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Primeiramente, gostaria de agradecer por você ter 
depositado um voto de confiança e baixado este 
material.  

Espero fortemente que ele possa ser útil e agregue 
algum valor a sua jornada.  

Aqui você vai ver algumas das partes mais difíceis de 
aprender no inglês... E Como Superar Essa Fase! 

Conheça Melhor O Meu Bloco – De 
Anotações 

Caso queira conhecer um pouco mais sobre o Meu Bloco 
(De Anotações), fique à vontade para acessar os links 
abaixo e fazer uma pequena visita:  

 

 Blog  → Clique Aqui 

 
YouTube → Clique Aqui 

 
Instagram → Clique Aqui 

 
Pinterest → Clique Aqui 

 
Twitter → Clique Aqui 
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Introdução  

O inglês, assim como outras línguas, vai exigir um 
determinado empenho do estudante.  

Alguns fatores são determinantes no aprendizado de 
qualquer aluno, como:  

 Comprometimento.  
 Consistência.  
 Persistência.  

No entanto, existem algumas peculiaridades, que 
geralmente causam desânimo em quem pretende 
aprender este idioma.  

Também é importante você saber, que o tempo médio 
para aprender inglês pode variar de uma pessoa para 
outra.  

Partes Mais Difíceis de Aprender No Inglês  

A língua inglesa está presente em boa parte do mundo, 
seja por meio da internet, livros, filmes e séries. 

No entanto, aprender inglês, para muitas pessoas, ainda 
continua sendo um bicho de sete cabeças.  

Embora trate-se de uma língua bastante usada para 
muitas atividades, é importante saber que assim como 
outras línguas, o inglês não é um idioma tão fácil.  

Na verdade, nenhuma língua é realmente “fácil” de 
aprender, e com inglês não é diferente.  

Isso porque, todas as línguas apresentam um certo grau 
de dificuldade para quem pretende aprender.  
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Sendo assim, se você quer ler, escrever e falar em inglês 
fluentemente, então precisa conhecer e dominar alguns 
aspectos importantes com relação ao idioma.  

Por isso, veja agora algumas partes mais difíceis de 
aprender no inglês:  

1 - Ortografia 

Um dos aspectos mais desafiadores da língua inglesa é o 
seu sistema ortográfico. 

A língua inglesa apresenta uma escrita bem diferente do 
português. 

Isso se deve, principalmente, à sua origem.  

Enquanto o português é um dos ramos do latim, o inglês 
veio de anglo-saxão, que é completamente diferente 
(Som, Escrita e Estrutura). 

Qualquer combinação de vogais e consoantes pode ser 
pronunciada de uma forma totalmente diferente daquilo 
que parece. 

Por isso, para um português escrever em inglês pode ser 
uma tarefa bem desafiadora. 

Além de precisar entender as normas gramaticais do 
próprio idioma, agora também é preciso compreender as 
regras de outra língua.  

O melhor é dedicar um pouco mais de tempo 
para leitura.  

Quanto mais envolvido com o idioma, mais fácil será para 
vencer essa dificuldade.  
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Consumir conteúdos em inglês pode ajudar bastante a 
conhecer novas palavras e expressões.  

Existem vários meios que podem auxiliar nessa 
caminhada, como: 

 Livros. 
 Artigos. 
 Jornais. 

Tudo isso pode ajudar na fixação da estrutura e 
ortografia da língua.  

2 - Polissemia e Contexto 

No inglês, as palavras podem ter uma grande quantidade 
de diferentes significados e funções, dependendo de 
onde e como elas são usadas. 

3 - Verbos Frasais (Phrasal Verbs) 

Uma das coisas que mais assusta quando você começa 
a aprender inglês são os verbos estranhos de várias 
palavras. 

Os verbos frasais (Phrasal Verbs) são verbos que vêm 
acompanhados por preposições ou advérbios. 

Com o acréscimo de uma preposição ou de um advérbio, 
o sentido do verbo original pode mudar completamente. 

Por isso, os verbos frasais não podem ser traduzidos 
literalmente, palavra por palavra.  

A melhor forma de aprendê-los é treinando e buscando 
compreendê-los como um todo. 
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Agora me diga uma coisa:  

Você gostaria de conversar com um pessoa nativa 
durante o seu aprendizado?  

A boa notícia é que isso é totalmente possível.  

Sim, eu estou falando de um dos cursos mais vendidos 
da atualidade.  

 Curso de Inglês Completo + Certificado. 
 100% Online.  

Nesse Curso Você Vai Aprender Exatamente Tudo o Que 
Precisa Para se Tornar Fluente:  

 Leitura. 
 Escrita. 
 Audição. 
 Conversação. 

É só clicar no botão abaixo para acessar o curso!      

 

           

 Curso Completo Por Meio de Vídeoaulas. 
 Lives Com a Professora, Para Praticar Conversação 

Diretamente Com Uma Nativa. 
 Grupo de Estudos.  
 Certificado de Conclusão. 
 Garantia.  
 Acesso Vitalício. 
 Melhor Preço do Mercado.  
 E Muito Mais...  

ACESSAR AGORA 
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4 - Listening = Ouvir 

Indiscutivelmente, para aprender inglês fluentemente, é 
fundamental dominar alguns pontos importantes, como: 

 Reading = Ler.  
 Listening = Ouvir. 
 Speaking = Falar. 

No entanto, talvez o mais difícil para algumas pessoas, 
seja o “listening”, que significa a capacidade de 
compreensão na hora de conversar com outras pessoas.  

Isso porque vários fatores podem estar presentes, como 
sotaque, gírias e velocidade na fala.  

5 - Pronúncia (Speaking = Falar) 

A pronúncia é um dos grandes motivos que faz muita 
gente parar de estudar inglês. 

Se desprender do idioma materno e precisar falar de 
outra forma é uma grande dificuldade de quem estuda.  

Pela mistura com outros idiomas e culturas, o inglês 
difere-se do português não apenas na escrita mas 
também na pronúncia.  

Nesse caso, a recomendação é praticar!  

Somente a prática levará à perfeição. 

Leia em voz alta, grave a sua própria voz e depois escute.  

Acompanhe canais de rádio e televisão em inglês e 
preste atenção na forma como os nativos falam. 

https://meubloco.com/
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Fatores Que Podem Atrapalhar no Aprendizado 

Por que algumas pessoas têm mais dificuldade em 
aprender inglês? 

Existem algumas dificuldades que levam à desistência 
de aprender outra língua.  

E o pior é que não são dificuldades específicas do 
idioma.  

Por isso, veja agora quais são as dificuldades mais 
comuns, que podem prejudicar no aprendizado.  

1 - Vergonha (Timidez) 

Infelizmente, por causa da vergonha podemos perder 
várias oportunidades em nossa vida.  

O medo de errar ou da exposição pode ser “tirano”.  

Entretanto, no caso do inglês, esse medo pode ser o de 
não falar tão perfeitamente como um nativo. 

Por conta disso, muitos estudantes acabam não 
praticando.  

Entretanto, sabemos que é preciso bastante treino e 
esforço para aprender.  

O erro faz parte de qualquer processo natural de 
aprendizado.  

Por isso, não tenha medo de cometer erros.  

Dica de Ouro:  

 Para treinar a pronúncia, comece primeiramente em 
casa. Faça isso sozinho, na frente do espelho. Com o 
tempo, você vai ganhar confiança para falar com 

https://meubloco.com/


 
 

MeuBloco.Com 

outras pessoas, como seus amigos e colegas de 
classe com mais facilidade.  
 

 Atualmente, existem vários aplicativos específicos 
para aprender idiomas, como o Duolingo, por 
exemplo.  
 

 Além disso, você também precisa saber, que errar 
não é apenas normal, mas também é um processo 
necessário para quem está aprendendo.  
 

 E lembre-se, você não está sozinho nessa 
caminhada, pois existem várias outras pessoas com 
essa mesma dificuldade.  

2 - Comparações e Pessimismo 

Uma das coisas que costumamos fazer são as 
comparações.  

Mesmo que de forma inconsciente, elas costumam 
aparecer. 

No entanto, trata-se de uma conduta totalmente 
negativa. 

Até mesmo porque cada pessoa possui uma forma 
diferente de aprender as coisas.  

Sendo assim, fazer comparações entre o seu 
desempenho e o de outra pessoa, apenas vai atrapalhar 
o seu desempenho.  

E o pior de tudo, é que uma comparação negativa pode 
causar pessimismo, acabar com a sua autoestima e, 
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consequentemente vem a vontade de abandonar os 
estudos.  

Entretanto, a única comparação que você realmente 
deve fazer é consigo mesmo.  

Somente dessa forma você poderá medir a sua 
evolução.  

3 - Preguiça (Falta de Interesse)  

O contato constante com a língua e a vontade de 
aprender serão fatores decisivos no seu aprendizado. 

Infelizmente, a maioria das pessoas não costuma mexer 
no material fora do horário das aulas.  

Isso pode acontecer por falta de interesse, tempo ou 
preguiça.  

Talvez aqui uma das maiores dificuldades é conseguir 
manter o foco e a persistência.  

Você não precisa estudar várias horas por dia para 
aprender inglês.  

Melhor estudar um pouco todos os dias, do que apenas 
uma vez durante a semana.  

Para facilitar no seu aprendizado, você pode contar com 
vários meios auxiliares, como:  

 Assistir filmes e séries (com ou sem legenda, de 
acordo com o seu nível). 

 Acompanhar notícias e tentar entender os que as 
pessoas falam. 

 Escutar músicas acompanhando a letra.  
 Configure o idioma dos seus aparelhos.  
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Dica de Ouro:  

Quando estiver cansado ou sem vontade, pense no 
porquê você quer aprender inglês e os benefícios que 
poderá ter. 

4 - Tempo e Dinheiro 

Muitas pessoas acreditam que aprender inglês um 
processo muito caro e demorado.  

Felizmente, não é necessário muito dinheiro para 
aprender inglês. 

Existem vários cursos online que ainda são oferecidos 
gratuitamente.  

Também é possível contar com muitas escolas 
especializadas e com preços diferenciados. 

Portanto, se você não tem muito tempo sobrando, saiba 
que de 10 a 30 minutos por dia para estudar poderão 
fazer muita diferença na sua vida.  

Talvez você até ache pouco, mas acredite, que a longo 
prazo você terá mais benefícios do que pode imaginar.  

Além disso, é muito melhor estudar pouco do que não 
estudar nada. 
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Agora me diga uma coisa:  

Você gostaria de conversar com um pessoa nativa 
durante o seu aprendizado?  

A boa notícia é que isso é totalmente possível.  

Sim, eu estou falando de um dos cursos mais vendidos 
da atualidade.  

 Curso de Inglês Completo + Certificado. 
 100% Online.  

Nesse Curso Você Vai Aprender Exatamente Tudo o Que 
Precisa Para se Tornar Fluente:  

 Leitura. 
 Escrita. 
 Audição. 
 Conversação. 

É só clicar no botão abaixo para acessar o curso!      

 

           

 Curso Completo Por Meio de Vídeoaulas. 
 Lives Com a Professora, Para Praticar Conversação 

Diretamente Com Uma Nativa. 
 Grupo de Estudos.  
 Certificado de Conclusão. 
 Garantia.  
 Acesso Vitalício. 
 Melhor Preço do Mercado.  
 E Muito Mais... 

ACESSAR AGORA 
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Porque Aprender Inglês 

Provavelmente você já deve ter pensado ou quem sabe 
já ouviu alguém dizer pelo menos uma das seguintes 
frases:  

 Estou velho demais para aprender inglês.  
 É muito difícil.  
 Eu não tenho tempo para estudar. 
 Eu não levo jeito para aprender inglês. 
 Eu não quero parecer um idiota na frente dos 

outros. 

Antes de mais nada é importante você saber que isso 
são apenas pensamentos negativos.  

E fique tranquilo, porque certamente você não é o único 
que tem esses pensamentos.  

Também é importante você parar e pensar um pouco, 
em quantas pessoas você conhece que são totalmente 
fluentes em inglês?  

É exatamente por conta disso que surgem algumas 
ideias na sua cabeça.  

Mas a verdade é que você e tantas outras pessoas 
podem estar tentando aprender inglês de uma forma 
totalmente errada.  

Agora veja alguns motivos para começar aprender 
inglês: 

1 - Uma das Línguas Mais Faladas do Mundo Todo 

Uma em cada cinco pessoas no mundo fala, ou pelo 
menos entende, inglês.  
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A língua inglesa tem mais de 400 milhões de falantes 
nativos.  

O inglês é um dos idiomas oficiais ou principais de mais 
de 50 países.  

Além disso, todo idioma faz parte de um universo 
cultural.  

Sendo assim, ao aprender inglês, você terá a 
oportunidade de conhecer inúmeras culturas espalhadas 
ao redor do mundo. 

Principalmente daqueles países que tenham o inglês 
como primeira língua, como Austrália, Bahamas, Canadá, 
Escócia, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, entre outros. 

2 - Novas Oportunidades Para Você 

Aprender inglês pode trazer ótimas oportunidades para 
quem deseja conseguir um bom emprego em uma 
empresa multinacional ou trabalhar no exterior.  

O inglês é considerado a língua dos negócios ou 
da comunicação profissional. 

Isso porque, muitas empresas multinacionais possuem 
equipes e filiais espalhadas em diferentes países.  

Nesse contexto, o inglês é a língua mais falada para 
comunicação.  

Por isso, ao abrir uma vaga de emprego, muitas 
empresas dão mais atenção àqueles concorrentes que 
falam inglês.  
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3 - Possibilidade de Viajar a Trabalho 

Ainda pensando no mercado de trabalho, ao aprender 
inglês você também tem a oportunidade de viajar a 
trabalho.  

Isso porque, geralmente as empresas procuram enviar 
apenas os seus melhores funcionários para o exterior. 

Isso pode acontecer pelos mais variados motivos, como 
aprender uma nova tecnologia, participar de um novo 
projeto ou para fechar novas parcerias e negócios.  

Sem falar na oportunidade de aproveitar o momento 
para conhecer novos lugares, adquirir novas experiências 
e dar uma praticada nos seus conhecimentos. 

4 - Novas Oportunidades de Conhecimento 

Poucas pessoas sabem, mas boa parte dos conteúdos 
disponibilizados na internet são produzidos na língua 
inglesa.  

Da mesma forma acontece com os livros, que são 
traduzidos para o idioma local.  

No entanto, durante essa tradução, muitas expressões 
são adaptadas e acabam perdendo o sentido.  

Além disso, existem excelentes obras que nem foram 
traduzidas para outras línguas.  

Sendo assim, se você aprender inglês, poderá aumentar 
as suas possibilidades de conhecimento.  
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5 - Universidades Conceituadas  

Não podemos negar que aqui no Brasil existem 
excelentes universidades.  

No entanto, muitas pessoas gostariam de estudar no 
exterior em algumas instituições famosas, como:  

 Harvard. 
 Princeton. 
 Oxford.  
 Stanford. 
 Entre Muitas Outras.  

E, para se candidatar a uma dessas universidades, você 
precisa ter um certo conhecimento da língua inglesa. 

6 - Exercitar o Cérebro 

Sim, ao aprender inglês você também vai estar 
exercitando o seu cérebro.  

De acordo com alguns pesquisadores americanos, 
aprender um segundo idioma pode aumentar o “poder” 
do seu cérebro. 

7 - Entender Melhor Séries, Filmes e Músicas 

Provavelmente você já ficou “perdido” durante a cena de 
algum filme porque não entendeu o contexto de alguma 
fala.  

Quem sabe você gostaria de entender melhor o 
significado daquela música que tem uma melodia tão 
suave.  
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E quando você começa a cantar uma música, mas 
percebe que não faz a mínima ideia do que o cantor está 
falando? 

Ao aprender inglês você vai ter a satisfação de conseguir 
acompanhar a sua letra favorita e entender cada palavra 
durante a música.  

Com certeza, isso não tem preço! 
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Agora me diga uma coisa:  

Você gostaria de conversar com um pessoa nativa 
durante o seu aprendizado?  

A boa notícia é que isso é totalmente possível.  

Sim, eu estou falando de um dos cursos mais vendidos 
da atualidade.  

 Curso de Inglês Completo + Certificado. 
 100% Online.  

Nesse Curso Você Vai Aprender Exatamente Tudo o Que 
Precisa Para se Tornar Fluente:  

 Leitura. 
 Escrita. 
 Audição. 
 Conversação. 

É só clicar no botão abaixo para acessar o curso!      

 

           

 Curso Completo Por Meio de Vídeoaulas. 
 Lives Com a Professora, Para Praticar Conversação 

Diretamente Com Uma Nativa. 
 Grupo de Estudos.  
 Certificado de Conclusão. 
 Garantia.  
 Acesso Vitalício. 
 Melhor Preço do Mercado.  
 E Muito Mais... 
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Imagine Agora... 

Você... 

 Conversando sem nenhuma dificuldade com 
qualquer falante nativo de inglês.  
 

 Você poderá se destacar no mercado, estudar fora 
e viajar para qualquer país do mundo sem ter a 
barreira do idioma.  
 

 Um novo mundo de oportunidades estará a sua 
disposição. 
 

Para isso você só precisa de um Celular, Tablet ou 
Computador.  

Como o curso é totalmente online, você pode assistir de 
qualquer lugar e quantas vezes quiser. 

Além disso, o acesso ao curso é vitalício e o método é 
pensado para você conseguir se comunicar em inglês de 
maneira eficiente.  

Chega de passar anos em cursos que não trazem 
resultados. 

É só clicar no botão abaixo para acessar o curso! 

 

 

Melhor Método de Ensino Para Você Aprender 

Você Terá Acesso ao Melhor Método:  

A língua inglesa tem, pelo menos, 500.000 palavras.  

ACESSAR AGORA 
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Mas, existem 2.000 palavras usadas mais frequentes na 
língua inglesa.  

Elas são usadas em cerca de 80% do cotidiano dos 
falantes nativos. 

E, o que a maioria dos cursos ou professores do mercado 
não te ensinam, é que se você souber usar bem estas 
2.000 palavras você já será capaz de se comunicar em 
inglês de forma realmente efetiva. 

Mas, o segredo para falar inglês não está só na 
quantidade de palavras que você decora, mas sim na 
união de 4 fatores: 

01 - A quantidade de combinações e contextos que você 
consegue usá-las. 

02 - Saber as expressões mais comuns em que 
aparecem. 

03 - Vivência com a língua no seu dia-a-dia. 

04 - Um método validado que consiga unir os três 
pontos anteriores. 

Como Aumentar a Sua Produtividade  

Antes de concluir veja algumas dicas para ajudar na sua 
produtividade:  

 Defina Seus Objetivos, Tenha Uma Motivação. 
 Planeje Cada Uma de Suas Metas. 
 Evite Fazer Várias Coisas Ao Mesmo Tempo. 
 Pratique o Estudo Ativo.  
 Crie Recompensas Para Si Mesmo. 
 Divida as Tarefas Em Pequenas Partes. 
 Faça Pausas Controladas. 
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 Não Seja Tão Rigoroso Consigo Mesmo. 
 Confie na Sua Capacidade. 

Conhecimento Nunca é Demais 

Tenha Acesso ao Melhor Curso de Inglês do Mercado: 

 Treinamento Completo + Certificado. 
 100% Online.  

Nesse Curso Você Vai Aprender Exatamente Tudo o Que 
Precisa Para se Tornar Fluente:  

 Leitura. 
 Escrita. 
 Audição. 
 Conversação. 

É só clicar no botão abaixo para acessar o curso!      

 

           

 Curso Completo Por Meio de Vídeoaulas. 
 Lives Com a Professora, Para Praticar Conversação 

Diretamente Com Uma Nativa. 
 Grupo de Estudos.  
 Certificado de Conclusão. 
 Garantia.  
 Acesso Vitalício. 
 Melhor Preço do Mercado.  
 E Muito Mais... 
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Lembre-se, de Acompanhar O Meu 
Bloco Nas Redes Sociais.  

É só clicar em qualquer um dos links abaixo que 
você será redirecionado automaticamente para a 
referida página.  

 

 Blog  → Clique Aqui 

 
YouTube → Clique Aqui 

 
Instagram → Clique Aqui 

 
Pinterest → Clique Aqui 

 
Twitter → Clique Aqui 
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