


2

ESTUDO DOS TEMPOS VERBAIS

MOOD

PRONOUNS

VOICE OF THE VERBS

VOCABULARY

IDIOMS



3

QUESTÃO 01

Na citação, primeira parte, o tempo
verbal presente:

a)Present simple
b)Past simple
c) Near future
d)Simple future
e) Present perfect



Resolução da questão 01
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RESPOSTA: LETRA: “D” - SIMPLE FUTURE

O Simple Future (Futuro Simples), também chamado de Future Simple, é um 
tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, 

que ainda não aconteceram.
O Simple Future Tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no 

ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um 
aviso, um convite ou uma oferta.

Em português, esse tempo verbal corresponde ao Futuro do 
Presente do Modo Indicativo.

Na formação dos tempos futuros em inglês é comum utilizarmos os verbos 
modais auxiliares will

CONTEÚDO: TENSE STUDY - (ESTUDO DOS TEMPOS VERBAIS)
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Na sentença os tempos verbais
presentes são:

a)Present simple
b)Past simple
c) Near future
d)Simple future
e) Present perfect

QUESTÃO 02



Resolução da questão 02
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RESPOSTA: LETRA  “A” – PRESENT SIMPLE
O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações 
habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para 

expressar verdades 
universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências.

Por vezes, as frases no Simple Present apresentam expressões de tempo 
(advérbios).

CONTEÚDO: TENSE STUDY - (ESTUDO DOS TEMPOS VERBAIS)
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“Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para
referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que
apresentam características sócio comunicativas definidas por conteúdos, propriedades
funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais são apenas meia
dúzia, os gêneros são inúmeros.” Consoante a teoria dos gêneros textuais, a sentença
retirada de um site da internet, logo abaixo, apresenta características:
a) Literárias
b) Científicas
c) Ficcionais
d) Lúdicas
e) Imperativas

QUESTÃO 03



Resolução da questão 03
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CONTEÚDO: MOOD STUDY - (ESTUDO DO MODO )

RESPOSTA: LETRA: “E” – IMPERATIVE MOOD

Se usa o modo imperativo para expressar ordens ou pedidos.

Em inglês formar o imperativo positivo é bastaste fácil. Simplesmente se usa o infinitivo do 
verbo para todas as pessoas. Run faster pode-se traduzir como "corra/corre/corram/corremos 

mais rápido". Ao contrário dos outros tempos e modos do inglês, geralmente se usa o 
imperativo sem o sujeito. Por isso se consideram "Be." (Seja) e "Go." (Vá) como as orações 

completas mais curtas do inglês.

Pode-se acrescentar o sujeito no início ou fim da frase, mas na maioria das vezes usa-se 
apenas o verbo. Eat you (Come você (coma tu)) é correto gramaticalmente mas soa muito 

forte e arcaico.
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Na citação é possível verificar o verbo no 
MOOD:

a)Imperative and gerund
b)Imperative affirmative and subjunctive
c)Indicative and imperative negative
d)Imperative negative and imperative
affirmative
e)Simple present negative form and
imperative affirmative

QUESTÃO 04



Resolução da questão 04
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RESPOSTA: LETRA: “D” – IMPERATIVE MOOD

Se usa o modo imperativo para expressar ordens ou pedidos.

PARA A FORMA NEGATIVA, USE DON’T (OU DO NOT) ANTES DO VERBO NO 
INFINITIVO ( SEM “TO” ) E PARA A FORMA AFIRMATIVA REESCREVA O VERBO 

SEM “TO” E NÃO PODE APRESENTAR SUJEITO

CONTEÚDO: MOOD STUDY - (ESTUDO DO MODO )
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De acordo com o estudo dos
VERBOS e TEMPOS VERBAIS,
classifique os tempos verbais nesta
sentença:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

QUESTÃO 05



Resolução da questão 05
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TEMPO VERBAL
O Present Continuous ou Present Progressive (em português, presente contínuo ou 

progressivo) 

STRUCTURE

suj+aux.(am;is;are)+verbo+(-ing)+complemento

VERBOS – CLASSIFICAÇÃO

IS – AUXILIARY (AUXILIAR)
COMING – MAIN VERB (VERBO PRINCIPAL COM SUFIXO ING)

CONTEÚDO: TENSE STUDY - (ESTUDO DOS TEMPOS VERBAIS)
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Qual é o modo verbal presente nesta citação?

_________________________________________________________

QUESTÃO 06



Resolução da questão 06
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RESPOSTA: SUBJUNCTIVE MOOD (modo subjuntivo)
O subjuntivo é um modo gramatical (isto é, um modo de falar que permite às
pessoas expressarem sua atitude em relação ao que estão dizendo) encontrado em
muitos idiomas. As formas subjuntivas dos verbos são tipicamente usadas para
expressar vários estados de irrealidade, como desejo, emoção, possibilidade,
julgamento, opinião, obrigação ou ação que ainda não ocorreram; as situações
precisas em que elas são usadas variam de idioma para idioma. O subjuntivo é
um humor irreal (aquele que não se refere diretamente ao que é necessariamente
real) - é frequentemente contrastado com o indicativo, que é um estado real (usado
principalmente para indicar que algo é uma declaração de fato).

CONTEÚDO: MOOD STUDY - (ESTUDO DO MODO)
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QUESTÃO 07

A ideia central presente na citação é:

_________________________________________________________



Resolução da questão 07

CONTEÚDO: IF CLAUSE

RESPOSTA

A ORAÇÃO CONDICIONAL É CLASSIFICADA EM ZERO, PRIMEIRO,SEGUNDO E 
TERCEIRO CONDICIONAL.

NA SENTENÇA O ZERO CONDICIONAL USADO SERVIU COMO BASE PARA 
ORIENTAR O LEITOR EM “SE O PLANO NÃO FUNCIONAR, MUDE DE PLANO 
MAS NÃO DESISTA DO OBJETIVO”, SERVINDO ASSIM COMO MENSAGEM 

POSITIVA, CONDICIONADA A UMA ORIENTAÇÃO PROVIDA PELA ZERO 
CONDITIONAL.
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