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IDENTIFIQUE O COMPARATIVE E O SUPERLATIVE USADO NAS IMAGENS EXTRAÍDAS DA INTERNET.
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TRANSPARENT WORDS x FALSE FRIENDS
• Os falsos cognatos podem serem entendidos como palavras 

escritas de modo similar mas que tem significados diferentes. 
Muitas vezes, por derivarem das mesmas línguas ancestrais (como 
o latim, por exemplo), elas possuem grafias e até mesmo sons 
semelhantes.

• Na língua inglesa, os falsos cognatos também são conhecidos 
como false friends, e podem ser divididos em duas categorias 
diferentes: os puros e os eventuais.
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Os falsos cognatos 
puros são palavras 

que apresentam 
significados 

completamente 
diferentes para cada 

idioma, apesar de 
parecerem 

graficamente entre si.
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Os falsos cognatos 
eventuais apresentam 
diversos significados, 

sendo que um deles pode 
ser semelhante entre 

idiomas diferentes (tais 
palavras também podem 

ser conhecidas como 
polissêmicas).
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EXERCISE
1) Quando alguém diz que está atrasado para “the 

College”, esse alguém está atrasado para:
a) Colégio
b) Casebre
c) Coliseu
d) Universidade
e) Escola
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EXERCISE
2) Se alguém disser que deseja 'a dessert', o que essa 

pessoa deseja?
a) um deserto
b) uma viagem
c) uma refeição
d) uma sobremesa
e) novas descobertas
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EXERCISE
Se eu te digo que quero ‘an avocado’, qual é a sua 
reação?
a) Sai correndo
b) Diz que conhece um advogado
c) Oferece um abacate
d) Diz que não é invocado
e) Oferece um sanduíche
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EXERCISE
Se alguém referir-se a algo como 'comprehensive', essa 
pessoa está se referindo a algo:
a) Capaz
b) Compreensivo
c) Abrangente
d) Ilusório
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EXERCISE
O que a sentença, em inglês, “She construes her strategies 

completely well, they like it a lot.” quer dizer em Português?
a) Ela construiu sua estratégia completamente bem, eles gostaram 

bastante.
b) Ela elaborou sua estratégia completamente bem, eles gostaram 

bastante.
c) Ela explicou sua estratégia completamente bem, eles gostaram 

bastante.
d) Ela mostrou sua estratégia completamente bem, eles gostaram 

bastante.
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            DEFINIÇÃO
•Advérbios são palavras que trazem mais informações sobre 

um verbo, adjetivo, frase, adjetivo ou outro advérbio.
I have to go quickly. 
Eu tenho que ir rapidamente.

You were driving too fast. 
Você estava dirigindo rapidamente. 
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    ADVERBS
• Advérbios de modo, lugar, tempo são usados para dizer como, onde ou quando 

algo acontece e normalmente vêm depois do verbo principal.
• Adverbs of manner são frequentemente formados com o acréscimo de – ly a um 

adjetivo.
• Adjectives: bad, rare, beautiful, careful, quiet, soft 
(mal, raro, bonito, cuidadoso, quieto, suave)
• Adverbs: badly, rarely, beautifully, carefully, quietly, softly
(maldosamente, raramente, lindamente, suavemente)

Ex: 
     I want treat this carefully.

                    Eu quero tratar disso cuidadosamente.
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    ADVERBS
• Adverbs of place nos diz onde alguma coisa acontece. Diferente dos advérbios 

de modo, eles não modificam adjetivos nem outros advérbios.
• Example:
• When I looked around I couldn't see your face. 
  Quando olhei ao redor não pude ver sua face.

• His family bought an apartment nearby.
  A família dele comprou um apartamento aqui perto.
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    ADVERBS
• adverbs of time possuem quatro formas de ser usado, são elas: como 

expressões de tempo, como locuções prepositivas, usando o “for” (por) 
referindo-se a um período de tempo no presente, passado ou futuro e usando 
'since' (desde) para se referir a um tempo específico no passado.
• EXAMPLE:
• We are going to travel next week.
Nós iremos viajar semana que vem.
• They' ll be here tomorrow! 
Eles estarão aqui amanhã.
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E X E R C I S E 
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QUESTÃO 01
 Em qual das alternativas a seguir o advérbio está incorreto?

a) She hasn’t met them yet.
b) We were rather hot yesterday.
c) Jamie is waiting for us always.
d) They work very hardly on Fridays.
e) My parents will travel by airplane.

20



QUESTÃO 02
Qual das alternativas apresenta apenas advérbios de tempo?

a) already, always, then, above
b) lately, still, next, finaly
c) first, here, rarely, yet
d) below, before, never, hard
e) first, already, usually, yet
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QUESTÃO 03
Coloque os advérbios no local correto:
a) Jennifer is at her office. (seldom)
 resposta : Jennifer is seldom at her office
b) She stays at home with her mother. (always)
resposta : She always stays at home with her mother
c) They go to the cinema with their family. (often)
resposta : They often go to the cinema with their family
d) He should tell us the truth about his life. (always)
resposta : He should always tell us the truth about his life
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QUESTÃO 04
Posicione os advérbios corretamente:

a) I traveled (at 06 – on Monday – at evening – to Paris).
Resposta:  I traveled to Paris at 06 at evening on Monday.
b) They go (quickly – to home – every afternoon).
Resposta: They go to home quickly every afternoon.
c) We were talking (at the school – last Friday – sadly).
 Resposta: We were talking sadly at the school last Friday.
d) My friends eat (at a burger – never – after 11pm – on Wednesday – calmly)
Resposta: My friends eat calmly at a burger after 11 pm on Wednesday.
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QUESTÃO 05
Assinale a única alternativa correta:

a) Carefully he drives always his car.

b) He drives his car carefully always.

c) He always drives his car carefully.

d) He drives his car always carefully.

e) Always he drives his car carefully.
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QUESTÃO 06
(ITA) dadas as frases: 
1- He hard works everyday;
 2- He spoke hardly this morning at the debate; 
3- Don't drive so fast! 
Constatamos que está(ão) corretas:
a) Apenas a 1.
b) Apenas a 2.
c) Apenas a 3.
d) 1 e 2.
e) Todas as sentenças.
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QUESTÃO 07
Complete o diálogo, usando o advérbio correto:
 - Hasn't anyone caught the thief _____? - No, he has't been caught _____. He will be caught 

_____.
a) already - still - just now

b) yet - yet – soon

c) now - already – tomorrow

d) still - yet – immediately

e) yet - already - at the moment
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INTERROGATIVE 
PRONOUNS
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Considerações iniciais
Em inglês existem dois tipos de perguntas – as yes or no questions e 
as wh- questions. 

As yes  or  no  questions sempre são iniciadas por um verbo, como 
em “are  you  aware  of  this?” (você está ciente disto?) ou “Do  you 
want  to  go  to  the  movies  tomorrow?” (você quer ir ao cinema 
amanhã?). 

Já as wh- questions exigem respostas mais amplas que sim ou não. 
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As question words mais conhecidas do inglês são: WHAT, WHEN, WHERE, 
WHOSE, WHY, WHICH, WHOM, WHO e HOW. 

• WHAT: esta talvez seja a question word mais utilizada e também a mais versátil. É usada 
para perguntar “o que”, “que” ou “qual”. 

   Por exemplo: 
   “What is your name?” 
    (Qual é seu nome?)

   “What time is it?” 
    (Que horas são?)

   “What are you doing later today?” 
    (O que você vai fazer mais tarde?)
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WHEN: o when é utilizado para fazer questões temporais. Sua tradução é “quando”. 
Por exemplo: 
“When is your birthday?” 
(Quando é seu aniversário?)

“When are they going to travel to Parnaiba?” 
(Quando eles vão viajar para Parnaíba?)

WHERE: esta question word é utilizada para falar de localização. 
Por exemplo: 

“Where are you  from?” 
 (De onde  você é?)
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WHOSE: significa de quem. Questiona sobre o possuidor.
Por exemplo: 
“Whose car is this?”
(De quem é este carro?)

WHY: why é uma question word utilizada para questionar as razões de algo. Sua tradução é 
“por que”. 
Por exemplo: 
“Why is he running?” 
(Por que ele está correndo?)

WHICH: significa qual/que. Este interrogativo é usado quando se tem opções de respostas.
 Por exemplo: 
“Which dress do you prefer?”
(Qual vestido você prefere?)
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WHOM: significa quem (função de objeto do verbo) 
Por exemplo: 
“Whom did she pay?”
(A quem ela pagou?)

WHO: utilizada para questionar quem está envolvido em algum tipo de ação. (função 
de sujeito do verbo)
Por exemplo: 
“Who is coming to the party?” 
(Quem vem para a festa?)

HOW: é uma question word utilizada para questionar “como” ou “de qual forma”. 
Por exemplo: 
“How was your flight?” 
(Como foi seu voo?)
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Os derivados de “HOW”
HOW MANY: Quantos(as)

HOW MUCH: Quanto(a)

HOW FAR: Qual a distância

HOW OLD: Quantos anos 

HOW DEEP: Qual a profundidade

HOW HIGH: Qual a altura (coisas)

HOW TALL: Qual a altura (Pessoas)

HOW WIDE: Qual a largura

HOW LONG: Quanto tempo

HOW OFTEN: Com que frequência
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E X E R C I S E S
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1. COMPLETE AS ORAÇÕES INTERROGATIVAS COM  WHAT, WHEN, WHICH, WHERE, WHY, 
WHO OU HOW:
a) _________ are my Keys? 
(Onde estão minhas chaves?)

b)_________ is the problem? 
(Qual é o problema?)

c) _________ is your favourite singer: Prince or Michael Jackson? 
(Qual seu cantor favorito?)

d) _________ is your birthday? 
(Quando é o seu aniversário?)

e) _________ old are you?
(Quantos anos você tem?)

Resposta
Where
What
Which
When
How 
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f) _________ is your telephone number? 
(Qual é o número do seu telefone?)

g) _________ are you from? 
(De onde você é?)

h) _________ is that tal guy? 
(Quem é aquele cara alto?)

i) _________ is your e-mail? 
(Qual é o seu e-mail?)

j) _________ are you?
(Como você está?)

k) _________ is your graduation? 
(Quando você se forma?)

l) _________ is she crying? 
(Por que ela está chorando?)

Resposta 
What 
Where
Who
What
How
When
Why

39



m) _________ is your last name? 
(Qual seu sobrenome?)

n) _________ is your favorite actor? 
(Quem é seu ator favorito?)

o) _________ often do you feed your cat? 
(Com qual frequência você alimenta seu gato?)

p) _________ are you so happy? 
(Por que você está tão feliz?)

q) _________ are you late? 
(Por que você está atrasado?)

r) _________ is the new guy? 
(Quem é o menino novo?)
 
To __________  did he give the present? 
(Para quem ele deu o presente?)

Resposta
What
Who
How
Why
Why
Who
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2. Corresponda as letras e os números para formar os pares corretos:
(a) What  is your name.
(b) Who are you?            
(c) Where are they keys? 
(d) What do you want?  
(e) What is your favorite color?
(f) When will you do that?
 
(1)O que você quer?
(2) Qual é a sua cor favorita?
(3)Onde estão as chaves?
(4) Quando você vai fazer isso?
(5)Quem é você?
(6)Qual é o seu nome?

• A sequência correta é: _____________________________________________
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3. Identifique nas frases a question word correta:

a) (What –When) is your address? 
b) (What –Where) do you live? 
c) (How many –How much) sisters do you have? 
d) (What –Why) are you studying English at this school? 
e) (Why –When) is Brazilian Independence Day? 
f) (How tall – How high) are you? 
g) (Why –When) are you driving so fast? 
h) (Whose –When) books and notebooks are these? 
i) (What – Which) color do you prefer: red or yellow?
j) (What –Where) are you and your parents planning to go on your next 

vacation? 
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