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Introdução 
 
Na Unit 1, foram abordados termos e situações relacionados aos esportes. 
Agora, você vai poder ampliar seu conhecimento na língua inglesa estudando o 
tema cultura e desenvolvendo vocabulário relacionado a espaços de lazer.  
 
Leia este texto sobre a cidade de Santos: 
 

 
 
Santos is a municipality in the Brazilian state of São Paulo, founded in 1546 by 

the Portuguese nobleman Brás Cubas. It is located mostly on the island of São 

Vicente, which harbors both the city of Santos and the city of São Vicente, and 

partially on the mainland. It is the main city in the metropolitan region of Baixada 

Santista. The population is 433,966 (2015 est.) in an area of 280.67 km2 

(108.37 sq mi). The city is also home to the Coffee Museum, where world coffee 

prices were once negotiated. There is also an association football memorial, 

dedicated to the city's greatest players, which includes Pelé, who played for the 

Santos Futebol Clube. Its beachfront garden, 5,335 m (5,834 yd) in length, figures 

in the Guinness Book of Records as the largest beachfront garden in the world. 

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Santos,_São_Paulo 
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1. Responda em inglês as perguntas abaixo, com a ajuda do vocabulary: 
Vocabulary  
Where = onde 
When = quando 
Who = quem 
How many = quantos 
What = o que, quais 
 

a. Where is Santos located? 
b. When was Santos founded? 
c. Who founded Santos? 
d. How many people live in Santos? 
e. What are some touristic attractions of the city? 

 
 
2. Págs. 35 a 41 Relacione os lugares da cidade à sua tradução em inglês. 
  

centro de recreação 
teatro 
feira de artesanato 
metrô 
parque 
museu 
cinema 
barraco de escola de samba 
rua 
centro cultural 
clube noturno 
sala de concerto 
parque de skate 

street 
museum 
subway station 
craft fair 
theater 
recreation center 
movie theater 
cultural center 
skate park 
samba school shed 
park 
nightclub/disco 
concert hall 

 
 
 
3. Pág. 43 Ligue cada habilidade artística a sua tradução. 
  

cantar 
pintar 
atuar 
observar 
desenhar 
dançar 
ler 
compor 
tocar instrumentos 
 

to compose 
to watch/to see 
to paint 
to read 
to play instruments 
do dance 
to sing 
to draw 
to act/to perform 

  
 
 
 

 



Gramática 
 
Can 

 
O verbo “can” é um exemplo de “modal verbs” (verbo modal) que, na língua 

Inglesa, tem a função de auxiliar o verbo principal em uma frase. O can pode ser 
traduzido como “poder” e expressa habilidade ou capacidade de fazer algo, 
possibilidade, permissão para fazer algo ou um pedido informal. 

 
 

 
 
 
 
 4. Com base nos exemplos acima, escreva em inglês as frases abaixo: 
 

a. Qualquer um pode fazer isso certo. 
b. Ela pode pagar minhas contas? 
c. Meu irmão pode atuar com você. 
d. Eu posso dançar. 
e. Nós não podemos cantar. 

 

 

 

Exemplos: 

We can’t see very well at night.  
(Nós não podemos ver muito bem à noite) – expressa habilidade 
 
My sister can’t sing.  
(Minha irmã não pode cantar) – expressa habilidade 
 
It can happen with you too.  
(Isso pode acontecer com você também) – expressa possibilidade 

 
Anyone can make this wrong.  
(Qualquer um pode fazer isso errado) – expressa possibilidade 
 
Can you pay my bills?  
(Você pode pagar as minhas contas?) – expressa pedido. 
 
My sister can dance with you.  
(Minha irmã pode dançar com você) – expressa permissão. 

 

https://www.infoescola.com/ingles/verbos-modais-modal-verbs/


Leia este texto: 

 

Pierre Bourdieu was a French sociologist, anthropologist and philosopher. For 
Bourdieu, skills, education, interpersonal relationships and networks are also 
forms of capital. He developed the idea of three different types of capital: 
economic, cultural, and social.  
 
Those factors interact with each other so they can’t be isolated. The economic 
capital is composed by economic resources, like money, real estate, and 
shares. The social capital is related to networks and interpersonal 
relationships. 
 
Agora responda em português: 
 
5. Sobre quem é o texto? 

6. Qual a nacionalidade Pierre Bourdieu? 

7. Quais são as três especialidades dele? 

8. Segundo ele, quais são as quatro formas de capital?  

9. Ele desenvolveu a ideia de três diferentes tipos de capital; quais são eles? 

 
Vamos praticar! 

CAN ou CAN’T (SEI ou NÃO SEI) 
 
10. Complete cada item da tabela com CAN ou CAN’T 
 

 Example: Cook can 

Speak Portuguese  

Ride a biclycle  

Fly an airplane  

Speak Spanish  

Dance the samba  

Swim  

Make mimics  

Use a computer  

Play a musical instrument  
  


