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Sobre o caderno
 Os capítulos deste caderno estão divididos em duas grandes seções indepen-
dentes. Para melhor se orientar, siga o padrão de cores: verde para a gramática e 
vocabulário e rosa para a pronúncia. Todo o vocabulário necessário à resolução dos 
exercícios é dado em um "banco de palavras" no qual cada palavra é acompanhada pela 
pronúncia aportuguesada.

 As tabelas das páginas 3 a 5 apresentam as bases para começar a aprender a 
pronúncia, que aparece aos poucos, em cada capítulo. Repare que os sons aparecem 
entre colchetes e que a pronúncia é baseada nas sonoridades portuguesas mais próxi-
mas possíveis do inglês (e não da regra fonética internacional, que é difícil demais e 
requer conhecimento prévio). Aliás, como não podemos falar exatamente de sílabas tais 
quais conhecemos no português, indicamos os "sons tônicos" por uma apóstrofe antes 
do som "forte". Exemplo: 'table, He'llo. 

 Lado prático do caderno: você pode fazer uma autoavaliação. Para cada exercício, 
desenhe a expressão dos smiles (quando a maior parte das respostas estiverem corretas, 
quando a metade estiver correta e quando menos da metade estiver correta) no local 
indicado. Ao final de cada capítulo, escreva o número de smiles relativos a todos os 
exercícios e, no final do livro, faça as contas graças à tabela de resultado final.

Índice
Pronúncia ............................................  3-5

1. Construir as primeiras frases 1/2 ...................  6-11

2. Construir as primeiras frases 2/2................... 12-19

3. Apresentar-se, apresentar uma pessoa ou objeto .. 20-25

4. Indicar posse .....................................26-31

5. Descrever e falar sobre uma ação em curso ou  
pontual (não frequente) .............................32-39

6. Uso de substantivos e quantificadores ............ 40-47

7. Descrever objetos ou pessoas .................... 48-53

8. Números, datas e falar sobre o clima ............... 54-59

9. Falar sobre nossos hábitos, atividades,  
gostos e opiniões ....................................60-67

10. Emprego do verbo ter ............................68-75

11. Comparar ........................................76-81

12. Dar ordens, sugestões e recomendações .................82-85

13. Empregar duas estruturas verbais de base ...........86-91

14. Falar sobre acontecimentos futuros ..............92-97

15. Falar sobre fatos passados  
e sem relação com o presente ..................... 98-103

16. Capacidades, autorizações  
e obrigações ..................................... 104-109

17. Aconselhar, pedir educadamente  
e empregar o tempo condicional  ................. 110-115

18. Falar sobre fatos (passados) com  
incidência no presente ........................... 116-121
Respostas ............................................ 122
Tabela de autoavaliação ............................... 128



Pronúncia

Palavra 
inglesa

Sons equivalentes em português  
(mais curtos em inglês)

Transcrição no 
caderno

Sons curtos

cat 

red
hit
dog
cup 

put
postman

[a] de casa  
(puxa um pouco para o [é])
[é] de céu
[i] de piso
[ó] de olha
entre o [ã] de ãh?  
e o [a] de casa
[u] de azul
entre [ê] e [ã], curto

[a] 

[é]
[i]
[ó]
[ã] 

[u]
[æ]

Sons equivalentes em português  
(mais longos em inglês)

Sons longos 

car
tall 

tea
spoon
work
can’t

[á] de carro
[o] fechado, entre o [ô] de nome  
e [o] de ordem
[í] de ímã
[u] de espuma
quase como em voo 
[an] de ano

[â] 
[ô] 

[i]
[u]
[æ] 
[ã]

Sons duplos 
(ditongos)

day
dry
toy
town 

no
hear
pear

[ei] de leite
[ai] de ai
[oi] de boia
entre [ao] de caos e [au]  
de grau (mais breve)
entre um [ã] e um [ô] 
[i] tirando para um [æ]
[é] tirando para um [æ]

[éíi]
[áíi]
[óíi]
[a-u] 

[ô-u]
[i-æ]
[é-æ]

1. Sons das vogais
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2. Sons consoantes
 A pronúncia das consoantes em si, sozinhas, são bem diferentes do português, mas contex-
tualizadas, veja os sons equivalentes ou iguais ao do português:

Consoantes Palavras 
inglesas Son equivalente ou aproximativo Transcrição no 

caderno
b bye como em bicho, mas mais curto [b]
d dad como o primeiro d de idade [d]
f foot como em foca [f]
g good

gin
[gu] como em garça
[dj] como o segundo d de idade  
(antes de e, i, y)

[g]
[dj]

k kit  [k] de karaokê [k]

l lion como em alicate, nunca como em barril [l]

m man como em mamão [m]

n no como em nada [n]

p pear como em papo [p]
s yes

rose 

usual

- [ss] como em super 
- [z] como em zebra entre vogais e 
às vezes no final de certas palavras         
- às vezes (mais raro) [j] como em 
junto 

[s]
[z] 

[j]

t toy como em tatu [t]
v very como em avião [v]
w well [u] como em água [u]

y year como ia, um [i] um pouco alongado [íi]

z zombie como em zumbi [z]

PRONÚNCIA
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Lembrete: além do e, que na maior parte do tempo é mudo, todas as outras letras que apa-
recem no final das palavras devem ser pronunciadas.

PRONÚNCIA

3. Sons diferentes
Grafia Palavra Pronúncia (equivalência em português) Representação

h house [h] aspirado. Parece com [rr] de raso [rr]

j juice Parece com [dj] de djembê [dj]

r bored
Parece com [r] do sotaque do interior de São 
Paulo

[r]

ch chair Parece com o [ch] do espanhol mucho [tch]

th the  
tooth

Geralmente no início das palavras, parece com 
um som entre o [z] e o [d], pronunciado com 
a língua na ponta dos dentes. No final, parece 
com [z] e [f] com a língua entre os dentes.

[Z] (início)  
[S] (meio e 
final) 

sh shoes Parece com o [x] de xícara
[X] ou [sh] 
meio ou fim de 
palavras

dh adhesive
Parece com [d] de dado, pronunciado com a 
ponta da língua nos dentes.

[D]

ng wrong Parece com o [nh] de manhã [NG]
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Construir as primeiras frases (1/2)

1 Não olhe para a tabela acima.  
A partir da pronúncia, escreva a 

letra correspondente. 

1

Pronuncie e memorize a pronúncia das letras. Em seguida, resolva os exercícios. 

A [êi] F [éf] K [kêi] P [pi] U [iú] 

B [bi] G [dji] L [él] Q [kíu] V [vi] 

C [ssi] H [êitch] M [êm] R [âr] W [dabæliú] 

D [di] I [ái] N [ên] S [és] X [éks] 

E [i] J [djéi] O [æ-u] T [ti] Y [uái] 

Z [zéd] 
 ([zi] nos EUA)

 * Para o [ém] e [én] não pronuncie o "e" final de "eme".

 Para o [él], pronuncie as duas letras como em "elo". 

O alfabeto

1. [êitch]  .........................................

2. [djéi] ............................................

3. [di] ...............................................

4. [éks]  ............................................

5. [âr]  ..............................................

6. [iú] ...............................................

2 Sublinhe a pronúncia correta. 
Tente não olhar a tabela acima.

1. A  [ai] [uái] [êi]

2. E  [êi] [i] [aí]

3. I  [ái] [i] [éi]

4. U  [dabæliú] [uái] [iú]

5. Y  [éi] [uái] [ái]

6. G  [dji] [djéi] [kéi]

7. K  [kêi] [dji] [djéi]

8. Q  [kéi] [kíu] [éks]

1. SIMON 
[.......] [.......] [.......] [.......] [.......] 
2. PAUL 
[.......] [.......] [.......] [.......]
3. JANE 
[.......] [.......] [.......] [.......]

3 Soletre os seguintes nomes  
em voz alta:
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CONSTRUIR AS PRIMEIRAS FRASES (1/2)

Lembrete: os substantivos em inglês não têm gênero masculino ou feminino.

Artigos definidos e indefinidos

•  O artigo indefinido da lín-
gua inglesa é a (pronuncie 
[æ] um pouco nasalado) 
diante de um substan-
tivo que comece por uma 
consoante. O artigo é an 
(pronuncie [æn] levemente 
nasalado) diante de subs-
tantivos iniciados por 
vogais (ex.: a bee [a bi], 
an elephant [æn ’élifænt]). 
Ele é invariável e significa 
um ou uma. 

•  O artigo definido é the. 

Deve ser pronunciado 
[Zæ] diante de um subs-
tantivo que comece por 
uma consoante e [Zi] 
diante de um substantivo 
em vogal: (ex.: the bee(s) 
[Zæ’bi(z)], the elephan-
t(s) [Zi ’élifænt(s)]). Ele é 
invariável e significa o(a), 
a(s).

Banco de palavras 
man [’man] (homem)
woman [’umæn] (mulher) 
boy [’bóíi] (menino) 

girl [’gærl] (menina) 
bee [’bi] (abelha)
cat [’kat] (gato)
dog [’dóg] (cachorro)
elephant [’élifænt]  
(elefante) 
rabbit [’rabit] (coelho) 
apple [’épæl] (maçã)
egg [’ég] (ovo)
umbrella [’ãnbréla]  
(guarda-chuva)
and [and] (ãt)

4 Complete os espaços com A ou AN

1.............cat  
2.............egg 
3.............apple 

4.............  dog 
5.............rabbit 
6.............umbrella

5 Traduza:

1. O gato  ...............................................
 
2. Um guarda-chuva ...............................
 
3. Um coelho  .........................................
 
4. O cachorro  .........................................

6 Sublinhe a pronúncia correta de  
THE: 

1. the egg  [Zæ] [Zi] 
2. the rabbit  [Zæ] [Zi] 
3. the dog  [Zæ] [Zi]
4. the apple  [Zæ] [Zi]

eu tu ele ela Pronome neutro 
(ele/ela/isso) nós vós eles/elas

I you he she it* we you they

[ái] [iú] [rri] [Xí] [it] [uí] [iú] [Zéíi]

* singular, empregado para objetos, animais (plural = they)
Lembrete: I se escreve sempre com maiúscula, mesmo no meio da frase.

Pronomes pessoais
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CONSTRUIR AS PRIMEIRAS FRASES (1/2)

1. the umbrella: 

.....................................

2. Sarah and I: 

.....................................

3. Simon: 

.....................................

4. Matt and John: 

.....................................  

5. John and you: 

.....................................

6. Keira: 

.....................................

7. the cats: 

.....................................

8. the dog: 

.....................................

7 Substitua os nomes ou substantivos por pronomes adequados:

To be [tu bi] (to marca o infinitivo). Deve ser conjugado na forma afirmativa: 

Forma plena Forma contraída

I am [ái am] I’m [áim]

You are [iú âr] You’re [iú-ær]

She/he/it is [Xi/rri/it iz] She’s [Xiz], he’s [rriz], it’s [its]

We/you/they are [uí/iú/Zêi âr] We’re [uí-ær], you’re [iúær], they’re [Zê-ær]

Verbo ser

•  Emprega-se a forma contra-
ída na linguagem falada  (no 
presente e em todos os outros 
tempos verbais do caderno.

•  Graças ao verbo ser, dos artigos e alguns substantivos e 
adjetivos, você poderá começar a comunicar-se. Empre-
gue a seguinte estrutura:   

   to be + adjetivo ou to be + artigo + substantivo

8 Sublinhe a conjugação adequada de TO BE e/ou o complemento adequado:

1. Simon and Jane is – are – am happy.

2. You and I am – are – is sad.

3. You is – am – are French.

4. 
 
He am – is – are a man – a girl – a boy – a woman

5.   It am – is – are a rabbit – a bee – a dog – a cat

6.   She am – is – are a man – a girl – a boy – a woman
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CONSTRUIR AS PRIMEIRAS FRASES (1/2)

9 Escreva na forma plena ou contraída:

Forma plena Forma contraída

1.  .......................................................... I’m Sarah [’saæræ]. I’m a girl

2. Matt [’mat] is a man ...............................................................

3. They are sad ...............................................................

4.  .......................................................... Keira’s [’kiræz] happy

5. I am John [’djon] ...............................................................

 Falaremos sobre os adjetivos no capítulo 7. Segue, aqui, uma lista de alguns adjetivos 
pátrios. Escreva-os sempre com letra maiúscula: 

França Inglaterra Alemanha E.U.A Itália Espanha Brasil Portugal

France
[’fréns]

England
[’inglænd]

Germany
[’djæmæni]

The U.S.A 
[Zæ iúéséi]

Italy
[’itæli]

Spain
[’spéin]

Brazil 
[brazil]

Portugal
[portugal]

French
[’fréntch]

English
[’inglish]

German
[’djæmæn]

American
[æ’mérikæn]

Italian
[i’taliæn]

Spanish
[’spani'sh]

Brazilian 
[braziliãn]

Portuguese 
[portuguiz]

• Adjetivos para expressar emoções:

happy 
[’rrapí]

sad 
[’sad]

angry 
[’ãngríi]

ready 
[’rédíi]

fine 
[’fáin]

sick 
[’sik]

tired 
[’táiæd]

sorry  
[’sóríi]

good 
[’gud]

feliz triste bravo(a) pronto(a) bem doente cansado(a) lamentável bom

Adjetivos

10 Coloque na ordem os elementos, no intuito de formar frases pertinentes.  
Diga se a tradução está correta ou não (RIGHT [’ráit] = correta, WRONG [’rong]= errada)

1. ready / are / you 

...........................................................  
= você está triste R W

2. sick / cat / the / is 

...........................................................  
= o gato está doente R W

3. is / the / man / English 

...........................................................  
= o menino é inglês R W

4. a / is / rabbit / it 

...........................................................  
= isso é um coelho R W
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CONSTRUIR SUAS PRIMEIRAS FRASES (1/2)

12 Traduza as seguintes frases, na forma plena e contraída:

1. Isso é um guarda-chuva.  .......................................    ........................................

2. Vocês são americanos.   .......................................    ........................................

3. A menina é irlandesa.   .......................................    ........................................

4. O cachorro está triste.  .......................................    ....................................... .

5. Estamos cansados.   .......................................    ........................................

6. Eu sou alemã.   .......................................    ........................................

7. A mulher está bem.   .......................................    ........................................

Há uma diferença na pro-
núncia de certas letras em 
função da posição na qual 
ela se encontra em uma 
palavra. Veremos tais dife-
renças aos poucos, capítulo 
por capítulo. Comecemos 
com a vogal A.

Pronúncia das letras no meio das palavras
Pronúncias possíveis da letra A:
•  [a] diante de uma consoante (C) no final da palavra, caso 

não seja seguida por um r (ex.: cat, gato; rabbit coelho) 
•  [â] fechado, longo e levemente nasalado quando há um r só 

no final da palavra ou na frente de um r + C (ex.: car [’kâr], 
carro; Mark [’mâk]) 

•  [êi] diante de C seguida por vogal  (V) (ex.: vase [’vêiz], 
vaso). Exceção: are que deve ser pronunciada [âr]

•  [ô] um pouco longo, antes de l (ex.:  ball [’bôl], bola)
•  [æ] se sozinha no final da palavra (ex.: Keira [’kiræ]) 

11 Nas palavras-cruzadas, encontre os nomes dos países e os adjetivos pátrios,  
como no exercício 3:

1. England ............................ 

2. ........................ German

3. Ireland.............. Irish

4. Spain ............................ 

5. USA ............................ 

6. ........................ Italian

E O H T E S I L E F T R
N R I H A L T E D V R Y
G E O I T A L Y M R I D
L N M S P A N I S H T D
I N E S G A O R W E T E
S F X B M T D R I F P C
H V I R E L A N D M Y A
A M E R I C A N Q T H B
Y G S N W E H E Q M P E
P L I Z M R K E O N O Z
A N L A D Y N U O E S C
H C R E F B S J I B C E
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CONSTRUIR AS PRIMEIRAS FRASES (1/2)

13 Sublinhe a pronúncia correta:

A B C

1. apple (maçã) [’éipl] [’apæl] [’âpæl]

2. star (estrela) [’stâr] [’stéir] [’stôr]

3. small (pequeno)  [’smâl] [’smêil] [’smôl]
4. umbrella 
(guarda-chuva)

[’ãnbrélæ] [’ãnbréla] [’ãnbrélâ]

5. table (mesa) [’tabæl] [’téibæl] [’tâbæl]

14 Coloque ao lado das palavras correspondentes as pronúncias abaixo:

[’kêik] – [’émæ] – [’fâmær] – [’dâk] – [’bag] – [’taksi] – [’kôl] – [’kap] – [’bêikæn] – [’bêibíi]

1. bag  .......... 3. farmer  ...... 5. call  .......... 7. baby ......... 9. cap  ..........

2. cake  ......... 4. bacon  ....... 6. taxi  .......... 8. dark  ......... 10. Emma  ....

15 Insira cada uma das palavras ao lado da 
pronúncia equivalente: Para integrar corretamente  

os diferentes sons de uma 
língua, conforme vamos 
aprendendo-a, aconselhamos 
que você treine a pronun-
ciar aquilo que chamamos 
de pares mínimos, ou seja, 
palavras que têm somente 
um fonema diferente (ex. em 
português: sal – sol). Vejamos 
o par [a] / [éi].

fat (gordo) / fate (destino)
plan (projeto) / plane (avião)
lack (falta) / lake (lago)
mad (louco) / made (fabricado)

1. 
a. [’lak]  ...................
b. [’lêik]  ..................

2. 
a. [’fat]  ....................  
b. [’fêit]  ...................

3. 
a. [’mad]  .................  
b. [’mêid]  ................

4. 
a. [’plan]  .................  
b. [’plêin]  ................

Parabéns, você chegou ao final do 
capítulo! Conte o número de cari-
nhas obtidas e anote-o na tabela 
de avaliação final, na página 128.
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122

RESPOSTAS

1. Construir as primeiras frases 1/2
1  1. H 2. J 3. D 4. X 5. R 6. U
2  1. [êi] 2. [i] 3. [ái] 4. [iu] 5. [uái] 6. [dji] 7. [kêi] 8. [kíu]
3  1. [és] [aí] [ém] [æ-ou] [én] 2. [pi] [êi] [iu] [él] 3. [djéi] [êi] 

[én] [i]
4  1. a 2. an 3. an 4. a 5. a 6. an
5  1. The cat 2. An umbrella 3. A rabbit 4. The dog
6  1. [Zi] 2. [Zæ] 3. [Zæ] 4. [Zi]
7  1. it 2. we 3. he 4. they 5. you 6. she 7. they 8. it
8  1. are 2. are 3. are 4. is – a boy 5. is – a dog 6. is – a 

woman
9  1. I am Sarah. I am a girl. 2. Matt’s a man. 3. They’re sad. 

4. Keira is happy. 5. I’m John.
10  1. You are ready. – Wrong 2. The cat is sick. – Right 3. The 
man is English. – Wrong 4. It is a rabbit. – Right
11  1. English 2. Germany 3. Ireland 4. Spanish 5. American 

6. Italy
12  1. It is/It’s an umbrella. 2. You are/You’re American. 
3. The girl is/The girl’s Irish. 4. The dog is/The dog’s sad. 
5. We are/We’re tired. 6. I am/I’m German. 7. The woman is 
/The woman’s fine.
13  1. B 2. A 3. C 4. A 5. B
14  1. [’bag] 2. [’kêik] 3. [’fâmær] 4. [’bêikæn] 5. [’kôl] 6. 
[’taksi] 7. [’bêibíi] 8. [’dâk] 9. [’kap] 10. [’émæ]
15  1. a. lack – b. lake 2. a. fat – b. fate 3. a. mad – b. made 
4. a. plan – b. plane

2. Construir as primeiras frases 2/2
1  1. She isn’t 2. we’re not
2  1. Is the man Spanish? 2. The girl is not ready.
3  1. Is Jennifer tired? Jennifer’s not/isn’t/is not tired. 2. Is 

Simon Irish? Simon’s not/isn’t/is not Irish. 3. Are you sick? 
You’re not/aren’t/are not sick.
4  1. No, it’s not/it isn’t. It’s a cat. 2. Yes, it is. 3. Yes, they 

are. 4. No, she’s not/she isn’t. She’s happy.
5  1. Is Paul Italian? No, he’s not. He’s German. 2. Is Hele-

na happy? Yes, she is. 3. Is it an apple? No, it’s not. It’s an 
egg. 4. Is it a boy? No, it’s not. It’s a girl. 
6  1. on 2. in 3. under 4. behind 5. next to
7  1. Kitchen  : fridge – stove 2. Living-room : armchair 

3. Bedroom : wardrobe 4. Bathroom : soap – towel
8  1. Where are the soaps? They’re on the towel.  

2. Where’s the boy? He’s in the bath. 3. Where are the dogs? 
They’re behind the door. 4. Where’s the lamp? It’s under  
the chair.
9  1. No, she’s not. She’s in the bedroom. 2. Yes, he is. 

3. Yes, it is. 4. No, she’s not. She’s between the fridge and 
the table.
10  one ; 10 ; four ; 11 ; eight ; 2 ; twelve ; six
11  five ; seven ; nine ; eleven
12  1. How many chairs are there? There are two (chairs). 
2. How many soaps are there on the towel? There are three 
(soaps).
13  1. Is there a cat 2. No, there aren’t.
14  1. The bathroom is between the bedroom and the kitchen. 
2. The carpet is next to the bed.

15  1. It’s four (p.m.). 2. It’s half past seven (a.m.). 3. It’s a 
quarter to eleven (a.m.). 4. It’s a quarter past five (a.m.). 
5. It’s ten (p.m.). 6. It’s ten to ten (p.m.). 7. It’s two to three 
(a.m.). 8. It’s eight (a.m.).
16  1. 11:30 2. 11:50 3. 7:15 4. 04:12
17  1. p.m. 2. a.m.
18  1. Good morning – breakfast 2. Good afternoon – a snack 
3. Good evening – dinner 4. Good afternoon – lunch
19  there – where
20  1. [’bat] / [’bét] 2. [’bad] / [’béd] 3. [’tan] / [’tén] 4. [’pan] 
/ [’pén]

21  1. paper [’pêipær] / pepper [’pépær] 2. tale [’têil] / tell [’tél] 
3. gate [’gêit] / get [’gét] 4. late [’lêit] / let [’lét]
22  1. ten 2. behind 3. brother 4. fine 5. behind

3. Apresentar-se, apresentar alguém ou um objeto
1  Hello, what’s your name? First name: Robert – Last name: 

Summer
2  My name is Paul Spencer. [és] [pi] [i] [én] [si] [i] [âr]
3  great – fine – so-so – terrible
4  1. These are hats. 2. That is a belt. 3. This is a cap. 

4. Those are bags.
5  1. These/those – are 2. This/that – is 3. Those/these – are 

4. This/that – is
6  1. Yes, this is a scarf. 2. No, this is not a hat. This is a 

rucksack. 3. No, these are not belts. These are watches. 4. 
No, this is not a bag. This is an umbrella. 5. Yes, this is a cap. 
6. No, this is not a rucksack. This is a belt.
7  1. What is this? 2. What are these? 3. What are those? 

4. What is that? 
8  1. neighbour 2. wife 3. brother 4. husband 5. sister 

6. mother 7. daughter 8. son 9. friend 10. father 11. boyfriend
9  Hi, I’m Max. This is my father, Paul. This is my mother, 

Gemma and these are my two brothers, John and Sean. a. 
No, he’s not (a teenager). He’s a baby. b. Yes, he is (a teen-
ager).
10  Hello, I’m Lucy. This is my husband, William. These are 
my children: Ellen, my daughter and Adam, my son.
11  W - Hello, my name’s William, what’s your name? O - 

Hello, my name’s Ophelia. W - How are you? O - I’m great, 
thanks. And you? W - I’m fine, thank you. O - Are you mar-
ried? W - No, I’m not. I’m single. O - Who is that? W - Oh, 
this is my sister, Juliet.
12  1. b. 2. d. 3. c. 4. a.
13  [i]: is, rabbit, sick, morning, kitchen, sister, fridge, in 
[ái]: right, China, tie, time, fine, tired, behind, wife, Ireland 
[æ]: bird, thirsty, shirt

4. Indicar posse
1  1. Suzie is Charles and Emma’s daughter. 2. Emma is 

Charles’s wife. 3. Charles is Emma’s husband. 4. Adam is 
Suzie’s brother. 5. Adam is Charles and Emma’s son. 6.  Suzie 
is Adam’s sister. 7. Adam and Suzie are Charles and Emma’s 
children. 8. Charles and Emma are Adam and Suzie’s parents.
2  1. Tom’s 2. sisters’ 3. James’s 4. Ian’s
3  1. There’s 2. Their 3. they’re 4. There 5. theirs
4  Resposta 2



Este caderno de exercícios é extremamente prático e divertido. Ele foi 

concebido pensando naqueles que estão começando a aprender inglês. Os 

cerca de 240 exercícios, progressivos, são apresentados de forma lúdica, 

todos acompanhados por suas respectivas respostas. Ao final de cada 

capítulo, faça uma autoavaliação do nível linguístico. Nenhum aspecto 

da língua foi esquecido: gramática, vocabulário, conjugação e pronúncia.

• Cerca de 240 exercícios.
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• Faça sua autoavaliação e verifique o nível de aprendizado.
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