
 
 

COMPARANDO COISAS EM INGLÊS 

Palavras Iguais em Inglês 

 

Atividade 01 
Faça o Download do áudio que foi disponibilizado no Blog.  
Escute o áudio várias vezes ao dia e preste atenção na pronúncia das palavras. Você pode ouvir 
quantas vezes quiser, quanto mais, melhor. 
 

Atividade 02 
Leia as frases em PORTUGUÊS e preste atenção no que elas significam em INGLÊS.  
 

Fan 

I am a big fan of old cars 
Eu sou um grande fã de carros antigos. 

We had to buy a fan because it's hot inside the house 
Nós tivemos que comprar um ventilador porque está quente dentro de casa. 
 
Can 

There are many garbage cans around the school. 
Existem muitas latas de lixo pela escola. 

Everybody can speak English. 
Todo mundo pode falar inglês. 

 
Light 

I turn the light on every night because she's afraid of the dark. 
Eu acendo a luz toda noite porque ela tem medo do escuro. 

Cooking light recipes is easy, you just have to try it. 
Cozinhar receitas leves é fácil, você só tem que tentar. 

 
Left 

When you get to the end of the street, turn left and go on. 
Quando você chegar no final da rua, vire a esquerda e continue. 

I left my keys at the office yesterday. 

Eu deixei minhas chaves no escritório ontem. 
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Fly 

My sister loves watching the butterflies flying over the flowers. 
Minha irmã adora ver as borboletas voando em sobre as flores. 
I hate insects and a fly just came into the house. 
Eu odeio insetos e uma mosca acabou de entrar em casa.  
 
Ball 

Children like to play with balls. 

Crianças gostam de brincar com bolas. 

Every year at university they have a Graduation Ball. 
Todo ano na universidade eles tem um baile de formatura. 
 
Bat 
Tom needs a bat to play baseball. 
Tom precisa de um bastão para jogar baseball 
Bats live in caves. 

Morcegos vivem em cavernas. 

 
Close 
You always have to check if you close the door before you leave. 

Você sempre precisa checar se você fecha a porta antes de sair. 

The school is close to the police station. 

A escola é perto da delegacia de polícia. 

 
Fair 

Never judge a book by its cover. It's not fair. 

Nunca julgue um livro pela capa. Não é justo. 

I love going to art and craft fairs. 

Eu amo ir a feiras de artes e artesanatos. 

 

Pupil 
Cats have very large pupils. 
Gatos tem pupilas muito grandes. 
All the pupils are quiet when the teacher comes. 

Todos os alunos ficam quietos quando a professora vem. 
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ATIVIDADE 03 
Leia as frases em Inglês FALANDO EM VOZ ALTA e se esforçando para pronunciar corretamente, ou 
seja, igual ao áudio. 
 
Dica: Sempre que falar em Inglês preste atenção ao significado (em português) do que você está 
falando. No começo você NÃO vai se sentir confortável falando em Inglês, mas é assim mesmo, 
tente imitar igualzinho está no áudio. 
 
Fan 

I am a big fan of old cars. 
Eu sou um grande fã de carros antigos. 

We had to buy a fan because it's hot inside the house. 
Nós tivemos que comprar um ventilador porque está quente dentro de casa. 
 

Can 

There are many garbage cans around the school. 
Existem muitas latas de lixo pela escola. 

Everybody can speak English. 
Todo mundo pode falar inglês. 

 

Light 

I turn the light on every night because she's afraid of the dark. 
Eu acendo a luz toda noite porque ela tem medo do escuro. 

Cooking light recipes is easy, you just have to try it. 
Cozinhar receitas leves é fácil, você só tem que tentar. 
 
Left 

When you get to the end of the street, turn left and go on. 
Quando você chegar no final da rua, vire a esquerda e continue. 

I left my keys at the office yesterday. 

Eu deixei minhas chaves no escritório ontem. 

 

Fly 

My sister loves watching the butterflies flying over the flowers. 
Minha irmã adora ver as borboletas voando em sobre as flores. 
I hate insects and a fly just came into the house. 
Eu odeio insetos e uma mosca acabou de entrar em casa.  
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Ball 

Children like to play with balls. 

Crianças gostam de brincar com bolas. 

Every year at university they have a Graduation Ball. 
Todo ano na universidade eles tem um baile de formatura. 
 
Bat 
Tom needs a bat to play baseball. 
Tom precisa de um bastão para jogar baseball. 
Bats live in caves. 

Morcegos vivem em cavernas. 

 
Close 
You always have to check if you close the door before you leave. 

Você sempre precisa checar se você fecha a porta antes de sair. 

The school is close to the police station. 

A escola é perto da delegacia de polícia. 

 
Fair 

Never judge a book by its cover. It's not fair. 

Nunca julgue um livro pela capa. Não é justo. 

I love going to art and craft fairs. 

Eu amo ir a feiras de artes e artesanatos. 

 
Pupil 
Cats have very large pupils. 
Gatos tem pupilas muito grandes. 
All the pupils are quiet when the teacher comes. 

Todos os alunos ficam quietos quando a professora vem. 

 
 

ATIVIDADE 04 
Leia o texto em português e traduza para o Inglês (escrevendo). Tente fazer tudo o que se lembrar 
usando  apenas sua memória. Quando terminar, olhe no texto do exercício acima para confirmar o 
que você já aprendeu e o que errou. 
 
Dica: Você pode imprimir esse conteúdo, mas vamos colaborar com o meio ambiente, não é 
mesmo? Faça este exercício em um caderno ou em um arquivo de Word para que você possa 
reescrever quantas vezes precisar. 
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Eu sou um grande fã de carros antigos. 
_________________________________________________________________________________ 
Nós tivemos que comprar um ventilador porque está quente dentro de casa. 
_________________________________________________________________________________ 
Existem muitas latas de lixo pela escola. 

_________________________________________________________________________________ 
Todo mundo pode falar inglês. 

_________________________________________________________________________________ 
Eu acendo a luz toda noite porque ela tem medo do escuro. 

_________________________________________________________________________________ 
Cozinhar receitas leves é fácil, você só tem que tentar. 

_________________________________________________________________________________ 
Quando você chegar no final da rua, vire a esquerda e continue. 
_________________________________________________________________________________ 
Eu deixei minhas chaves no escritório ontem. 

_________________________________________________________________________________ 
Minha irmã adora ver as borboletas voando em sobre as flores. 
_________________________________________________________________________________ 
Eu odeio insetos e uma mosca acabou de entrar em casa.  
_________________________________________________________________________________ 
Crianças gostam de brincar com bolas. 

_________________________________________________________________________________ 
Todo ano na universidade eles tem um baile de formatura. 
_________________________________________________________________________________ 
Tom precisa de um bastão para jogar baseball. 

_________________________________________________________________________________ 
Morcegos vivem em cavernas. 

_________________________________________________________________________________ 
Você sempre precisa checar se você fecha a porta antes de sair. 

_________________________________________________________________________________ 
A escola é perto da delegacia de polícia. 
_________________________________________________________________________________ 
Nunca julgue um livro pela capa. Não é justo. 

_________________________________________________________________________________ 
Eu amo ir a feiras de artes e artesanatos. 

_________________________________________________________________________________ 
Gatos tem pupilas muito grandes. 
_________________________________________________________________________________ 
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Todos os alunos ficam quietos quando a professora vem. 

_________________________________________________________________________________ 
 
Faça esta atividade até conseguir ler em português e traduzir para o Inglês sem precisar conferir, ou 
seja, até conseguir traduzir tudo sem precisar de ajuda. 
No 1º, 2º ou 3º dia de treino é possível que você não consiga traduzir tudo pois ainda teve pouco 
contato com as frases. 
 
 
PERSISTA! 
Estude este conteúdo durante 7 dias fazendo todas as atividades. Você deve fazer essas 4 
atividades TODOS os dias por 7 dias, para fixar tudo o que aprendeu. 
Escutar o áudio várias vezes ao dia é fundamental para treinar seu ouvido, por isso, inclua ele na 
sua rotina. 
Bons estudos! 
Sara Liliam 


