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 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – A LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA NO ENEM;

DOMÍNIO LEXICAL I (PHRASAL VERBS)

 CONTEXTUALIZAÇÃO

 EXERCÍCIOS

 TAREFA DE CASA
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• H5 – Associar vocábulos e
expressões de um texto em LEM ao
seu tema.
• H6 – Utilizar os conhecimentos da
LEM e de seus mecanismos como
meio de ampliar as possibilidades
de acesso a informações, tecnologias
e culturas.
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• H7 – Relacionar um texto em LEM, as
estruturas linguísticas, sua função e seu
uso social.
• H8 – Reconhecer a importância da
produção cultural em LEM como
representação da diversidade cultural e
linguística.



5

https://www.you
tube.com/watch?
v=9mR35tO6S-4
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In April of 1915 tens of thousands of Armenian men were rounded up and shot. Hundreds of
thousands of women, old men and children were deported south across the mountains to Cilicia
and Syria. On April 15 the Armenians appealed to the German Ambassador in Constantinople for
formal German protection. This was rejected by Berlin on the grounds that it would offend the
Turkish Government. By April 19 more than 50,000 Armenians had been murdered in the Van
province.
Within nine months, more than 600,000 Armenians were massacred. Of the deported during
that same period, more than 400,000 perished of the brutalities and privations of the southward
march into Mesopotamia. By September more than a million Armenians were the victims of
what later became known as the Armenian Genocide! A further 200,000 were forcibly converted
to Islam to give Armenia a new Turkish sense of identity and strip the Armenian people of their
past as the first Christian state in the world.

Disponível em: http://www.genocide1915.info/history/. Acesso: 10 de maio de 2015.

http://www.genocide1915.info/history/
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Em 1944, Raphael Lemkin (1900-1959), um advogado judeu polonês, ao tentar
encontrar palavras para descrever as políticas nazistas de assassinato
sistemático, incluindo a destruição dos judeus europeus, criou a palavra
"genocídio" combinando a palavra grega geno-, que significa raça ou tribo, com
a palavra latina -cídio, que quer dizer matar. Com este termo, Lemkin definiu o
genocídio como "um plano coordenado, com ações de vários tipos, que objetiva
à destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o
objetivo de aniquilá-los". <http://www.ushmm.org> Após a leitura do texto,
infere-se que

http://www.ushmm.org/
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A) até setembro do fatídico ano de 1915, mais de um milhão de armênios já
tinham sido exterminados.
B) em 19 de Abril de 1915, há registros da morte de 50.000 armênios na
província de Van.
C) no período de um semestre, mais de 600.000 armênios já tinham sido
massacrados.
D) 400.000 armênios foram forçosamente convertidos ao Islamismo.
E) os armênios foram ajudados pelo governo da Alemanha no primeiro
momento, mas com a chegada da guerra eles perderam o apoio dos alemães.
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A presença de código não verbal em alguns tipos de texto promove uma interpretação
mais adequada para o receptor da mensagem. Após a leitura dos códigos verbais e não
verbais da imagem anterior
A. Turcos e alemães uniram-se no extermínio de minorias étnicas num mesmo

período da história.
B. Os alemães convocaram os turcos para lutarem ao lado deles na guerra.
C. O emissor aborda o Holocausto Judeu e o Armênio, afirmando que se os turcos

fossem condenados por suas atrocidades não teria acontecido um genocídio judeu.
D. O genocídio armênio aconteceu com a anuência de Adolf Hitler que teria dito que

ninguém mais se lembraria dos armênios.
E. A guerra civil dos Balkans culminou com o alinhamento de turcos e alemães e o

extermínio de 1,5 milhões de armênios.
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https://www.youtube.co
m/watch?v=tTxxc530iWw
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Can you feel their haunting 
presence?
Can you feel their haunting 
presence?

LIAR! KILLER! DEMON!

Back To The River Aras!
Someone's blank stare 
deemed it Warfare.
LIAR! KILLER! DEMON!
Back To The River Aras !
Freedom...

Freedom...
We're free...
We're Free...

Can you hear the Holy 
Mountains?

LIAR! KILLER! DEMON!
Back To The River Aras!

Someone’s mouth said paint 
them all red
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System of a Down é uma banda de metal americana formada em Glendale, Califórnia
em 1992. É composta por, Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John
Dolmayan. Todos os membros da banda são filhos de sobreviventes do primeiro
genocídio do século XX. Na letra da canção HOLY MOUNTAIS, fica evidente que:

A. as montanhas sagradas estão relacionadas com o massacre de milhares de
armênios durante as marchas para a Síria.

B. as montanhas sagradas reuniam diversas seitas satanistas.
C. a liberdade é um direito que foi negado aos armênios conforme a letra da música.
D. ocorre o uso de um eufemismo ao utilizar a expressão “paint them all red”.
E. as montanhas sagradas são o lugar de repouso das almas de milhares de armênios

mortos pelos turcos.
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Uma pauta publicitária visa convencer o receptor a adquirir um produto, contratar um
serviço ou engajar-se numa corrente ideológica. Na propaganda acima, verifica-se que:

A. a intenção do emissor é persuadir o receptor a completar o capítulo da história
turca que está faltando, reconhecendo assim o Genocídio Armênio.

B. na propaganda fica evidente que os turcos estão abertos ao debate sobre a questão
dos armênios durante o império Otomano.

C. o ano de 1915 não foi relevante para o Império Turco Otomano, por isso nem
deveria fazer parte da história.

D. os turcos se orgulham de toda sua história, inclusive o magnífico ano de 1915.
E. o emissor, possivelmente um judeu, critica o holocausto ocorrido e está convicto

que o tal ano do fato deveria ser esquecido.
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https://www.youtube.com
/watch?v=jgVK3Ugx1cw
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“Party girls don't get hurt 
Can't feel anything, when will I learn 
I push it down, push it down 

I'm the one "for a good time call" 
Phone's blowin' up, they're ringin' my doorbell 
I feel the love, feel the love 

1,2,3 1,2,3 drink 
1,2,3 1,2,3 drink 
1,2,3 1,2,3 drink 

Throw em back, till I lose count” 
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A cantora australiana Sia Furler após 19 anos de carreira alcança o sucesso
com a canção CHANDELIER do seu sexto álbum. A música é uma composição
dela em parceria com Jesse Shatkin. Nesta canção há relatos sobre:

A. Abuso sexual
B. Decepção amorosa
C. Realização profissional
D. Insanidade
E. Alcoolismo



19

Para saber como estudar para a prova de inglês, é preciso antes
entender três itens básicos:

A prova testa sua capacidade de ler e interpretar textos em língua
estrangeira.

O Enem quer avaliar seu conhecimento geral, o que você sabe sobre
o que acontece no Brasil e no mundo e tem relevância social,
política, econômica e cultural.

O Enem quer entender sua capacidade de raciocínio em outra
língua.
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Por isso, o que cai na prova de inglês do Enem são questões interpretativas, que
exigem conhecimento vocabular, atenção aos detalhes, foco e, principalmente,
visão de mundo.

Com base em tudo isso, você deve estudar:
Texto: leia livros, revistas, sites, blogs e jornais – tudo em inglês.
Música: ouça músicas que você gosta e faça a tradução das letras. Além de ser útil
para expandir o vocabulário, você se diverte e relaxa um bocado!
Poesia: de vez em quando aparece uma questão envolvendo algum poema no
Enem. Elas geralmente têm um vocabulário mais requintado e vão exigir mais
conhecimento do aluno. Procure alguns poemas famosos e tente identificar as
palavras e os sentidos que não são familiares a você.
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Com base em tudo isso, você deve estudar:

Gramática: ela não poderia ficar de fora. Mesmo que seja difícil cair alguma
questão só sobre isso no Enem, ela é fundamental para o entendimento de um
texto. Dê especial atenção a tempos verbais e preposições.

Atualidades: todas as questões abordam temas atuais de interesse social,
político, econômico e cultural. Se você está por dentro desses temas, vai ser
mais fácil entender o texto apresentado.

Source: https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/enem/ingles-enem-dicas/

https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/enem/ingles-enem-dicas/
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1- A autora desse comentário sobre o filme
Frida mostra-se impressionada com o fato de
a pintora

a) ter uma aparência exótica.

b) vender bem a sua imagem.

c) ter grande poder de sedução.

d) assumir sua beleza singular.

e) recria-se por meio da pintura

INEP- 2017
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2- Placas como a da gravura são usadas para orientar os
usuários de um espaço urbano. Essa placa, especificamente,
tem a função de avisar que somente

a) as despesas feitas com estacionamento são deduzidas.

b) os donos de carro entram no estacionamento do parque.

c) o proprietário autoriza a validação do estacionamento.

d) os rebocadores precisam de permissão para entrar no local.

e) os veículos autorizados podem estacionar naquela área.
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Aproveitando-se de seu status social e da possível
influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix
associa, em seu texto, os termos love, power e peace para
justificar sua opinião de que:
a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os 

homens.
b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do 

amor.
c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se 

amam.
d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as 

pessoas.
e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar 

de existir
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Os phrasal verbs (verbos frasais) são verbos que vem
acompanhados por preposições ou advérbios.
Esses verbos podem ser considerados expressões idiomáticas.
Eles são utilizados na linguagem comum, informal e popular, e por
isso, muitas vezes aparecem no uso de gírias.
É muito importante saber sobre os phrasal verbs, uma vez que
eles podem mudar completamente o sentido original do verbo.
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Para exemplificar, podemos pensar no verbo TAKE
(pegar/levar), o qual adquire outros significados quando tem o
acréscimo de preposição ou advérbio:

 Take in (enganar)
 Take off (tirar, decolar)
 Take on (contratar)
 Take out (levar para for a)
 Take over (assumir chefia, direção)
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1. Separáveis: sempre aceitam objetos (complemento). Existem dois tipos de phrasal
verbs separáveis:
a. Os que você separa se quiser.
•Pick up your toy. ou Pick your toy up. [Pegue seu brinquedo.]
•Throw away the papers. ou Throw the papers away. [Jogue os papéis fora.].
b. Os que você tem que separar. Só admitem o objeto entre o verbo e a partícula.
Exemplo:
•Bad weather gets people down. [O tempo ruim deprime as pessoas.] -> Não diga “gets down
people”.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: em frasais separáveis, tipos (a) ou (b), o pronome objeto (me,
you, him, her, it, us, them) sempre deve ser usado entre o verbo e a partícula. Ex.: pick it up,
throw them away, get them down, etc. Não diga, por exemplo, “pick up it“, “get down them“,
etc.
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2. Inseparáveis – podem ser divididos entre os que:

a. Aceitam objetos:

•I’m looking after the kids. [Estou cuidando das crianças.]

•I turn to you. [Eu recorro a você.]

•We are rooting for her. [Nós estamos torcendo por ela.]

b. Não aceitam objetos:

•The robbers got away. [Os ladrões escaparam.]

•The employees get up. [Os funcionários se levantam.]

•The show must go on. [O show deve continuar.]
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(  )To Turn

(  )Turn up

(  )Turn off  

(  )Turn down

(  )Turn on

Example

1)

2)

3)

4)

5)
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(  )Go up

(  )Go after

(  )Go down

(  )Go back

(  )Go away

Example
2)

4)

5)1)3)
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Exercises

1. Assinale a alternativa incorreta quanto a tradução dos phrasal verbs:
a) Go ahead - continuar, seguir em frente, prosseguir.
b) Keep away - evitar, manter distância de alguma coisa ou manter alguém longe de algo.
c) Look back - lembrar-se de algo ou olhar para trás.
d) Get by - sobreviver ou “se virar”
e) Find out - perder algo ou alguma pessoa

2. O que significa o phrasal verb na frase: I´ll be home late. Don’t wait up for me?
a) Não acorde comigo.
b) Não fique aqui comigo.
c) Não espere por mim.
d) Não espere acordado por mim.
e) Espere por mim aqui.
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Exercises
3. Assinale a alternativa correta:
a)Maria, please stand by Jonh - Maria, por favor fique ao lado do John.
b) Stand by your sister’s side, Mary - Sua irmã está do seu lado, Mary.
c) We can’t just stand by and watch her run - Nós não podemos esperar ela correr.
d) We can’t stand by while him eat. - Não podemos olhar enquanto ele come.

4) I set my alarm clock because I have to _____ early tomorrow. Assinale a 
alternativa correta:
a) get up
b) look up
c) come on
d) look out
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1 2 3

4 5

4. De acordo com a imagem, 
identifique a ação do verbos:

1 – Pedir,Perguntar por, procurar
2 – Arrumar, limpar, organizar 
tudo
3 – Apressar-se, agir 
rapidamente
4 – Continuar, prosseguir
5 - Acalmar alguém, acalma-se



37

(FUVEST)Assinale a alternativa que melhor
traduz a seguinte frase:

I have run out of vinegar.

a) Corri para buscar vinagre.
b) Derramei o vinagre.
c) Preciso sair para pegar vinagre.
d) Meu vinagre acabou.
e) Joguei fora o vinagre.
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TIPOS DE VERBOSTIPOS DE VERBOS
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Em todos os idiomas existentes, os verbos talvez sejam consideradas as lições mais difíceis de
se aprender. Tome como exemplo o nosso próprio idioma, no português falado no
Brasil temos:

•modos indicativo
•subjuntivo
•Imperativo
…dentro dessas categorias:
•tempo presente
•pretérito perfeito
•pretérito imperfeito
•mais que perfeito
•futuro do presente
•futuro do pretérito
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Complicado aprender (e entender) corretamente tantos
tempos verbais, não é verdade?

Na língua inglesa, os tempos verbais e as conjugações são
relativamente mais simples do que em português.



1.0 – TYPES OF VERBS

1.1 – ORDINARY VERB [Verbo Comum]

Verbo que apresenta as três formas nominais (Infinitive / Gerund / Past
Participle).

A)  INFINITIVE ( TO + VERB )

Exs: To love

To date

To go

To work

To search
42



1.0 – TYPES OF VERBS

B) GERUND ( VERB + ING )

Exs.  To dance – dancing

To flee – fleeing

To be – being

To play – playing

To sit – sitting

To bow – bowing

43



1.0 – TYPES OF VERBS
C) PAST PARTICIPLE

C.1 – REGULAR: Formado pelo acréscimo do sufixo –ED.

Exs.

To want – wanted

To like – liked

C.2- IRREGULAR: Usa uma forma própria de particípio.

Exs.

To Cut – Cut – Cut

To Come – Came – Come

To Go – Went – Gone
44



1.0 – TYPES OF VERBS
1.2 – AUXILIARY VERB [Verbo Auxiliar]
Verbo que acompanha o verbo principal, alterando seu sentido ou não, cuja

função é auxiliar o verbo principal em uma oração.

Exs.
To Be – AM, IS, ARE / WAS, WERE (Voz Passiva / Perífrases contínuas)
To Have – HAVE, HAS / HAD (Tempos perfeitos)
DO / DOES (Presente Simples)
DID (Passado Simples)
WILL (Futuro Simples)
SHALL (Futuro Simples)
WOULD (Condicional Simples)
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1.0 – TYPES OF VERBS
1.3 – REGULAR VERB [Verbo Regular]

 Segue um padrão de formação do Passado Simples e Particípio Passado
com o acréscimo do sufixo –ED.

Exs. 

To Want – wanted – wanted

To Like – liked – liked

To Obey – obeyed – obeyed

To Carry – carried – carried

To Submit – submitted – submitted

To Show – showed – showed
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1.0 – TYPES OF VERBS
1.4 – IRREGULAR VERB [Verbo Irregular]
Usa uma forma própria na construção do Passado Simples e Particípio

Passado.

Exs.
To Hit – Hit – Hit
To Bet – Bet – Bet

To Come – Came – Come
To Become – Became – Become

To Drive – Drove – Driven
To See – Saw – Seen

47
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1.0 – TYPES OF VERBS
5.0 – MODAL [ Verbos Modais ]
São verbos auxiliares especiais que acompanham o verbo principal e

alteram seu sentido. Neste caso, o verbo principal apresentará um sentido
específico de capacidade, permissão, possibilidade, necessidade, dedução,
proibição, conselho, recomendação, obrigação moral.

Exs.
CAN (Poder / Saber / Conseguir / Ser capaz de)
COULD (Pôde / Podia / Poderia / Sabia / Conseguia / Era capaz de)
MAY (Poder)
MIGHT (Pôde / Podia / Poderia)
MUST (Dever)
SHOULD (Deveria)
OUGHT TO (Deveria)

49



EXAMPLE
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Like I Can( Sam Smith)

“He could be a sinner, or a gentleman
He could be a preacher when your soul is damned
He could be a lawyer on a witness stand
But he'll never love you like I can, can”

Do Jeito Que Eu Consigo

(Ele poderia ser um pecador, ou um cavalheiro
Ele poderia ser o pregador, quando sua alma está condenada
Ele poderia ser o advogado em um banco das testemunhas
Mas ele nunca vai te amar do jeito que eu consigo)
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1.0 – TYPES OF VERBS 

6.0 – LINKING VERB [Verbo de ligação]

Os verbos que são seguidos por adjetivos são denominados verbos de
ligação, ou, em inglês, linking verbs. Esses adjetivos que seguem os verbos de
ligação descrevem o sujeito da oração e, por isso, são chamado de adjetivos
predicativos, ou, em inglês, predicative adjectives. O principal linking verb é o
famoso be. Mas também existem vários outros que são bastante comuns.
São eles: feel, look, smell, sound, taste, appear, seem e become e
também get, turn e grow, quando têm o mesmo significado de become.
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Exemplos:
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Subject (Sujeito) Linking Verb (Verbo de Ligação) Adjective (Adjetivo)

This Soup tastes delicious.

This weather became cool

The children look happy.



TIPOS DE VERBOSEXERCISES
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01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna

da frase a seguir:

In my school __________many foreign students.

a) has
b) there are
c) there is
d) have
e) there have
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02- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna

da frase a seguir:

02. There __________ two main obstacles.

a) Is

b) b) was

c) Be

d) to be

e) were
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03 - Complete the following text with the correct form 

of the verb:

A long time ago London __________ an important city, but it__________ different

from London today. There__________ not very many big buildings.

There__________a lot of small boats on the river.

a) is, is, are, are

b) was, is, are, are

c) was, was, were, were

d) was, is, were, were

e) had been, is, were, are

57



Os verbos da língua inglesa podem ser classificados
em (1) Ordinary, (2) Auxiliary, (3) Regular, (4) Irregular,
(5) Linking e (6) Modal. A partir dos textos a seguir,
classifique os verbos destacados utilizando o código
proposto:
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TIPOS DE VERBOS



2.0 – VERB MOODS

 Na gramática normativa da língua inglesa, o Modo do verbo é
utilizado para se referir a uma categoria ou forma do verbo que
indica se o verbo expressa um fato (Modo Indicativo), uma ordem
ou commando (Modo Imperativo), uma pergunta (Modo
Interrogativo), uma condição ( Modo Condicional), ou um desejo ou
possibilidade ( Modo Subjuntivo).
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2.0 – VERB MOODS INDICATIVE MOOD

 Expressa uma ação como um fato real e possível

 I saw something today that really annoyed me. [Vitrearum’s Church Art]
(EU VI ALGO HOJE QUE REALMENTE ME PERTURBOU.)
 He lives most of the year in Spain but returns regularly to visit his ailing mother.[Sydney

Morning Herald]
(ELE PASSA A MAIOR PARTE DO ANO NA ESPANHA, MAS RETORNA REGULARMENTE PARA
VISITAR SUA MÃE DOENTE.)
 Vikings will be the new vampires. [Nile Guide]
(OS VIKINGS SERÃO OS NOVOS VAMPIROS.)
 Prosecutors have not said whether they will appeal the decision. [New York Times]
(OS PROMOTORES NÃO DISSERAM SE ELES VÃO APELAR A DECISÃO.)

68

http://medieval-church-art.blogspot.com/2009/12/i-saw-something-that-really-annoyed-me.html
http://www.smh.com.au/world/thatchers-son-may-face-court-over-coup-20091108-i3kr.html
http://www.nileguide.com/blog/2009/12/31/travel-gear-in-2010-when-used-will-be-the-new-new/
http://www.nytimes.com/2010/01/02/us/02blackwater.html?hp


2.0 – VERB moods IMPERATIVE MOOD
Expressa uma ação em forma de ordem, conselho ou faz um pedido.

• Sit on the sofa.
• (SENTE NO SOFÁ.)
• Let me go to bed
• (DEIXE-ME DORMIR.)
• Keep reading.
• (CONTINUE LENDO.)
• Don’t talk to her…
• (NÃO FALE COM ELA...)
• Don’t let me down!
• (NÃO ME DECEPCIONE!)
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2.0 – VERB MOODS SUBJUNCTIVE MOOD
Expressa uma ação como um desejo, como um fato imaginado e não como

um fato real. Formula hipóteses e condições.

• O Modo Subjuntivo é utilizado para explorar condições:

• If I were President, I wouldn’t put up with it. [National Review]

 (SE EU FOSSE O PRESIDENTE, EU NÃO AGUENTARIA ISSO.)

• É utilizado na formulação de hipóteses:

• If I won in the lottery, I would buy a BMW Z-4.
 (SE EU GANHASSE NA LOTERIA, EU COMPRARIA UMA BMW Z-4.)

• É utilizado para expressar desejos:
• I wish I were there to have a drink with you and dish. [Ebar]

 (QUERIA / QUISERA ESTAR LÁ PARA BEBER E COMER JUNTO COM VOCÊ.)
70

http://www.nationalreview.com/corner/191524/omni-bust-worst-ive-seen-it/stephen-spruiell
http://www.ebar.com/arts/art_article.php?sec=sweetlips&article=100


2.0 – VERB MOODS
• É utilizado para expressar ordens ou pedidos:
She demanded that he leave the hospital premises … [Salem News]
(ELA EXIGIU QUE ELE SAÍSSE DO PRÉDIO DO HOSPITAL.)

• É utilizado para expressar sugestões:
I suggest that he implement a budget cut in March. [Daily Gleaner]
(EU SUGIRO QUE ELE MELHORE O CORTE NO ORÇAMENTO EM MARÇO.)

• É utilizado para indicar necessidade:
It’s essential that they be heard … [Alternet]
(É ESSENCIAL QUE ELE FOSSE OUVIDO...)
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http://www.salem-news.com/articles/december212009/jackherer_bk.php
http://dailygleaner.canadaeast.com/opinion/article/911183
http://www.alternet.org/story/40170/


TIPOS DE VERBOS
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QUESTÃO 01

CLASSIFICAR OS MODOS VERBAIS EM: INDICATIVE, IMPERATIVE OU
SUBJUNCTIVE:

TEXT 01
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TEXT 02
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TEXT 03
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Lembre-se de que não há possibilidade de se ter uma sentença sem verbo e sem 
sujeito, mesmo que inexistente.

Exemplo: There is one song that says it never rains in Southern California.

Lembre-se: não basta apenas saber a forma das estruturas gramaticais, mas o 
significado e o uso delas também.

Exemplo: It’s raining now!

Exemplo: It’s a pity!

Verb Tenses
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Simple Present

É usado para:
Expressar ações habituais, frequentemente (ou não) repetidas

Exemplos:
One of my sister's chores is to feed the cat. She feeds the cat every day.

Do you ever do your shopping here?

My father hardly ever goes to a soccer stadium.

I don't often travel by bus. How about you?
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Simple Present

Exemplos:

If you pay, the story rolls. If you don't, the story folds. (Stephen King,
best-selling author)

Do politicians mean what they say?

Frequency words: ever = always, never, often = frequently, seldom = 
rarely, hardly ever = almost never, sometimes, every day (month, year)
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Simple Present

Expressar presente histórico, muito usado em textos de jornal / revista

Exemplos da TIME Magazine - 7 de agosto, 2000:
The Concorde, an aviation icon, crashes as the pilots wage a desperate struggle
The White House plays a risky game at Camp David -. and loses. Yet peace hopes to stay
alive.

Expressar ações futuras previstas em horário estabelecido

Exemplo:
A: What time does your bus leave?
B: It leaves at 9. There.s time for a cup of coffee.



Expressar verdades universais.
Exemplos:
The sun rises in the east and sets in the west.
Bees make honey.
Chickens lay eggs.
Ice melts if left in the sun.

Deve ser usado também em .clauses. com if, when, as soon as, before, after
(a forma será presente, mas o sentido será futuro.)

Exemplos:
I'll give the director your message as soon as he arrives.
I know Justin can do it. If he tries hard, he will succeed

Simple Present
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Present Progressive (Continuous)

É usado para expressar uma ação momentânea. Para formá-lo, use o presente do
verbo to be + -ing do verbo principal.

Exemplos:
A: What are you doing here? Aren't you supposed to be at home now?

B: I am working on the financial report for tomorrow.s meeting.
Look! The flowers are dying.
Don't disturb your brother. He's studying for the History test.
If your little sister is sleeping, don't wake her up.
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Present Progressive (Continuous)
Também pode ser usado para expressar a ideia de que alguma coisa está
sempre acontecendo.

Exemplo:
I avoid talking to my neighbor. She is always complaining about life.

Também pode ser usado para expressar ações futuras, devidamente
planejadas.

Exemplo:
A: When are you leaving for Seoul, South Korea?
B: I'm leaving tonight.
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Present Perfect Tense

Para formá-lo, use a forma presente de .have. como auxiliar (has, have) + o
particípio passado do verbo principal (has written, have done, hasn.t
eaten, haven.t checked).

Basicamente, este importante tempo verbal na língua inglesa descreve um
fato passado com conexão com o presente.

É geralmente associado aos seguintes advérbios: already, yet, just, ever,
never, lately = recently, so far = up to now, many times, e às preposições
since (marca o início da ação) e for (indica a duração da ação).
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Present Perfect Tense

Exemplos:

I have already finished doing my Chemistry homework. I can now surf on
the net.

Have you had dinner yet?

The (telephone) operator has not arrived yet. There.s no one to answer
the phone.

I've never traveled by ship. It must be exciting!
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Present Perfect Tense
Exemplos:
A: Have you ever had an arm broken?
B: No, never. Thank God!

Have you seen the mayor lately?

I have not heard from my friends who are studying abroad recently.

Up to now I have replied three e-mail messages only.

Believe it or not, a friend of mine has seen "Ghost" five times.

I arrived at school at 7. It's 9 o'clock now. I have been here for two hours.

I have been here since 7 o'clock.
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Present Perfect Tense

Quando se quer enfatizar a continuidade da ação, o Present Perfect Progressive
(Continuous) é usado. Para formá-lo, você deve usar have (has) been + ing form
do verbo principal.
Exemplos:

A: Your English is very good. How long have you been studying?

B: I've been studying English since I was 7 (years old).

I need to stand up and stretch a bit. I've been sitting for two hours.



QUESTÃO 01
Os verbos da língua inglesa podem ser flexionados em três tempos básicos. A

partir dos textos a seguir, classifique os verbos destacados utilizando a
nomenclatura correspondente a cada estrutura:

TEXT 01

According to archeologists and anthropologists, the earliest clothing
probably consisted of fur, leather, leaves or grass, draped , wrapped or
tied about the body for protection from the elements. Knowledge of
such clothing remains inferential, since clothing materials deteriorate
quickly compared to stone, bone, shell and metal artifacts.
Archeologists have identified very early sewing needles of bone and
ivory from about 30,000 BC, found near Kostenki, Russia, in 1988.
(http://en.wikipedia.org/wiki/clothing)
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http://en.wikipedia.org/wiki/clothing


1. CONSISTED (________________________________________)

2. DRAPED (__________________________________________)

3. WRAPPED (________________________________________)

4. TIED (_____________________________________________)

5. REMAINS (_________________________________________)

6. DETERIORATE(______________________________________)

7. HAVE IDENTIFIED(___________________________________)

8. FOUND (__________________________________________)
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TEXT 02

When football went professional in South Africa in 1959, 12 clubs
broke from the amateur ranks. However, in the strict days of
Apartheid, these pioneers were whites-only organizations and are
today, all but a few, defunct. One of the survivors is Arcadia from
Tshwane/ Pretoria, an outfit that today competes in the amateur
ranks and concentrates on junior football.

(Available at: www.fifa.com/worldcup) 
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1. WENT (_____________________________________________)

2. BROKE (____________________________________________)

3. WERE (_____________________________________________)

4. ARE (_______________________________________________)

5. IS (_________________________________________________)

6. COMPETES (__________________________________________)

7. CONCENTRATES (______________________________________)
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TEXT 03
BUT I 

WASN’T
TEXTING, SIR.

I WAS 
SURFING
THE NET
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1. WASN’T TEXTING (____________________________________)

2. WAS SURFING (______________________________________)
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TEXT 04
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1. ARE DOING (______________________________________)

2. ‘M TALKING (______________________________________)
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TEXT 05
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1. IS (_____________________________________________)

2. SHOULD (_______________________________________)

3. GET OUT (_______________________________________)

4. DO (___________________________________________)

5. ‘LL DO (_________________________________________)
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TEXT 06
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1. SHALL HAVE (______________________________________)

2. SHALL REGRET (______________________________________)
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TEXT 07

MOTHER HAS BROUGHT BALLOONS 
FOR THE BIRTHDAY PARTY.
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1. ‘VE TRIED (_________________________________________)

2. ‘VE DONE(_________________________________________)

3. HAS BROUGHT(______________________________________)
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TEXT 08

1. HAD SAT DOWN (___________________________________)

2. TO HAVE LUNCH (___________________________________)

3. RANG (___________________________________________)
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