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SOBRE AS ATIVIDADES DE INGLÊS 
 
 

Nesta semana, iremos aprender um pouco sobre os sinônimos em inglês. Os 
sinônimos são muito importantes para eliminarmos as palavras ou os termos repetidos 
em uma oração, visto que temos uma sucessão deles ao nosso dispor, tanto na Língua 
Portuguesa quanto na Inglesa ou qualquer outra língua que estudarmos. 
 

Os sinônimos representam vocábulos que possuem significados idênticos ou 
semelhantes aos de outros que nos ajudarão a construir um texto elegante e agradável, 
amenizando as imprecisões ou repetições contidas nele. Por exemplo, o sinônimo de cão 
 
é cachorro. Basicamente, são palavras diferentes com significados iguais ou aproximados. 
E há mais conteúdos sobre eles que não iremos abordar agora. 
 

As atividades, que se seguem, deverão ser copiadas no seu caderno de inglês. Se 
desejarem imprimi-las e depois completá-las e colar no seu caderno, fiquem à vontade!  

No exercício: “Find the synonyms”, as palavras da coluna da esquerda devem 

corresponder com as da direita conforme o exemplo dado. Como já aprendemos sobre os 

sinônimos, eles são palavras com grafias diferenciadas, mas elas têm os mesmos sentidos 

ou estão bem próximas da igualdade. Por exemplo: useful e helpful significam útil em 

português. Caso encontrarem alguma dificuldade quanto aos sinônimos em inglês, 

pesquisem neste site https://www.synonym.com/ onde vocês terão a sua disposição um 

magnífico dicionário eletrônico, especificamente relacionado aos sinônimos no qual 

poderão testar várias palavras e realizar o exercício proposto. Se persistirem as suas 

dificuldades, sugiro então que façam a tradução das palavras com auxílio deste site 

https://translate.google.com.br/ ou utilizem os dicionários convencionais que vocês têm 

em casa. 
 

Agradecendo de antemão pela colaboração de todos, colocando-me ao seu dispor 
para ajudar no que for necessário, subscrevo-me atenciosamente. 
 
 
 

Prof. Rogério Ricardo.  
LÍNGUA INGLESA                                                    
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