
1

Personal Pronouns
Há dois tipos de pronomes pessoais: os Subjective Pronouns e os Objective Pronouns.

Os Subjective Pronouns funcionam como sujeito da frase, ou seja, aquele que faz a ação do verbo. Por 
este motivo, são usados antes do verbo.

Já os Objective Pronouns funcionam como o objeto da frase, ou seja, aqueles que sofrem a ação do 
verbo. Logo, são usados depois do verbo.

SUBJECTIVE PRONOUNSSUBJECTIVE PRONOUNS OBJECTIVE PRONOUNSOBJECTIVE PRONOUNS

I ME

YOU YOU

HE HIM

SHE HER

IT IT

WE US

YOU  YOU

THEY THEM

Usados Antes do Verbo Usados Depois do Verbo

Ex.: I want to talk to her about the problem.

Ex.: John and Meg study with Bob.
         (He)         (her)

Ex.: Jane is worried about Susan.
        (She)                                (her)
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Possessive Pronouns
Há dois tipos de pronomes possessivos: Os Possessive Adjectives e os Possessive Pronouns.

Os Possessive Adjectives são seguidos de um substantivo.

Já os Possessive Pronouns não podem ser seguidos de um substantivo. Eles são usados depois do 
substantivo ao qual se referem, para evitar redundância.

POSSESSIVE ADJECTIVESPOSSESSIVE ADJECTIVES POSSESSIVE PRONOUNSPOSSESSIVE PRONOUNS

MY MINE

YOUR YOURS

HIS HIS

HER HERS

ITS ITS

OUR OURS

YOUR YOURS

THEIR THEIRS

Antes do Substantivo Depois do Substantivo

Ex.: I have my friends and you have your friends.

       I have my friends and you have yours.

Ex.: These are my books. Where are your books?

       These are my books. Where are yours?
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Simple Present
Conceito

O Simple Present é mais usado para falar de coisas que acontecem habitualmente e verdades absolutas, 
entretanto, ele pode ainda ser usado para falar do futuro ou até mesmo do passado!

VERB TO BE

I AM I’M

YOU ARE YOU’RE

HE

IS

HE’S

SHE SHE’S

IT IT’S

WE ARE WE’RE

YOU ARE YOU’RE

THEY ARE THEY’RE

VERB TO BE = SER / ESTAR

Ex.: I am a doctor. = Eu sou um médico.

Ex.: I am tired. = Eu estou cansado

Ex.: They are students. = Eles são alunos.

Ex.: They are worried about the test. = Eles estão preocupados com a prova.

VERB TO BE - FORM

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: I am tired. Ex.: I am not tired. / I’m not tired. Ex.: Am I tired?
Ex.: Why am I tired?

1

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: She is beautiful. Ex.: She isn’t beautiful. Ex.: Is she beautiful?

2

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: We are lost. Ex.: We aren’t lost. Ex.: Are we lost?
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THERE TO BE - (haver)

O verbo haver é comumente confundido com o verbo ter no Português. Hoje eles podem ser 
intercambiáveis dependendo do contexto. Isso quer dizer que já se aceita dizer “Há muitos carros 
nas ruas” e também “Tem muitos carros nas ruas. Entretanto, essa troca não é permitida no Inglês. Os 
verbos “ter”e “haver” possuem significados totalmente distintos em inglês.

Observe:

There To Be (Haver)

O verbo There To Be não precisa estar relacionado a um sujeito.

Ex.: There is too much pollution nowadays.
        (Há muita poluição hoje em dia.)

        There are many students worried about the results of the test.
        (Há muitos alunos preocupados com os resultados da prova.)

Verb Have

O verbo Have precisa estar vinculado a um sujeito para que faça sentido.

Ex.:  They have many children.
        (Eles têm muitos filhos.)
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Simple Present
Conceito

O Simple Present é mais usado para falar de coisas que acontecem habitualmente e verdades absolutas, 
entretanto, ele pode ainda ser usado para falar do futuro ou até mesmo do passado!

Estrutura

Como saber se um verbo está no Simple Present no texto da prova?

AFFIRMATIVEAFFIRMATIVE NEGATIVENEGATIVE INTERROGATIVEINTERROGATIVE

I Work I Don’t Work Do I Work

You Work You Don’t Work Do You Work

He He He

She Works She Doesn’t Work Does She Work

It It It

We Work We Don’t Work Do We Work

They Work They Don’t Work Do They Work

SIMPLE PRESENT - FORM

1

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: I like to read. Ex.: I don’t like to read. Ex.: Do you like to read? > Why do 
you like to read?

2

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: She likes to read. Ex.: She doesn’t like to read. Ex.: Does she like to read?

Uso

 � Ações Habituais
Ex.: Josh usually travels to the beach at weekends.

 � Fatos
Ex.: The moon is our natural satellite.

 � Futuro Programado
Ex.: The bus leaves at 10 o’clock.

 � Passado
Ex.: In 1945 the World War II ends.
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Present Continuous
Conceito

Também chamado de Present Progressive, normalmente O Present Continuous é usado para indicar 
uma ação que está acontecendo agora (neste momento) e que ainda não acabou. Ele pode, entretanto, 
indicar outros tipos de ação como veremos adiante.

Present Continuous - FORM

O Present Continuous é formado pelo Verbo To Be no presente, acrescido de outro verbo na forma 
do Gerúndio.

Ex.: I am studying now.

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: My father is working now. Ex.: My father isn’t working now. Ex.: Is my father working now?

Ex.: Why is my father working 
now?

Uso

 � Ações em Andamento
Ex.: Jane is studying in her room now.

 � Ações Temporárias
Ex.: I am living with some friends until the end of the month.

 � Futuro Planejado
Ex.: We are traveling to London next month.

 � Ações Repetidas
Ex.: My car is always breaking down.

CUIDADO!

Tudo o que está acontecendo possui ING mas nem tudo o que possui ING está acontecendo!

Compare:

 � Smoking is bad for you.
(Fumar faz mal à você.)

 � I like dancing
(Eu gosto de dançar)

 � I am interested in learning French.
(Eu estou interessado em aprender francês.)

 � It is a boring movie.
(É um filme chato.)
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Simple Past
Conceito

O Simple Past é um tempo verbal usado para indicar ações completas no passado com tempo definido.

VERB TO BE

I WAS

YOU WERE

HE

WASSHE

IT

WE WERE

YOU WERE

THEY WERE

VERB TO BE = SER / ESTAR

Ex.: I was sick last night.
Eu estava doente noite passada.

Ex.: I was short when I was a kid.
Eu era baixo quando era criança.

Ex.: They were tired after the game.
Eles estavam cansados depois do jogo.

Ex.: They were friends in the past.
Eles eram amigos no passado.

VERB TO BE - FORM

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: She was tired. Ex.: She wasn’t tired. Ex.: Was she tired?

Ex.: Why was she tired?

ESTRUTURA

Além do verbo To Be, há dois tipos de verbos no Simple Past. Os Verbos Regulares e os Verbos Irregulares.

Regular Verbs – São acrescidos de “ED” ao final do verbo para formar o passado.

Ex.: Work – worked
       Watch – watched

Irregular Verbs - Não são acrescidos de “ED” para formar o passado.

Ex.: Go – went
       Cut – cut
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SIMPLE PAST- FORM

1.

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: I worked a lot yesterday. Ex.: I didn’t work a lot yesterday. Ex.: Did you work a lot yesterday?

2.

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: She went out last night. Ex.: She didn’t go out last night. Ex.: Did she go out last night?



9

Past Continuous
Conceito

O Past Continuous é usado para nos referirmos a algo que estava acontecendo em torno de um momen-
to específico no passado ou que estava acontecendo o tempo todo num período de tempo no passado.

Past Continuous - FORM

O Past Continuous é formado pelo Verbo To Be no passado acrescido de outro verbo na forma do 
Gerúndio.

TO BE + VERB + ING

Ex.: I was studying when you called me last night.

Past Continuous- FORM

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: John was studying. Ex.: John wasn’t studying. Ex.: Was John studying?

Ex.: What was John studying?

Uso

 � O Past Continuous é usado juntamente com o Simple Past quando dizemos que algo aconteceu 

enquanto outra ação estava em andamento.
Ex.: I was taking a shower when Jane called me.

 � O Past Continuous pode ainda ser usado para indicar duas ações que estavam acontecendo 

simultaneamente.
Ex.: Bob was studying while Jane was cooking.

CUIDADO! CAREFUL!

Tudo o que está acontecendo possui ING mas nem tudo o que possui ING está acontecendo!

Compare:

1. Smoking is bad for you.
(Fumar faz mal à você.)

2. I like dancing
(Eu gosto de dançar)

3. I am interested in learning French.
(Eu estou interessado em aprender francês.)

4. It is a boring movie.
(É um filme chato.)
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CONJUNCTIONS

Conceito

Conjunções são palavras que unem orações em frases. Além de formar frases, as conjunções também 
nos mostram como os significados de tais orações estão relacionados, dão sentido e coerência ao 
texto deixando-o mais bem articulado.

As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas.

As conjunções coordenativas unem duas orações que são gramaticalmente independentes uma da 
outra. (and ; or; but; etc.)

Ex.: I like music. I don’t play any musical instrument.
       I like music but I don’t play any musical instrument.

As conjunções subordinativas servem para unir uma oração que é parte de outra, ou seja, uma oração 
que depende da outra. Por isso, tal oração é chamada de oração subordinada. (because; although; 
when; etc.)

Ex.: I don’t smoke. It is bad for my health.
       I don’t smoke because it is bad for my health.

ConjunçãoConjunção TraduçãoTradução

And e

But mas

Or ou

Although/though embora

However apesar de; entretanto

In spite of/despite apesar de

When quando

Whenever sempre que

While enquanto; enquanto que

As soon as logo que

Till/ until até

In order to a fim de

So that de modo que

Because por que

As porque; , assim que

Since desde; já que; porque

Therefore portanto

Nevertheless todavia; contudo

Besides além de

Moreover além do mais

Unless a menos que
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Present Perfect
Conceito

É uma outra forma de indicar o passado, embora ele seja um tempo presente. O Present Perfect sem-
pre fala do agora.

Compare:

1. He has lost his key. (Present Perfect)
(Ele não tem a chave agora)

2. He lost his key. (Simple Past)
(Não se sabe se ele tem a chave ou não... só se sabe que ele a perdeu em algum momento no passado)

Present Perfect - form

Como reconhecer a estrutura do Present Perfect no texto?

O Present Perfect é formado a partir do auxiliar HAVE e do verbo principal no Passado Particípio.

HAVE / HAS + VERB (3rd)

Ex.: I have seen an accident.

I HAVE

SEEN =

I’VE

SEEN

YOU HAVE YOU’VE

HE

HAS

HE’S

SHE SHE’S

IT IT’S

WE HAVE WE’VE

THEY HAVE THEY’VE

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: I have seen this movie 
before.

Ex.: I haven’t seen this movie 
before.

Ex.: Have you seen this movie 
before?

Where have you seen this movie 
before?
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Affirmative Negative Interrogative

Ex.: She’s seen this movie 
before.

Ex.: She hasn’t seen this movie 
before.

Ex.: Has she seen this movie 
before?

Where has she seen this movie 
before?

Qual a diferença entre o SIMPLE PAST e o PRESENT PERFECT?

SIMPLE PAST

1. Ações completas no passado.
Ex.: I studied Cantonese for 2 years.

2. Não possui relação com o presente.
Ex.: I broke my leg.

PRESENT PERFECT

1. Ações “continuam”no presente.
Ex.: I have studied Cantonese for 2 years.

2. Possui resultado ou consequência no presente.
Ex.: I have broken my leg.
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Present Perfect – Special Cases
1. Ações repetidas no passado:

Ex.: I’ve seen that film many times

2. Ações completas num período de tempo inacabado:

Ex.: I’ve met Jane today.

3. Already = já:

Ex.: I have already finished my project.

4. Yet = ainda / já

Ex.: Have you talked to Steve yet?

        I haven’t read the forms yet.

5. Lately = ultimamente  Recently = recentemente

Ex.: I have worked a lot lately.

6. Ever (“alguma vez” / já)  Never = nunca

Ex.: Have you ever eaten snails?

       This is the best film I’ve ever seen.

        I’ve never been to Japan.

7. Just = “acabou de”

Ex.: I have just seen an accident.

8. Since / For

Ex.: I have studied Cantonese for 3 years.

       I have studied Cantonese since 2001.

9. John has been to London

                      VS.

    John has gone to London
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Past Perfect
Conceito

Indica uma ação que ocorreu antes de outra ação que também estava no passado. Ele dá ordem aos 
eventos ocorridos no passado.

HAD + VERB ( past participle)

Ex.: Steve had left the building in time.

O Past Perfect é muito usado com o Simple Past.

Ex: The students had finished the exercise when the teacher entered the classroom.

PAST PERFECT - FORM

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: She had been to Scotland 
before.

Ex.: She hadn’t been to 
Scotland before.

Ex.: Had she been to Scotland 
before?

Why had she been to Scotland 
before?

Uso

 � O Past Perfect sempre indica a ação que aconteceu mais no passado, ou seja, aquela ação que, 

numa sequência cronológica de eventos, aconteceu primeiramente.

PAST PERFECT CONTINUOUS

Conceito

Indica uma ação que esteve em andamento antes de outra ação passada.

HAD BEEN + VERB (ING)

Ex.: I had been waiting for a long time when I finally realized I was in the wrong line.

Note que o Past Perfect Continuous também é muito usado juntamente com o Simple Past.

PAST PERFECT CONTINUOUS - FORM

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: They had been waiting for a
long time.

Ex.: They hadn’t been waiting
for a long time.

Ex.: Had they been waiting
for a long time?
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Adjectives

Os adjetivos são palavras que têm a função de transformar os substantivos. Eles não possuem plural 
e não possuem formas para masculino e feminino, ou seja, não variam quanto ao número e gênero.

Os adjetivos que descrevem cor, qualidade, tamanho (ex: good; bad; big; small; blue; yellow...) ou 
podem ser aqueles que estabelecem restrições à quantidade, posse, distância, etc. (ex: my car, few 
students, distant place, etc...)

Alguns adjetivos terminam em ED, portanto devemos cuidar com o contexto para que não confunda-
mos com os verbos regulares, que são aqueles que levam ED para formar o passado.

Já outros terminam em ING, exigindo o mesmo cuidado para que não sejam confundidos com formas 
do gerúndio.

Alguns adjetivos que levam ED:

aged idoso(a) ragged maltrapilho / áspero

beloved amado sacred sagrado

blessed abençoado wicked perverso / maligno

crooked torto wretched desprezível

cursed amaldiçoado(a)
one/three/four-legged de uma / três/ quarto pernas.

naked pelado / nu

Adjetivos que levam ING:

Compare.

 � This movie is boring. (Este filme é chato)

 � I’m bored with this movie. (Eu fico entediado com este filme)

No primeiro caso, o adjetivo se refere a uma mera característica do substantivo. No segundo caso, o 
adjetivo expressa um sentimento de uma pessoa em relação a algo. Sempre que isso acontecer, deve-
mos usar o adjetivo terminado em ING.

Ordem dos Adjetivos

Existem muitas regras para determinar a ordem dos adjetivos e muitos gramáticos discordam quanto 
ao seu uso. Veja algumas das regras mais importantes para sabermos a ordem dos adjetivos numa frase:

1. Regra Geral: Normalmente os adjetivos seguem a seguinte ordem:

Colour - cor Origin - origem Material -material Purpose - propósito Noun - substantivo

a blue Italian glass flower vase

a brown German pottery beer mug
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2. Adjetivos de tamanho, comprimento, altura ou idade geralmente são usados antes dos adjetivos de 
cor, origem, material e propósito:

 � a square wooden table. (not: wooden square table)
(Uma mesa de madeira quadrada)

 � a tall modern glass building.
(um prédio de vidro alto e moderno)

3. Adjetivos de julgamento e atitude geralmente são usados antes de todos os outros.

 � A silly tall guy. (um cara alto e tolo)

 � A lovely young man. (um jovem adorável)

4. Números

Também são usados antes dos demais adjetivos:

 � Six comfortable chairs. (seis cadeiras confortáveis)

 � The four first days. (os quatro primeiros dias)

5. Vírgulas

Usamos vírgulas quando temos uma sequência longa de adjetivos, especialmente em descrições físi-
cas, para adjetivos que dão o mesmo tipo de informação.

Ex.: A lovely, long, cool, refreshing cocktail.
* Vírgulas podem ser eliminadas antes de adjetivos comuns curtos:

Ex.: a short(,) dark(,) handsome cowboy.

6. Verb To Be and Copular Verbs

Os adjetivos vêm depois do verbo To Be e dos chamados Copular Verbs – (look, feel, smell, taste, be-
come, remain, stay, appear, seem and sound).

Ex.: The weather is nice today.   (O tempo está bom hoje)

I’m thirsty.     (Eu estou com sede)

The film was interesting.   (O filme foi interessante)

He’s been tired.    (Ele tem estado cansado)

This meat smells good.   (Essa carne cheira bem)

That food tastes awful.   (Aquela comida está com gosto horrível)

She looks beautiful.   (Ela está bonita)
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Adverbs
Advérbios são palavras que dão ou acrescentam significado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro 
advérbio. Observe:

Ex1.: He ran very slowly. (Ele correu vagarosamente)

*O advérbio slowly indica o modo como ele correu, acrescentando um significado a mais ao verbo ran. 
Assim, temos uma ideia mais clara e específica de como a ação aconteceu.

Ex2.: That restaurant is reasonably cheap. (Aquele restaurante é razoavelmente barato)

*Neste caso, o advérbio reasonably acrescenta significado ao adjetivo cheap.

Ex3.: Paul learns languages incredibly quickly. (Paul aprende línguas incrivelmente rápido)

*Neste caso temos o advérbio incredibly acrescentando significado a um outro advérbio; quickly.

Vamos estudar quatro tipos de advérbios: advérbios de modo, advérbios de lugar, advérbios de 
frequência e advérbios de tempo.

Adverbs of Manner

Advérbios de modo são aqueles que indicam “como” uma ação acontece.

Ex.: He spoke fast. (Ele falou rápido)

* Para descobrirmos se um advérbio é de modo, basta olharmos para o verbo e perguntarmos: Como? 
No exemplo acima, basta perguntarmos: “Como ele falou?” Se obtermos resposta para a pergunta, 
significa que se trata de um advérbio de modo: Ele falou rápido.

Os advérbios de modo se originam a partir dos adjetivos. Existem algumas regras para formação de 
tais advérbios:

1. Regra Geral: acrescenta-se “LY” ao adjetivo.

Ex.: bad – badly
slow – slowly

2. Adjetivos terminados em “Y”: troca-se o “Y” por “I” e acrescenta-se “LY”.

Ex.: happy - happily
easy - easily

3. Adjetivos terminados em “LE”: troca-se o ”LE” por “LY”.

Ex.: simple – simply
incredible – incredibly

4. Adjetivos terminados em “IC”: acrescenta-se “AL” + “LY” ao adjetivo.

Ex.: systematic – systematically
heroic – heroically

5. Exceções: Alguns advérbios de modo não seguem tais regras:

Ex.: good – well
fast – fast
hard – hard
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Her job is hard (adjetivo) She works hard. (advérbio)

Ben is a fast runner. (adjetivo) Ben runs fast. (advérbio)

The bus was late / early. (adjetivo) I went to bed late / early. (advérbio)

Attention!

Há palavras que terminam em “LY” e não são advérbios. São adjetivos!

Ex.: friendly / lively / elderly / lonely / silly / lovely

 � Adverbs of Place
Todas as expressões de lugar são advérbios de lugar.

Ex.: She burnt herself at home.
He is at the bank.

 � Adverbs of Time
Todas as expressões de tempo são advérbios de tempo.

Ex.: We had lunch at two o’clock in the afternoon yesterday.

 � Adverbs of Frequency
Estes advérbios indicam a frequência com que uma ação está sendo executada. Há dois tipos de ad-
vérbios de frequência:

1. Advérbios de frequência definida – são aqueles em que o intervalo de tempo entre uma ação e outra 
é definida, ou seja, intervalos de tempo iguais:

Ex.: I take cooking classes every Friday. (Eu tenho aulas de culinária toda sexta-feira.)

2. Advérbios de frequência indefinida - são aqueles em que se sabe o intervalo de tempo para uma 
ação se repetir:

Ex.: I always go to the club. (Eu sempre vou ao clube.

Outros exemplos de advérbios de frequência:

AdverbsAdverbs TranslationTranslation AdverbsAdverbs TranslationTranslation

always sempre once a week uma vez por semana

seldom raramente twice a week duas vez por semana

sometimes ás vezes at weekends nos fins de semana

never nunca every other day dias alternados

often frequentemente every day todos os dias

usually geralmente
three / four times a 

week
três/quarto vezes por 

semana

frequently frequentemente etc..
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Position of Adverbs

Adverbs of Frequency

Os advérbios de frequência podem ser colocados em diferentes posições numa frase:

1. Advérbios de Frequência Indefinida:

São usados após o verbo “To be”:

Ex.: Some people are always complaining about everything.

Na frente dos demais verbos:

Ex.: They usually play soccer at weekends.

2. Advérbios de Frequência Definida:

São usados sempre no final da frase:

Ex.: We go to the beach every year.

* Há casos em que os advérbios podem se usados em outras posições numa frase, como por exemplo 
o advérbio de frequência indefinida “sometimes”. Ele pode ser usado no início, meio ou fim de uma 
mesma frase:

Ex.: Sometimes I go to the park.

I sometimes go to the park.

I go to the park sometimes.

Adverbs of Manner; Place and Time

Para os advérbios de modo, lugar e tempo seguimos regras um pouco diferentes dos advérbios de 
frequência:

1. Para verbos de movimento, a ordem fica:

PLACE – MANNER - TIME

Ex.: They got there precisely at 9 o’clock.

São alguns verbos de movimento: arrive / go / come / walk / run / etc.

2. Para os demais verbos, a ordem fica:

MANNER – PLACE – TIME

Ex.: We spoke loudly at the cinema yesterday.

Se um dos três tipos de advérbio não existir na frase, a ordem continua sendo a mesma.
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Modals
Os verbos modais são verbos auxiliares que acrescentam significado a outros verbos. Eles são irregu-
lares, ou seja, não seguem as regras de conjugação dos outros verbos na língua Inglesa.

Ex.: I can cook. → He can cook. (not: She cans cook.)

*Os verbos modais são seguidos da forma infinitiva dos verbos sem a partícula “to”.

1. CAN / COULD

Can significa “pode” e o seu passado é could. Eles não possuem formas variadas no particípio ou 
gerúndio, etc. (ex.: to can / canning / etc. )

Embora could seja a forma passada de can, não significa que could seja usado somente para indicar o 
passado. O significado de can e could pode assumir vários significados dependendo do contexto em 
que são usados:

Ex.: Can you drive a truck?
(habilidade)

You can go home if you want to.
(permissão)

I can hear someone playing the piano.
(idéia de ação contínua – present progressive)

Could I talk to you for a moment?
(pedido formal)

He could play the drums when he was younger.
(habilidade – passado)

Forma negativa: can’t / cannot / couldn’t

*Cuidado

Utilizamos o be able to para transmitir a ideia do modal “CAN” na forma do futuro:

Ex.: In the future, people will be able to travel to other planets.

2. MAY / MIGHT

Têm a mesma tradução de can (“pode”)e também não possuem formas variadas e também são segui-
dos de verbos no infinitivo.

Ex.: Jill may be late for the party.
(possibilidade)

May I help you?
(pedir permissão)

*A diferença entre may e might é que might indica uma forma mais hesitante e menos definida que 
may.
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3. MUST – significa ‘dever; ter que’ – indica uma obrigação ou dedução.

Ex.: We must protect nature. (obrigação)

Citizens must respect the law. (obrigação)

She is crying. She must be suffering. (dedução)

Cuidado! Mustn’t = proibição ( e não ‘falta de obrigação’)

Ex.: You mustn’t be late for the meeting.

She must study more to pass. (necessidade)

You mustn’t open this Box before your birthday. (proibição)

*Para expressarmos a idéia de que algo é desnecessário, utilizamos do not need to ou do not have to:

Ex.: You don’t need to have a visa to go to England.

You don’t have to get a visa to go to England.

* Must = have to / have got to / to be to

Forma Negativa: mustn’t

4. SHOULD – significa ‘deveria’. Pode ainda expressão uma obrigação moral.

Ex.: You should study more. (conselho)

You are sick. You should stay home. (obrigação moral)

* Should = Ought to / had better / be supposed to

Forma negativa: shouldn’t
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Past modals
Os verbos modais que foram estudados anteriormente, podem ser acrescidos do verbo “have” para for-
mar o que chamamos de past modals. Quando isso acontece, eles passam a dar significados diferentes 
aos verbos, se comparados quando acompanham diretamente o verbo. No caso dos past modals, o 
verbo modal é seguido de have, sendo esse, seguido do verbo principal no passado particípio.

Ex.:

Verbo ModalVerbo Modal Verbo ‘Have’Verbo ‘Have’ Verbo principal – Passado Particípio (3rd form)Verbo principal – Passado Particípio (3rd form)

Could

Have

worked gone seen

Should worked gone seen

Would worked gone seen

Must worked gone seen

1. Could have

Could have possui uma forma contraída: could’ve.

O uso mais comum para could have é quando queremos dizer que algo foi possível, mas não aconteceu.

Sua estrutura é formada por could + have + verbo (particípio passado). Para formarmos negativas, 
basta mudarmos o could para a negativa couldn’t.

Compare:

The cake was so good. I could eat it all. (agora)

The cake was so good. I could have eaten it all. (passado)

Ex.: “Why didn’t Lis take a ride to go to the party? She could have come with me or with Paul.”
(she could have come indica que Liz teve a chance de pegar uma carona, mas não o fez)

He could have passed the exam if he had taken it.
(ele teve a chance de passar no exame, mas não o fez)

Com um sentido semelhante ao mencionado, could have pode ainda expressar uma crítica.

Ex.: She could have told me that she didn’t want the job.

2. Should have / Would have.

Suas formas contraídas são Should’ve e Would’ve.

São usados para falarmos de situações que são diferentes do que realmente aconteceu.

Sua estrutura é formada por should / would + have + verbo (particípio passado). Para formarmos a 
negativa, basta colocarmos should e would para a negativa shouldn’t e wouldn’t.
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 � Normalmente Should have dá a idéia de que não fazemos parte das situações a que nos referimos.

Ex1.: John didn’t study for the test and he failed it. He should have studied for it.
(Não participamos da situação, apenas a analisamos.)

No exemplo acima, John não fez o que seria o correto. A estrutura should have é usada para fazermos 
esta crítica.

 � Normalmente would have é usado quando nos colocamos no lugar do sujeito que fez parte da 
situação da qual se fala.

Ex2.: John didn’t study for the test. If I were him, I would have studied for it.

(Analisamos a situação nos imaginando no lugar da pessoa da qual se fala – neste caso, me coloco no 
lugar de John e digo o que faria se fosse ele).

3. Must have

Must have é usado para dizermos que estamos quase certos de que algo aconteceu. Sua tradução é 
“deve ter”, sendo usado em inglês, no mesmo sentido que é usado em português.

Must have deve ser seguido de verbo no passado particípio, assim como os outros verbos modais do 
passado.

Ex.: I called Steve but he didn’t answer the phone. He must have gone out. (A frase “Ele deve ter 
saído” indica que estou quase certo do que aconteceu, ou seja, faço uma dedução de uma situação 
do passado)
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Present Perfect Continuous
Conceito

O Present Perfect Continuous é um tempo verbal que deriva do Present Perfect indicando que uma 
ação começou no passado e continua até agora.

Present Perfect Continuous - Estrutura

O Present Perfect Continuous é formado da seguinte maneira:

HAVE / HAS + BEEN + VERB (ING)

Ex.: I have been studying for a long time.

Affirmative Negative Interrogative

We have been waiting here 
for 3 hours.

We haven’t been waiting here 
for two hours.

Have you been waiting here for 
two hours?

Why have you been waiting
here for two hours?

Usos

1. O Present Perfect Continuous pode ser usado para indicar a duração de uma ação que começou no 
passado e continua no presente.

Neste caso podemos usar expressões como “for 10 minutes”, “for two weeks”, “since last week”, “since 
last Monday”, etc. Note que tais expressões dão a ideia de “duração de tempo”.

Examples:

 � They have been talking for the last hour.

 � I have been working at the same company for 5 years.

 � What have you been doing for the last 30 minutes?

 � Steve has been studying at the university since last year.

 � We have been waiting here for over two hours!

2. Também podemos usar o Present Perfect Continuous sem indicar a duração da ação. Neste caso ele 
terá uma tradução similar ao Present Perfect e é possível usarmos lately e recently.

Examples:

 � Jane has been feeling a little sad.

 � Have you been practicing your English?

 � What have you been doing?

 � I have been feeling really tired recently.

 � He has been eating too much sugar lately.

 � Have you been exercising lately?
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Com advérbios

Podemos usar o Present Perfect Continuous juntamente com alguns advérbios tais como always, only, 
never, ever, still, just, etc.

Neste caso colocamos o advérbio entre os auxiliares “have been”.

Examples:

 � I have only been waiting here for one hour.

 � Have you only been waiting here for one hour?
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The Genitive Case (O Caso Genitivo)
Utilizamos o genitive case (or possessive case) para expressar a relação de posse entre os dois elementos.

Veja como se processa o genitive case:

The house of Jane.

A expressão que indica o (a) possuidor(a), no exemplo of Jane, passa para Jane’s, ou seja, elimina-se 
a preposição of, coloca-se em seu lugar uma apóstrofo seguido de s. Por outro lado, suprime-se o 
artigo The do The house e invertem-se os elementos da frase. Assim:

Jane’s house.
A casa de Jane.

Note que a tradução é a mesma.

Esquematizando, fica:

O genitive case é usado quando o elemento possuidor é pessoa ou animal.

Ex.: The paintings of Renoir.

Renoir’s paintings. (Os quadros de Renoir.)

Veja alguns casos especiais.

1. Quando o possuidor estiver no plural terminado por s, recebe apenas apóstrofo.

Ex.: The eyes of those girls.
Those girl’s eyes. (Os olhos daquelas garotas)

2. Quando o possuidor estiver no plural e não terminar por s, recebe o apóstrofo e s.

Ex.: The rush of the children.
The children’s rush. (A pressa das crianças)

3. Nomes próprios, clássicos ou históricos, terminados por s, recebem só o apóstrofo.

Ex.: The theorems of Pythagoras.
Pythagoras’s theorems. (Os teoremas de Pitágoras.)

Exemplos de nomes clássicos ou históricos terminados por s: Moses, Jesus, Péricles, Sócrates, Strauss, 
Brahms, Archimedes, Achiles, Hercules, Descartes e outros.

4. Nomes próprios que não sejam clássicos ou históricos recebem apóstrofo e s.

Ex.: The last contract of Julia Roberts.
Julia Robert’s last contract. (O último contrato de Julia Roberts)

5. Quando houver vários possuidores e a coisa possuída for comum a todos, só o último possuidor 
recebe apóstrofo e s ou apóstrofo.

Ex.: The house of Jack and Carol.
Jack and Carol’s house. (A casa de Jack e Carol.)

The toys of Bill and Chuck.
Bill and Chuck’s toys. (Os brinquedos de Bill e Chuck – note que a posse é coletiva).
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6. Quando houver dois ou mais possuidores e o objeto possuído pertencer a cada um deles (posse 
individual), todos os possuidores recebem apóstrofo e s ou apóstrofo.

Ex.: The parties of Suzy and Kate.
Suzy’s and Kate’s parties. (As festas de Suzy e Kate)

7. Substantivos compostos recebem s no elemento final.

Ex.: The house of my mother-in-law.
My mother-in-law’s house. (A casa da minha sogra)

8. Um nome seguido de um título recebe o s no título e não no nome.

Ex.: The story of Alexander the Great.
Alexander the Great’s story. (A história de Alexandre o Grande.)

9. Os substantivos relacionados abaixo (e também outros quando são evidentes) podem ser omitidos 
na relação de posse:

Cathedral / House / Church / Shop / Magazine / Restaurant / College / Hospital / Office

Ex.:

a. a. I am going to my friend’s. (house)

Eu vou ao meu amigo, isto é, à casa do meu amigo.

- A palavra omitida foi “house”

b. b. He is going to the doctor’s. (office)

Ele está indo para o doutor, isto é, para o consultório dele.

- Apalavra omitida foi “office”

c. c. Will and Paula will get married at St. Peter’s. (church)

O Will e a Paula vão se casar na São Pedro, isto é, à igreja.

- A palavra omitida foi “church”.

d. d. My mother always buys me Adidas’ (tennis shoes)

Minha mãe sempre compra adidas para mim.

- A palavra omitida foi “tennis shoes”.

10. Recorre-se ao genitive case para evitar repetições:

Ex.: My dog is much more obedient than Paul’s.

Meu cachorro é muito mais obediente do que o de Paul.

Attention!

Não se usa o genitive case quando o elemento possuidor for inanimado.

Ex.: The leaves of the tree. (As folhas da árvore.)

The color of the car. (A cor do carro.)
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Porém há exceções:

Special CasesSpecial Cases

a. a. Usa-se o genitive case quando o possuidor for: elementos da natureza, com sea (mar), moon 
(Lua), sun (Sol), earth (Terra); e mais: court (tribunal) e country (país).

Ex.: The rays of the sun. – The sun’s rays.

The gravity of the earth. – The earth’s gravity.

The history of Brazil. – Brazil’s history.

The waves of the sea. – The sea’s waves.

The beauties of nature. – Nature’s beauties.

The population of the world. – The world’s population.

b. b. O genitive case também é usado em expressões de tempo, medida, valor, espaço, tamanho e 
distância.

Ex.: One week’s holiday. (Férias de uma semana)

Today’s newspaper. (O jornal de hoje)

Tem kilometer’s avenue. (Avenida de dez quilômetros)

One dollar’s worth. (O valor de um dólar)

Five shilling’s worth of grapes. (Cinco xelins de uvas)

c. c. E também nas expressões:

Ex.: For goodness’ sake. (Pelo amor de Deus)

For heaven’s sake. (Valha-me Deus)

The majority’s opinion. (A opinião da maioria.

The crowd’s shout. (O grito da multidão)

Atenção

Em alguns casos, é possível dar a idéia de posse invertendo a ordem entre possuidor possuído, mas 
sem usar – s:

Ex.: The cover of the book.. → The book cover. (A capa do livro.)

The door of the car. → The car door. (A porta do carro.)
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Relative Pronouns 
Conceito 

Os pronomes relativos se relacionam a um substantivo ou a um pronome anteriormente mencionado. 

Eles podem ser usados para definir o substantivo ao qual se referem ou para simplesmente acrescentar 
informação sobre o mesmo. 

São eles: 

Who Whose

Whom Why

Which Where

That When 

Ex.: The man who was involved in the accident is my cousin. 
(Defining Relative Clause)

Ex.: Rage, which is a bad feeling, gets people to do stupid things.
(Non-defining Relative Clause)

Relative Pronouns - Form 

a. a. WHO = que ( sujeito)

Ex.: The girl who is playing is country champion.

b. b. WHOM = que / quem (objeto) – Geralmente vem acompanhado de preposição. 

Ex.: The woman to whom I talked on the phone was nice to me. 

Não pode ser substituído por “that”. 

c. c. WHICH = usado para coisas ou animais. 

Ex.: The car which I like is very expensive. 

d. d. WHOSE = indica “posse”: CUJO/ CUJA 

Ex.: The boy whose girlfriend disappeared is my friend. 

e. e. WHERE = indica lugar. 

Ex.: A department store is a place where you can buy goods. 

f. f. WHEN = indica tempo - quando. 

Ex.: Easter is a time when people celebrate Jesus’ ressurrection. 

Omitindo o Pronome Relativo 

The magazine which I bought is for my sister. (podemos omitir o which)

The magazine which is on the floor is mine. (não podemos omitir o which)

That is the girl who talked to me. (não podemos omitir o who)

That is the girl who I saw last night. (podemos omitir o who)
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TEXTO

What is acne?

Acne is not just a problem for teenagers, it can affect people from ages 10 through 40. It is not unusual 
for women, in particular, to develop acne in their mid-to-late 20’s. Acne can appear as any of the 
following:

Blackheads - are caused by partially blocked pores. The “black” appearance of them is not caused by 
dirt, but by the melanin pigment from the dead skin cells.

Whiteheads - are caused by completely blocked pores. The white appearance of them is caused by the 
bacteria inside the blocked pore turning the sebum to “free fatty acid”.

Papules - are small, red, tender bumps or spots.

Pustules - are larger, red and inflamed pus-filled spots.

Nodules - are large hard bumps under the skin’s surface.

Cysts - are similar to nodules, but can be deeply inflamed and infected.

These blemishes occur wherever there are many oil (sebaceous) glands, mainly on the face, chest, and back. 

You can do a lot to treat your acne using products available at a drugstore or cosmetic counter that 
do not require a prescription. However, for more serious cases of acne, you should consult a doctor.

What causes acne?

No one factor causes acne. Acne happens when oil (sebaceous) glands come to life around puberty 
stimulated by male hormones from the adrenal glands of both boys and girls. Oil is a natural substance 
which lubricates and protects the skin, and under certain circumstances, cells that are close to the 
surface block the openings of sebaceous glands and cause a buildup of oil underneath. This oil 
stimulates bacteria, (which live in everyone’s skin and generally cause no problems), to multiply and 
cause surrounding tissues to become inflamed.

If the inflammation is right near the surface, you get a pustule; if it’s deeper, a papule (pimple); deeper 
still and it’s a cyst. If the oil breaks though to the surface, the result is a “whitehead.” If the oil becomes 
oxidized (that is, acted on by oxygen in the air), the oil changes from white to black, and the result is 
a “blackhead.”

Some factors that don’t usually cause acne, at least by themselves are: 

Heredity: With the exception of very severe acne, most people do not have the problem exactly as their 
parents did. Almost everyone has some acne at some point in their life. 

Food: All over the world, parents tell teens to avoid pizza, chocolate, greasy and fried foods, and junk 
food. While these foods may not be good for overall health, they don’t cause acne or make it worse. 

Dirt: Some individuals have more “oily” skin than others (as mentioned above, “Blackheads” are oxidized 
oil, not dirt). Sweat does not cause acne, therefore, it is not necessary to shower instantly after exercise 
for fear that sweat will clog pores. On the other hand, excessive washing can dry and irritate the skin. 

Stress: Some people get so upset by their pimples that they pick at them and make them last longer. 
Stress, however, does not play much of a direct role in causing acne. 
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Hormones: Some women break out cyclically, but most women (and men) don’t. Some oral 
contraceptive pills may help relieve acne, but unless a woman has abnormal menstrual periods and 
excessive hair growth, it’s unlikely that hormones play much of a role in causing acne. 

Cosmetics: Most cosmetic and skin care products are not pore-clogging (“comedogenic.”) Of the many 
available brands, those which are listed as “water-based” or “oil-free” are generally a better choice. 

In occasional patients, contributing factors may be:

Pressure: In some patients, pressure from helmets, chinstraps, collars, and the like can aggravate acne. 

Drugs: Some medications may cause or worsen acne, such as those containing iodides, bromides, or 
oral or injected steroids (either the medically prescribed prednisone or the steroids bodybuilders or 
athletes take.) Most cases of acne, however, are not drug-related. 

Occupations: In some jobs, exposure to industrial products like cutting oils may produce acne. 

http://www.acne-advice.com/articles/types_of_acne.shtml

http://www.medicinenet.com/acne/article.htm

Vocabulary:

Sebum: The semifluid secretion of the sebaceous glands, consisting chiefly of fat, keratin, and cellular 
material.

Spots: a small round mark on the skin, different in colour or texture from the surface. 

Blemish: a mark that spoils something that is beautiful.

Bumps: a swelling on the body. 

Pimple: a small raised spot on the skin.
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The Future 
Há várias maneiras de expressarmos o futuro em inglês, como por exemplo o Simple Present e o 
Present Continuous, que já foram estudados anteriormente

Simple Present – indica o futuro programado

Ex.: The president arrives at 7:00 pm; then he delivers his speech. 

At 8:00 he starts the press conference. 

Present Continuous - Também usamos o Present Continuous para expressar ações planejadas (per-
sonal arrangements). 

Ex.: Are you taking a long vacation this year?

No, I’m working this year! 

As duas formas mais comuns de expressar ações futuras, entretanto, são o Simple Future e o Going to 
future:

Simple Future - Form 

Para escrevermos uma frase usando o Simple Future basta usarmos o auxiliar WILL juntamente com 
qualquer verbo na sua forma do infinitivo sem a partícula “to”. 

Will + Verb

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: Jane will study architecture
next year.

EX.: I won’t work with my father. Ex.: Will she study medicine? 
Yes, she will. / No, she won’t. 

Will Not = Won’t

Will = ‘LL

Uso 

Há várias sugestões para o uso do will como auxiliar do futuro. Abaixo temos os 4 casos principais. 

1. Para fazermos previsões:

Ex.: The party will be very nice.

2. Para expressarmos promessas: 

Ex.: I promise I will not tell him about the surprise party. 

3. Para indicar, em estilo formal, eventos programados no futuro: 

Ex.: The wedding will take place at the Saint Theresa Church on June 27, and the reception will be 
at the Bourbon Hotel. 

4. Para indicar uma ação futura que foi decidida no momento em que se fala:

Ex.: The air conditioning is too cold. I will have someone turn it off right now.  
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CUIDADO! CAREFUL! 

Nem sempre a palavra WILL indica um auxiliar do futuro. 

Will também pode ser a palavra “vontade”ou ainda a palavra “testamento”. 

Going To - Future 

A outra maneira de indicarmos o futuro é usando o “Going To” igualmente seguido de qualquer verbo 
na sua forma do infinitivo.

To be + Going to + verb

             am / is/ are

Going To - Form 

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: He is going to study for 
the test. 

Ex.: He isn’t going to study for the 
test. 

Ex.: Is he going to study for 
the test?

Why is he going to study for 
the test? 

Usos 

1. O “going to” future é normalmente usado para descrever planos, em estilo informal:

Ex.: He’s going to travel on the weekend. 

2. Prever o futuro com base em evidências do presente:

Ex1.: Look at the sky. It’s going to rain.

Ex2.: They are going to have another baby. 

3. Dizer que uma ação futura ou evento está para acontecer ou começou a acontecer:

Ex.: Look out! The dog is going to escape! 
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Degrees of Adjectives 

Conceito 

Normalmente aprendemos algumas coisas básicas sobre os adjetivos em ingles: Eles são usados an-
tes do substantivo ao qual se referem e depois do verbo To Be. Sabe-se também que eles não sofrem 
variações quanto ao número e gênero. 

Entretanto é possível trabalharmos os graus dos adjetivos. Em inglês os adjetivos podem variar em 2 
graus: Comparativo e Superlativo. 

Comparative degrees:

a. a. Equality

b. b. Superiority

c. c. Inferiority

a) Comparative of Equality    as + adjective + as

Affirmative Negative

Ex.: Jennifer Lopez is as beautiful as 
Angelina Jolie.

Ex.: Jennifer Lopez isn’t as beautiful as 
Angelina Jolie.

Jennifer Lopez isn’t so beautiful as 
Angelina Jolie.

b) Comparative of Inferiority less + adjective + (than)

Ex.: The interviewee was less articulate than the reporter.

c) Comparative of Superiority adjective + ER (than)  more + adjective (than)

Ex.: Tim is taller than his brother. 
Women are more emotional than men

AdjectiveAdjective Comparative (ER)Comparative (ER)

TALL taller (than)

BIG bigger (than)

EASY easier (than)

COY coyer (than)

DIFFICULT more difficult (than)

good better

bad worse

far farther / further
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Superlative of Superiority (Superlativo de Superioridade) 

Há também duas maneiras de se formar o superlativo: 

Com Adjetivos Monossilábicos

Os adjetivos de uma sílaba ou de duas terminadas em (Y), (ER), (LE) e (OW) recebem a anteposição do 
artigo “THE” (= o, a, os, as) e o acréscimo “EST”:

Ex.: Peter is the tallest driver of all. (Peter é o motorista mais alto de todos) 
(tall – tallest)

Johnny is the cleverest of all these students. (Johnny é o mais esperto de todos estes estudantes.)
(clever – cleverest)

Elizabeth was the fastest athlete of her family. (Elizabeth foi a atleta mais rápida de sua família.)
(fast – fastest)

Com Adjetivos de duas ou mais sílabas 

Os adjetivos de duas ou mais sílabas recebem no grau superlativo as palavras “the most” (= o, a, os, as mais). 

Ex.: She is the most famous actress in the world. (Ela é a atriz mais famosa do mundo.)

That chair is the most comfortable in the classroom. (Aquela cadeira é a mais confortável da sala.)

You are the most popular guy in this school. (Você é o cara mais popular desta escola.) 

Look out !

Todas as regras especiais do grau comparativo de superioridade aparecem aqui com os adjetivos  
monossilábicos. Y após consoante muda em i; os dissilábicos em ER, LE e OW recebem – THE + EST; 
os C - V – C dobram a última letra antes do “EST”.

Ex.: That is the saddest film of all. (Aquele é o filme mais triste de todos.)  

Superlative of Inferiority (Superlativo de Inferioridade)

Todos os adjetivos no grau superlativo de inferioridade recebem as palavras: “THE LEAST” (= o, a, os, 
as, menos).

Ex.:  She is the least important person here. (Ela é a pessoa menos importante aqui.)

This book is the least interesting of all. (Este livro é o menos interessante de todos.)
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Comparações Irregulares

ComparativoComparativo SuperlativoSuperlativo

Good (bom): better Good (bom): the best

Bad (mau): worse Bad (mau): the worst

Many (muitos, as): more Many (muitos, as): the most

Much (muito, a): more Much (muito, a): the most

little (pouco): less little (pouco): the least

Few (poucos): fewer Few (poucos): the fewest

far (longe): farther far (longe): the farthest

a) Superlative of Inferiority  the least + adjective

Ex.: Susan was the least worried student in class. 

b) Superlative of Superiority  adjective + EST  the most + adjective

Ex.: Steve is the tallest boy in his class. 

Studying is one of the most important things to do in life. 

AdjectiveAdjective Comparative    (ER)Comparative    (ER) Superlative (EST)Superlative (EST)

TALL taller (than) the  tallest

BIG bigger (than) the  biggest

EASY easier (than) the  easiest

COY coyer (than) the  coyest

DIFFICULT more difficult (than) the most difficult 

Irregular Comparative and Superlative formsIrregular Comparative and Superlative forms

good better the best

bad worse the worst

far farther / further the farthest / furthest



37

The Definite and Indefinite Articles
Embora muitos acreditem que é fácil usar corretamente os artigos na língua inglesa, isso não é ver-
dade. Felizmente, a maioria dos erros envolvendo os artigos não interfere muito no aspecto comuni-
cativo da língua inglesa. Entretanto, é bom que saibamos usá-los corretamente sempre que possível.

The Definite Article

O artigo definido THE é usado para particularizar o substantivo, ou seja, significa que sabemos de qual 
substantivo se trata. “THE” significa: o/ a/ os/ as. Portanto, podemos usá-lo no singular e no plural. 

Para o uso correto do pronome definido THE, é necessário que se observe o contexto daquilo que se 
diz, ou daquilo que se lê. 

Observe alguns casos específicos para o uso do artigo definido THE:

1) Quando falamos de algo que é único na espécie:

Ex.: I haven’t seen the sun for days. (não tenho visto o sol há dias)

I love to stare at the moon. (eu adoro ficar olhando para a lua)

Have you ever heard of the 100 Year’s War? (você já ouviu falar da Guerra dos 100 anos?)

Outros exemplos: the world / the Earth / the planets / the Chinese / the Simpsons.

o mundo / a Terra / os planetas / os chineses / os Simpsons

2) Ambiente Físico – usamos o artigo definido THE quando falamos de nosso meio ambiente, clima, 
enfim, do mundo a nossa volta. Isto porque o uso do THE sugere que todos estão familiarizados com 
o que estamos falando. 

Ex.: There’s so much about the sea that we still don’t know. 
(Há tanto sobre o mar que ainda não sabemos)

If you could, what would you like to know about the future?
(Se você pudesse, o que você gostaria de saber sobre o futuro?)

Cuidado! 

Não usamos artigo definido com as palavras nature, space ou society quando estas possuem uma idéia 
generalizada. Compare:

Ex.: 1- “It’s best to let nature take its course.” (É melhor deixar a natureza seguir seu curso)

2- Chemists study the nature of gases. (O químicos estudam a natureza dos gases) 

No primeiro exemplo temos uma ideia generalizada da natureza enquanto que no segundo, falamos 
dos gases especificamente. 
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3) Não usamos com nomes próprios.

Ex.: John lives in London. (Not: The John lives in the London)

Cuidado com nomes de países! Normalmente também não se usa o artigo definido THE com nomes 
de países, porém há algumas exceções.

Ex.: China is the most populous country in the world. 

Exceções: The United States / The Philippines / The Netherlands

4) Não usamos THE antes de pronomes possessivos. 

Ex.: This is my brother. (Not: This is the my brother)

5) Musical Instruments vs. Sports + “play”.

Compare:

Ex.: He plays the violin very well. 

They play soccer every Friday.

Só se usa THE após o verbo “play” quando se trata de um instrumento musical. 

Pronúncia

Podemos pronunciar “the” de duas maneiras:

1) The = /θι:/ quando for usado antes de palavras que comecem por som vocálico. 

The = /θ∂/ quando for usado antes de palavra que comece por som consonantal. 

Ex.: The ice is melting. (O gelo está derretendo)
       /θι: ais/

The snow is melting. (A neve está derretendo)
       /θ∂ sn∂u/

The Indefinite Article

Os artigos indefinidos são “a” e “an” . Ambos significam “um” ou “uma”. Logo, só poderão ser usados no 
singular, com substantivos contáveis. No caso de termos substantivos chamados incontáveis, usaremos 
some quando quisermos dar a idéia de plural. Para usarmos os artigos indefinidos de maneira correta, 
basta prestarmos atenção à pronúncia das palavras para diferenciarmos o uso do “a” do uso do “an”. 
Para que possamos saber se uma palavra começa com um som vocálico ou consonantal, é necessário 
que recorramos à fonética da língua inglesa. 

1) a = usado sempre antes de palavras que começam por um som consonantal, ou seja, a palavra deve 
começar com um som de consoante, mesmo que seja uma vogal. 

Ex.: Everybody dreams about having a house.
/∂ haus/

I’m saving up money to buy a motorbike. 

/∂‘ m∂ut∂baik/
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Outros exemplos: 

a book coin  a ewe; a European man; a uniform; a one-pound  a year

Portanto, cuide com palavras como yacht, woman, university e yard que seguem o mesmo raciocínio 
acima. Elas começam respectivamente pelos sons /j/;/w/;/ju/;/j/.

*Perceba que o fato da palavra começar por uma vogal não significa que não possamos usar o artigo 
indefinido “a”. O que realmente determina o uso de “a” é o som que começa a palavra em questão. 

2) an = usado sempre antes de palavras que começam por um som vocálico, ou seja, a palavra deve 
começar com um som de vogal, mesmo que seja uma consoante. 

Ex.: He should eat an orange a day to have more vitamin C in his diet. 

/∂n   o:rind3/

Outros exemplos:

- an apple ; an experience; an hour; an heir; an honor; an honest person

Estas palavras começam por som de vogal segundo a fonética, logo são precedidas do artigo an.  As 
palavras hour; heir; honor e honest possuem “h” mudo, logo, fica valendo o som da próxima letra fa-
zendo com que elas sejam precedidas de an. O mesmo vale para as suas derivadas: heiress, honorable, 
honesty, etc.
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Plurals
Somente substantivos contáveis possuem plural em inglês. Adjetivos não possuem forma no plural. 

Vale lembrar que nem sempre o “S” indica plural no inglês. Como veremos a seguir, há palavras que não 
possuem “S” e encontram-se no plural. Há também palavras que possuem “S” e não estão no plural.  

Ex.: Singular – He bought a good car yesterday.

adjetivo substantivo

Plural – He bought good cars yesterday.

adjetivo substantivo

Observe que o adjetivo não possui plural. 

Regular Plural: Acrescenta-se ‘S’.

girl - girls   book - books

boy - boys   tie - ties

spoon - spoons  car - cars

Irregular Plural

a. a. Substantivos terminados em S, SS, SH, CH, X e O: Acrescenta-se ES:

bus - buses  tomato - tomatoes

kiss - kisses  box - boxes

beach - beaches dish - dishes

* Quando o CH tiver som de ‘K’, acrescentamos apenas “S”:

epoch    - epochs

monarch  - monarchs

patriarch  - patriarchs

stomach  - stomachs

b. b. Cons + Y → ies

Strawberry  - strawberries

Comedy             - comedies

Grocery  - groceries

Baby   - babies

Candy                - candies
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F, FE→ VES

Wolf → wolves

Knife → knives

Leaf  → leaves

Wife → wives

Special Cases

man  men           tooth teeth

woman               women                        goose geese

gentleman gentlemen          mouse mice

child  children          louse lice

ox  oxen           die dice

foot  feet

Some words ending in “O” do not take “ES”; only “S”:

autos  stereos  zoos

kilos  casinos  studios

Casos Especiais

1. 1. Há substantivos que levam “S” mas que podem ser usados tanto no plural como no singular:

 � means (Ex.: A means of transport. or: Many means of transport.)

 � series (Ex.: ‘Friends’ is a television series. or: There are many good television series.)

 � species (Ex.: A species of fish. or: A lot of species of fish.)

2. 2. Alguns substantivos são formados de duas partes, logo estão sempre no plural:

 � trousers 

 � jeans; shorts and pants

 � pyjamas 

 � glasses 

 � scissors 

Para usá-los, usamos verbos no plural ou podemos usar a expressão “a pair of”:
Ex.: ‘Those are nice trousers’ or ‘That’s a nice pair of trousers’. 
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3. 3. Há alguns substantivos que terminam em “-ics” que geralmente não são plural:

 � athletics

 � gymnastics

 � mathematics

 � economics

 � politics

 � physics

4. 4. Há substantivos que não levam “S” mas que são geralmente usados com o verbo no plural, pois 

indicam grupos de pessoas: (Às vezes são usados com o verbo no singular)

 � government (governo)

 � police (polícia)

 � commitee (comitê, comissão)

Ex.: The government want to increase some taxes next year. (Ou The government wants to …)
                                            (they) 
Sugestão de site para praticar exercícios: www.englisch-hilfen.de/en
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Quantifiers 
Os Quantificadores são pronomes que precedem e modificam os substantivos e têm a função de de-
terminar sua quantidade. Para sabermos usá-los, é preciso que conheçamos as diferenças entre sub-
stantivos contáveis e incontáveis. Lembramos que são chamados substantivos incontáveis, aqueles 
que não possuem forma plural, ou seja, devem ser usados somente na forma do singular:

Ex.: money, weather, advice, information, etc. 

São chamados substantivos contáveis aqueles que podem ser passados para o plural, ou seja, podem 
ser usados tanto no singular quanto no plural, dependendo do que se quer dizer:

Ex.: girl, chair, friend, person, etc.

1) Much (muito):

É usado com substantivos incontáveis, ou seja, serve para indicar grande quantidade de um substanti-
vo que não pode ser usado no plural. 

Ex.: There’s much information about the course on the internet. (Há muita informação sobre o curso 
na internet.)

2) Little (pouco):

É o antônimo de much sendo igualmente usado com substantivos incontáveis, entretanto indica 
pequena quantidade de algo:

Ex.: There’s little water in the pool so we won’t be able to swim. (Há pouca água na piscina,logo, não 
poderemos nadar.)

3) Many (muitos):

É usado com substantivos contáveis servindo para indicar grande quantidade de algo. Quando usamos 
many, devemos usar o substantivo na forma do plural:

Ex.: I have many friends in Los Angeles. (Tenho muitos amigos em Los Angeles.)

4) Few (poucos):

É o antônimo de many sendo igualmente usado com substantivos contáveis no plural.

Ex.: There were few people at the party. (Haviam poucas pessoas na festa.)

5) Plenty (mais do que suficiente):

Ex.: There’s no need to hurry. We’ve got plenty of time. 

6) A Lot of (muito; muitos; muita; muitas)

É usado tanto com substantivos contáveis como incontáveis, para indicar grande quantidade de algo:

Ex.: There is a lot of food in the refrigerator.  (Há muita comida na geladeira)
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Attention!

1. 1. Much e Many são usados especialmente em frases negativas e interrogativas. Pode-se usar tam-

bém “a lot of”:

Ex.: I didn’t spend much money. (ou I didn’t spend a lot of money.) 

Do you know many people here? (ou Do you know a lot of people here?) 

I don’t go out much. (ou I don’t  go out a lot.)

2. 2. Many também é usado em afirmativas, porém, na língua falada, a lot (of) é mais comum. 

Ex.: A lot of people like to drive fast in Brazil. ou: Many people like to drive fast in Brazil. 

3. 3. TOO MUCH e SO MUCH são usados normalmente em afirmativas:

Ex.: We spent too much money the last time we traveled. (Nós gastamos dinheiro demais na última vez 
que viajamos.)

Special Cases:

Compare as seguintes frases:

 � I have a few friends.

 � I have few friends,

Ao compararmos as duas frases percebemos que elas são quase iguais e assim podemos achar que 
seu significados também sejam semelhantes. Entretanto isso não é verdade. A presença do artigo na 
frente do pronome few, faz com que haja uma mudança na mensagem da frase. Observe as diferenças 
a seguir:

1) Little e Few possuem idéia negativa:

Ex.: Let’s hurry. There’s little time. (a idéia e de que não há tempo suficiente.)

He’s always alone. He hás few friends. (a idéia é de que ele não tem amigos o suficiente.)

2) A little e A few possuem idéia positiva:

Ex.: Let’s have a drink. We’ve got a little time before the bus leaves. 

I like it here. I’ve got a few friends and I like them all.

Porém, quando usados com “only”, a little e a few passam a ter significados negativos:

Ex.: This house is not big enough. There are only a few rooms. 
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Indefinite Pronouns
SOME = algum(a/as), alguns, um pouco de, aproximadamente. 

1. “Some” é comumente usado em frases afirmativas, 

Ex.: Kurt bought some batteries for his flashlight. 

Kate needs to buy some equipment.

2. “Some” pode ser usado em interrogativas quando expressamos um oferecimento, um pedido ou 
uma pergunta em que se espera obter uma resposta positiva (sim). 

 � Oferecimento: Would you like some wine?

 � Pedido: Can you give me some money?

 � Expectativa de resposta positiva: Do you mind if I put some music on?

3. “Some” ainda pode ser usado para expressar numerais significando “aproximadamente”:

 � There are some fifty students in my classroom. 

 � I have met some fifty people interested in extreme sports.

ANY = algum(a/as), alguns, nenhum(a), qualquer.

1. “Any” é usado mais comumente em frases interrogativas significando algum(a/as):

 � Do they have any children?

 � Do you have any money?

2. Em frases negativas, significando nenhum(a):

 � They don’t need any help to climb that mountain. 

 � We don’t have any special equipment. 

3. Em frases afirmativas, significando “qualquer”:

 � You can choose any place to camp. 

 � I’d like to practice any extreme sport. 

NO = nenhum / nenhuma.

“No” deve ser usado em frases afirmativas imediatamente antes de um substantivo, tanto no singular 
como no plural.

 � Some extreme sports require no special equipment.

 � We must get to the top of the mountain before sunset. We have no time to rest. 

No = not any 

 � There aren’t any stores open.

 � There are no stores open. 
(Não há nenhuma loja aberta)
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Watch out

Any também é usado com palavras no sentido negativo: never (nunca), without (sem), hardly, scarcely 
(quase nunca), etc. 

NONE = nenhum(a)

How to use NONE?

1. “None” é usado com o verbo na forma afirmativa e não deve ser seguido de substantivo. None é 
usado sozinho quando o substantivo a que ele se refere já foi mencionado anteriormente:

 � Have you ever practiced any extreme sports? – No, I have practiced none.

None = no + substantivo
I have no money = I have none.

2. “None” pode ser usado antes de pronomes (e.g. my, this, it, us) ou do artigo “the”:

 � None of the boys finished the Project. (Nenhum dos garotos terminou o projeto)

 � None of us speaks Russian. (Nenhum de nós fala Russo)

“Some, Any e No” podem dar origem a compostos que seguirão as mesmas regras mencionadas 
anteriormente. 

SOMEHOW =  de algum modo

SOMETIME = algum dia, um dia

ANYHOW = de algum modo, de nenhum modo, de qualquer modo. 

As regras estudadas para some, any e no valem também para as formas compostas:

 � There is somebody in the kitchen.

 � Is there anybody in the bedroom?

 � No, there isn’t anybody there. 

 � (No, there is nobody there.)

 � They didn’t feel anything.

 � Did you buy anything yesterday?

 � Did you go anywhere last night?

 � No, I didn’t go anywhere.

 � No, I went nowhere.

TAKE A LOOK! 

No, nobody, nothing, nowhere, no, none são usados em sentenças negativas, porém nunca usados 
com outra palavra negativa. 

There isn’t nothing in my pocket. (errado)

There is not anything in pocket. (certo)

There is nothing in my pocket. (certo)
(Não há nada no meu bolso)
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Tag Questions

* Tag questions são usados freqüentemente na fala do dia-a-dia e na escrita informal – “It’s a nice day, 
isn’t it?

* Usamos “tag questions” quando dizemos algo, mas não estamos completamente certos se há ou não 
verdade, então pedimos uma confirmação. – “You eat sweets, don’t you?”

* Freqüentemente, usamos tag questions no negativo quando as sentenças são afirmativas e usamos 
tag questions no afirmativo quando as sentenças são negativas. 

Ex.: It’s hot today, isn’t it?

She doesn’t like coffee, does she?

* Use o mesmo verbo auxiliar da frase principal. Se não houver auxiliar, use do, does ou did. 

Ex.: They won’t go, will they?

She arrived this morning, didn’t she?

* O tag question deve ficar no mesmo tempo verbal da frase. 

* Use o mesmo sujeito da frase, na tag question, substituindo o nome pelo pronome. 

Ex.: Bob can swim, can’t he?

Our teachers work a lot, don’t they?

* As formas negativas são frequentemente contraídas (n’t); se não forem, seguirão a ordem:auxiliar+-
sujeito+not. 

Ex.: She danced a lot yesterday, did she not?

*There is e there are and it is contêm um pseudo-sujeito; portanto, there e it entrarão no tag questions 
como se fossem o sujeito. 

Ex.: There is a party this afternoon, isn’t there?

It is hot, isn’t it?

*O verbo have pode ser usado como verbo principal (We have a good house) ou como verbo auxiliar, 
quando seguido de um verbo no particípio passado (They have been sick for a week).

Ex.: We have a good house, don’t we?

She has a cute boyfriend, doesn’t she?

They have been sick for a week, haven’t they?

She has seen that movie, hasn’t she?
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Tag Questions – Special Cases

* Quando a sentença iniciar por I am, o tag question será aren’t I?

Ex.: I am late, aren’t I?

* Quando a sentença estiver no imperativo afirmativo ou negativo, o tag question será sempre will 
you?

Ex.: Open the door, will you?

Don’t be late, will you?

* Quando a sentença iniciar com Let’s … , o tag question será shall we?

Ex.: Let’s dance, shall we?

* Quando o sujeito for nobody, no one, somebody, someone, everybody e everyone, o pronome do 
tag question sera they.

Ex.: Nobody called me, did they?

* Quando tivermos never, no, nobody, nothing, hardly, scarcely, e little na frase, o tag question sera 
afirmativo, uma vez que estas palavras têm sentido negativo:

Ex.: They never smile, do they?

We could hardly hear, could we?

It’s no good, is it?

* Quando a sentença iniciar por nothing, o pronome do tag question será it.

Ex.: Nothing will happen, will it?



49

The Passive Voice

Quando falamos a respeito de Passive Voice (Voz Passiva), estamos nos referindo a um tipo de con-
strução de frases, no qual o sujeito sofre a ação do verbo. Se dissermos:

John loves Mary – voz ativa, pois o sujeito John é que pratica a ação. Se, porém, dissermos:

Mary is loved by John – voz passiva, pois agora Mary sofre a ação do verbo e não a pratica. 

Para transformarmos uma frase em voz passiva, devemos obedecer aos seguintes princípios:

1. O objeto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva. 

2. O sujeito da voz ativa passa a ser agente da passiva na voz passiva. 

3. O verbo to be é usado no mesmo tempo verbal em que o verbo principal se encontra na voz ativa. 

4. O verbo principal assume a sua forma do particípio passado (a 3ª forma do passado dos verbos, 
chamada comumente de 3ª coluna). 

5. Se o sujeito da ativa for particularizado, determinado, ele será mantido como agente da passiva. 

Exemplos:

Sheila makes good cakes. 

1. O objeto (good) cakes será sujeito da voz passiva.

2. Makes: verbo no presente; portanto, usaremos o to be no presente = are. 

3. Make, made, usamos a sua forma do particípio passado, made.

4. O sujeito Sheila é particularizado e aprece como agente da passiva ou substituído por um pronome 
oblíquo = her. Como agente da passiva, será sempre precedido pela preposição by. 

Teremos então:

Good cakes are made by her. 

Exemplos:

They play poke here. 
Eles jogam pôquer aqui. 

Poker is played here (by them). 
Pôquer é jogado aqui por eles. 

1. Simple Present 

Se o tempo verbal for o Simple Present Tense, teremos então:

Active Voice: Maggie takes the kids to school.

Passive Voice: The kids are taken to school by her.

2. Simple Past

Active Voice: Pedro A. Cabral discovered Brazil in 1500. 

Passive Voice: Brazil was discovered in 1500 by Pedro A. Cabral. 
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3. Present Continuous 

Active Voice: They are cleaning the room now. 

Passive Voice: The room is being cleaned now.

4. Past Continuous 

Active Voice: My cousin was fixing the computer. 

Passive Voice: The computer was being fixed by my cousin.

5. Present Perfect 

Active Voice: They have never seen her before. 

Passive Voice: She has never been seen before. 

6. Past Perfect 

Active Voice: The robber had broken the safe. 

Passive Voice: The safe had been broken by the robber. 

7. Simple Future

Active Voice: Many people will watch that game. 

Passive Voice: That game will be watched by many people. 

8. Modal Verbs: Can; May; Could; Should; Must; etc. 

Active Voice: A grenade can cause a lot of destruction. 

Passive Voice: A lot of destruction can be caused by a grenade. 

Active Voice: We must respect the law. 

Passive Voice: The law must be respected. 
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The Passive Voice
Special Cases:

1. Voz Ativa com dois Objetos

Quando a frase possui dois objetos, normalmente o objeto direto é uma coisa e o objeto indireto é 
uma pessoa. Neste caso, geralmente usamos a pessoa (objeto indireto) como o sujeito da frase na voz 
passiva:

Veja a seguinte frase:

John gave Jane a ring for her birthday. (John deu à Jane um anel pelo seu aniversário). 

Jane = objeto indireto

A ring = objeto direto. 

Logo: 

Active Voice: John gave Jane a ring for her birthday. 

Passive Voice: Jane was given a ring for her birthday. 

Podemos usar o objeto direto (a ring) como sujeito da voz passiva quando queremos enfatizá-lo. 

Ex.: 

Active Voice: John gave Jane a ring for her birthday.

Passive Voice: A ring was given to Jane for her birthday.

2. Verbos Seguidos de Preposição

Quando um verbo é seguido de preposição na voz ativa, ele deve manter sua preposição na voz passiva:

Ex.: 

Active Voice: They are looking at us. 

Passive Voice: We are being looked at. 

3. Verbos que não são usados na voz passiva.

Nem todos os verbos podem ser usados na voz passiva. São os chamados verbos intransitivos, ou seja, 
aqueles que não precisam de complementação. Sendo assim, não possuem objetos que poderiam ser 
o sujeito de uma frase na voz passiva. 

Dois exemplos são os verbos chegar (arrive) e morrer (die) que por este motivo não podem ser usados 
na voz passiva. O mesmo acontece com alguns stative verbs, tais como have fit (servir; ajustar) ou lack 
(falta; carência). Veja os exemplos abaixo:

Ex.: I have a nice car. (Não é possível: A nice car is had by me)

This jacket doesn’t fit me. (Não é possível: I’m not fitted by this jacket)
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Tempo verbal da Tempo verbal da 
sentença originalsentença original

Forma PassivaForma Passiva ExemploExemplo

Simple Present am/is/are + past participle
Gorillas inhabit this jungle 

– This jungle is inhabited by 
gorillas. 

Present Continuous 
am being/is being/are being + 

past participle

Sorry, but we are remodeling 
the airport – Sorry, but the 
airport is being remodeled. 

Simple Past Was/were + past participle
They didn’t hear me, so I 

escaped. – I wasn’t heard so I 
escaped. 

Past Continuous
Was being/were being + past 

participle

Someone was playing the 
violin. – The violin was being 

played. 

Present Perfect 
Have been/has been + past 

participle

The virus has already attacked 
this country. -  This country 

has already been attacked by 
the virus. 

Past Perfect Had been + past participle
I realized that they had hit me 
on purpose. – I realized that I 

had been hit on purpose. 

Will – Future Will be + past participle
Someone will rob you if you go 

there. – You will be robbed if 
you go there. 

Going to - Future
Am/is/are going to + past 

participle

They are gong to build a 
bridge here. – A bridge is 

going to be built here. 
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IF-Clauses
CONCEITO 

If-Clauses são também chamadas de frases condicionais (Conditional Sentences). 

São frases que apresentam uma condição:  If = “se”. 

São divididas em 3 tipos básicos:

 � Type I

 � Type II

 � Type III

Nessa aula veremos os 3 tipos básicos e iremos além deles também. 

IF-CLAUSES – MEANING and FORM

TYPE I – As frases condicionais do Tipo I são aquelas que indicam grande chance de algo acontecer 
ou grande chance de que algo se realize. 

Affirmative Negative Affirmative + Negative

Ex1.: If you study hard, you 
will pass. 

Ex2.: If you don’t study 
hard, you won’t pass.

Ex3.: If you don’t study, 
you will fail. 

Ex4.: If you study, you won’t fail.  

TYPE II – As frases condicionais do Tipo II indicam pouca chance de algo acontecer ou que algo é 
possível que se realize.

Affirmative Negative Affirmative + Negative

Ex1.: If you studied, you
would pass. 

Ex2.: If you didn’t study, 
you wouldn’t pass. 

Ex3.: If you didn’t study, 
you would fail. 

Ex4.: If you studied, 
you wouldn’t fail.  

TYPE III – As frases condicionais do Tipo III indicam algo impossível de se realizar. Também podemos 
dizer que o Tipo III indica uma possibilidade irreal.  

Affirmative Negative Affirmative + Negative

Ex1.: If you had studied, 
you would have passed. 

Ex2.: If you hadn’t studied, 
you wouldn’t have passed. 

Ex3.: If you hadn’t studied, 
you would have failed. 

Ex4.: If you had studied, 
you wouldn’t have failed

TYPE 0 – As frases condicionais do Tipo 0 indicam que o resultado é sempre certo. Nesse tipo de frase 
condicional usamos o Simple Present em ambos os lados da frase. Veja o exemplo:

Ex1.: If water reaches 100ºC, it boils.

Ex2.: If you touch fire, you get burned. 
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Special Cases 

a. a. “SE EU FOSSE VOCÊ” 

O verbo To Be no passado usado numa frase condicional, aquele sempre será WERE. 

Ex.: If I were you, I would talk to her. 

b. b. MIXED CONDITIONALS

Podemos misturar os casos anteriormente citados dependendo do que queremos dizer. 

Ex.: If I had taken an aspirin, I wouldn’t have a headache now. 

Substituindo IF: If pode ser substituído por palavras  ou expressões com um significado similar. 

As mais comuns são:

 � as long as  

 � assuming (that)

 � on condition (that)

 � on the assumption (that)

 � provided (that)

 � supposing (that)

 � unless

 � with the condition (that)
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Reported Speech
Usamos o discurso indireto para repetirmos algo que alguém disse sem precisarmos usar aspas ou 
fazer citações. 

O Reported Speech (Discurso Indireto) é o contrário do Direct Speech (Discurso Direto)

Direct Speech – aqui temos a repetição exata das palavras do locutor indicadas pelo uso de aspas.

Ex.: He said: “I don’t want to go to school”.

Reported Speech – aqui temos a mesma mensagem, porém, sem repetir as palavras exatas do locutor. 

Ex.: He said (that) he didn’t want to go to school. 

Há alguns verbos que podem ser usados no discurso indireto:

ASK (pedir / perguntar)

TELL (dizer – imperativo) – vem seguido da pessoa p/ quem se fala. 

SAY (dizer) – não vem seguido da pessoa p/ quem eu falo.

Macetes:

1. Dependendo da frase no discurso direto (aquela que repete exatamente as palavras de quem fala), 
usamos ask / tell / say / explain / etc, de maneira diferenciada.

Ex.: He said:” The film is very good”

He said (that) the film was very good.

He said to us:” Study for the test!”

He told us to study for the test”

He said:” Do you want to come with us?

He asked us if we wanted to come with them.= He asked us whether we wanted to come with them.

* Geralmente quando passamos uma frase do discurso direto para o discurso indireto, colocamos o 
verbo no passado. Se ele já estiver no passado, colocamos ainda mais para o passado (Past Perfect) 

Ex.: She said: “I want to go home”

She said (that) she wanted to go home. 

* Cuidado com os pronomes! Eles podem mudar para que a frase faça sentido!

Ex.: She said: “I want to go home”  (Ela disse: “Eu quero ir para casa)

She said (that) she wanted to go home. (Ela disse que ela queria ir para casa)

* Cuidado com o Imperativo! (Ou seja, quando há uma ordem)

Ex.: She said to me: “Close the door now!”  (Ela me disse: “Fecha a porta”)

She told me to close the door.  (Ela me disse para fechar a porta)

Neste caso, usamos o verbo Tell (told) pois devemos mencionar para quem foi dada a ordem. O verbo 
Tell obriga a dizermos a quem se dirigiu a ordem. 

Além disso, o verbo NÃO passa para o passado como nos casos anteriores. É o único caso em que o 
verbo permanece na forma básica. 
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Gerúndio vs. Infinitivo
O gerúndio é caracterizado pelo acréscimo da partícula “ING” e dessa forma pode atribuir diferentes 
funções gramaticais às palavras. Assim sendo, não se pode achar que sempre que uma palavra é acom-
panhada do sufixo ING, esta possuirá característica de ação em andamento. Vejamos a seguir. 

1. O Gerúndio pode ser usado como o sujeito, o complemento ou o objeto de uma frase:

Examples:

a. a. Reading helps you learn new vocabulary. (SUJEITO DA FRASE)

b. b. Michelle’s favorite hobby is reading. (COMPLEMENTO DA FRASE) 

c. c. I like reading. (OBJETO DA FRASE)

Para a forma do negativo do Gerúndio, adicionamos “not.”

Examples:

a. a. He enjoys not doing anything.

b. b. The best thing for your recovery is not smoking.

Infinitivo

2. O Infinitivo  pode igualmente ser usado como o sujeito, o complemento ou o objeto de uma frase:

Examples:

a. a. To study is important. (SUJEITO DA FRASE)

b. b. The most important thing is to study. (COMPLEMENTO DA FRASE) 

c. c. He wants to study. (OBJETO DA FRASE)

* Embora essas formas estejam corretas, elas não soam natural na língua inglesa. a forma do gerúndio 
é mais usada.

Para a forma do negativo do Infinitivo também adicionamos “not.”

Examples:

a. a. I decided not to stay.

b. b. The most important thing is not to give up.

3. Quando se tratar de um objeto na frase, ambas as formas do gerúndio e infinitivo podem ser usadas. 
Nesse caso, a escolha geralmente depende do verbo principal da frase. Alguns verbos permitem am-
bas as possibilidades, outros permitem somente o gerúndio ou somente o infinitivo. 

Examples:

a. a. He enjoys swimming.

b. b. He wants to swim.

c. c. I like to dance. 

d. d. I like dancing 
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4. Alguns verbos são seguidos de gerúndio com função de objeto.

Examples:

a. a. She suggested going to a movie.

b. b. Mary keeps talking about her problems.

5. Podemos melhorar a ideia de quem está fazendo a ação da frase adicionando elementos tais como  
his, her, its, your, their, our, John’s, Mary’s, etc ao gerúndio. 

Examples:

a. a. I enjoyed their singing. (ELES CANTARAM).

b. b. She understood his saying no to the offer. (ELE DISSE “NÃO”).

c. c. Sam resented Debbie’s coming late to the dinner. (DEBBIE VEIO TARDE PARA O JANTAR). 

6. O verbo “go”é comumente usado com o gerúndio para descrever esportes ou atividades recreativas.

Examples:

a. a. I go swimming every day.

b. b. Would you like to go fishing?

7. Não esqueçamos que “verbo após preposição” deve ser usado no gerúndio!

Examples:

a. a. They admitted to committing the crime.

b. b. How about going out tonight?

c. c. We are thinking about studying abroad.

CAREFUL! CUIDADO!

8. Alguns verbos podem ser seguidos tanto da forma do infinitivo como da forma do gerúndio. Entre-
tanto atribuem significados diferentes à frase! 

Examples:

a. a. She forgot reading the book when she was a kid. (Ela leu o livro e esqueceu desse fato)

b. b. She forgot to pay the rent this month. (Ela esqueceu que ela tinha que pagar. Indica que ela tinha 
a necessidade de fazer algo mas não fez.)

c. c. Stop talking

d. d. Stop to talk. 

9. Há algumas expressões que são obrigatoriamente seguidas do gerúndio 

Examples:

a. a. We had fun fishing.

b. b. They had difficulty finding a place to sleep. 

c. c. She spent her time listening to music. 
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Indirect Questions 

As Indirect Questions são tipos de perguntas que seguem regras um pouco diferentes na língua in-
glesa. Há dois tipos. Um tipo de Indirect Question é aquela que ocorre no Reported Speech, ou seja, 
quando a pessoa diz o que outra pessoa perguntou. 

Devemos ficar atentos a 3 mudanças nas perguntas indiretas do discurso indireto. Observe o exemplo. 

Ex.: He said: Where is the bank?

He asked where the bank was. 

a. a. Como podemos ver, a ordem das palavras se assemelha à ordem de uma frase afirmativa. 

b. b. Poderá haver mudança do verbo para o passado, dependendo do contexto. 

c. c. O verbo “asked”é usado para apresentar a pergunta na forma do Discurso Indireto. 

Examples:

He said, “Where’s Bob?”

He asked where Bob was.

He said, “Where does Bob live?” 

He asked where Bob lived.

He said, “Where has Bob gone?” 

He asked where Bob had gone.

He said, “How long has Bob been away?” 

He asked how long Bob had been away.

He said, “Is Bob at home?” 

He asked if Bob was at home.

He said, “Have they seen Bob?” 

He asked if they had seen Bob.

He said, “Will Bob be at home soon?” 

He asked if Bob would be at home soon.

He said, “Can someone give Bob a message for me?” 

He asked if someone could give Bob a message from him.
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Atenção:

1. Observe que as palavras possuem ordem de frase afirmativa:

certo: He asked where Bob was.

errado: *He asked where was Bob.  

certo: He asked where Bob lived.

errado: *He asked where did Bob live.     

certo: He asked how long Bob had been away.

errado: *He asked how long had Bob been away.   

2. O verbo poderá ser mudado para o passado:

He said, “Where’s (is) Bob?” 

He asked where Bob was.

He said, “Where does Bob live?” 

He asked where Bob lived.

He said, “Will Bob be at home soon?” 

He asked if Bob would be at home soon.

Poderá ocorrer que o verbo não vá para o passado, preservando a mensagem da frase. 

He said, “Where’s (is) Bob?” 

He asked where Bob is.

He said, “Where does Bob live?” 

He asked where Bob lives.

He said, “How old is Bob?” 

He asked how old Bob is.

He said, “How’s (is) Bob doing?” 

He asked how Bob is doing. 

3. Para Yes/No Questions, deveremos usar  IF ; WHETHER ou WHETHER OR NOT. 

He said, “Is Bob at home?” 

He asked if Bob was at home. 

He asked whether Bob was at home. 

He asked whether or not Bob was at home. 

He asked whether Bob was at home or not.



60

4. Os pronomes também poderão sofrer mudanças.

He said, “Do you know Bob?”

He asked if I knew (know) Bob. 

He asked if we knew (know) Bob

Indirect Questions 2
Os outros tipos de Indirect Questions são aquelas em que usamos estruturas tais como 

Could you tell me...?

Can you tell me...?

Do you know...? 

Examples:

Where is Bob?

Could you tell me where Bob is?

What time does the bank close?

Do you know what time the bank closes?

Where can I find a good restaurant near here?

Can you tell me where I can find a good restaurant near here?
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Future perfect
Conceito

O Future Perfect é usado para indicar uma ação que terá se realizado (ou não) em um dado momento 
no futuro. 

Future Perfect - FORM

Para formarmos uma frase no Future Perfect basta usarmos o verbo auxiliar will acrescido de have, e 
um terceiro verbo qualquer no passado particípio. 

Will have + Verb (3rd)

Ex.: I always finish dinner at 8:30 p.m. If you call me at 9:00 p.m., I will have finished it. 

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: I will have finished dinner 
when you call me. 

Ex.: I won’t have finished dinner 
when you call me.

Ex.: Will I have finished dinner 
when you call me?

What time will you have finished dinner?

Forma Contraída

Ex.: I will have written my report = I’ll have written my report. 

Usos

1. O Future Perfect é usado para indicar que algo irá ocorrer antes de outra ação no futuro. 

Ex1.: Will you have finished your homework by the time your mother arrives?

Ex2.: By the time my father calls me I will have cleaned my bedroom. 

Ex3.: By the time I get home my wife will have cooked dinner for us. 

2. Indica uma ação que terá ocorrido antes de outro momento no futuro. 

Ex1.: I won’t have finished my report by the end of the day.

Ex2.: By the end of the week I will have read my new book. 

Future Perfect Continuous

Conceito

O Future Perfect Continuous é usado para indicar uma ação estará acontecendo até um momento 
específico no futuro ou  até um evento específico no futuro. 
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Future Perfect Continuous - FORM

Para formarmos uma frase no Future Perfect Continuous basta usarmos os auxiliares will have been 
acrescidos qualquer no gerúndio. 

Will have been + Verb (ING)

Ex.: She will have been studying French for 3 years next month.

Affirmative Negative Interrogative

Ex.: The baby will have been 
sleeping for 9 hours by the end 
of the day.

Ex.: The baby won’t have been 
sleeping for 9 hours by the end 
of the day

Ex.: Will the baby have been 
sleeping for a long time by the 
end of the day?

Ex.: How long will the baby have 
been sleeping by the end of the 
day?

Forma Contraída

Ex.: She will have been studying for a long time = She’ll have been studying for a long time.  

Uso

O uso do Future Perfect Continuous é condizente com seu conceito: Indica uma ação estará aconte-
cendo até um momento específico no futuro.

Ex.:  We will have been working for over 8 hours on this project by the time our boss arrives.  
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Either / Either ... or
Either e either or são usados para falar sobre duas coisas ou pessoas, porém somente uma delas será válida. 

1. EITHER

Ex.: They have two types of dessert; you can have either. 
(Eles têm dois tipos de sobremesa; você pode comer uma ou outra.)

A. Would you like tea or juice? (Você gostaria de chá ou suco?)
B. Either. I don’t mind. (Qualquer um dos dois. Tanto faz.)

Ex.: Call me in the morning or at night. Either is OK. 
(Me ligue de manhã ou à noite. Qualquer um está bom.)

2. EITHER ... OR

Ex.: Either John or Michael is going to be hired. (Apenas um dos dois será contratado)

A concordância do verbo irá depender da última opção mencionada.

Ex.: Either the Johnsons or Janet is going to be hired. (Note que o verbo “is”está concordando com 
Janet.)

Ex.: Either Janet or the Johnsons are going to be hired. (Note que o verbo “are” está concordando com 
the Johnsons.)

Ex.: Either you behave or you go to your room. 
(Ou você se comporta ou vai para o seu quarto.)

Ex.: You can go either by bus or by car. 
(Você pode ir ou de ônibus ou de carro.)

Special Cases

1. Quando either for seguido de possessivo, pronome pessoal ou determinante (the, my, these, her, 
them etc), usa-se a preposição of:

Ex.: You can use either of the cars. 
(Você pode usar qualquer um dos carros.)

Ex.: I don’t like either of my neighbours. 
(Não gosto de nenhum dos meus vizinhos.) 

Ex.: I don’t like either of those movies. 
(Não gosto de nenhum destes filmes.)

A. Which car do you prefer, this one or that one? 
(Qual carro você prefere, este ou aquele?)

B. I don’t like either of them.
 (Não gostei de nenhum deles.)

2. Either significa “também” quando usado depois de um verbo na forma negativa.

Ex.: If you don’t go, I won’t go either. 
(Se você não for, eu também não vou.)

Ex.: I don’t like travelling by bus and my sister doesn’t like it either. 
(Eu não gosto de viajar de ônibus e minha irmã também não.)
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Neither / neither ... nor 

Neither e Neither ... nor são usados para falar sobre duas coisas ou pessoas.

Por serem negativos, são sempre acompanhados de estruturas verbais afirmativas.

Veja

Ex.: A: Would you rather to go to the cinema or to a restaurant? 
(Você que ir ao cinema ou a um restaurante?)

B: Neither. I want to stay at home. 
(Nenhum dos dois. Quero ficar em casa.)

Ex.: Neither Steve nor Charles passed the test. 
(Nem Steve nem Charles passaram no teste.)

Ex.: She doesn’t like tea and neither do I.
(Ela não gosta de chá e eu também não.)

Ex.: A. Would you like tea or juice? 
(Você gostaria de chá ou suco?)

B. Neither. 
(Nenhum dos dois.)

Ex.: A. Is your friend English or French? 
(Sua amiga é Inglesa ou francesa?)

B. Neither. She’s Brazilian. 
(Nenhum dos dois. Ela é Brasileira.)

Ex.: First I worked in an office, and later at the mall. Neither job was very interesting. 
(Primeiro eu trabalhei em um escritório e depois no shopping center. Nenhum dos trabalhos era 
muito interessante.)

Quando neither for seguido de um possessivo ou de um pronome pessoal, usa-se a expressão neither of:

Neither of Paul’s sisters is single. (Nenhuma das irmãs do Paulo é solteira.)

Neither of them wants to stay here. (Nenhum deles quer ir ficar aqui.)

My brother and I didn’t eat anything. Neither of us was hungry. 

(Meu irmão e eu não comemos nada. Nenhum de nós estava com fome.)

Agreeing - Concordando 
Tanto Either como Neither podem ser usados para concordarmos com alguém ou com alguma coisa 
quando se tratar de negativas. 

1. Either- significando “também não”. 

A: I don’t like to travel by bus. 
B: I don’t like it either. 
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2. Neither - significando “nem eu; nem ele, nem ela, etc” ou “eu também não.”

Ex.: James doesn’t speak Russian and neither do I. 
(James não fala Russo, nem eu) ou (James não fala Russo e eu também não.)

Ex.: My girlfriend isn’t feeling very well and neither am I. 
(Minha namorada não está se sentindo bem e eu também não)

Ex: He didn’t go to the show and neither did I. 
(Ele não foi ao show e eu também não)

Para o caso de frases afirmativas, utilizamos “so” no lugar de neither. 

Ex.: She likes dancing and so do I. 
(Ela gosta de dançar e eu também.)

Ex.: They are very happy today and so am I. 
(Eles estão muito felizes e eu também)

Ex.: Bob will travel next week and so will I. 
(Bob viajará semana que vem e eu também)
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Leitura de Textos
Seguem algumas dicas sobre leitura de textos em inglês. 

Cognatos ou palavras transparentes

Muitas palavras possuem semelhança com a língua Portuguesa. São os cognatos. É o caso de tele-
phone, communication, television, question, training, etc. 

Como o português é derivado do latim e o inglês possui várias palavras originárias do latim, explica-se 
assim a semelhança. Essa é uma forma rápida de compreender um pouco do assunto tratado em um 
determinado texto.

Por outro lado, também há uma lista de palavras no inglês que possuem semelhança com a grafia da 
língua portuguesa, mas que apresentam significados diferentes. É o caso dos deceiving cognates (cog-
natos enganadores ou falsos cognatos). Cuidado com tais palavras.

Ex.: fabric  (tecido)

eventually  (finalmente)

actually  (na verdade) 

parents  (pais)

Você pode encontrar listas de falso cognatos facilmente na internet. 

Pistas tipográficas e outros recursos

Depois de analisar os cognatos do texto, comece a observar quais palavras mais se repetem ao longo 
da produção textual. Essas palavras possuem relevância no assunto geral que está sendo tratado.

Há, ainda, algumas pistas tipográficas: datas, números, tabelas, gráficos e especialmente figuras. A própria 
forma da escrita pode dar pistas sobre a compreensão textual. O uso de reticências, do negrito ou itálico 
e mesmo as aspas e parênteses apontam sobre o objetivo do autor em relação ao ritmo do texto.

Observar também o gênero textual ajuda muito a entender do que o texto fala. 

Scanning

Falemos primeiro da técnica do scanning. A palavra scanning vem de scan que, no inglês, quer dizer 
“explorar”, “sondar”. A imagem que deve vir à cabeça é a de uma “varredura” no texto. Esse é o mo-
mento primeiro de uma leitura. O leitor deve fazer uma busca no texto em busca do tom geral, das 
ideias que ali estão expostas. Deve-se ser capaz de compreender sobre o que o texto fala, mesmo que 
ele não tenha sido lido inteiramente.

Skimming

Já a técnica de skimming tem a função de destacar aspectos de um texto. O trabalho de leitura, a partir 
daí, pode se tornar um pouco mais complexo. O professor pode perguntar informações específicas 
encontradas no texto, como o ano em que nasceu algum personagem, ou o que disse alguém sobre 
determinado assunto. Esse tipo de leitura requer do aluno atenção e conhecimento para distinguir 
informações. O exercício é eficiente no fortalecimento de sentidos na língua estrangeira.

O skimming não trata de forma alguma de uma leitura minuciosa, mas de encontrar marcas no texto e 
destacá-las. Para isso, deve-se focar em quem é o sujeito da oração, onde está o verbo e o objeto di-
reto. Isso cria uma leitura rápida que se volta completamente para a captura de uma função específica, 
e não para a compreensão do todo.
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Inglês

Take the Stairs

“Take the stairs” is a common exercise tip in lifestyle behavior modification programs, once strictly 
a mainstay of alternative health clinics and now part of everyday medicine at the country’s biggest 
hospitals and clinics. The accessible act of bypassing the escalator or elevator can help keep off pounds 
and even extend your life, according to research. As one study at Cleveland Clinic showed, covering 
two flights of stairs daily can result in a loss of up to 1010 pounds in a year. Other findings indicate that 
using the stairs 10 minutes per day can add one to two years to your life.

From Seattle Times,August 13, 2000

Vocabulary:

Tip: dica

Health: saúde

Escalator: escada rolante

Stairs: escada

Flight of stair: lance de escada


