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 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – A LÍNGUA 
ESTRANGEIRA MODERNA NO ENEM; 

DOMÍNIO LEXICAL I (VERBS)

 CONTEXTUALIZAÇÃO

 EXERCÍCIOS

 TAREFA DE CASA



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
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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)

6



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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