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Na gramática, o tempo é uma categoria que expressa a referência
do tempo em relação ao momento da fala. Os tempos geralmente
se manifestam pelo uso de formas específicas de verbos,
particularmente em seus padrões de conjugação. Os principais
tempos encontrados em muitas línguas incluem o passado,
presente e futuro. De acordo com a definição de TENSE,extraído
de um SITE da internet, classifique os textos a seguir levando-se
em consideração O ESTUDO DOS VERBOS:



TEXT 01

24

SOURCE:IMAGE FROM INTERNET

“I STILL LOVE 

YOU, BABY” 

ESTÁ NO 

SIMPLE 

PRESENT

“DON’T CRY” 

ESTÁ NO 

IMPERATIVE 

MOOD



TEXT 02

25

O TEMPO VERBAL

USADO É O SIMPLE

PAST E O MODO É O

SUBJUNTIVO

INDICANDO ALGO

NÃO CONCRETO,

ALGO IMAGINÁRIO,

ETC.



TEXT 03
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O TEMPO 

VERBAL É O 

PRESENT 

PERFECT –

“...HAVEN’T

NOTICED...”

E SIMPLE 

PRESENT NO 

“...I AM NOT 

ONE...”
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•TEXT STUDY AND VOCABULARY

•VERB TENSES (ESTUDO DOS 

TEMPOS VERBAIS)

•VERB MOODS (ESTUDO DOS 

MODOS VERBAIS)

•VOICES OF THE VERB(VOZES 

ATIVA/REFLEXIVA E PASSIVA)
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QUESTÃO 01

O Gênero Textual é o nome que se dá

às diferentes formas de linguagem

empregadas nos textos. Estas formas

podem ser mais formais ou mais

informais, e até se mesclarem em um

mesmo texto, porém este será nomeado

com o gênero que prevalecer. O texto

a) Relata o que se deve fazer para não 

contrair gripe.

b) Enfatiza sobre a obrigatoriedade do 

uso de luvas para não gripar

c) Afirma que é obrigatório o uso de luvas 

como meio de evitar o Coronavírus.

d) Relata que o uso de luvas não é 

prático
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This is my family, we are the Simpsons. 

My name is Lisa and I have two siblings, 

Bart is my brother and Maggie is my 

sister. My mother’s name is Marge and 

my father is called Homer. I have a cat 

named Snowball and a dog named 

Santa's Little Helper.

(     ) Bart is Marge’s son.

(     ) Snowball is Lisa’s cat.

(     ) Santa’s Little Helper is the family’s 

dog.

(     ) Homer is Maggie’s daughter.

Read the text and answer T for TRUE and F for FALSE.

F

QUESTÃO 02



QUESTÃO 03

A estrutura usada na primeira

parte do texto procura

a) orientar sobre uma prática.

b) evidenciar uma ação imaginária.

c) enfatizar que algo é impossível.

d) evidenciar uma ação

potencialmente possível.

e) narrar uma verdade absoluta.
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