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QUEM
SOMOS
Em 2021, Rod começou os trabalhos no blog com a intenção de ajudar
brasileiros que passam por maus-bocados em países de língua inglesa como a Nova Zelândia. Muitos são seus ex-alunos, que tem muita vontade,
mas pouco tempo para estudar e fazer 4 horas de aula por dia em uma
escola está fora de cogitação.
Em 2022, Lou & Rod - Inglês para Brasileiros surgiu da necessidade de
ensinar inglês de forma simples e gratuita na internet. Depois de voltar ao
Brasil, Lou (ex-aluna de Rod) começou a dar aulas de inglês e preparar
material didático para cursos de inglês. Rod continua na Nova Zelândia,
escrevendo no blog Inglês para Brasileiros e dando aulas de inglês
particulares.
Esperamos que esse material lhe ajude no processo de aprendizado da
língua mais usada internacionalmente!
Boas aulas =)
Teachers Lou & Rod

Se você está não sabe por onde começar
estudar inglês e está sem tempo e sem
dinheiro, este material foi feito pra você. O
conteúdo é simples e vai direto ao ponto!
Começamos com duas sessões de Word
Order e terminamos com duas sessões de
Questions.
Cada sessão tem explicação, exemplos e
exercícios - com respostas - pra que sua
jornada seja independente e
descomplicada!

Para mais explicações e
atividades, siga nossas redes
sociais e se inscreva no blog!

@teacherslou_rod
inglesparabrasileiros.blog

WORD
ORDER #1
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A estrutura básica de uma frase em inglês é Sujeito + Verbo + Objeto. Isso nos ajuda a "prever"
quais palavras podem vir juntas . A lógica é, mais ou menos, Quem + Ação + O quê. O verbo e
o objeto não podem ser separados.
Auxiliary verb
- Question
word

Subject
(Quem)

Verb
(ação)

Anna

eats

breakfast

at 6 am

Does

she

work

at the
airport

?

Why are

you

crying

?

They often

do

a good job

Object (o quê)

Ao final das frases, podemos adicionar expressões de LUGAR e TEMPO. Exatamente nessa
ordem.

Subject
(Quem)

Verb
(ação)

Place

time (when?
how long?
how often?)

Anna

eats

breakfast
at home

at 6 am

Does

she

work

at the
airport

on
Mondays?

What are

you

doing

here

at this
time?

They

travel

to the
beach

every
summer

Auxiliary verb
- Question
word

WORD
ORDER #2
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Os frequency adverbs (e outros adverbs) são muito usados e aqui vamos aprender onde
colocá-los nas frases. Eles geralmente vão no meio das frases e antes dos verbos. A exceção é
o VERB TO BE, que vai antes dos adverbs

Auxiliary verb
- Question
word

Subject
(Quem)

Adverb

Verb
(ação)

Object

Anna

never

eats

breakfast

Does

she

always

travel

to the
beach?

Why do

you

often

come

late?

They

*don't
always

arrive

on time

*don't = do not (not também é um adverb)
Exceção verb to be:
She is always late
He is never on time

EXERCÍCIO - COLOQUE AS PALAVRAS NA ORDEM CORRETA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

three cups of coffee / I / every day / drink
to speak / fluently / I / want / English
for the exams / study / do / you / at home / ?
Allan / French / speaks / does / not / very well
every year / Julia / to Italy / goes
now / Barbara / going / is / to / University
to work / by car / always / I / go
is / he / never / at the office / happy
always / am / late / I / on Fridays / to school
Anna / plays / tennis / volleyball / and / also

Respostas ao final do livro
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QUESTIONS #01
Como já vimos nas unidades anteriores, a estrutura básica de uma
frase em inglês é Sujeito + Verbo + Objeto. Quando usamos o VERB to
BE, por exemplo, trocamos a posição do Sujeito e do Verbo em
perguntas
AFIRMAÇÃO/NEGAÇÃO

They are hungry

PERGUNTA

Are they hungry?

Podemos, também, fazer perguntas usando negações e a lógica é a
mesma de perguntas normais com Verb to Be
PERGUNTA COM NEGAÇÃO

Aren't they hungry?
Why aren't they hungry?

Às vezes, podemos usar What, ou Who como Sujeitos em perguntas
PERGUNTA COM WHAT
PERGUNTA COM WHO

What is happening? Nothing is happening
Who is talking to you? Ted is talking to me

Qual a diferença entre What e Which (e Who)?
PERGUNTA COM WHAT
PERGUNTA COM WHICH
PERGUNTA COM WHO

What is your name? My name is Tim
Which is your name, Tim or Tom? It's Tim
Who is he, Tim or Tom? That's Tom!

What é usado quando temos muitas opções e Which é usado quando temos duas
ou três opções na pergunta. Usamos Who para pessoas.
EXERCÍCIO - CORRIJA AS FRASES USANDO AS REGRINHAS DAS PÁGINAS 2,
3 E 4:

1. Is he Married?
2. Am I late?
3. Isn't Robert coming?
4. Aren't Joanna and John together?
5. Are you Brazilian?
6. Where are you from?
7. What hotel are they staying in?
8. Do they always travel to the beach?
9. Why is the student crying?
10. Do you never eat breakfast?

1. She is married?
2. I am late?
3. Robert isn't coming?
4. Joanna and John aren't together?
5. You are Brazilian?
6. You are from where?
7. Which hotel are they staying in?
8. They always travel to the beach?
9. The student is crying why?
10. You never eat breakfast?

QUESTIONS #02
WHAT + NOUN

WHAT + VERB

What time is it?
What day is today?
What colour is that?
What make is your car?

What do you do?
What is your favourite colour?
What are they doing?
What does he need?
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HOW...?
How are you? I'm ok.
How are you feeling now? I'm better now, thanks
How do you go to work/school? I usually walk to
work/school
Usamos How para saber como uma pessoa se sente, ou qual meio de transporte ela
usou/vai usar

HOW + ADJECTIVE/ADVERB?
How old are you? I'm 16
How tall is he? He's 1 metre 90
How much does it cost? It costs $300
How often do you do to the gym? Every Monday and
Tuesday
How long does it take to get to Brazil? It takes 16 hours
Para esses casos, usamos o How + adj/adv para saber idade, preço, frequência, distância,
tempo de espera e muito mais!

EXERCÍCIO - FAÇA PERGUNTAS USANDO AS REGRAS DA PÁGINA 04 E 05.
USE A FORMA CORRETA DOS VERBOS TAMBÉM

Example: way / we / go (which) - Which way do we go?
1. jacket / is / yours (which) 2. movie / want / to see (which) 3. bus / go / to the centre (which) 4. time / is 5. is / your favourite sport 6. is / older / Ann or George 7. heavy / is / this bag 8. long / take / from your city to Brasilia 9. much / it / cost 10. far / is / New Zealand from Brazil -

Respostas: 1. Which jacket is yours? 2. Which movie do you want to see? 3. Which bus goes to the centre?
4. What time is it? 5. What is your favourite sport? 6. Who is older, Ann or George? 7. How heavy is this
bag? 8. How long does it take from your city to Brasilia? 9. How much does it cost? 10. How far is NZ from
Brazil?
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Respostas Página 03
1. I drink three cups of coffee every day
2. I want to speak English fluently
3. Do you study for the exams at home?
4. Allan doesn't speak French very well
5. Julia goes to Italy every year
6. Barbara is going to University now
7. I always go to work by car
8. She is never happy at the office
9. I am always late to school on Fridays
10. Anna also plays tennis and volleyball*
*nesse caso, usamos o adverb "also" antes do verbo para completar com esses dois esportes. Por
exemplo: Anna is a good soccer player. She also plays tennis and volleyball

E aí, curtiu o material? Se curtiu, espalhe pra todo mundo que
você conhece e siga nossas redes socias e o blog! =)
Em breve, vamos lançar mais material do básico ao mais
avançado
Se tiver alguma sugestão ou comentário sobre o material é só
entrar em contato com a gente
Obrigado por fazer o download do material e até a próxima!

