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Olá, eu sou Jackson Roger!  

 

Professor de Inglês há 10 anos.  

Já tenho ajudado milhares de pessoas  

em todo Brasil e no mundo  

alcançarem a fluência no Inglês.  

Dedico parte da minha vida em  

produzir conteúdo para ajudar  

pessoas que não conseguem falar  

inglês. 

 

O meu maior objetivo  

agora é compartilhar  

a minha vivência  

e meus conhecimentos  

com o maior número  

de pessoas, pois  

vivemos em um sistema  

de desinformação.  

Os métodos  

convencionais estão  

repletos de mitos  

e erros, e as pessoas  

são enganadas por  

escolas de Inglês que  

só buscam o lucro.  

Seja bem-vindo ao sucesso! 
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GUIA DE ESTUDOS 

Welcome! Para você colher melhores resultados com este ebook siga as dicas abaixo: 
 
1 – Treine regularmente as frases deste material por 60 dias.  
2 – Faça revisões periódicas de no mínimo 3 dias por semana.  
3 – Pratique o “Listening” através do áudio por no mínimo 7 minutos por dia.  
4 – Treine o TH por no mínimo 10 dias. 
5 – Me siga no Instagram para mais dicas: @JacksonRogerOficial 
 
 
 

Som o TH no Inglês - ATIVIDADE 
 

TH – Vibrante 
TH - Soprando 
 
This, That, those (Vibrante) 
este, aquele, esses 
 
Month, mouth, thanks (Sopro) 
Mês, boca, obrigado 
 
 
 

Frases, perguntas e expressões 
 
Hi! 
Oi! 
 
Hello! 
Olá! 
 
Hello, guys! 
Olá, pessoal! 
 
How’s it going? 
Como vai? 
 
I’m a little sick! 
Estou um pouco doente! 
 
How are you doing? 
Como você está? 
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I’m good, thanks! 
Estou bem, obrigado! 
 
What are you doing? 
O que você está fazendo? 
 
I’m studying English. 
Estou estudando inglês. 
 
That sounds interesting. 
Isso parece interessante. 
 
What’s going on? 
O que está pegando? 
 
Not much! 
Nada de mais! 
 
Where do you live? 
Onde você mora? 
 
I live in the United States. 
Eu moro nos Estados Unidos. 
 
What do you do? 
Do que você trabalha? 
 
I work in a bank. 
Eu trabalho em um banco. 
 
Do you live alone? 
Você mora sozinho? 
 
No, I live with my parents. 
Não, eu moro com meus pais.  
 
Do you have brothers or sisters? 
Você tem irmãos ou irmãs? 
 
Yes, I have one brother and two sisters. 
Sim, tenho um irmão e duas irmãs. 
 
How many friends do you have? 
Quantos amigos você tem? 
 
I have three friends. 
Eu tenho três amigos. 
 
What do they do? 
O que eles fazem? 
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Laura is a dentist; Peter is an engineer and Mark is a doctor. 
Laura é dentista; Peter é engenheiro e Mark é médico. 
 
What do you like to do? 
O que você gosta de fazer? 
 
I love cooking, traveling and swimming. 
Eu adoro cozinhar, viajar e nadar. 
 
Are your grandparents alive? 
Seus avós estão vivos? 
 
No, they passed away five years ago. 
Não, eles morreram há 5 anos. 
 
I’m sorry to hear that. 
Sinto muito em ouvir isso. 
 
Where did they live? 
Onde eles moravam? 
 
They lived in Mexico. 
Eles moravam no México. 
 
What’s your favorite food? 
Qual é a sua comida favorita? 
 
My favorite food is macaroni and cheese. 
Minha comida favorita é macarrão com queijo. 
 
What’s your favorite color? 
Qual sua cor favorita? 
 
My favorite color is purple. 
Minha cor favorita é roxa. 
 
How old are you? 
Quantos anos você tem? 
 
I’m twenty-nine years old. 
Eu tenho 29 anos. 
 
Do you have any children? 
Você tem filhos? 
 
No, I don’t have any children. 
Não, eu não tenho filhos. 
 
If you had a son, how would you call him.  
Se você tivesse um filho, como o chamaria? 
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I think Brian is a beautiful name.  
Acho que Brian é um nome bonito.  
 
What kind of music do you like? 
Que tipo de música você gosta? 
 
I like Pop, Rock and Samba. 
Eu gosto de Pop, Rock e Samba. 
 
Do you have any hobbies? 
Você tem algum hobby? 
 
Yes, I enjoy playing the guitar. 
Sim, eu curto tocar violão.  
 
Do you know how to cook? 
Você sabe cozinhar?  
 
No, actually I’m bad at cooking.  
Não, na verdade eu sou péssimo em cozinhar.  
 
Have you ever been abroad? 
Você já foi para o exterior?  
 
Yes, I’ve been to Italy, France and Canada. 
Sim, já estive na Itália, França e Canadá. 
 
What did you do there? 
O que você fez lá?  
 
I went there on business. 
Eu fui lá a negócios.  
 
Do you speak English? 
Você fala inglês?  
 
Yes, a little bit. I’ve been studying English for three months. 
Sim, um pouquinho. Estou estudando inglês  por 3 meses.  
 
Are you married? 
Você é casado? 
 
No, I’m not, but I have a girlfriend. 
Não, não sou, mas eu tenho uma namorada. 
 
Does she speak English? 
Ela fala inglês? 
 
No, She doesn’t.  
Não, ela não fala. 
 
 


