ 7:00am.
b) I was born ___1982.
c) They don’t work ___ Sundays.
d) Her birthday is ___ June 2nd.
e) It is very hot___ Summer.
f) We have lunch___ midday.
g) My family and I are going to Canada ___ December.
h) Carla lives ___ Canada now.
i) I left my cellphone___ my desk.
j) You will find a phone cabin ___ the entrance.
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passo 3

tense

conversion
44

1 - No texto a seguir, você conhecerá o novo
trabalho da Luna.
2 - Leia atentamente e use um dicionário ou
algum app tradutor, se for necessário.
3 - Pegue papel e caneta para anotar
vocabulário novo ou use algum programa
de anotações, o que preferir.
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good luck on
your new job
Luna : Hi, Fred! I’m so happy to see you here. How is it going?
Fred: Hey Luna, It’s so nice to see you too. I came here to watch the
art exposition.
Luna: Cool! I work here, did you know that?
Fred: Really? That’s a surprise! I’ve been here many times before
and I’ve never seen you around.
Luna: Well, I started working here yesterday. That’s why.
Fred: How has it been so far?
Luna: So far so good. Can you help me with this survey? I have
already interviewed thirty people
and I just need one more.
Fred: Sure! Why not?
Luna: Have you ever been abroad?
Fred: Yes, I have already been to Brazil, Argentina, China and
England.
Luna: When did you go abroad for the first time?
Fred: I went to Brazil in 2005. It was an incredible experience.
Luna: Have you ever seen the Northern Lights?
Fred: I would love to, but I haven’t.
Luna: Have you ever driven in a left-drive country?
Fred: Yes, I have. In England. At first it was quite weird but
eventually I got used to it.
Luna: Thank you for cooperating. That’s all.
Fred: No problem, good luck on your new job!.
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ENTENDENDO
No dia-a-dia usamos diferentes tempos verbais, falamos sobre o
que fazemos, fizemos ou ainda vamos fazer.
Isso ocorre de forma tão natural que as vezes não percebemos,
exemplo:
A: Você fez o dever de casa?
B: Não, vou fazer mais tarde.
A: Você sempre deixa as coisas para o último minuto.
Familiar, não é?
Veremos a seguir como isso acontece na língua inglesa.

Tempo
Existem doze tempos verbais na língua inglesa, mas nesse livro
focaremos nos seis principais.

Presente simples:
I play soccer on Monday and Wednesday

Presente contínuo:
I'm playing soccer now.

Passado simples:

I played soccer last Monday.

Passado contínuo:
I was playing soccer.
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Futuro simples:
I will play soccer next Wednesday

Futuro contínuo:
I will be playing soccer next Monday.

objetivo
O objetivo do passo 3 é converter para o passado e futuro as ações
que você aprendeu a conjugar no presente.

Como fazer
Antes de mais nada, veja como usamos a estrutura do passado:

I saw Lucy yesterday.

past

present

future

What did you do yesterday?
O que você fez ontem?

I saw Lucy yesterday.
Eu vi a Lucy ontem.

Chamamos esse tempo verbal de Simple past (passado simples)
que é usado com um tempo específico no passado como:
Yesterday, two hours ago, last weekend, last Monday e etc.
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verbos
Ao criar uma frase no passado o verbo será conjugado de acordo,
como vimos anteriormente. Há dois tipos de verbos:

Regulares

Irregulares

Play

Played

See

Saw

Watch

Watched

Think

Thought

Study

Studied

Cut

Cut

Love

Played

Swim

Swam

Para converter verbos regulares acrescente ED ao final do verbo.
Para verbos terminados em Y antecedido por vogal basta
acrescentar ED, se for antecedido por consoante, substituímos o Y
por IED. Exemplo:
Play - Played
Study - Studied
Já verbos irregulares serão memorizados pela prática, não há uma
regra para eles. Consulte a página _____.
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DID
DID é o passado de DO:
Presente: Do you play soccer?
Passado: Did you play soccer yesterday?
OBS: Se a resposta for positiva, usamos a ação (verbo) em sua
forma passada:
I played
she saw
they bought
Se a resposta for negativa, usamos Didn't + verbo sem alteração:
I didn't play
She didn't see
They didn't buy

Evite esse erro
Brasileiros costumam errar ao perguntar usando o simple past da
seguinte forma:
Did you saw Maria last night?
Encontrou o erro?
Ao perguntar, o verbo principal permanece no seu estado original:
Did you see Maria last night?
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exercise 3
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1 - As perguntas abaixo são sobre seu presente e passado. Responda
e pratique até memorizar:
1) How often do you work?
2) Did you work yesterday?
3) Do you like to play soccer?
4) Did you play soccer last Saturday?
5) What are you doing now?
6) What were you doing one hour ago?
7) What time do you usually get up?
8) What time did you get up yesterday?
9) Are you at work now?
10) Were you at work two hours ago?
11) Do you travel every year?
12) Did you travel last year?
13) What do you usually eat?
14) What did you eat yesterday?
15) Do you watch TV every day?
16) Did you watch TV last night?
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passo 4

giving

opinions
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1 - Aprenda agora algumas expressões que
podemos usar para dar opiniões.
2 - Leia atentamente e use um dicionário ou
algum app tradutor, se for necessário.
3 - Pegue papel e caneta para anotar
vocabulário novo ou use algum programa
de anotações, o que preferir.
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I think...

Computers: I think Apple is overpriced, but I can't replace my
Macbook by any other computer. Their products are the best.
Food: Brazilian hot dogs are more tasty than the american version, I
just love all that sauce and the variety of ingredients in it.

Cars: Between Lamborghini and Ferrari, I pick the bull.
Clothing: I like to wear a mix of casual with formal.
Language: English, of course!
Game console: Ps4, 4 ever!
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ENTENDENDO
Todos nós temos uma opinião, seja sobre coisas simples como cor
ou comida até assuntos mais complexos como política e religião.
A forma como expressamos nossas opiniões determina a eficácia
da informação que é enviada de uma pessoa para outra, ainda que
por vezes, o assunto possa ficar mais "acalorado."
No quarto passo vamos abordar o jeito formal e informal de
expressar opiniões na língua inglesa.

Pedindo uma opinião:
Would you agree with me that … ?
What are your thoughts on that?
Don’t you think (that) … ?
What do you think/reckon?
Do you see what I’m getting at?
Do you know/see what I mean?
Do you agree with me?
Would you go along with that?

dando um opinião:
Well, I reckon (that) …
I (strongly) believe (that) …
I (honestly) think (that) …
I (really) feel (that) …
Personally speaking, I believe …
As for me, I reckon …
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As far as I’m concerned …
In my opinion …
In my view …
From my point of view …
The way I see it is (that) …
To my mind …

concordando:
I (totally) agree with you / that.
I couldn’t agree more.
I’d go along with that.
I feel the same.
You’re absolutely right.Absolutely / Definitely / Exactly.
No doubt about it.
That’s a good point. / I see your point.
I see where you’re coming from.

Discordando:
I’m afraid I disagree.
I don’t agree with you / that.
I’d be inclined to disagree.
That’s not the way I see it.
I don’t think so. / I don’t feel the same.

Concordando parcialmente:
I see your point but …
I kind of agree with you / that.
I agree with you to an extent, however, …
You make a good point, but …
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observe os exemplo abaixo e pratique os mini diálogos:
1)
A: What is your opinion about the new Avengers movie?
B: Well, I think they kinda lost track toward the end.
2)
A: Would you agree with me that Cabo Frio has the best
beaches?
B: I don't think so. Arraial has the best ones, in my opinion.
3)
A: Do you think the government will make good decisions?
B: The way I see it is that we need to voice our opinions, only then
the government will listen to us, the people.
4)
A: Do you believe aliens exist?
B: As far as I'm concerned area 51 hides it.

5)
A: I don't think they should have replaced the main actress, she
was perfect!
B: I see your point, but I think we should give new people a
chance.
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exercise 4
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1 - Pratique as perguntas abaixo:

1) What do you think about the current president?
2) Do think the economy will improve?
3) What is your opinion about gun control?
4) Which one is best in your opinion: Windows or Mac?
5) What are your thoughts on music nowadays?
6) Do you think Brazil is the best country in the world? Why?
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considerações
finais
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Você acaba de entender os quatro passos para dar inicio a sua
jornada rumo à fluência.
Se aplicar a estrutura deste livro, você certamente verá os seus
primeiros resultados. Tais resultados irão te motivar a continuar
caminhando.
Pratique os exercícios presentes aqui, repita e repita, até assimilar
cada detalhe.
Conte comigo, estou nas redes sociais com mais dicas de inglês,
clique para acessar:

conheça o nosso curso
clique aqui
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