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 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – A LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA NO ENEM;

DOMÍNIO LEXICAL I (PHRASAL VERBS)

 CONTEXTUALIZAÇÃO

 EXERCÍCIOS

 TAREFA DE CASA



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
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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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