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Observe os textos e, em seguida, responda às seguintes atividades:

https://www.dell.com https://ferncowley.wordpress.com

https://ephemeralnewyork.wordpress.com
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1. Que texto o interessaria se o seu objetivo fosse:

a) alugar um apartamento? ______
b) ler uma notícia sobre esportes? ______
c) comprar um computador? _______

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

a) Em qual página do jornal você encontraria temas relacionados às artes?

b) Quantas polegadas tem o monitor do computador e quanto ele tem de memória?

c) Qual o valor do aluguel do apartamento?
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16

15’ e 8 GB

330
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➢ CONTEXTUALIZAÇÃO

➢ DEFINIÇÃO DE “VERB MOOD”

➢“VERB TENSES” (Simple Present, Simple Past, Simple Future, Simple

Conditional, Near Future, Present Continuous, Past Continuous,

Present Perfect)

➢ EXERCÍCIOS

➢ TAREFA DE CASA
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When football went professional in South Africa in 1959, 12
clubs broke from the amateur ranks. However, in the strict
days of Apartheid, these pioneers were whites-only
organizations and are today, all but a few, defunct. One of the
survivors is Arcadia from Tshwane/ Pretoria, an outfit that
today competes in the amateur ranks and concentrates on
junior football.

(Available at: www.fifa.com/worldcup) 

CONTEXTUALIZAÇÃO



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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» Expressa uma ação como um fato real e possível.

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

» Expressa uma ação em forma de ordem, conselho ou faz um pedido.
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✓SUJEITO = I, YOU, WE, THEY 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO”
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DO” + V.P. SEM “TO”
NOTA: DO NOT = DON’T

✓SUJEITO = HE, SHE, IT 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO” + FLEXÃO [S, ES, IES]
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DOES” + V.P. SEM “TO”
NOTA: DOES NOT = DOESN’T
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✓SUJEITO = I, YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY
VERBO REGULAR (=ED) OU IRREGULAR

NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DID” +
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO”
NOTA: DID NOT = DIDN’T
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