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Observe as sentenças e, em seguida, responda às seguintes atividades:

https://www.google.com/search?q=t
ake+on+me

https://www.google.com/search?q=fina https:// 
www.google.com/search?q=mabel+don%27t+call+me+up
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1. Qual verbo seria usado se a intenção fosse:

a) Não entrar em contato/não ligar? _____
b) Orientação para ouvir/escutar? ______
c) Sugerir para conduzir/levar? _______

2. Volte aos textos e fazendo uma leitura do tipo scanning forneça as
seguintes informações:

a) Em qual sentença apresenta Imperative Mood?

b) Qual TENSE predomina no texto da imagem 2?

c) Qual o equivalente, em Inglês, para “continuar”?

3
2

1

1/2/3

Present Simple
Carry on
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INDICATIVE AND SUBJUNCTIVE MOODS

Os verbos em inglês comportam-se de forma diferente para cada
modo. É como no português, quando aprendemos a conjugar de
acordo com tempo e pessoa. Entretanto, na língua inglesa existe
uma menor quantidade de tempos, além do que, esses verbos,
muitas vezes, continuam em sua forma original para as mais
diferentes pessoas. Os modos podem ser imperativo (ordem),
subjuntivo (ação ou desejo) ou indicativo (ação como um fato real
ou possível).
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RESUMEX

•Indicativo
» Expressa uma ação como um fato real e possível.

• Subjuntivo
» Expressa uma ação como um desejo, como um fato imaginado e não 
como um fato real.

• Imperativo
» Expressa uma ação em forma de ordem, conselho ou faz um pedido.
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• I saw something today that really annoyed me. [Vitrearum’s Church Art]
(EU VI ALGO HOJE QUE REALMENTE ME PERTURBOU.)

• He lives most of the year in Spain but returns regularly to visit his ailing
mother. [Sydney Morning Herald]

(ELE PASSA A MAIOR PARTE DO ANO NA ESPANHA, MAS RETORNA REGULARMENTE PARA
VISITAR SUA MÃE DOENTE.)

• Vikings will be the new vampires. [Nile Guide]
(OS VIKINGS SERÃO OS NOVOS VAMPIROS.)

• Prosecutors have not said whether they will appeal the decision. [New York
Times]

(OS PROMOTORES NÃO DISSERAM SE ELES VÃO APELAR A DECISÃO.)

EXAMPLES – INDICATIVE MOOD
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