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• Trabalhar a identificação das estruturas textuais,

definição e caracterização do gênero textual, função

e exemplificação

• Reconhecer a estrutura verbal dos diversos tempos

– SIMPLE PRESENT

ROTEIRO



SIMPLE PRESENT
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Quando usar?

• Ações habituais;

• Verdades gerais ou universais:

• Ações futuras programadas

• Horários já estabelecidos ou padronizados
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FORMAÇÃO

ORAÇÃO AFIRMATIVA

I 
YOU
WE

THEY 

_____  

_____

_____

_____

to dance.

very well.

to study.

poor children.

TO LIKE
TO READ
TO NEED
TO HELP
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______ to dance

______ very well

______ to study

_______ poor children

HE
SHE
IT

ORAÇÃO AFIRMATIVA

TO LIKE
TO READ
TO NEED
TO HELP

FORMAÇÃO
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• CASOS ESPECIAIS
QUANDO O SUJEITO FOR HE, SHE OU IT
1 – Verbos terminados em: S, SS, SH, CH, X, O e Z devemos
acrescentar ES

Ex: He goes to the club every Sunday. (to go)

2 – Verbos terminados em: CONSOANTE + Y, Retiramos o “Y” e
acrescentamos IES

Ex: The baby cries a lot at night. (to cry)

ORAÇÃO AFIRMATIVA

7



I /YOU/WE/THEY DO NOT (DON’T) + VERBO (-TO)
Ex1: I don’t have much money.
Ex2: We don’t play cards.
Ex3: They don’t watch many films.

HE/SHE/IT DOES NOT (DOESN’T) + VERBO (-TO)
Ex1: She doesn’t eat chocolate.
EX2: He doesn’t smoke. 
Ex3: The dog (It) doesn’t run.

ORAÇÃO NEGATIVA
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DO I /YOU/WE/THEY + VERBO (-TO) ?

Ex1: Do you write very well?
Ex2: Do they have a new car?
Ex3: Do we go to PIAUI FEST?

DOES HE/SHE/IT + VERBO (-TO) ?

Ex1: Does she speak English?
EX2: Does he smoke?. 
Ex3: Does the cat(It) drink milk?

ORAÇÃO INTERROGATIVA
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DEFINIÇÃO

Gêneros textuais são textos que exercem

uma função social específica, ou seja,

ocorrem em situações cotidianas de

comunicação e apresentam uma intenção

comunicativa bem definida. Os

diferentes gêneros textuais se adequam ao

uso que se faz deles. SOURCE: https://www.normaculta.com.br/generos-textuais/
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FUNÇÕES DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

Os gêneros textuais apresentam 

uma função social em uma determinada 

situação comunicativa, ou seja, a cada texto 

produzido, seleciono, ainda que 

inconscientemente, 

um gênero em função daquilo que desejo 

comunicar e em função do efeito que espero 

produzir em meu interlocutor.
Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm.

12

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm


CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS
•Carta;
•E-mail;
•Abaixo-assinado;
•Artigo de opinião;
•Diário;
•Biografia;
•Entrevista;
•Curriculum vitae;
•Verbete de dicionário;

•Receita;
•Regulamento;
•Manual de instruções;
•Bula de medicamento;
•Regras de um jogo;
•Lista de compras;
•Cardápio de restaurante;
•...
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IMAGE FROM INTERNET
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SCIENCE AT SCHOOL

Science is an intellectual activity carried on by humans that is
designed to discover information about the natural world in
which humans live and to discover the ways in which this
information can be organized into meaningful patterns. A
primary aim of science is to collect facts (data). An ultimate
purpose of science is to discern the order that exists
between and amongst the various facts.

Dr. Sheldon Gottlieb in a lecture series at the University of South Alabama
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QUESTÃO 01

Citação é o substantivo feminino que indica o ato ou efeito de citar
ou fazer referência a alguma coisa. Uma citação expressa uma ideia
ou opinião de um texto de um autor em concreto, sendo que o
autor deve sempre ser identificado. Partindo desta ideia, o texto
acima está ligado à seguinte temática
a) Política do estudo de ciências na escola

b) Técnicas para aplicação do conhecimento científico no ambiente
comunitário

c) Promoção de programas de ciência na escola

d) Definição e caracterização da ciência

e) Política Internacional de ciências nos programas de ensino

ESTUDO DO TEXTO
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QUESTÃO 02

MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer
previsões ou formular hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um
texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto.
Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do
texto, facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto
acima apresenta características

a) Descritivas

b) Narrativas

c) Hipotéticas

d) Informativas

e) Argumentativas

ESTUDO DO TEXTO
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