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The Article - O Artigo
The Definite Article (THE) - O Artigo Definito (O, A, OS, AS)
Quando o substantivo é usado em sentido genérico, omite-se o artigo.
Children like toys - As crianças gostam de brinquedos
Brazilians love soccer - Os brasileiros adoram futebol
Music is an art - A música é uma arte
Gold is a precious metal - O ouro é um metal precioso.
P.S.: Os substantivos contáveis (countable nouns) são aqueles que admitem plural
Os substantivos incontáveis (uncountable nouns) são aquele que, em inglês, não admitem plural.
Examples: gold - ouro
information - informação
money - dinheiro
advice - conselho
Quando o substantivo é contável e está sendo usado em sentido genérico, singular, emprega-se o artigo.
The cat is a domestic animal - O gato é um animal doméstico.
Mas: Cats are domestic animals - Os gatos são animais domésticos.
The computer is a wonder of technology - O computador é uma maravilha da tecnologia.
Mas: Computers are wonders of technology - Os computadores são maravilhas da tecnologia.
Quando o substantivo é usado em sentido específico, emprega-se o artigo.
The children that are studying... - As crianças que estão estudando...
The Brazilians who went to the USA... - Os Brasileiros que foram para os EUA...
The music written by Mozart... - A música escrita por Mozart...
The gold that was stolen... - O ouro que foi roubado...
Nunca usa um artigo antes de nomes próprios, cidades, estados, ilhas, países, continentes, lagos.
Peter is my friend - O Peter é meu amigo.
Jane is a pretty girl - A Jane é uma moça bonita.
Rio is a famous city - O Rio é uma cidade bonita.
France is famous for its wines - A França é famosa por seus vinhos.
Asia is bigger than Europe - A Ásia é maior que a Europa
Hawaii is in Oceania - O Havaí está na Oceania.
Lake Michigan - O lago Michigan
Exceções:
The United States of America - Os Estados Unidos da América
The United Kingdom - O Reino Unido
Embora títulos levem o artigo, como em português, devem ser usados sem artigo quando acompanhados de nome
próprio.
The President came to our city - O Presidente veio a nossa cidade.
Mas: President Kennedy was assassinated - O Presidente Kennedy foi assassinado.
The doctor is visiting his patients - O médico está visitando seus pacientes.
Mas: Doctor Brown is visiting his patients - O dr. Brown está visitando seus pacientes.
Omitimos o artigo definido antes das palavras church (igreja), school (escola), bed (cama), prison (prisão) apenas
quando esses locais estiverem sendo usados para a finalidade à qual normalmente se destinam.
My children go to school in the morning - Meus filhos vão à escola de manhã (vai como aluno).
I have to go to the school to speak to the principal - Tenho que ir à escola para falar com o diretor. (não como
aluno).
John killed a man and went to prison. Tomorrow his wife is going to the prison in order to see him. - O John
matou um homem e foi para prisão (como prisioneiro). Amanhã a mulher dele vai à prisão para vê-lo (não como
prisioneira).
Rose goes to church every Sunday - Rose vai à igreja todos os domingos. (para orar)
Eliane goes to the church to work - Eliane vai à igreja para trabalho.
Go to bed, boy! It´s already 11 p.m. - Vai para a cama, menino! Já é 11 horas da noite.
Let´s sit on the bed, since there are no chairs - Vamos sentar na cama, já que não há cadeiras.
Não usamos o artigo antes de heaven (céu) e work (trabalho).
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Paul goes to work at 7:30 - Paul vai para o trabalho às 7h30.
É obrigatório o emprego de artigo definido antes de instrumentos musicais.
Caroline plays the piano well. - Caroline toca piano bem.
Henry is learning the guitar - Henry está aprendendo violão.
Robert likes the saxophone - Robert gosta de saxofone.

The indefinite Article (A, AN) - O Artigo Indefinido (UM, UMA)
a (um, uma) - antes de consoantes e semivogais.
a man
a house
a university

a pencil

a year

a story

an (um, uma) - antes de vogais e h não-aspirado.
an egg
an evenig
an honest man

an arm

an hour

an opera

É obrigatório o emprego de um artigo indefinido antes de substantivos que denotam profissão.
Helen is a teacher and her husband is an engineer.
Michael wants to be a doctor.
Depois das preposições with (com) e without (sem), seguidas de substantivos concretos, também é necessário o
artigo indefinido.
Jane prefers to write with a pencil - Jane prefere escrever com lápis.
Charles likes to work without a coat - Charles gosta de trabalhar sem paletó.
É obrigatório o emprego do artigo indefinido depois das palavras what (que), such (tal, tais) e half (meio),
precedendo substantivos contáveis.
What a nice day! - Que dia bonito!
I didn´t see such a big animal - Nunca vi um animal tão grande.
Richard ate half a watermelon - O Richard comeu meia melancia.
O artigo indefinido é usado com sentido de por em expressões, tais como: preço por quilo, km por hora, etc.
Rice costs less than one real a kilo – O arroz custa menos de um real por quilo.
That car was going at more than 150 km an hour - Aquele carro ia mais de 150 km por hora.
Finalmente, o artigo indefinido não deve ser usado antes de substantivos não-contáveis, embora nós o façamos em
português. Nesses casos, o inglês usa muitas vezes some (algum, alguns, alguma, algumas)
Let me give you some advice - Permita-me dar-lhe uns conselhos.
Can you lend me some money? - Você pode me emprestar um dinheiro?
I spent some time in New York - Passei algum tempo em Nova Iorque.
Exercise: Complete com o artigo adequado (the, a ou an), onde for necessário.
1. ______Pacific is ______ world´s biggest ocean.
2. Henry plays ______ piano as well as ______ guitar.
3. I´m in ______ hurry because I have to catch ______ bus to go to ______ church.
4. What ______ delicious cake! Have ______ piece!
5. Susan was in ______ bed with ______ fever, so she couldn´t go to ______ party.

Plural of Nouns - Plural dos Substantivos
A semelhança do português, acrescenta-se um -s ao singular.
book - books - livro
girl - girls - menina
garden - gardens - jardim
table - tables - mesa
Mas substantivos que terminam em s, ss, sh, ch, o, x e z formam o plural acrescentando-se -es.
bus - buses - ônibus
class - classes - aula
brush - brushes - escova
box - boxes - caixa
church - churches - igreja
topaz - topazes - topázio
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boy - boys - menino
day - days - dia

toy - toys - brinquedos

Mas quando o -y for precedido de uma consoante, substitui-se o -y por -ies.
city - cities - cidades
lady - ladies - senhora
story - stories - conto
Existem onze substantivos cujo plural é realmente irregular. Decore-os, pois não há outra solução.
man - men - homem
woman - women - mulher
child - children - criança
tooth - teeth - dente
foot - feet - pés
goose - geese - ganso
mouse - mice - rato
louse - lice - piolho
ox - oxen - boi
die - dice - dado.
person - people - pessoa
Há substativos que terminam em -s mas são falsos plurais, ficando o verbo no singular.
mathematics - matemática
physics - física
electronics - eletrônica
acoustics - acústico
politics - política
news - notícia/notícias
I´m sorry, but the news isn´t good - Sinto muito, mas a(s) notícia(s) não é(são) boa(s).
Politics is detested by many peole - Política é detestado por muitas pessoas.
Existem substantivos que, no plural, podem ter outro sentido totalmente diferente.
custom - costume
customs - costumes/alfândega
minute - minuto
minutes - minutos/ata
glass - copo/vidro
glasses - copos/óculos
There are three glasses on the table - Há três copos sobre a mesa.
My glasses are on the table - Meus óculos estão sobre a mesa.
Algumas palavras têm a mesma forma para o singular e o plural.
fish - peixe(s)
sheep - ovelha(s)
trout - truta(s)
shrimp - camarão(ões)
There is one fish in the acquarium - Há um peixe no aquário.
There are two fish in the acquarium - Há dois peixes no aquário.

deer - veado(s)
aircraft - aeronave(s)

Há substantivos, no inglês, que só existem no singular (uncountable nouns) e, ainda que o sentido seja plural, a
concordância verbal é sempre feita no singular. Os principais são:
advice - conselho
money - dinheiro
jewelry - jóia
air - ar
snow - neve
music - música
evidence - evidência, prova
homework - tarefa escolar
furniture - mobília
housework - trabalho caseiro
weather - tempo meteorológico
clothing - roupa/roupas
knowledge - conhecimento
luggage/baggage - bagagem
There are fourteen music in the CD - Há quatorze músicas no CD
Her knowledge of art was impressive - Seu(s) conhecimento(s) sobre arte era(m) impressionante(s)
Atenção para a palavra people, que pode significar povo, como também pode significar gente, pessoas.
People no sentido de povo forma o plural acrescentando-se -s.
The Brazilian people likes soccer - O povo brasileiro gosta de futebol
Some African peoples have strange customs - Alguns povos africanos têm costumes estranhos.
People no sentido de gente, pessoas é considerado plural (embora nunca com -s).
Who are those people waiting outside? - Quem são aquelas pessoas esperando lá fora?
Certain people think they are so important - Certas pessoas se acham tão importantes.
Exercise: Passe as frases para o plural
1. Professor Brown´s class is always interesting
__________________________________________________________________________________
2. A gentleman never tells a lie
__________________________________________________________________________________
3. The story sounds good, but is it true?
__________________________________________________________________________________
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The Possessive Case (´S) - O Caso Possessivo
O caso possessivo é típico da língua inglesa. Trata-se de colocar um apóstrofo seguido de -s após o nome do
possuidor, que precederá sempre a coisa possuída.
John´s car - O carro do John
my sister´s house - a casa de minha irmã
Mary´s boyfriend - o namorado da Mary
Quando se trata de uma dupla posse (dois possuidores do mesmo objeto), acrescenta-se o ´s apenas ao segundo
possuidor.
John and Alice´s wedding - O casamento de John e Alice
Dr Brown and his wife´s house - A casa de dr. Brown e de sua esposa
Mas: Men´s and women´s clothes - Roupas de homens e de mulheres (dois pussuidores de objetos diferentes).
Quando o possuidor animado estiver no plural (terminado em s), basta acrescentar o apóstrofo.
the boys´ aunt - a tia dos meninos
the birds´ nests - os ninhos dos passarinhos
the workers´ tools - as ferramentas dos trabalhadores
Na maioria das expressões de tempo é obrigatório o uso do caso possessivo.
today´s newspaper - o jornal de hoje
last night´s party - a festa de ontem à noite
an hour´s work - o trabalho de uma hora
next week´s test - a prova da semana que vem
Não se surpreenda ao encontrar um caso possessivo que não é seguido de nada. Isso significa que uma palavra ficou
subentendida. Essa palavra pode ser house, shop/store, office ou church.
I was at my uncle´s - Eu estava na casa do meu tio
He visited St Peter´s in Rome - Ele visitou a igreja de São Pedro em Roma.
Helen works at Prosdócimo´s - A Helen trabalha no escritório do Prosdócimo.
I´m going to the doctor´s - Vou ao consultório médico
My mother went to the butcher´s - Minha mãe foi ao açougue.
Exercise: Reescreva usando o caso possessivo (the tail of the dog - the dog´s tail).
1. The work of the scientists
__________________________________________________________________________________
2. The important events of last year
__________________________________________________________________________________
3. The music of Mozart
__________________________________________________________________________________
4. The house of my brother-in-law
__________________________________________________________________________________
5. The toys of the children
__________________________________________________________________________________
6. The apartment of Mr Clark and his wife
__________________________________________________________________________________

Adjectives And Adverbs - Os Adjetivos E Os Advérbios
The Adjective - O Adjetivo
Adjetivo não tem gênero.
a good boy - um bom menino.
a new house - uma casa nova.
Adjetivo não tem número.
one fat man - um homem gordo.
one big car - um carro grande.

a good girl - uma boa menina.
a new book - um livro novo.
five fat men - cinco homens gordos.
ten big cars - dez carros grandes.
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a tall girl - uma garota alta
a beautiful garden - um jardim bonito
an intelligent boy - um garoto inteligente
an interesting movie - um filme interessante

The Adverb - O Advérbio
Muitos advérbios são derivados de adjetivos mediante o acréscimo do sufixo -ly.
Adjective
Adverb
slow (lento)
slowly (lentamente)
careful (cuidadoso)
carefully (cuidadosamente)
efficient (eficiente)
efficiently (eficientemente)
quick (rápido)
quickly (rapidamente)
bad (mau)
badly (mal)
perfect (perfeito)
perfectly (perfeitamente)
silent (silencioso)
silently (silenciosamente)
easy (fácil)
easily (facilmente)
terrible (terrível)
terribly (terrivelmente)
tragic (trágico)
tragically (tragicamente)
He walked slowly - Ele andava lentamente
Joe drives carefully - O Joe dirige cuidadosamente
Peter solved the problem very quickly - O Peter resolveu o problema muito rapidamente.
He speaks French perfectly - Ele fala francês perfeitamente
We can do this exercise easily - Podemos fazer este exercício rapidamente.
Adjetivos terminados em -y trocam o -y por -i antes de receberem o sufixo -ly.
heavy (pesado) - heavily (pesadamente)
happy (feliz) - happily (felizmente)
lazy (preguiça) - lazily (preguiçosamente)
Adjetivos terminados em -le trocam o -le por -ly.
horrible (horrível) - horribly (horrivelmente)
Exceção: whole (inteiro) - wholly (inteiramente).

simple (simples) - simply (simplesmente)

Adjetivos terminados em -ic acrescenta-se o sufixo -ally para formar o advérbio.
tragic (trágico) - tragically (tragicamente)
specific (específico) - specifically (especificamente)
fantastic (fantástico) - fantastically (fasticamente)
Existem alguns advérbios que têm a mesma forma dos adjetivos.
fast - rápido, rapidamente
late - atrassado, tarde

hard - esforçado, esforçadamente

Mas preste bem atenção (pay a lot of attention)
closely - atentamente
lately - ultimamente

hardly - quase não

Há um advérbio que em nada é semelhante ao adjetivo: good (bom), well (bem).

Degree of Comparison (Adjectives) - Os Graus dos Adjetivos
Igualdade - as ... as - tão ... quanto
John is as tall as his cousin - O John é tão alto quanto seu primo.
Mary was as happy as Jane - A Mary estava tão feliz quanto a Jane.
The movie isn´t as interesting as the book - O filme não é tão interessante quanto o livro.
Inferioridade - less ... than - menos ... do que
A silver ring is less expensive than a gold ring - Um anel de prata é menos caro do que um anel de ouro.
This lesson is less difficult than the previous one - Esta lição é menos difícil do que a anterior.
Superioridade: more ... than (adjectivos longos)
-er ... than (adjetivos curtos)
Beethoven is more famous than Prokofiev - Beethoven é mais famoso do que Prokofiev.
This lesson is easier than the other one - Esta lição é mais fácil do que a outra.
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easy - easier – mais fácil
busy - busier – mais ocupado
Superlativo: the ... -est (palavras longas)
the most ... (palavras curtas)
Of the three girls, Susan is the prettiest - Das três garotas, a Susan é a mais bonita
Of all precious stones, the diamond is the most valuable - De todas as pedras preciosas, o diamante é a mais
valiosa.
Quando o adjetivo for curto e termina com -y, troca-se o -y pelo -i e acrescenta -est.
tall – the tallest – o mais alto
small – the smallest – o mais pequeno
Irregular Forms
Adjectives
good
bad
far
much
many

Comparative
better than
worse than
farther than
more than
more than

Superlative
the best
the worst
the farthest
the most
the most

Exercise: Reescreve dando o grau certo dos adjetivos.
1. Your dictionary / good / mine.
__________________________________________________________________________________
2. The brown suitcase / heavy / the black one.
__________________________________________________________________________________
3. Mrs Baker bought / beautiful / flowers in the flower-shop.
__________________________________________________________________________________
4. Some motorcycles / expensive / certain cars.
__________________________________________________________________________________
5. It was / hot / day in the whole summer.
__________________________________________________________________________________
6. They say this is / good / restaurant is town.
__________________________________________________________________________________
7. Everybody knows that a hurricane / bad / a rainstorm.
__________________________________________________________________________________
8. My / bad / grades are always in math.
__________________________________________________________________________________

Personal Pronouns - Pronomes Pessoais
Sujeito
I - eu
You - você, tu
He - ele
She - ela
It - ele, ela (neutro)
We - nós
You - vocês, vós
They - eles

Objeto
me - me, mim
you - lhe, o, a, te, ti, a você
him - lhe, o, a ele
her - lhe, a, a ela
it - lhe, o, a
us - nos
you - vos, lhes, a vocês
them - lhes, os, as

P. S.: Tanto he quanto she são utilizados somente para pessoas e it é utilizado para coisas e/ou animais.
É indispensável que lhe seja absolutamente clara a diferença entre sujeito e objeto.
We saw him at the restaurant - Nós o vimos no restaurante.
He saw us at the restaurant - Ele nos viu no restaurant.
I gave you a present - Eu te (lhe) dei um presente
You gave me a present - Você (tu) me deu (deste) um presente
I invited them to the party - Eu os convidei para a festa
They invited me to the party - Eles me convidaram para a festa
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He gave her the news - Ele a deu a notícia
They spoke to us in Spanish -Ele falou com nós em espanhol.
Exercise: Substitua as palavras em destaque por pronomes:
1. Paul invited Sheila to go to the movies.
__________________________________________________________________________________
2. Margaret knows those boys very well.
__________________________________________________________________________________
3. Charles and I met Robert last night.
__________________________________________________________________________________
4. Francis didn´t enjoy the concert, but his girlfriend did.
__________________________________________________________________________________
5. Diana and Bill invited me and my wife to their wedding.
__________________________________________________________________________________
6. Mrs Bauer always takes the children to shool.
__________________________________________________________________________________

Possessive Adjectives and Possessive Pronouns - Os Possessivos
(Pronomes Adjetivos e Substantivos)
Possessive Adjectives
my - meu, minha
your - teu, tua
his - dele
her - dela
its - dele, dela (neutro)
our - nosso, nossa
their - deles, delas (neutro)
My car is gray - Meu carro é cinza
This car is mine - Este carro é meu

Possessive Pronouns
mine - meu, minha
yours - teu, tua
his - dele
hers - delas
its - dele, dela (neutro)
ours - nossa, nossa
theirs - deles, delas (neutro)
This is your pen - Esta é tua caneta.
This house is hers - Esta casa é dela.

P.S.: Não se usa artigo definido (the) antes de possessivos.
Exercise: Preencha os espaços em branco com o possessivo adequado:
1. Robert went to ___________ hotel and his friends went to ___________ .
2. I always wash ___________ hands before meals. Do you wash ___________ ?
3. Billy brushes ___________ teeth after breakfast, but Katie doesn´t brush ___________ .
4. I´m going to shine ___________ shoes; so let me shine ___________ too.
5. You take care of ___________bike and I´ll take care of ___________ .

The Verb To Be - O Verbo Ser/Estar
Queremos salientar que, além dos significados básicos de ser e estar, o verbo to be é muito usado no sentido de
ficar (tornar-se).
John is my friend - O John é meu amigo.
They are American actors - Eles são atores americanos
It was raining yesterday - Estava chovendo ontem
Peter and Susan were in a hurry - O Peter e a Susan estavam com pressa.
They will be at the club - Eles estarão no clube
Mary was upset when she heard the news - A Mary ficou contrariada quando ouviu a notícia
Your father will be very happy if you pass the exam - Seu pai ficará muito contente se você passar no exame.
I would be very grateful to you - Eu lhe ficarei muito grato.
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I am - I´m - Eu sou/estou
You are - You´re - Você é/está
She is - She´s - Ela é/está
He is - He´s - Ele é/está
It is - It´s - Ele/Ela é/está
We are - We´re - Nós somos/estamos
You are - You´re - Vocês são/estão
They are - They´re - Eles/Elas são/estão

Simple Past
I was - Eu era/estava
You were - Você era/estava
She was - Ela era/estava
He was - Ele era/estava
It was - Ele/Ela era/estava
We were - Nós éramos/estávamos
You were - Vocês eram/estavam
They were - Eles/Elas eram/estavam

Alex is in the kitchen
What is he doing?
He isn´t drinking a glass of water

I was tired last night
Were they in the kitchen some minutes ago?
Mr Castro wasn´t the president of our club last year.

Simple Future
Conditional
I will be - I´ll be - Eu serei/estarei
I would be - I´d be - Eu seria/estaria
You will be - You´ll be - Você será/estará
You would be - You´d be - Você seria/estaria
He will be - He´ll be - Ele será/estará
He would be - He´d be - Ele seria/estaria
She will be - She´ll be - Ela será/estará
She would be - She´d be - Ela seria/estaria
It will be - It´ll be - Ele/Ela será/estará
It would be - It´d be - Ele/Ela seria/estaria
We will be - We´ll be - Nós seremos/estaremos
We would be - We´d be - Nós seríamos/estaríamos
You will be - You´ll be - Vocês serão/estarão
You would be - You´d be - Vocês seriam/estariam
They will be - They´ll be - Eles/Elas serão/estarão They would be- They´d be- Eles/Elas seriam/estariam
I will be there at eight o´clock
Will you be at home tomorrow morning?
He won´t be sad

I would be very happy if I won the lottery
Would he be her third husband?
She wouldn´t be so tired if she didn´t work so hard

Exercise: Passe para a forma interrogativa e negativa:
1. They were here yesterday.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
2. She would be surprised.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
3. She is a good swimmer.
I -________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
4. They´ll be in Miami next week.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
5. Her relatives are all in Bahia.
I - _______________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
6. I´ll be busy tonight.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
7. You are a good pianist.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
8. It would be a good opportunity.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
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Verbs - Os Verbos
Auxiliary Verb To Be
Auxilia na formação da passive voice (voz passiva) e dos progressive tenses (locuções verbais)
Hamlet was written by Shakespeare - Hamlet foi escrito por Shakespeare.
I am working - Eu estou trabalhando.

Auxiliary Verb To Do
Auxilia na forma interrogativa e negativa do simple present (presente) e do simple past (pretérito perfeito/
imperfeito).
Do you work here? - Você trabalha aqui?
Does she play the piano? - Ela toca piano?
I didn´t go to the movies yesterday - Eu não fui ao cinema ontem.

Auxiliary Verb To Have
Auxilia na formação dos perfect tenses (tempos compostos).
I have worked a lot lately - Eu tenho trabalhado muito ultimamente.
He had already been there - Ele já tinha estado lá.
Vejamos os tempos verbais (verb tenses) do inglês.
I work every day - Eu trabalho todos os dias
I am working now - Eu estou trabalhando agora
I worked yesterday - Eu trabalhei ontem
I was working when he arrived - Eu estava trabalhando quando ele chegou
I will work tomorrow - Eu trabalharei amanhã
I will be working when you come - Eu estarei trabalhando quando você vier.
I have worked a lot lately - Eu tenho trabalhado muito ultimamente
I have been working for two hours - Eu tenho estado trabalhando por duas horas.
I had already worked for two hours when she arrived - Eu já tinha trabalhado por duas horas quando ela chegou.
I had been working for two hours when I stopped to rest - Eu tinha estado trabalhando por duas horas quando
parei para descansar.
By five o´clock, I will have worked for two hours - Até ás cinco horas, eu terei trabalhado duas horas
By May, I will have been working for this same company for three years - Em maio, eu terei estado trabalhando
nesta mesma empresa há três anos.
Da mesma forma que o português, o inglês também possui verbos regualares e irregulares.
Verbos regulares-formam o pretérito (past) e o particípio (past participle) acrescentando -ed ao infinitivo.
Verbos irregulares - não formam o pretérito (past) e o particípio (past participle) com -ed. O pretérito e o particípio
desses verbos podem ter formas diferentes ou iguais ao infinito.
Verbos Regulares
Infinitive
Past
Past Participio
work (trabalha)
worked
worked
live (morar )
lived
lived
walk (andar)
walked
walked
Verbos Irregulares
drink (beber)
drank
drunk
read (ler)
read
read
cut (cortar)
cut
cut
sleep (dormir)
slept
slept
Ao acrescentar -ed para formar o pretérito e -ing para formar o gerúndio, alguns verbos sofrem alteração.
Regra
Verbos terminados em e

-ed
acrescenta apenas -d
hope - hoped

-ing
elimina o e antes
hope - hoping

Verbos de uma sílaba, terminados
em consoante -vogal-consoante
(CVC)
Verbos de duas sílabas, sendo a

repete a consoante final
antes de acrescentar -ed
stop - stopped
repete a consoante fnal

repete a consante final
antes de acrescentar –ing
stop - stopping
repete a consoante final
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antes de acrescentar -ed
prefer - preferred

antes de acrescentar -ing
prefer – preferring

Verbos terminados em -y

se for precedido de
consoante, o y é
substituído por i antes de
acrescentar -ed.
study - studied

conserva o y,
acrescentando -ing
study - studying

Verbos terminados em -ie

acrescenta -d.
lie - lied

substitui ie por -y antes
de acrescentar -ing.
lie - lying

Os verbos praticamente não se flexionam. Um dos casos em que ocorre a flexão é exatamente o simple present, na
terceira pessoa do singular. Basta acrescentar um -s ao infinitivo sem to, considerando as regras do plural dos
substantivos (página 04).
Vimos que para formar o futuro utilizamos o auxiliar will mas há também uma outra maneira que é to be going to.
Qual a diferença entre os dois? To Be Going To refere-se para demonstrar futuros imediatos
e com planejamento prévio. Will é usado quando a pessoa que fala decide, no momento da fala, fazer alguma coisa
no futuro, não houve planejamento prévio. No entanto, se a decisão já havia sido tomado, usa-se To Be Going To.
A distinção parece sutil, mas o diálogo a seguir pode ajudá-lo a entender melhor.
MARY: I´d like to make a cake but we haven´t got any eggs.
Gostaria de fazer um bolo, mas não temos ovos.
TOM: In that case, I´ll go to the corner store and buy some.
Nesse caso, vou à mercearia da esquina e compro alguns.
Note que a decisão de Tom foi tomada agora. Minutos mais tarde, quando ele está saindo de
casa para comprar os ovos...
TOM: Mary, I´m going to buy the eggs you asked for. Do you need anything else?
Mary, vou comprar os ovos que você pediu. Você precisa de mais alguma coisa?
Tom diz I´m going to buy porque a decisão de comprar os ovos já havia sido tomada.
Além disso, a ação (comprar os ovos) ocorrerá em breve.

Exercise: Passe para a forma interrogativa e negativa
1. That girl brushes her hair every second.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
2. They had a motorcycle last year.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
3. The dog is drinking water.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
4. She has a baby.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
5. I will travel next year.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
6. I´m going to the grocery store.
I - ________________________________________________________________________________
N - _______________________________________________________________________________
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Modal Verbs - Verbos Auxiliares Especiais
O modal verb é um tipo especial de verbo auxiliar que é usado junto com um verbo principal, alterando-lhe ou
completando-lhe o sentido. De modo geral, indicam possibilidade, obrigação, dedução, permissão, habilidade,
vontade, desejo ou, ainda, o tom da conversa (formal/informal). São eles:
can - poder, saber
could - poderia

may - poder, dever
might -dever

must - poder, dever
should – dever

Diferenças dos modal verbs em relação a demais verbos.
1. Os modal verbs não existem na forma infinitiva.
2. Eles são sempre seguidos por verbos no infinito sem to.
He can swin - Ele sabe nadar.
She must study - Ela deve estudar.
3. Os modals nunca são flexionados. Ou seja, não levam -s na terceira pessoa do singular, nem formam gerúndio com
-ing ou passado com -ed.
4. Podem ser acompanhados pelo auxiliar be, freqüentemente seguido de gerúndio, expressando tempo presente ou
futuro, ou pelo auxiliar have seguido de particípio, expressando tempo passado.
They might be studying - Eles podem estar estudando (presente)
The game will be starting at five - O jogo estará começando às cinco (futuro)
Joe may have already seen the movie - O Joe já pode ter visto o filme (passado)
5. Nunca são acompanhados pelo auxiliar do (do, does, did). Porém, quando do é verbo principal, é perfeitamente
cabível.
I can do it. eu posso fazer isso.
She should do her homework - Ela deveria fazer sua tarefa.
6. Para a forma interrogativa, faz-se a inversão sujeito-modal, à semelhança dos demais auxiliares.
Can you speak English? - Você sabe falar inglês?
May I use your pen? - Posso usar sua caneta?
Must they wait until five o´clock? - Eles devem esperar até às cinco horas?
Should he take any medicine? - Ele deveria tomar algum remédio?
7. Os modals são sempre seguidos de um verbo principal. Porém, há casos em que o verbo principal é elíptico, isto é,
não aparece, deixando o modal sozinho.
Can he speak English? I guess he can (speak) - Ele sabe falar inglês? Acho que sim.
He should see a dentist... You´re right, he should (see)- Ele deveria ver ao dentista... Você tem razão,
acho que deveria.
Modal Verb Meaning
CAN
abilidade
possibilitade
permissão (informal)

Example
I can drive - Eu sei dirigir
I can´t come to your party next Saturday - Eu não posso vir à sua festa no
próximo sábado.
Can we come in? - Eu posso entrar?

COULD

abilidade (no passado) I could swim when I was a child - Eu podia nadar quando eu era criança.
possibilidade
After work, we could go shopping - Depois do trabalho, poderíamos fazer
compras.
permissão
Could I use your telephone? - Poderia usar teu telefone?

MAY

possibilidade (forte)
permissão (formal)

Mary may come - A Mary pode vir.
May I go now? - Eu posso ir agora.

MIGHT

possibilidade (fraca)

He might go to the movies tonight - Ele pode ir ao cinema hoje à noite

MUST

obligation
conclusão

You must obey the laws - Você deve obedecer as leis.
You must be tired - Você deve estar cansado.

SHOULD

concelho/sugestão
expectativa

You should read this book - Você deveria ler este livro.
She should come soon - Ela deveria (deverá) chegar logo.
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- 13 Exercise: Complete com um dos seguintes modals:
1. If you feel so much pain, I think you ___________ see a doctor.
2. She ___________ speak Spanish very well.
3. I ___________ see that she was very nervous.
4. He ___________ be in the director´s office.
5. ___________ I speak to Helen?
6. Why isn´t John in Class?
He __________ be sick, because when I saw him yesterday he wasn´t feeling well.

Short Answers - Respostas Breves
Nas respostas breves, que são mais comuns na linguagem falada, emprega-se um pronome igual ou correspondente ao
sujeito, seguido do auxiliar (to be, to do, to have ou modal) que foi usado.
Are they having dinner now? - Eles está jantando agora?
Yes, they are - Sim, estão.
No, they aren´t - Não, não estão.
Does Joe like popular music? - O Joe gosta de música popular?
Yes, he does - Sim, gosta.
No, he doesn´t - Não, não gosta.
Did Mr Brown go to London last year? - O sr. Brown foi para Londres no ano passado?
Yes, he did - Sim, foi.
Não, he didn´t - Não, não foi.
Will Patrick be here tomorrow? - O Patrick estará aqui amanhã?
Yes, he will - Sim, estará.
No, he won´t - Não, não estará.
Can Paul play the piano? - O Paul sabe tocar piano?
Yes, he can - Sim, sabe.
No, he can´t - Não, não sabe.
Exercise: Responda, afimando ou negando, conforme a indicação entre parênteses:
1. Can George speak Japanese? (negative)
_______________________
2. Should they be here before noon? (affirmative)
_______________________
3. Is your mother having lunch now? (affirmative)
_______________________
4. Are you and your cousin going to the club? (negative)
_______________________
5. Will there be a test tomorrow? (negative)
_______________________

Question Tags - As Perguntas No Final Da Frase
O tag será sempre formado por um auxiliar (to do, to be, to have ou modal), no mesmo tempo verbal empregado na
declaração inicial.
It´s awfully hot, isn´t it? - Está realmente quente, não está?
You can ride a bicycle, can´t you? - Você sabe andar de bicicleta, não sabe?
This could be a serious problem, couldn´t it? - Isto poderia ser um problema sério, não é mesmo?
The books shouldn´t be left on the bed, should they? - Os livros não deveriam ser deixados em cima da cama,
deveriam?
Pedro´s English has improved a lot, hasn´t it? - O inglês de Pedro tem melhorado muito, né?
The kids would like an ice cream cone, wouldn´t they? - As crianças gostariam de um sorvete de casquinha,
não gostariam?
Shirley has beautiful hair, doesn´t she? - A Shirley tem um lindo cabelo, não tem?
Charles doesn´t speak Greek, does he? O Charles não fala grego, fala?
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- 14 Richard flew to London last week, didn´t he? - O Richard foi de avião para Londres na semana passada, não
foi?
Helen and Walter will get married next month, won´t they? - A Helen e o Walter se casarão no mês que vem,
não é?
You wouldn´t say that to your boss, would you? - Você não diria isso ao seu chefe, diria?
Bring me a glass of water, will you? - Traga-me um copo de água, "tá" bom?
You´re going to have lunch with us, right? - Você vai almoçar com a gente, certo?

Exercise: Complete com um question tag:
1. Sandra likes to wear expensive clothes, ____________ ?
2. Fred can´t play the guitar, ____________ ?
3. The police are looking for the killer, ____________ ?
4. You wouldn´t say that mathematics is easy, ____________ ?
5. They won´t believe your story, ____________ ?
6. William didn´t lie to his parents, ____________ ?
7. Those boys should be more polite, ____________ ?
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