


INGLÊS DO COTIDIANO- AS FALSIANES DO INGLÊS

Mayor (n) - prefeito

Maior - bigger
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• INGLÊS DO COTIDIANO(cont.)
• Estudo dos falsos cognatos/ 

cognatos
• VOICE OF VERBS-

STRUCTURE/USAGE/EXAMPLES
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RETIRE DA IMAGEM - FALSE FRIEND

INGLÊS DO COTIDIANO: MARCAS (FALSE FRIEND)

Notice (v) - notar, 
aperceber-se; aviso, 
comunicação

Notícia - news

4



RETIRE DA IMAGEM - FALSE FRIEND

INGLÊS DO COTIDIANO: MARCAS (FALSE FRIEND)

Alias - nome falso, 
cognato, pseunônimo

Aliás - else, moreover, 
furthermore / besides
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Cognatos - transparent words são as palavras 
que pertencem a idiomas diferentes mas que 
possuem escrita e pronúncia similares e que, 

quando são traduzidas, tem significados 
iguais ou muito parecidos.
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RETIRE DA IMAGEM - TRUE FRIENDS

INGLÊS DO COTIDIANO: (TRANSPARENT WORDS)
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RETIRE DA IMAGEM - TRUE FRIENDS

INGLÊS DO COTIDIANO: (TRANSPARENT WORDS)
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RETIRE DA IMAGEM - TRUE FRIENDS

INGLÊS DO COTIDIANO: (TRANSPARENT WORDS)
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RETIRE DA IMAGEM - TRUE FRIENDS

INGLÊS DO COTIDIANO: (TRANSPARENT WORDS)
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SOURCE:IMAGES FROM INTERNET
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ACTIVE VOICE (VOZ ATIVA)

É a sentença onde o sujeito executa a ação descrita pelo 
verbo, isto é, o sujeito é o elemento agente da ação.

EXAMPLE:
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SOURCE:IMAGES FROM INTERNET
13



VOZ REFLEXIVA
A ação do verbo recai sobre o próprio sujeito, isto é, o
sujeito pratica e sofre os efeitos da ação.

The lion can defend itself. 
(O leão pode se defender)

My mother often talks to herself. 
(Minha mãe sempre fala sozinha)
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15SOURCE: IMAGE FROM INTERNET
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SOURCE:IMAGES FROM INTERNET

REFLEXIVE VOICE
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VOZ PASSIVA
É a voz do verbo que está focada na ação. Não
interessando o elemento responsável pela prática da
mesma.
The novel was read by Mom in one day.
(O livro foi lido por mamãe em um dia)

The house will be cleaned every Saturday.
(A casa será limpa todo sábado)
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ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR
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INSTRUÇÕES:      

 SÃO DUAS ATIVIDADES 

 CONTEÚDO: Voices of the verb (Vozes do verbo: Ativa, passiva e reflexiva)

 A ATIVIDADE CONSISTE NO RECONHECIMENTO ESTRUTURAL DE CADA VOZ 

VERBAL.

 CADA ATIVIDADE CONSTA COM 02 QUESTÕES GABARITADAS
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ATIVIDADE 1
Na gramática , a voz de um verbo descreve a relação entre a ação (ou estado) que o verbo
expressa e os participantes identificados por seus argumentos (sujeito, objeto, etc.). Quando
o sujeito é o agente ou executor da ação, o verbo está na voz ativa . Quando o sujeito é o
paciente, alvo ou sujeito da ação, diz-se que o verbo está na voz passiva . A voz às vezes é
chamada de diátese . SOURCE:INTERNET

Por exemplo, na frase:
The cat ate the mouse.
O gato comeu o rato.
o verbo "ate" está na voz ativa. No entanto, na frase:
The mouse was eaten by the cat.
O rato foi comido pelo gato.
a frase verbal "foi comido" é passiva..

De acordo com a definição extraída de um sitio da internet, IDENTIFIQUE A VOZ VERBAL EM:
ATIVA, REFLEXIVA OU PASSIVA.
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QUESTÃO 01

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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QUESTÃO 02

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 2
RESPONDA O QUE SE PEDE:
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QUESTÃO 01
Que voz verbal está presente na segunda parte da sentença?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

QUESTÃO 02
Passe a sentença da imagem do primeiro quadro, voz do garfield, para a voz passiva 
(passive voice)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________


