
ENGLISH PAZ NA 
ESCOLA

LAWDO 
NATELL

PHRASAL VERBS/ 
VERB TENSES

19/03/2019



45

 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – A LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA NO ENEM;

DOMÍNIO LEXICAL I (PHRASAL VERBS)

 CONTEXTUALIZAÇÃO

 EXERCÍCIOS

 TAREFA DE CASA

DATA:19-03-2019



46

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
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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

49



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
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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
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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)

55


