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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!
A edição desse mês foi totalmente focada
em vocabulário. Não qualquer vocabulário,
mas um ensinando a reconhecer tipos
diferentes de palavras em inglês e como
formá-las.
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

VOCAB #1
PREFIXES
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Alguns dos prefixos mais encontrados em palavras em inglês são un-, in-, il-, ir-, dis-, e usamos
esses prefixos com adjetivos, verbos e substantivos para dar um significado negativo à
palavra original. Nem todo verbo, substantivo ou adjetivo pode receber um prefixo com essa
finalidade, mas vamos mostrar alguns que podem.

Prefixes

Adjectives

Verbs

un-

unhappy,
unfriendly,
unable,
unemployed,
untidy

undo, unpack,
unfollow,
unsubscribe,
unlock

in-/im-

impossible,
impatient,
incorrect,
invisible

il-

illegal, illegible

ir-

irregular,
irresponsible

dis-

dishonest,
disloyal

Nouns

incoherence

dislike,
disagree,
disconnect,
disappear

re= again

redo, reopen,
retake

over= too much

overwork,
overdo,
oversleep

mis=
badly/incorrect

misunderstood,
misread,
misinform,
mislead

discomfort

VOCAB #2
NOUN SUFFIXES
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Nesse capítulo vamos abordar uma importante ferramente que é a formação de palavras em
inglês por meio de sufixos. Uma vez que o aluno consegue entender a dinâmica da
transformação de um adjetivo ou verbo em um susbstantivo, o aprendizado passa a ser mais
natural e menos complicado.

Verb

Suffix

Noun

govern

-ment

government

manage

-ment

management

elect

-ion

election

discuss

-ion

discussion

Adjective

Suffix

Noun

weak

-ness

weakness

happy

-ness

happiness

dark

-ness

darkness

stupid

-ity

stupidity

punctual

-ity

punctuality
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VOCAB #03 ADJ
SUFFIXES
Assim como nos substantivos, podemos modificar o tipo da palavra
para um adjetivo quando adicionamos alguns sufixos.

Noun or verb

Suffix

Adjective

danger, fame

-ous

dangerous, famous

music, politics,
industry, economics

-al

musical, political,
industrial,
economical

cloud, fog, sun, rain

-y

cloudy, foggy, sunny,
rainy

attract, create

-ive

attractive, creative

enjoy, comfort, wash

-able
= can be done

enjoyable,
comfortable,
washable

help, use, care, pain,
beauty

-full
= full of

helpful, useful,
careful, painful,
beautiful

care, use, job, pain,
home

-less
= without

careless, useless,
jobless, painless,
homeless
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VOCAB #04
COMPOUND WORDS
As compound words podem ser tanto substantivos quanto adjetivos.
Normalmente formada por duas, ou três, diferentes palavras. Vamos
ver alguns exemplos.
Compound
Noun

Compound
Adjective

Word#1

Word#2

pet

friendly

table

tennis

table tennis

credit

card

credit card

ear

ring

earring

sun

glasses

sunglasses

full

time

full-time

first

class

first-class

second

hand

second-hand

good

looking

good-looking

pet-friendly
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Exercício - Preencha as frases usando as palavras apresentadas na
apostila:
1. Chris Hemsworth is a ______________ (handsome) man.
2. Yesterday was such a ____________ (rain) day.
3. This is a ______________ (pets are allowed) restaurant.
4. She is a really ___________ (create) person.
5. Hiking is not _____________ (danger)!
6. I failed my last exam, so I had to _________ (take) it!
7. This politician is trying to ________________ (lead) everyone.
8. I'm looking for a __________ (40 hours per week) job.
Respostas:
1. good-looking 2. rainy 3. pet-friendly 4. creative 5. dangerous 6.
retake 7. mislead 8. full-time

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!

