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LEIA COM ATENÇÂO 
 
 
Esta unidade tem como objetivo ajudar  você aprender a entender o que 
lê em inglês.  
Tenha em mente que você não precisa entender tudo, todas as palavras 
que lê,  mas apenas o bastante para fazer as tarefas propostas. A 
intenção aqui é fazer você praticar essa habilidade: tentar, ir em frente, 
não parar por que não entendeu tudo. Pratique isso, pois, mais do que 
saber as palavras e a gramática de uma língua, você precisa aprender 
“como se aprende uma língua”, e isso envolve, acima de tudo, adquirir 
confiança, buscar seus próprios métodos. O importante é procurar 
entender, da maneira que lhe pareça melhor.  



 

 
Esta unidade que tem como assunto o Brasil. Algumas informações você pode já 
conhecer, mas certamente, outras serão novas. Assim, você vai aprender mais sobre o 
Brasil e, ao mesmo tempo, aprender inglês. Prepare-se trazendo à mente tudo o que 
você sabe sobre o Brasil. Comece com informações simples, as informações sobre os 
países, de forma geral. Quando você pensa em buscar informações sobre um país, o 
que lhe vem à mente? 
 
Tamanho  língua   capital   cidades /estados 

regiões  lugares bonitos população   história  

curiosodades 

tipo de governo (presidente? Rei? Primeiro ministro?) 

 

Veja algumas dicas para quando você ler em inglês. Fazendo isso 

será mais fácil de entender. 

 

1.  Procure ter uma idéia do que vai encontrar pela frente.  

2. Tente adivinhar algumas palavras que você não conhece! 

Isso vai ajudá-lo a entender! 

3. Veja as palavras que são parecidas com algumas palavras 

em português! 

4. Agora vá em frente, sem medo de errar! Afinal o assunto já 

é um pouco familiar para você: O Brasil. 

5. Não procure entender tudo, palavra por palavra. Dá para 

entender mesmo se você não entender algumas palavras. 

Isso é normal! 

LembreLembreLembreLembre----se dessas dicas, sempre. Você sempre vai usáse dessas dicas, sempre. Você sempre vai usáse dessas dicas, sempre. Você sempre vai usáse dessas dicas, sempre. Você sempre vai usá----laslaslaslas!!!!    
 



BRAZIL IS DIVIDED INTO FIVE REGIONS. FIND THE REGIONS  ON THE 
MAP 
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WHY BRAZIL? 
 



Because Brazil is a great country - one of the largest, most 
populous and, by most interesting of all 200 or so nations 
on this small planet.  

 

DID YOU KNOW? 

 SOME INFORMATION ABOUT BRAZIL: 

• Brazil is the fifth largest country in size and the eighth in population. Brazil is 

bigger than the continental US (excluding Alaska).  

• They speak Portuguese in Brazil.  It is the sixth most common language in the 

world.  

• Almost half of the people in Latin America don't speak Spanish - they speak 

Portuguese. Brazil is larger than Argentina, Mexico, Venezuela, Colombia and 

Peru combined.  

• Brazil has a large and growing economy, which currently presents great 

opportunities for investment.  

• Blessed by nature with white sandy beaches, lush green forests and a friendly 

people, Brazil is a country worth visiting.  



 

Agora pense em algumas pessoas famosas na história do Brasil. Você vai ver uma lista 

de 20 delas. Algumas talvez você conheça, outras vai ficar conhecendo agora. Algumas 

talvez seu professor conheça, outras ele vai conhecer junto com você! Vocês vão  

aprender mais e, ao mesmo tempo, você vai aprender inglês 

 

“The Twenty Greatest in Brazil" 
  
Greatest leaders and Statesmen      ISTO É magazine list 
 

1) JUSCELINO KUBITSCHEK - Pioneer of Brazilian industrialization. 

2) GETÚLIO VARGAS - Led the nation into the industrial era 

3) ULYSSES GUIMARÃES - Mr Direct Elections 

4) TANCREDO NEVES - Guaranteed democratic transition 

5) LUIZ CARLOS PRESTES -  The Knight of Hope 

6) BETINHO - Mobilized the nation in the fight against misery 

7) CÂNDIDO RONDON - Braved the frontier but respected the Indians 

South America 

There are 26 states in Brazil. It is the 
largest and most populous country in South 
America. Brazil borders on Argentina (1,224 
km), Bolivia (3,400 km), Colombia (1,643 
km), French Guiana (673 km), Guyana 
(1,119 km), Paraguay (1,290 km), Peru 
(1,560 km), Suriname (597 km), Uruguay 
(985 km) and Venezuela (2,200 km).  The 
biggest state in Brazil is Amazonas, in the 
North region. In addition to the 26 states, 

ATIVIDADE 
Olhe nomes, números e palavras parecidas com 
português.  Veja o que você consegue entender 
somente com essa estratégia.  
Não se preocupe em entender todas as palavras. 
Nesta atividade você estará praticando apenas esta 
estratégia: buscar informações com o que você 
consegue. 
 



8) BARÃO DO RIO BRANCO - Redrew the map without firing even one shot 

9) JÂNIO QUADROS - Rapid rise of a moralist 

10) JOÃO GOULART - Overthrown in 1964, didn't resist to avoid bloodshed 

11) FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Beat inflation and got re-elected 

12) MIGUEL ARRAES - A legend in the backlands of the Northeast 

13) LEONEL BRIZOLA - Commanded civil resistance in 1961 

14) CASTELLO BRANCO - First president of the military regime 

15) TEOTÔNIO VILELA - Minstrel of Alagoas 

16) BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - Hero of the "Upraising of the 18" in the fortress 

17) LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - Main labor union leader, elected President 

18) OSWALDO ARANHA - the "soul" of the 1930 revolution 

19) CAMPOS SALES - Sanitized public finances at the beginning of the century 

20) RODRIGUES ALVES - Got rid of Yellow Fever 

Procure estas informações: 
ATIVIDADE  Quais das pessoas são do nordeste? 

Quem esteve relacionado com índios. O que ele fez? 
Quais você não conhecia? O que sabe sobre eles agora? 

Você sabe algo mais sobre essas pessoas? Se não sabe, veja qual você mais conhecia, pelo 
nome, e busque mais informações. Você vai estar assim aprendendo mais sobre o Brasil. 

 



Sports 

 
1) AYRTON SENNA - Three times champion of Formula 1; a myth of race car driving all  

over the world. Considered the best driver of all times 

2) PELÉ - Never has there been a soccer player like him. One of the most popular sports  

     figures of the planet, he even caused warring nations to declare a truce to be him play 

3) GARRINCHA - The angel with the crooked legs that enchanted stadiums 

4) OSCAR SCHMIDT - World record holder with 41 thousand points 

5) MARIA ESTHER BUENO - The lady of Brazilian tennis 

6) ÉDER JOFRE - The first name in Brazilian boxing 

7) EMERSON FITTIPALDI - Champion on all race tracks 

8) HORTÊNCIA - Queen of basketball, commanded the Brazilian victory in Australia,   

     1994 

9) ZICO - A crack player of the post-Pele era 

10) JOÃO DO PULO - One of the most versatile track athletes 

11) ADHEMAR FERREIRA DA SILVA - Only Brazilian with two Olympic gold medals 

12) JOAQUIM CRUZ - Gold in the 800 meters in the Los Angeles Olympics 

13) PAULA - The Americans call her Magic Paula 

14) NELSON PIQUET - First to win a triple Formula 1 championship 

15) GUSTAVO BORGES - Won the silver medals in the 100m in Barcelona and in the  

       200m in Atlanta, where he got the bronze in the 100m free style 

16) GUGA - The best ranked Brazilian tennis player 

17) ZAGALLO - The only one to win four World Cups 

18) LEÔNIDAS - High scorer at the beginning of the century, invented the "bicycle" kick 

19) AURÉLIO MIGUEL - First Olympic gold medal in Judo 

20) RONALDINHO - Principle soccer star of the 1990s 

Atividade 1-  SEPARE OS NOMES DOS ESPORTISTAS EM GRUPOS, POR EXEMPLO: 
QUAIS ERAM OU SÃO DO FUTEBOL: Pelé, Ronaldinho, etc. 

Quais foram para as olimpíadas? 
Quais você mais conhece? 
Você se lembra de algun(s) que não estão na lista? 
Quais são conhecidos fora do Brasil? 

               Quais deles não se menciona o esporte que praticam ou praticaram? 
 



Music  
  

1) CHICO BUARQUE – One of the  greatest Brazilian composers and one of the best in 
the world. Also good friend of Fidel Castro.  
 
2) TOM JOBIM - One word: class. Jobim was the Mozart of Brazilian music. His songs 
are timeless, the melodies are always in our minds. 
 
3) MILTON NASCIMENTO - There is no better song in the world than Travessia. 
Nascimento's work is a journey into the human soul. 
 
4) LUIZ GONZAGA - Asa Branca is one of the most touching songs about the drought in 
the northwest of Brazil 
 
5) CARMEN MIRANDA - A hat maker that reached Hollywood. She was unique. Based 
upon her vocal work at Atlântida, she deserves to be at the top of any list. 
 
6) ELIS REGINA - 100% voice and feeling. Elis was probably the greatest Brazilian 
female vocalist ever. Fim de papo! 
 
7) ARI BARROSO - His tunes are all classic: his most famous song is Aquarela do 
Brasil.  Ari Barroso died on a carnival Sunday, in 1964. 
 
8) VINÍCIUS DE MORAES - the result of mixing a couple of beers, a guitar and 
inspiration. His songs are quiet reflections of Brazilian hopes and dreams. 
 
9) ROBERTO CARLOS - A true romantic. Millions of women love this singer. He sings to 
all and each of them. It is all in the details. 
 
10) JOÃO GILBERTO - João Gilberto is probably one of  the best known Brazilian 
musician worldwide. He is considered the creator of Bossa Nova. On the rhythm of his 
guitar a “new beat" was born. 
 
11) NOEL ROSA – Bohemia  in Vila Isabel a district in Rio. The fading voice of a Rio de 
Janeiro that is long gone. Noel Rosa was famous in the 30's, but is more and more 
popular as time passes. 
 
12) CAETANO VELOSO - An interesting person, full of conflicts. Caetano is at his best 
when expressing the inconsistencies of life in Brazil. He basically invented tropicália. His 
sister, Maria Bethania is also a famous Brazilian singer. 
 
13) PIXINGUINHA – Considered as one of the geniuses of Brazilian popular music, he is 
the father of the “choro” , or “chorinho”, a typical Brazilian music style.  
 



14) GILBERTO GIL – a great  singer and the Minister of Culture, he is one of the four 
"sacred monsters" of Brazilian Popular Music (MPB), along with Chico, Milton and 
Caetano.  
 
15) VILLA-LOBOS - Brazil's man in the classical world, Heitor Villa-Lobos was born in 
Rio de Janeiro on March 5, 1887. 
 
16) RAUL SEIXAS - Raul Seixas was a master of rhythm – one of the country's most 
genuine rock'n'roll rebels 
 
17) PAULINHO DA VIOLA - Consistent, steady, and very uniform.  Paulinho Da Viola is 
known as a samba purist, not influenced by the pagode. 
 
18) CARTOLA - A legend in his own time. For about 60 years Cartola was a major 
influence on the evolution of samba 
 
19) ELBA RAMALHO - The voice of the modern Nordestina woman ELBA RAMALHO is 
a great vocalist and  one of  the most famous female singer from the Northeast region of 
Brazil. 
 
20) MARTINHO DA VILA - Martinho da Vila is  a famous   samba singer and composer 
from Vila Isabel, in Rio. 
 
 There are so many other Brazilian excellent singers and composers, but we have to 
choose only twenty here. 
 

 
 

1- Quais dos artistas ainda estão vivos e quais já morreram? Como você consegue 
descobrir isso, a partir do texto? Observe: 

- Referências de tempo 
- Verbos utilizados no presente ou no passado 
- O seu conhecimento – alguns você talvez já conheça, sabe se está vivo ou 

morto, então você pode observar e tentar deduzir se os verbos estão no 
presente ou no passado. Mas lembre-se que isso não é sempre fixo. Podemos 
dizer, por exemplo: Cazuza é uma grande figura da música brasileira, 
entretanto, Cazuza já morreu. 

 
2- Você conhece todos esses nomes? 
3- Quais deles não compuseram ou cataram sambas? 
 
Para as duas questões abaixo, tente escrever alguma informação em inglês. Baseie-se no 
texto que você vê acima.  Por exemplo: você vê, acima, a frase “Cartola was a major 
influence on the evolution of samba.” Tente escrever uma falando de Cazuza, 
por exemplo. O nome dele não está na lista e poderia estar. Ou fale de outro 
cantor que você conheça e não está lá.  
 
4- Qual é o cantor(a) brasileiro(a) mais famoso atualmente no Brasil? 
5- Acrescente alguns nomes que você acha que deveriam fazer parte dessa lista mas 

não foram incluídos. 
 
 


