
 
 

COMPARANDO COISAS EM INGLÊS 

Palavras Compostas em Inglês 
 

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.  
 
Cup = Copo, xícara 

Cake = bolo           
Cupcake 
My mother cooks delicious cupcakes on my birthday. 
Minha mãe cozinha cupcakes deliciosos no meu aniversário 
 
Pop = estourar                               
Corn = Milho               
Popcorn 
When I go to the cinema, I like eating popcorn and candies. 
Quando eu vou ao cinema, eu gosto de comer pipoca e doces. 
 
Back = Costas 
Pack = pacote 
Backpack 
John carries his backpack to school every day. 
John carrega sua mochila para a escola todos os dias. 
 
Bed = cama 
Room = quarto 
Bedroom 
His bedroom is tide and clean. 
O quarto dele é organizado e limpo. 
 
In = dentro 
Side  = lado 
Inside 
The book you need is inside the box. 
O livro que você precisa está dentro da caixa. 
 
Every  = todo, toda, todos, todas                         
Thing = coisa 
Everything  
Everything you do is your responsibility. 
Tudo o que você faz é sua responsabilidade. 
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Every = todo, toda, todos, todas            
Where = Lugar 
Everywhere 
I looked everywhere and I could not see her. 
Eu olhei para todos os lados e eu não pude vê-la. 
 
Black = preto                          
Board = quadro 
Blackboard 
The teacher writes on the blackboard with chalk. 
A professora escreve no quadro negro com giz. 
 
Finger = dedo 
Print = impressão, desenho 
Fingerprint 
The police found fingerprints everywhere in the house. 
A polícia encontrou impressões digitais em todos os lugares da casa. 
 
Birth = nascimento 
Day = dia 
Birthday 
Every year on my birthday my grandmother gives me socks. 
Todos os anos no meu aniversário minha avó me dá meias. 
 
Shoe = sapato 
String = corda 
Shoestring 
I prefer shoes with zippers than with shoestrings. 
Eu prefiro sapatos com zipers do que com cadarços. 
 
Gentle = gentil 
Man = homem 
Gentleman 
Her husband is a perfect gentleman. 
O marido dela é um perfeito cavalheiro. 
 
Fire = fogo 
Fighter = combatente, lutador 
Firefighter 
The store was on fire and we had to call the firefighters. 
A loja estava em chamas e nós tivemos que ligar para os bombeiros. 
 
Moon = lua 
Light = luz 
Moonlight 
You can see the moonlight through the window. 
Você pode ver a luz da lua através da janela. 
 
Head = cabeça 
Ache = dor 
Headache 
People speaking loudly give me headache. 
Pessoas falando alto me dão dor de cabeça. 
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Snow = neve 
Storm = tempestade 
Snowstorm 
I heard on TV that a big snowstrorm is coming to the city. 
Eu ouvi na TV que uma grande tempestade de neve está vindo para a cidade. 
 
Sky = céu 
Scraper = arranhador 
Skyscraper 
Big cities have a lot of skyscrapers around. 
Cidades grandes tem muitos arranha-céus ao redor. 
 
News = notícia 
Paper = papel 
Newspaper 
My father buys a newspaper every Saturday morning. 
Meu pai compra um jornal todo sábado de manhã. 
 
Fire = fogo 
Place = lugar 
Fireplace 
The hotel where I stayed last vacation had fireplaces in the bedrooms. 
O hotel onde eu fiquei nas últimas férias tinha lareiras nos quartos. 
 
Arm = braço 
Chair = cadeira 
Armchair 
The boss bought new armchairs for us. 
O chefe comprou novas poltronas para nós. 
 

 

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. 
 
Cup 
Cake           
Cupcake 
My mother cooks delicious cupcakes on my birthday. 
Minha mãe cozinha cupcakes deliciosos no meu aniversário 
 
Pop                               
Corn                
Popcorn 
When I go to the cinema, I like eating popcorn and candies. 
Quando eu vou ao cinema, eu gosto de comer pipoca e doces. 
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Back  
Pack  
Backpack 
John carries his backpack to school every day. 
John carrega sua mochila para a escola todos os dias. 
 
Bed  
Room  
Bedroom 
His bedroom is tide and clean. 
O quarto dele é organizado e limpo. 
 
In 
Side   
Inside 
The book you need is inside the box. 
O livro que você precisa está dentro da caixa. 
 
Every                           
Thing  
Everything  
Everything you do is your responsibility. 
Tudo o que você faz é sua responsabilidade. 
 
Every  
Where  
Everywhere 
I looked everywhere and I could not see her. 
Eu olhei para todos os lados e eu não pude vê-la. 
 
Black                            
Board  
Blackboard 
The teacher writes on the blackboard with chalk. 
A professora escreve no quadro negro com giz. 
 
Finger 
Print  
Fingerprint 
The police found fingerprints everywhere in the house. 
A polícia encontrou impressões digitais em todos os lugares da casa. 
 
Birth 
Day   
Birthday 
Every year on my birthday my grandmother gives me socks. 
Todos os anos no meu aniversário minha avó me dá meias. 
 
Shoe 
String   
Shoestring 
I prefer shoes with zippers than with shoestrings. 
Eu prefiro sapatos com zipers do que com cadarços. 
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Gentle 
Man 
Gentleman 
Her husband is a perfect gentleman. 
O marido dela é um perfeito cavalheiro. 
 
Fire 
Fighter  
Firefighter 
The store was on fire and we had to call the firefighters. 
A loja estava em chamas e nós tivemos que ligar para os bombeiros. 
 
Moon 
Light =  
Moonlight 
You can see the moonlight through the window. 
Você pode ver a luz da lua através da janela. 
 
Head 
Ache  
Headache 
People speaking loudly give me headache. 
Pessoas falando alto me dão dor de cabeça. 
 
Snow 
Storm  
Snowstorm 
I heard on TV that a big snowstrorm is coming to the city. 
Eu ouvi na TV que uma grande tempestade de neve está vindo para a cidade. 
 
Sky 
Scraper 
Skyscraper 
Big cities have a lot of skyscrapers around. 
Cidades grandes tem muitos arranha-céus ao redor. 
 
News 
Paper  
Newspaper 
My father buys a newspaper every Saturday morning. 
Meu pai compra um jornal todo sábado de manhã. 
 
Fire 
Place   
Fireplace 
The hotel where I stayed last vacation had fireplaces in the bedrooms. 
O hotel onde eu fiquei nas últimas férias tinha lareiras nos quartos. 
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Arm 
Chair  
Armchair 
The boss bought new armchairs for us. 
O chefe comprou novas poltronas para a gente. 
 
 

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. 
  
 
Minha mãe cozinha cupcakes deliciosos no meu aniversário. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Quando eu vou ao cinema, eu gosto de comer pipoca e doces. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
John carrega sua mochila para a escola todos os dias. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
O quarto dele é organizado e limpo. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
O livro que você precisa está dentro da caixa. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Tudo o que você faz é sua responsabilidade. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Eu olhei para todos os lados e eu não pude vê-la. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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A professora escreve no quadro negro com giz. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
A polícia encontrou impressões digitais em todos os lugares da casa. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Todos os anos no meu aniversário minha avó me dá meias. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Eu prefiro sapatos com zipers do que com cadarços. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
O marido dela é um perfeito cavalheiro. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
A loja estava em chamas e nós tivemos que ligar para os bombeiros. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Você pode ver a luz da lua através da janela. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Pessoas falando alto me dão dor de cabeça. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Eu ouvi na TV que uma grande tempestade de neve está vindo para a cidade. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Cidades grandes tem muitos arranha-céus ao redor. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Meu pai compra um jornal todo sábado de manhã. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
O hotel onde eu fiquei nas últimas férias tinha lareiras nos quartos. 
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_______________________________________________________________________________________ 

 
O chefe comprou novas poltronas para a gente. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 
 
 

 

 

 
 
 


