


1)DEFINIÇÃO

2)CLASSIFIÇÃO DAS “CONJUNCTIONS”

3)EXERCÍCIOS

4)TAREFA DE CASA
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Conjunções são palavras invariáveis que
servem para conectar orações ou dois
termos de mesma função sintática,
estabelecendo, entre eles, uma relação de
dependência ou de simples coordenação.
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I believed her, for surely she would not lie to me.

(Acreditei nela porque tenho certeza de que ela não mentiria pra 

mim.)

He lives in Cambridge, and (he)* studies at Harvard University.

(Ele mora em Cambridge e estuda na Universidade de Harvard.)

Not a building nor a tree was left standing.

(Nem um prédio nem uma árvore foi deixada em pé.)
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The child was found abandoned but unharmed.

(A criança foi encontrada abandonada, porém ilesa.)

Do you want to go out, or are you tired?

(Você quer sair, ou está cansado?)

The party was boring, so I went home.

(A festa estava chata, então fui para casa.)

It's a small car, yet it is surprisingly spacious.

(É um carro pequeno, todavia é surpreendentemente espaçoso.)
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E  X  E  R  C  I  S  E  S
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ESCREVA EM INGLÊS A CONJUNÇÃO INDICADA ENTRE 
PARÊNTESES:

1. This old woman spoke neither English __________ Spanish. (NEM)

2. She tried to learn Chinese __________ it was too difficult. (PORÉM)

3. Last night I was very tired ___________ I went to sleep. (ENTÃO)

4. We have tickets for the cinema  ______________  the opera. (E)

5. Would you like orange juice _______ cola? (OU)
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6. I came here ___________ I wanted to see you.(PORQUE)

7. He is good at maths, _____________ his favourite subject is history.(PORÉM)

8. Jeff easily passed the exams, ________________ he studied quite thoroughly.(POIS)

9. I’m Polish ___________ my mother is Russian. (EMBORA)

10. Chris needed some money _________ he borrowed some from his parents.

(LOGO)
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Explique e exemplifique, pelo menos, dois tipos de 
conjunções coordenadas do inglês. 
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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1) FORMAÇÃO DO TEMPO VERBAL

2) USO

3) EXERCÍCIOS
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Tempos verbais são as variações do verbo que
indicam em qual momento o fato expresso por ele
está ocorrendo. De forma básica, temos os seguintes
tempos verbais: presente, passado e futuro.
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SIMPLE PRESENT TENSE

SUJEITO = I, YOU, WE, THEY 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO”
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DO” + V.P. SEM “TO”

SUJEITO = HE, SHE, IT 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO” + FLEXÃO
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DOES” + V.P. SEM “TO”
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