


• Eles parecem ser uma coisa, mas, na verdade, são
outra. Estas palavras em inglês são tão parecidas com
outras em português que podem enganar quem não
as conhece ou não está prestando muita atenção.
• É isso que chamamos de False Friends ou falsos
cognatos em inglês.
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1. Actually:
Ex: Actually, on second thoughts, I
think he was wrong.
(Na verdade, pensando bem eu
acho que ele estava errado.)

2. Library:
Ex: She must be at the library.
(Ela deve estar na biblioteca.)

3. Recipient:
Ex: He was the recipient of the prize.
(Ele foi quem recebeu o prêmio.)

4. Costume:
Ex: There’s going to be a costume
party on saturday.
(Vai ter uma festa a fantasia no
sábado.)
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Pretend:
Ex: They’re only pretending.
(Eles estão fingindo.)

7. Defendant:
Ex: Where will the defendant be tried?
(Onde o réu vai ser julgado?)

8. College:
Ex: She intends to go to college.
(Ela pretende fazer faculdade.)
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Idiom:
Ex: There are lots of idioms here.
(Tem muitas expressões idiomáticas aqui.)
Expert:
Ex: She’s an expert on fashion.
(Ela é especialista emmoda.)
Exquisite:
Ex: My girlfriend has exquisite taste in clothes.
(Minha namorada tem um gosto refinado em relação a roupas.)
Comprehensive:
Ex: The Longman dictionary is comprehensive.
(O dicionário Longman é amplo, abrangente.)
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• Os pronomes mais conhecidos são os pronomes pessoais, que em

inglês chamamos de Personal Pronouns. Eles são I (eu), you (você),

he (ele), she (ela), it (ele/ela/isto), we (nós) e they (eles). Eles são

usados no lugar dos nomes (substantivos) e como sujeito de uma

sentença.
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Vejamos alguns exemplos.

• My name is João I am a teacher.
Meu nome é João. Eu sou professor.
• This is my father. He is a teacher.
Este é meu pai. Ele é professor.
• This is my mother. She is a lawyer.
Esta é minha mãe. Ela é advogada.
• I have a blog. It is about English
Eu tenho um blog. É (meu blog) sobre inglês.
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