
 
 

COMPARANDO COISAS EM INGLÊS 

O Inglês que as escolas não ensinam 
 

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.  
 
Lemme - Let me  

 

Lemme tell you something. 
Me deixa te contar uma coisa. 
 
Please lemme help you with those bags. 
Por favor me deixa te ajudar com essas sacolas. 
 
Lemme go, I'm late.  
Me deixe ir, eu estou atrasado.  
 
Don't lemme down. 
Não me desaponte. 
 
Lemme be your friend. 
Me deixa ser seu amigo. 
 
Gimme – Give me 
 
Gimme your phone number.  
Me dá seu telefone.  
 
Don't be shy and gimme a smile. 
Não seja tímido e me dê um sorriso. 
 
Gimme Peace! 
Me dá paz!  
 
You always gimme excuses to not do your job. 
Você sempre me dá desculpas para não fazer seu trabalho. 
 
Gimme a break!  
Me dá um tempo!  
 
Hafta = have got to 
 
I hafta go. 
Eu tenho que ir.   
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You hafta call him today. 
Você tem que ligar para ele hoje. 
 
I hafta talk to you.  
Eu tenho que falar com você. 
 
They will hafta buy another plane ticket. 
Eles vão ter que comprar outra passagem de avião. 
 
I hafta eat something.  
Eu tenho que comer algo.  
 
Dunno = Don't know 
 
I dunno what you’re talking about. 
Eu não sei do que você está falando.  
 
We dunno what's for homework. 
Nós não sabemos o que é a lição de casa. 
 
I dunno if she’s coming tonight. 
Eu não sei se ela vem esta noite. 
 
My parents dunno where we're going next vacation. 
Meus pais não sabem onde nós vamos nas próximas férias. 
 
I dunno how to cook. 
Eu não sei cozinhar.  
 

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. 
 
Lemme - Let me  

Lemme tell you something. 
Me deixa te contar uma coisa. 
 
Please lemme help you with those bags. 
Por favor me deixa te ajudar com essas sacolas. 
 
Lemme go, I'm late.  
Me deixe ir, eu estou atrasado.  
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Don't lemme down. 
Não me desaponte. 
 
Lemme be your friend. 
Me deixa ser seu amigo. 
 
Gimme – Give me 
Gimme your phone number.  
Me dá seu telefone.  
 
Don't be shy and gimme a smile. 
Não seja tímido e me dê um sorriso. 
 
Gimme Peace! 
Me dá paz!  
 
You always gimme excuses to not do your job. 
Você sempre me dá desculpas para não fazer seu trabalho. 
 
Gimme a break!  
Me dá um tempo!  
 
Hafta = have got to 
 
I hafta go. 
Eu tenho que ir.   
 
You hafta call him today. 
Você tem que ligar para ele hoje. 
 
I hafta talk to you.  
Eu tenho que falar com você. 
 
They will hafta buy another plane ticket. 
Eles vão ter que comprar outra passagem de avião. 
 
I hafta eat something.  
Eu tenho que comer algo.  
 
Dunno = Don't know 
I dunno what you’re talking about. 
Eu não sei do que você está falando.  
 
We dunno what's for homework. 
Nós não sabemos o que é a lição de casa. 
 
I dunno if she’s coming tonight. 
Eu não sei se ela vem esta noite. 
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My parents dunno where we're going next vacation. 
Meus pais não sabem onde nós vamos nas próximas férias. 
 
I dunno how to cook. 
Eu não sei cozinhar.  
 

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. 
  
Me deixa te contar uma coisa. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Por favor me deixa te ajudar com essas sacolas. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Me deixe ir, eu estou atrasado.  
______________________________________________________________________________________ 
 
Não me desaponte. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Me deixa ser seu amigo. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Me dá seu telefone.  
______________________________________________________________________________________ 
 
Não seja tímido e me dê um sorriso. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Me dá paz!  
______________________________________________________________________________________ 
 
Você sempre me dá desculpas para não fazer seu trabalho. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Me dá um tempo!  
______________________________________________________________________________________ 
 
Eu tenho que ir.   
______________________________________________________________________________________ 
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Você tem que ligar para ele hoje. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Eu tenho que falar com você. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Eles vão ter que comprar outra passagem de avião. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Eu tenho que comer algo.  
______________________________________________________________________________________ 
 
Eu não sei do que você está falando.  
______________________________________________________________________________________ 
 
Nós não sabemos o que é a lição de casa. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Eu não sei se ela vem esta noite. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Meus pais não sabem onde nós vamos nas próximas férias. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Eu não sei cozinhar.  
______________________________________________________________________________________ 
 
 
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 


