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Falar inglês tem o potencial de mudar a vida de uma 
pessoa e permitir superar obstáculos e conquistar coisas 
que sem ele seriam impossíveis!

Certamente você conhece histórias de pessoas que Certamente você conhece histórias de pessoas que 
tiveram a oportunidade de viver fora do Brasil, que 
conquistaram bons empregos e tiveram acesso à 
informação e conhecimento, tudo em razão de saber 
inglês.

Mas muito se engana quem acredita que essas pessoas Mas muito se engana quem acredita que essas pessoas 
têm um dom especial para conseguir aprender outro 
idioma, na verdade qualquer um pode aprender. E agora 
chegou a sua vez de dominar o inglês e realizar seus 
sonhos.

Por isso que durante essas 3 aulas você vai descobrir o Por isso que durante essas 3 aulas você vai descobrir o 
passo a passo para chegar até a fluência e acessar uma 
nova fase na sua vida.

Seu momento de ter Seu momento de ter acesso às melhores vagas, com 
bons salários, independência e liberdade de assistir o 
que quiser, de viajar e se comunicar sem precisar de 
alguém para traduzir tudo. De viver em um mundo onde 
quem estabelece as fronteiras é você.

Neste material você vai encontrar um resumo dos Neste material você vai encontrar um resumo dos 
principais pontos dessa primeira aula, onde vamos 
começar a construir a fundação para o seu conhecimento 
em inglês.

O prim eiro elem ento para fluência: 
com o ultrapassar as barreiras que 

te afastaram  do inglês.



Quando expressamos nossa preferência por algo 
usando os verbos like (gostar) ou love (amar) e 
este algo se trata de um verbo (verb), antes do 
verbo, usamos “to”:

I like to eat (verb) bread. 
I like to drink (verb) water

Dizendo que gostamos de algo que seja Dizendo que gostamos de algo que seja 
substantivo. Neste caso, não usamos o to: 

I love bread. 
I like bananas. 

Em inglês, usamos os adjetivos (adjectives) antes 
dos substantivos (nouns) e quando queremos 
dizer “com”, usamos a preposition “with”:

I love orange (adjective) juice (noun). I love orange (adjective) juice (noun). 
I like apple (adjective) juice (noun). 
I have dinner with my mother. 
I drink coffee with my brother.

SIMPLE PRESENT



Quando falamos de refeições, temos as seguintes 
opções de verbos: EAT (comer), DRINK (beber) e 
HAVE. 

Have – o verbo have em inglês pode significar ter 
e também pode significar comer e beber, 
podendo substituir os dois:

I eat breakfast. = I have breakfast.
I drink coffee. = I have coffee.I drink coffee. = I have coffee.

FALANDO DE REFEIÇÕES



Big meal (refeição principal) – Cada país possui 
suas marcas culturais, e quando falamos de big 
meal, não poderia ser diferente. Nos EUA a big 
meal é o dinner (jantar), enquanto no Brasil, a big 
meal é o lunch (almoço). 

Food (comida)Food (comida) – Tratando-se de comida, aquelas 
consideradas contáveis, podem levar o plural e 
nesse caso serão utilizadas no plural após like e 
love: 

Banana – bananas → I like bananas. 
Apple – apples → I like apples.

É importante saber que algumas comidas são É importante saber que algumas comidas são 
consideradas incontáveis e, nesse caso, são 
utilizadas no singular:

I like bread. 
I drink orange juice.

OBSERVAÇÃO CULTURAL



Muitas vezes é possível negar algo simplesmente 
adicionando NO, porém você vai descobrir nessa 
aula como usar o verbo auxiliar DO para negar!

É possível construir frases negativas usando o DO É possível construir frases negativas usando o DO 
de duas formas: DO NOT ou então DON’T, que 
nada mais é do que a junção de DO + NOT. DON’T  
é uma maneira mais informal e DO NOT uma 
maneira formal de se expressar.

Do not enter.
Do not cross.

É importante ressaltar que nesse contexto DO não É importante ressaltar que nesse contexto DO não 
tem uma tradução, ele está apenas auxiliando na 
construção da frase.

SIMPLE PRESENT – NEGATIVO



Quando você for falar sobre coisas que não gosta 
de fazer a estrutura que irá usar é: DO NOT/DON’T 
+ VERBO + TO + O QUE VOCÊ NÃO GOSTA, veja 
alguns exemplos.

I don’t like to exercise.
I don’t like to drink coffee.
I don’t like to walk.

I don’t want to drink coffee.I don’t want to drink coffee.

O do também é utilizado quando você deseja 
enfatizar algo, neste caso ele vem antes do verbo 
principal.

I DO want to drink coffee.
I DO drive.

SIMPLE PRESENT – NEGATIVO



O but é usado em situações de oposição, como 
nesses exemplos quando você gosta de uma coisa 
but (mas) não gosta de outra.

I like to walk but I don’t like to exercise.
I like milk, but I don’t like eggs.

I love pizza and hot dogs, but I don’t like beans.

USO DO BUT

Utilizamos o artigo the antes de instrumentos 
musicais:

I play the guitar.
I play the bass.

Observação: a regência do verbo want deve seguir 
a estrutura I + WANT + TO + VERBO, como nos 
exemplos:

I want TO PLAY the guitar.I want TO PLAY the guitar.
I want TO EAT pizza.

FALANDO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS



Utilizamos there quando vamos fazer referência a 
um local que está distante.

I play golf there.

USO DO THERE (ADVERB.)

Expressão: DRIVE SOMEONE CRAZY

Esta expressão é usada no sentido de irritar, 
incomodar, endoidar ou chatear. Muito 
semelhante quando dizemos em português: você 
me deixa louco!

You drive me crazy!

WANNA = WANT (TO)WANNA = WANT (TO)

Wanna pode substituir want (to) em uma 
conversa informal, rotineira. Já o want (to) deve 
sempre ser usado para comunicações formais.

I want to walk. = I wanna walk.

TIPS





EAT
PLAY

WALK
EXERCISE

DRINK
SING

WORK
DRIVE

STUDY
SPEAK





1. Answers may vary. Suggestions:

a) I like sports but I don’t like to play soccer.
b) I love music but I don’t love to sing.
c) I want to speak English but I don’t want to 
study.

2.2. Use os elementos abaixo para construir frases 
no presente simples, forma
negativa.

a) I don’t want to have dinner with my mother.
b) I don’t drive.
c) I don’t play video games with my brother.
d) I don’t walk to work.
e) I don’t study with my family.e) I don’t study with my family.

3. Forme frases escrevendo as palavras na ordem 
correta:

a) I play the guitar.
b) I want to drink coffee.
c) I do like pepperoni pizza.
d) I don’t love beans.
e) I study with my sister.e) I study with my sister.
f) I drink coffee but I don’t drink tea.
g) I don’t have beef franks.




