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Introdução 
 
Nesta Unidade, você vai conhecer a origem da palavra “trabalho”. Vai ler sobre  
temas como escravidão, trabalho escravo e sobre a luta dos negros por liberdade 
no Brasil. Também vai conhecer lutas e revoluções realizadas por homens e 
mulheres em outros países, e ver como elas trouxeram melhores condições para 
os trabalhadores e garantiram mais direitos trabalhistas. 
 
Leia o texto abaixo sobre a importância do trabalho 
 

Is work important for you? 

 

 
 
Work is a major element of how people view themselves. It allows a person to 

gain or develop skills they wouldn't have without a career. Working also 

contributes to feelings of self-respect and pride. Careers provide a central talking 

point for a person when interacting with family and friends. Jobs may also provide 

social opportunities. 

 

O trabalho e um elemento importante sobre como as pessoas se veem. Ele 

permite que uma pessoa ganhe ou desenvolva habilidades que elas não teriam 

se não tivessem uma carreira. Trabalhar também contribui para sensações de 

auto-respeito e orgulho. As carreiras fornecem um ponto de conversação para 

uma pessoa, quando ela interage com a família e os amigos. Os emprego 

também possibilitam oportunidades sociais.  

 

Fonte:https://www.reference.com/business-finance/work-important-

12bf0bb4470a207 



Agora responda, em inglês, de acordo com o texto 

 

1. Why is work important? (Por que o trabalho é importante?) 

2. What does it allow a person to gain? (O que ela permite que uma pessoa 

ganhe?) 

3. What does work contribute to? (Com o que o trabalho contribui?) 

4. What do careers provide? (O que as carreiras oferecem?) 

 

 

5. Pág. 39 Qual alternativa contem palavras que se referem a trabalho, de 
acordo com o texto da página 39? 
 

a. merchandise, economic system, work relations 
b. merchandise, fun, electronic games 
c. electronic games, economic system, work relations 
d. electronic games, fun, work relations 

 
6. Pág. 40 Ligue cada palavra a sua tradução. 
 
  
language 
regions 
oppression 
slave work 
vegetation 
peoples 

trabalho escravo 
linguagem 
opressão 
regiões 
povos 
vegetação 

 

Gramática 
 
Simple Past – Passado Simples 
Em inglês, o tempo verbal simple past (passado simples) é utilizado para 
expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais 
acontecer. 

 I liked him very much. (Eu gostava muito dele) 
 She traveled alone. (Ela viajou sozinha) 

Formas de uso: 

O simple past pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa seguindo 
as regras de uso explicadas abaixo: 

Afirmativa: Formado pelo sujeito + passado do verbo principal, sendo que é 

necessário observar se o verbo é regular ou irregular e assim saberá sua 
conjugação. 

VERBOS REGULARES: Formado pelo acréscimo das partículas “d” e “ed” nos 
verbos. 

https://www.infoescola.com/ingles/tempos-verbais-em-ingles/


VERBOS IRREGULARES: Os verbos irregulares variam quanto a escrita.  

Veja alguns exemplos: 

 I wrote letters to my friends. (Eu escrevia cartas aos meus amigos) – verbo 
to write. 

 He paid the bills yesterday. (Ele pagou as contas ontem) – verbo to pay. 
 We knew to do the tests. (Nós sabíamos fazer os testes) – verbo to know. 
 She met my sister last week. (Ela conheceu a minha irmã semana 

passada) – verbo to meet. 
 That girl broke her arm. (Aquela garota quebrou o braço) – verbo to break. 
 He told the truth about you. (Ele contou a verdade sobre você) – verbo to 

tell. 

Fonte: https://www.infoescola.com/ingles/passado-simples-simple-past/ 

7. Ligue cada verbo a sua forma passado simples 

pay 

like 

know 

meet 

travel 

break 

tell 

write 

knew 

wrote 

told 

met 

paid 

traveled 

liked 

broke 

 

 

 Gramática 
 
Simple future – Futuro Simples 

 
Futuro com will  
 

Geralmente, usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar 
incerteza ou ser decidida no momento da fala. 

 
Regras de formação e exemplos 

Affirmative form 
 

A formação de frases de futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte 

estrutura: 
Sujeito + will + verbo principal no infinitivo sem o to + complemento 

Exemplos: 

 They will buy a new house. (Eles comprarão uma casa nova.) 
 We will go out tonight. (Nós sairemos hoje à noite.) 

https://www.infoescola.com/ingles/passado-simples-simple-past/


A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após 
pronomes pessoais. Para isso, basta usar 'll no lugar de will. 

Exemplos: 

 I will visit my cousin tomorrow. = I'll visit my cousin tomorrow. (Visitarei minha 
prima amanhã.) 

 They will arrive at night. = They'll arrive at night. (Eles chegarão de noite.) 
 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/simple-future/ 
 
 
Agora dê respostas a estas perguntas usando Yes, I will ou No, I won’t. 
 
Example: Will you eat a hamburger?  

Yes, I will. 
 
8. Will you study for your English tests? 
 
9. Will you stay home next weekend? 
 
10. Will you travel to Argentina this year?  
 
 

https://www.todamateria.com.br/simple-future/

