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Caro aluno, devido à importância dos acontecimentos atuais, vamos 
aprender algumas palavras relativas à COVID 19 
 

Ligue cada palavra à sua tradução: 
 
the flu confinamento 
lockdown pandêmico 
outbreak vigilância 
pandemic dificuldade de respirar 
patient under investigation o resfriado 
confirmed cases paciente sob investigação 
shortness of breath surto 
surveillance casos confirmados 

 

Introdução 
 
Nesta Unidade, você entrará em contato com a língua inglesa conhecendo 
algumas modalidades esportivas. Também vai refletir sobre como o esporte 
influencia a vida das pessoas, quais são os benefícios que ele proporciona à 
saúde e seus impactos sociais. Além disso, vai analisar algumas profissões 
relacionadas ao esporte e verá um breve relato sobre a Copa do Mundo realizada 
na África do Sul. Assim, você terá a oportunidade de conhecer novas palavras e 
expressões, treinando a construção de frases e aumentando seu 
vocabulário em inglês. 
 

 
Fonte: https://www.slideshare.net/AdrianoVretaros/periodization-in-sports-

theoretical-basis 
 



De acordo com o quadro acima, responda: 
 

1. O que é o esporte? 
2. Ele melhora que tipo de habilidade? 
3. Ele também é uma forma de entretenimento? 

 
Agora leia o texto abaixo sobre a importância da atividade física 

 
Is playing a sport important? 

 

Playing sports can make you stronger and healthier, contributing to lower obesity 

rates, according to the U.S. Department of Health and Human Services. Athletes 

tend to have lower body mass indexes, but non-athlete participants will still 

benefit from developing muscles and burning calories. Active people tend to have 

lower rates of diabetes and high blood pressure. Exercising regularly through 

sports programs could contribute to better heart and lung function. 

 

 
Responda em português (utilize um dicionário se precisar). 
 
4. De acordo com o texto, quais são as vantagens de praticar esportes? 

5. Duas doenças comuns relacionadas à falta de atividade esportiva são 

mencionadas no texto. Quais são essas doenças? 

 
 
6. Pág. 11 Marque a alternativa que relaciona corretamente estes esportes:  

 
boliche, ciclismo, natação, boxe 

  
a. bolish, bicycle, swimming, boxing 
b. bowling, cycling, swimming, boxing 
c. bowling, cycling, swimming pool, boxing 
d. bowling, bicycle, swimming, boxer 

 
 
7. Pág 12. Traduza para o inglês: 

 
a. Você usa suas pernas para praticar esporte. 
b. Você não precisa de uma bola para praticar este esporte. 
c. Este esporte pode ser praticado nas ruas. 

 
 
 
 
 



Gramática  
 
 If Clauses 

As if clauses em inglês são as orações condicionais utilizadas em diversas 
situações e sempre vêm acompanhadas pelo termo If (se). 

Elas são empregadas para falar de planos futuros, de situações prováveis ou 
improváveis de acontecerem, ou mesmo de escolhas que foram feitas no 
passado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/if-clauses/ 
 

 
Vamos praticar! 
 
8. Ligue as frases de modo que elas façam sentido. 
 

If I study I will buy a house. 

If you need help I will get my diploma. 

If I win the lotery I will sleep more. 

If I have time please talk to me 

 
 
 
9. Pág. 25 Traduza para o português: 
 

a. 8. É perigoso para a saúde delas. 
b. 9. É uma forma de exploração 
c. 10. Ele oferece riscos aos atletas profissionais e crianças 

 
 
 
 
 

 
 
 

Exemplos: 

 
If I study a lot, I get tired.  
(Se eu estudar muito, fico cansado) 
 
If you need help, talk to the teacher.  
(Se você precisar de ajuda, fale com o professor) 
 

https://www.todamateria.com.br/if-clauses/


10. Numere as figuras abaixo ao seu nome em inglês. 
 
 
 
 
 

 
 
 


