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Assunto
do dia

Hoje vamos começar a revisão de tudo o que
vimos nas aulas de inglês. Tome fôlego e vamos em frente!

Vimos muitas histórias e todas elas trouxeram uma novidade, algo para
guardar na memória e usar quando em contato com o inglês.

Nesta aula, a apresentação ficou um pouco diferente. Vamos repassar tudo
o que foi apresentado aqui e fazer exercícios para praticar.

O uso das estruturas aprendidas é muito importante no aprendizado de
línguas. Sempre que tiver oportunidade, pratique!!!

Os temas que veremos hoje são:

l Pronomes pessoais e verbo to beto beto beto beto be.
l Pronomes possessivos.
l Simple Present.
l Artigos aaaaa e ananananan.
l Preposições ininininin e atatatatat.

Pronomes pessoais e verbo to be

Os pronomes pessoais, que têm a função de sujeito na frase, são:

IIIII (eu)
YouYouYouYouYou (tu, você)
HeHeHeHeHe (ele)
SheSheSheSheShe (ela)
ItI tI tI tI t (usado como ele ou ela, para objetos e animais)
WeWeWeWeWe (nós)
YouYouYouYouYou (vós, vocês)
TheyTheyTheyTheyThey (eles/elas)

Na história
de hoje

Apresentação
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O verbo to beto beto beto beto be equivale aos verbos ser e estar da língua portuguesa. Como

em português, o presente do verbo to beto beto beto beto be é irregular.

I amamamamam
You areareareareare
He, she, it isisisisis
We areareareareare
You areareareareare
They areareareareare

A estrutura da forma afirmativaforma afirmativaforma afirmativaforma afirmativaforma afirmativa do verbo to beto beto beto beto be é:

SUJEITOSUJEITOSUJEITOSUJEITOSUJEITO +  +  +  +  + VERBOVERBOVERBOVERBOVERBO     TOTOTOTOTO     BEBEBEBEBE +  +  +  +  + COMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTO

A estrutura da forma interrogativaforma interrogativaforma interrogativaforma interrogativaforma interrogativa do verbo to beto beto beto beto be é:

VERBOVERBOVERBOVERBOVERBO     T OT OT OT OT O     BEBEBEBEBE +  +  +  +  + SUJEITOSUJEITOSUJEITOSUJEITOSUJEITO +  +  +  +  + COMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTO + ? + ? + ? + ? + ?

A estrutura da forma negativaforma negativaforma negativaforma negativaforma negativa do verbo to beto beto beto beto be é:

SUJEITOSUJEITOSUJEITOSUJEITOSUJEITO +  +  +  +  + VERBOVERBOVERBOVERBOVERBO     TOTOTOTOTO     BEBEBEBEBE +  +  +  +  + NOTNOTNOTNOTNOT +  +  +  +  + COMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTO

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Complete com o verbo to beto beto beto beto be:

a)a)a)a)a) Hi! I ............... Tom. I ............... at Sunshine Travel Agency.
b)b)b)b)b) Nei ............... an office-boy.
c)c)c)c)c) We ............... students.
d)d)d)d)d) ............... you a doctor? No, I ............... a doctor. I ............... a driver.
e)e)e)e)e) ............... you tired? Yes, we ............... very tired.
f)f)f)f)f) ............... it  a paperclip? Yes, it ............... .
g)g)g)g)g) We ............... Spanish.

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Substitua o sujeito da frase que está sublinhado pelos pronomes pessoais
adequados:

a)a)a)a)a) Beth is a secretary.
b)b)b)b)b) John and David are Americans.
c)c)c)c)c) Virginia and Nei are at Sunshine Travel Agency.
d)d)d)d)d) Jorge and I are tired.
e)e)e)e)e) Marta and you are happy.

Exercícios
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Pronomes possessivos

IIIII ®®®®® mymymymymy
YouYouYouYouYou ®®®®® youryouryouryouryour
HeHeHeHeHe ®®®®® hishishishishis
SheSheSheSheShe ®®®®® herherherherher
ItItI tI tI t ®®®®® itsitsitsitsits
WeWeWeWeWe ®®®®® ourourourourour
YouYouYouYouYou ®®®®® youryouryouryouryour
TheyTheyTheyTheyThey ®®®®® theirtheirtheirtheirtheir

Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3
Complete com o pronome possessivo adequado:

a)a)a)a)a) ............... name is Nei. (I)
b)b)b)b)b) What is ............... occupation? (you)
c)c)c)c)c) It’s ............... book. (he)
d)d)d)d)d) What is ............... address? (she)
e)e)e)e)e) What is ............... telephone number? (they)

Simple Present

Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present é o tempo verbal que equivale ao presente do indicativo em
português.

Na terceira pessoa do singular, acrescenta-se sssss ao verbo.
Exemplo: I work (1ª pessoa)  ®  he worksssss

Quando o verbo termina em s, ch, sh, x, o, ou z, acrescenta-se eseseseses.
Exemplo: She watcheseseseses TV.

Quando verbo termina em consoante + y, acrescenta-se iesiesiesiesies.
Exemplo: He studiesiesiesiesies French.

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA     INTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVA     DODODODODO     SIMPLESIMPLESIMPLESIMPLESIMPLE     PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENT

I
You

Do + We + verbo + complemento + ?
You
They

He
Does + She + verbo + complemento + ?

It

Exercícios

{

{ }
}
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Exercício 4Exercício 4Exercício 4Exercício 4Exercício 4

Preencha os espaços em branco com o Simple Present dos verbos entre
parênteses:

a)a)a)a)a) I ..................... in a hospital  (to work).
b)b)b)b)b) Mary and Julia ..................... in New England  (to live).
c)c)c)c)c) He ..................... the answering machine (to fix).
d)d)d)d)d) Beth ..................... the bus at nine o’clock (to take)
e)e)e)e)e) Diana ..................... English (to study)

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA     NEGATIVANEGATIVANEGATIVANEGATIVANEGATIVA     DODODODODO     SIMPLESIMPLESIMPLESIMPLESIMPLE     PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENT

I
You
We + do + not + verbo + complemento
You
They

He
She + does + not + verto + complemento
It

Exercício 5Exercício 5Exercício 5Exercício 5Exercício 5
Passe as frases para a forma negativa:

a)a)a)a)a) She goes to school in the morning.
b)b)b)b)b) You and I work at Boo Modas Infantil
c)c)c)c)c) Clara speaks French.
d)d)d)d)d) The boy  kisses his mother.
e)e)e)e)e) Washington fixes the machine.

Exercício 6Exercício 6Exercício 6Exercício 6Exercício 6
Relacione a forma afirmativa com a forma interrogativa:

a)a)a)a)a) Does he watch TV? 1)1)1)1)1) Yes, she speaks English
b)b)b)b)b) Do you go to school 2)2)2)2)2) No, they don’t work in a hotel.

in the morning? 3)3)3)3)3) Yes, he watches TV.
c)c)c)c)c) Does she speak English? 4)4)4)4)4) No, I don’t go to school in the
d)d)d)d)d) Do they work in a hotel? morning
e)e)e)e)e) Does the telephone ring? 5)5)5)5)5) Yes, it rings.

Exercícios

}
}

Exercícios

Apresentação
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A  e   an

O artigo indefinido singular em inglês é aaaaa ou ananananan (um, uma).

AAAAA é usado com palavras iniciadas por consoanteconsoanteconsoanteconsoanteconsoante.
AnAnAnAnAn é usado com palavras iniciadas por vogalvogalvogalvogalvogal.

Exercício 7Exercício 7Exercício 7Exercício 7Exercício 7
Separe nas colunas abaixo, as palavras que são precedidas por aaaaa ou ananananan: cat,

hospital, office-boy, secretary, airplane, boss, elegant person, hour.
AAAAA ANANANANAN

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Preposições in e at

A preposição ininininin, quando usada com o verbo work, é colocada antes de
nomes de lugares não específicos.

Exemplo: I work ininininin a store.

A preposição atatatatat, quando usada com o verbo work, é colocada antes de
nomes de lugares específicos.

Exemplo: I work atatatatat Boo Moda Infantil.

Exercício 8Exercício 8Exercício 8Exercício 8Exercício 8
Ligue ininininin e atatatatat aos lugares listados na segunda coluna:

a)a)a)a)a) Sunshine Travel Agency

In b)b)b)b)b) a hospital

c)c)c)c)c) Hotel Torrão
At

d)d)d)d)d) a coffee shop

e)e)e)e)e) a supermarket

Por hoje é só. Prepare-se, pois na Aula 29 tem mais...

Exercícios

Exercícios
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