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Neste arquivo você irá encontrar um conjunto de questões que estão 
sendo disponibilizadas como forma de exercitar e refletir sobre o 

conteúdo desta disciplina, LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA / 
INGLÊS. 

 
Para além do conjunto de questões, também estamos indicando, para sua 
preparação, links de videoaulas que estão disponíveis no YouTube, assim 

como estamos relacionando bibliografias e apresentando outros tipos de 
materiais, como textos didáticos, preparados pelos professores, e 

diversas outras informações que poderão servir de apoio e subsídios para 
os seus estudos preparatórios com vista a realização da prova. 
 

Tendo dúvidas, procure a escola e converse com o professor responsável 
pela disciplina, pois ele(a) irá auxiliar e orientar você nesta fase de 
preparação. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

Leia o texto e responda às questões que seguem: 

 

Save the koalas 

    Koalas are in trouble. In the past millions of koalas lived in the 

australian continent. But people have hunted those little animals for 

their fur. They have destroyed the animal’s habitat, eucalyptus forests. 

      ÁREA DE LINGUAGENS 
    INGLÊS 



“Progress” has also been an enemy, because many koalas have died in 

road accidents. Hunting, cars, and the destruction of their habitat have 

caused a great decline in the koala population. 

    The koala spends most of its life in eucalypitus trees, eating their 

leaves. And they eat a lot: five kilos of leaves a day! Koalas rarely drink 

water. They get the water that they need from the juice of the leaves that 

they eat. The name “koala” means “the animal that does not drink”. 

    About a hundred eucalyptus trees are necessary to provide food for 

one koala in its lifetime. The Australian government has developed a plan 

to protect koalas and to preserve eucalyptus forests. We hope it is not too 

late. 

Fonte: (Ana Nascimento. In: MARQUES, Amadeu. PASSWORD: read and                                                   

Learn 4. São  Paulo.1995). 

 

1- O que está acabando com os koalas? 

a- Perigos químicos 

b- Acidentes 

c- Progresso 

d- Incêndios 

e- Alagamentos 

 

2- Marque a alternativa que traz um adjetivo: 

a- Progress 

b- Leaves 

c- Koala 

d- Enemy 

e- Australian 

 

3- Onde os koalas vivem? 

a- Florestas de eucaliptos 

b- Florestas em geral 

c- Florestas nativas 

d- No mar 

e- No gelo 

 

4- Quantos quilos de folhas são necessários para alimentá-los? 

a- 1 

b- 2 



c- 3 

d- 4 

e- 5 

 

5- Assinale a alternativa correta: 

a- Koalas raramente bebem água. 

b- Koalas sempre bebem água. 

c- Koalas nunca bebem água. 

d- Koalas ás vezes bebem água. 

e- Koalas jamais bebem água. 

 

6- “Does not” indica: 

a- Negacão 

b- Afirmação 

c- Dúvida 

d- Adição 

e- Oposição 

 

7- Em: “Australian continent”, o vocábulo destacado... 

a- Qualifica o termo “continent”. 

b- Se opõe ao termo “continent”. 

c- Indica “ação” 

d- Indica lugar 

e- É um substantivo. 

 

8- O verbo “need”, no passado simples, fica.... 

a- Needeed 

b- Needed 

c- Ned 

d- Needs 

e- Needes 

 

9- A expressão “Australian continent”, no plural,fica... 

a- “Australians continent” 

b- Australian continents” 

c- Australians continents” 

d- “Australians continentys” 

e- “Australian continenties” 



10- Que pronome poderia substituir, sem alteração de sentido, o 

vocábulo sublinhado em “Progress has also been...” 

a- They 

b- We 

c- She 

d- He 

e- It 

 

11- Os vocábulos “enemy” e “story”, no plural,ficam... 

a- Enemys,storys 

b- Enemies,storys 

c- Enemies,stories 

d- Enemys,stories 

e- Enemy,story 

 

12- Na frase: ”Koalas live among others animals”, a preposicão “among” 

significa “entre”, sendo usada… 

a- Entre dois elementos 

b- Entre vários elementos 

c- Ente três elementos 

d- Entre quatro elementos 

e- Entre cinco elementos 

 

13- A frase: “The koala was looking for eucalyptus forests”, no presente 

contínuo, fica… 

a- The koala were looking for… 

b- The koala am looking for… 

c- The koala would looking for… 

d- The koala is looking for… 

e- The koala are looking for… 

 

14- O enunciado de que trata a questão anterior, na forma 

interrogativa,fica... 

a- Was the koala looking...? 

b- Were the koala looking...? 

c- Would the koala looking...w 

d- Will the koala looking...? 

e- Can the koala looking...? 

 



15- O vocábulo “lived” encontra-se no... 

a- Simple past 

b- Past continuous 

c- Simple future 

d- Present perfect 

e- Present continuous 

 

16- Que expressão abaixo resume a ideia central do texto? 

a- Save the koalas. 

b- Progress 

c- Australian continent 

d- Eucalyptus trees 

e- Koala population 

 

17- A expressão sublinhada em: “The koala spends most...”, poderia ser 

substituída, sem alteração de sentido, por... 

a- I 

b- You 

c- They 

d- It 

e- We 

 

18- Em: “the koala population...”, o vocábulo destacado... 

a- Determina a expressão “koala population”. 

b- Qualifica a expressão “koala population” 

c- Explica a expressão ”koala population” 

d- Indetermina a expressão “koala population” 

e- Se opõe à expressão “Koala population” 

 

19- “Because”, no contexto, tem seu uso relacionado a... 

a- Causa 

b- Comparação 

c- Oposição 

d- Conformidade 

e- Finalidade 

 

20- O vocábulo destacado em “...destruction of their habitat...” (linha 4) 

é um... 

a- Pronome possessivo 



b- Pronome demonstrativo 

c- Pronome reflexivo 

d- Pronome interrogativo 

e- Adjetivo possessivo 

 

21-A preposição destacada em “...in the trees”...indica ideia de .... 

a- Tempo 

b- Lugar 

c- Movimento 

d- Dúvida 

e- Frequência 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Leia o texto e responda às questões que seguem: 

 

     We are sitting in a circle. Raoni, a chief of the Kayapo Indians, speaks 

slowly and clearly despite the plate in his lip. He speaks with passion. 

“We want nothing from the white man. He has brought us only death, 

illness and murder. He has stolen and destroyed our forest. He wants to 

destroy it all. We want to be left alone to live as our ancestors. We want 

our children to inherit the forest. We Indians do not want blood mixed 

with that of the whites, we don’t want to live in yours cities. In the world 

of the whites is afraid of everybody else. I see poor people on the street 

and sometimes they are Indians. They ask for money because they have 

nothing to eat and people pass by without looking. That’s why I think 

money is bad. I don’t want it among us. If the Indians accept money, that 

will be the end of our life together. Now you must tell us what you think. 

Fonte: (“Raoni Fights for forest”,in Jungle stories-The light for the Amazon ,by 

Sting and jean-Pierre Dutilleux ). 

 

22- Raoni se expressava calmamente, embora estivesse.... 

a- Usando um disco no lábio. 

b- Cansado. 

c- Fraco e doente. 

d- Irritado. 

e- Desiludido com os acontecimentos. 

 

23- Qual o posicionamento dos índios em relação ao homem branco? 
 

a- Eles queriam dinheiro. 

b- Eles queriam terras. 

c- Eles não queriam nada que viesse do homem branco. 



d- Eles buscavam tranquilidade e paz. 

e- Eles queriam uma instituição que cuidasse da cultura indígena. 

 

24- Segundo Raoni, o branco tem... 

a- Destruído e roubado as florestas. 

b- Preservado as florestas. 

c- Representado o indígena de uma forma digna. 

d- Preservado os costumes dos indígenas. 

e- Conquistado o respeito do povo indígena. 

 

25- A partir da leitura do texto, concluímos que o branco trouxe ao 

indígena... 

a- A paz. 

b- O respeito. 

c- A cultura. 

d- A morte e a doença 

e- O capitalismo. 

 

26- O enunciado “We are sitting in a circle” (linha 10), no passado 

contínuo, fica... 

a- “We are sitting in a circle”. 

b- “We were sitting in a circle.” 

c- “We will sit in a circle.” 

d- “we would sit in a circle.” 

e- “we could sit in a circle.” 

 

27- Os vocábulos “slowly” e “clearly” (linha 1) são... 

a- Substantivos 

b- Artigos. 

c- Advérbios. 

d- Conjunções 

e- Verbos. 

28- O enunciado: “He has brought us only death, illness and murder” 

(linhas 2 e 3), na forma interrogativa, fica…. 

a- “Has he brought us death,illness and murder?” 

b- “Has he buy us death,illness and murder?” 

c- “Did he has brought us death,illness and murder?” 

d- “Did he has buy us only death, illness and murder?” 

e- “Do he has buy us only death,illness and murder?” 

29-Qual a tradução adequada para o vocábulo “everybody”? 



 

a- Alguém 

b- Ninguém 

c- Todos 

d- Nada 

e- Tudo 

 

30- O verbo “want” (linha 2), no passado simples, fica.... 

a- Wantes 

b- Wanted 

c- Want 

d- Wants 

e- Wantis 

 

31- O enunciado “I don’t want it” (linha 8) expressa ideia de... 

a- Afirmação 

b- Negação 

c- Adversidade 

d- Oposição 

e- Afirmação 

 

32- O vocábulo “will” nos transmite a ideia de... 

a- Passado 

b- Futuro 

c- Presente 

d- Modo 

e- Lugar 

 

 

33- Em “...the white man...”, o vocábulo destacado…. 

a- Qualifica “man” 

b- Se opõe à “man” 

c- Explica “man” 

d- Desqualifica “man” 

e- Complementa “man” 

 

 

 

 

34- O vocábulo destacado no enunciado “...in your cities...” indica... 



a- Dúvida 

b- Posse 

c- Oposição 

d- Alternância 

e- Causa 

 

 

If You're Not Here (By My Side) 

 
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter  

 

If You're Not Here (By My Side) 

Gotta catch that plane at 7:30 
Why haven't you come to say 

goodbye 
Time is running out and I'm still 

waiting 
I am so lost without you, I could 

die 

Yesterday you said you loved me 
Everything seemed to be fine 

Today you are not here, I am so 
lonely 

It's the waiting that's driving me 

Out of my mind 

Don't know how I'll sing in that 
big city 

How can I perform if you are not 
there 

This will be the worst of all my 

journeys 
The image of your face will follow 

me everywhere 

I need your tender kisses 

The feel of your hands, your 
caress 

Your perfume has me burning 
My heart is yearning to touch 

you I need you so much 

If you're not here, by my side 
Can't hold back the tears 

I try to hide 
Don't think I can take it 

I know I won't make it 
Make it without you 

If you're not here, by my side 

Only your love, keeps me alive 
No sense in dreaming 

My life has no meaning 
If you're not here 

I need your tender kisses 
The feel of your hands, your 

caress 
Your perfume has me burning 
My heart is yearning to touch 

you I need you so much 

If you're not here, by my side 
Can't hold back the tears 

I try to hide 
Don't think I can take it 

I know I won't make it 

Make it without you 
If you're not here, by my side 

Only your love, keeps me alive 
No sense in dreaming 

My life has no meaning 

If you're not here 

 

 

Fonte: 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fmenudo%2F68585%2Ftraducao.html&t=If+You%27re+Not+Here+%28By+My+Side%29
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fmenudo%2F68585%2Ftraducao.html&related=letras&text=%E2%99%AB%20If+You%27re+Not+Here+%28By+My+Side%29%20no%20@letras


(LP_Reaching out 7104189/ “If you’re not here” 62408402-1º faixa- Lado B –
C.Villa-A.Moroy-E.Diaz-M. Pagan-RCA Records Corporation, 1984, USA) 
Letra extraída do site: 
https://www.letras.mus.br/menudo/68585/traducao.html em 17-12-19, às 
14h30. 
 

35- Que vocábulo abaixo melhor resume o assunto do texto? 

a- Amor 

b- Ausência 

c- União 

d- Ódio 

e- Saudade 

 

36- Na música, o eu-lírico terá que viajar. A referida viagem será... 

a- De avião, às 7h30. 

b- De carro, às 7h30. 

c- De navio, às 6h30. 

d- De moto, às 6h30. 

e- De bicicleta, às 7h30. 

 

37- Sempre que escrevemos, utilizamos um tom adequado ao nosso 

objetivo. Na música, o tom escolhido pelo autor foi... 

a- Humorístico. 

b- Irônico. 

c- Satírico. 

d- Sério. 

e- Adversidade. 

 

38- Qual o motivo da viagem de que trata o texto? 

a- Trabalho. 

b- Doença. 

c- Motivos particulares. 

d- Férias. 

e- Intercâmbio. 

 

39- O vocábulo sublinhado em “It’s the waiting...” pertence à categoria 

dos... 

a- Pronomes 

b- Artigos 

c- Verbos 

d- Preposições 

https://www.letras.mus.br/menudo/68585/traducao.html%20em%2017-12-19


e- Numerais 

 

40- Substituindo o vocábulo destacado em “I try to hide"por he, 

obtemos... 

a- “He trys to hide.” 

b- “He tries to hide.” 

c- “He tris to hide.” 

d- “He try to hide.” 

e- “He tried to hide.” 

 

41- Passando a frase “Time is running out...” para a forma interrogativa, 

obtemos… 

a- “Does time is running out?” 

b- “Is time running out?” 

c- “Are time is running out?” 

d- “Did time is running out?” 

e- “Do time is running out?” 

 

42- A forma interrogativa do enunciado “Your perfume has me 

burning…”, é... 

a- “Do your perfume have me burning?” 

b- “Do your perfume has me burning?” 

c- “Does your perfume has me burning?” 

d- “Does your perfume have me burning?” 

e- “Did your perfume have me burning?” 

 

43- Levando em consideração a frase de que trata a questão anterior, que 

pronome pode substituir a expressão “your perfume”,sem causar 

alteração de sentido? 

a- I 

b- You 

c- He 

d- They 

e- It 

 

44- Que alternativa traz vocábulos da mesma categoria de “this”? 

a- In, whose, that 

b- These, those, at 

c- That, they, why 

d- That, in, because 



e- That, these, those 

 

45- A forma interrogativa de “I need your tender kisses” é... 

a- “Does I need your tender kisses?” 

b- “Do I need your tender kisses?” 

c- “I do need your tender kisses?” 

d- “Need I your tender kisses?” 

e- “Your tender kisses I need?” 

 

46- Passando “…in that big city” para o plural,obtemos… 

a- “in those biges cities” 

b- “in these big cities” 

c- “in this big cities” 

d- “in those big cities” 

e- “in these biggest cities” 

 

47- Que pronome substitui, sem alterar o sentido, a expressão 

sublinhada na seguinte frase “Only your love keeps alive”? 

a- I 

b- You 

c- It 

d- They 

e- We 

 

48- A frase de que trata a questão anterior, na forma negativa, é... 

a- “Only your love keeps alive” 

b- “Only your love doesn’t keeps alive” 

c- “Only your love doesn’t keep alive” 

d- “Only your love don’t keep alive” 

e- “Only your love didn’t keep alive” 

 

49- Analise “The image of your face follows me”… Nesta frase, se 

trocarmos a expressão destacada pelo pronome “they”, obtemos... 

a- “They follow me...” 

b- “They follows me...” 

c- “They followes me ...” 

d- “They are following me...” 

e- “They follos me...” 

 



50- Os vocábulos retirados do texto “plane”,”city”,”image” e “kiss”,no 

plural, ficam... 

a- Planes, cities, image, kisses 

b- Planies, cities, images, kissis 

c- Planes, citis, images, kisses 

d- Planes, cities, imagis, kisses 

e- Planes, cities, images, kisses 

 

GABARITO DAS QUESTÕES: 

1 C 11 C 21 B 31 B 41 B 

2 E 12 B 22 A 32 B 42 D 

3 A 13 D 23 C 33 A 43 E 

4 E 14 A 24 A 34 B 44 E 

5 A 15 A 25 D 35 E 45 B 

6 A 16 A 26 B 36 A 46 D 

7 A 17 D 27 C 37 D 47 C 

8 B 18 A 28 A 38 A 48 C 

9 B 19 A 29 C 39 B 49 A 

10 E 20 E 30 B 40 B 50 E 

 

 

 

SUGESTÕES DE SITES PARA O APRENDIZADO DE LÍNGUA 

INGLESA:  

 

▪ https://app.mondly.com/tutohttps://www.duolingo.com/learnrial 

 

▪ https://www.busuu.com/pthttps://www.inglesnapontadalingua.com

.br/ 
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Subsídio de Estudo 

1) Técnicas de Leitura em Inglês 

As técnicas de leitura, como o próprio nome diz, vão nos ajudar a ler um 
texto. Existem técnicas variadas, mas veremos as mais utilizadas. Ao ler 
um texto em Inglês, lembre-se de usar as técnicas aprendidas, elas vão 

ajudá-lo. O uso da gramática vai ajudar também. 

As principais técnicas são: a identificação de cognatos, de palavras 
repetidas e de pistas tipográficas. Ao lermos um texto vamos, ainda, 

apurar a ideia geral do texto (general comprehension) e utilizar duas 
outras técnicas bastante úteis: skimming e scanning. 

Cognatos 

Os cognatos são palavras muito parecidas com as palavras do Português. 
São as chamadas palavras transparentes. Existem também os falsos 

cognatos, que são palavras que achamos que é tal coisa, mas não é; os 
falsos cognatos são em menor número, estes nós veremos adiante. 

Como cognatos podemos citar: school (escola), telephone (telefone), car 

(carro), question (questão, pergunta), activity (atividade), training 
(treinamento)... Você mesmo poderá criar sua própria lista de cognatos! 

Palavras repetidas 

As palavras repetidas em um texto possuem um valor muito importante. 
Um autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque 

são importantes dentro de texto. 

Muitas vezes para não repetir o mesmo termo, o autor utiliza sinônimos 
das mesmas palavras para não tornar o texto cansativo. 

Pistas tipográficas 

As pistas tipográficas são elementos visuais que nos auxiliam na 

compreensão do texto. Atenção com datas, números, tabelas, gráficas, 
figuras... São informações também contidas no texto. 

Os recursos de escrita também são pistas tipográficas. Por exemplo: 

• ... (três pontos) indicam a continuação de uma ideia que não está ali 

exposta; 

• negrito dá destaque a algum termo ou palavra; 

• itálico também destaca um termo, menos importante que o negrito; 



• ‘’ ‘’ (aspas) salientam a importância de alguma palavra; 

• ( ) (parênteses) introduzem uma ideia complementar ao texto. 

General Comprehension 

A ideia geral de um texto é obtida com o emprego das técnicas anteriores. 
Selecionando-se criteriosamente algumas palavras, termos e expressões 
no texto, poderemos chegar à ideia geral do texto. 

Por exemplo, vamos ler o trecho abaixo e tentar obter a “general 

comprehension” deste parágrafo: 

“Distance education takes place when a teacher and students are 
separated by physical distance, and technology (i.e., voice, video and 

data), often in concert with face-to-face communication, is used to bridge 
the instructional gap.” 

From: Engineering Outreach 

College of Engineering – University of Idaho 

A partir das palavras cognatas do texto (em negrito) podemos ter um a 
ideia geral do que se trata; vamos enumerar as palavras conhecidas (pelo 

menos as que são semelhantes ao Português): 

• distance education = educação a distância 

• students = estudantes, alunos 

• separeted = separado 

• physical distance = distância física 

• technology = tecnologia 

• voice, video, data = voz, vídeo e dados (atenção: “data” não é data) 

• face-to-face communication = comunicação face-a-face 

• used = usado (a) 

• instructional = instrucional 

Então você poderia dizer que o texto trata sobre educação a distância; 

que esta ocorre quando os alunos estão separados fisicamente do 
professor; a tecnologia (voz, vídeo, dados) podem ser usados de forma 

instrucional. 



Você poderia ter esta conclusão sobre o texto mesmo sem ter muito 

conhecimento de Inglês. É claro que à medida que você for aprendendo, 
a sua percepção sobre o texto também aumentará. Há muitas 

informações que não são tão óbvias assim. 

Skimming 

“skim” em inglês é deslizar à superfície, desnatar (daí skimmed milk = 
leite desnatado), passar os olhos por. A técnica de “skimming” nos leva a 
ler um texto superficialmente. Utilizar esta técnica significa que 

precisamos ler cada sentença, mas sim passarmos os olhos por sobre o 
texto, lendo algumas frases aqui e ali, procurando reconhecer certas 

palavras e expressões que sirvam como ‘dicas’ na obtenção de 
informações sobre o texto. 

Às vezes não é necessário ler o texto em detalhes. Para usar esta técnica, 
precisamos nos valer dos nossos conhecimentos de Inglês também. 

Observe o trecho abaixo: 

“Using this integrated approach, the educator’s task is to carefully select 

among the technological options. The goal is to build a mix of 
instructional media, meeting the needs of the learner in a manner that is 

instructionally effective and economically prudent.” 

From: Engineering Outreach 

College of Engineering – University of Idaho 

Selecionando algumas expressões teremos: 

• integrated approach = abordagem (approach = abordagem, enfoque) 
integrada 

• educator’s task = tarefa (task = tarefa) do educador – ‘s significa posse 

= do 

• tecnological options = opções tecnológicas (tecnological é adjetivo) 

• goal = objetivo 

• a mix instrucional media = uma mistura de mídia instrucional. 

Com a técnica do “skimming” podemos dizer que este trecho afirma que 
a tarefa do educador é selecionar as opções tecnológicas; o objetivo é ter 

uma mistura de mídias instrucionais de uma maneira instrucionalmente 
efetiva e economicamente prudente. 

Scanning 



“Scan” em Inglês quer dizer examinar, sondar, explorar. O que faz um 

scanner? Uma varredura, não é?! Logo, com a técnica de “scanning” você 
irá fazer uma varredura do texto, procurando detalhes e idéias objetivas. 

Aqui é importante que você utilize os conhecimentos de Inglês; por isso, 

nós vamos ver detalhadamente alguns itens gramaticais no ser “Estudo 
da Língua Inglesa”. 

 

Olhe este trecho: 

“Teaching and learning at a distance is demanding. However, learning 

will be more meaningful and “deeper” for distant students, if students 
and their instructor share responsibility for developing learning goals: 
actively interacting with class members; promoting reflection on 

experience; relating new information to examples that make sense to 
learners. This is the challenge and the opportunity provided by distance 
education.” 

Poderíamos perguntar qual o referente do pronome “their” em negrito no 

trecho? 

Utilizando a técnica de skimming, seria necessário retornar ao texto e 
entender a sentença na qual o pronome está sendo empregado. “Their” é 

um pronome possessivo (e como tal, sempre vem acompanhado de um 
substantivo) da terceira pessoa do plural (o seu referente é um 
substantivo no plural). 

A tradução de “their instructor” seria seu instrutor. Seu de quem? Lendo 
um pouco para trás, vemos que há “students”; logo concluímos que 
“their” refere-se a “students, ou seja, instrutor dos alunos”. 

 

 

Fonte:  

https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/tecnicas-de-
leitura-em-ingles, Acesso em 20 de maio de 2020, às 09h52min. 

 

2) Verb “TO BE” 

O verbo “to be” pode expressar dois significados: ser ou estar. Logo, tanto 

para dizer que eu sou uma professora (I am a teacher), quanto para dizer 

que eu estou na escola (I am at school), deve-se utilizar o verbo “to be”. 

 

https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/tecnicas-de-leitura-em-ingles
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/tecnicas-de-leitura-em-ingles


O verbo “to be” no presente se conjuga em “am”, “is” e “are”. Segue uma 

tabela para indicar o uso correto do verbo “to be” no presente: 

 

Personal 

Pronouns (Pronomes 

pessoais) 

Verbo “to be” no 
presente 

I am (sou/estou) 

You are (é /está) 

He is (é/está) 

She is (é/está) 

It is (é/está) 

We are (somos/estamos) 

You are (são/estão) 

They are (são/estão) 

 

Ex.: 

✓ You are a student. (Você é um aluno). 

 

✓ He is my neighbor. (Ele é meu vizinho). 

 

✓ She is at the supermarket. (Ela está no supermercado). 

✓ The dog is outside. (O cão está lá fora). 

 

✓ We are friends. (Nós somos amigas). 

 

✓ You are my enemies. (Vocês são meus inimigos). 

 



✓ They are upstairs. (Eles estão lá em cima). 

 

Atenção: 

Para a forma negativa, basta acrescentar “not” após o  

verbo “to be” (am, is, are): 

 

✓ They are not in their bedroom. (Eles não estão no quarto deles). 

 

✓ We are not nurses. (Nós não somos enfermeiras). 

✓ I am not your teacher. (Eu não sou sua professora). 

 

Observação: 

É possível abreviar a verbo “to be” com o “not”. Essa forma é bastante 

utilizada na conversação. Segue abaixo uma lista com as possíveis 

abreviações para a forma negativa: 

 

  

Verbo to be na negativa   

I am not I’m not 

You are not You aren’t 

He is not He isn’t 

She is not She isn’t 

It is not It isn’t 

We are not We aren’t 

You are not You aren’t 

They are not They aren’t 

  



Note:  

Para a forma interrogativa, basta inverter o verbo “to be” (am, is, are), 

colocando-o no início da frase: 

 

✓ Is she your sister? (Ela é sua irmã?). 

 

✓ Are we on the right road? (Nós estamos na estrada certa?). 
 

✓ Are you my classmate? (Você é meu colega de classe?). 

Present Simple do Verbo “To Be” 
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3) Estude Praticando – Resolva os Exercícios 



 

Leia e interprete a tirinha abaixo e, logo em seguida, procure resolver 

as 06 questões apresentadas como um desafio para você!!!!! 

 

 

Fonte: 
(Davis,Jim.Garfield).  
Disponível: 
https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental_dois/simple-past-e-past-
continuous-aula-01-lingua-inglesa-7o-ano/ , acessado em 20/03/21. 
 
 

01-  Podemos afirmar em relação à tirinha: 

I- A tirinha faz referência ao amor incondicional entre os 
humanos e seus animais de estimação. 

II- O texto nos mostra que as relações de amor devem ser 
baseadas em flexibilidade e compreensão. 

III- A tira possui uma linguagem denotativa, objetiva. 

 
 

 
a- Somente I está correta. 
b- Somente a II está correta. 

c- Somente a III está correta. 
d- A I e a II estão corretas. 

e- A I e a III estão corretas. 
 

02-  Marque a alternativa correta, segundo a ideia central do 

texto. 

a- Jon pede desculpa a Garfield. 
b- Garfield não desculpa seu amigo. 

c- Garfield destruiu o chinelo de Jon 



d- Jon destruiu também um objeto de Garfield. 

e- Nenhuma das anteriores. 
 

03-  Analisando o enunciado “Favorite Records...”, o vocábulo  
     destacado: 
 

a- Qualifica o nome a que se refere. 
b- Completa o nome a que se refere. 
c- Se opõe ao nome a que se refere. 

d- Indetermina o nome a que se refere. 
e- Se adiciona ao nome a que se refere. 

 
 

04-  A expressão destacada, na questão anterior, poderia ser 

substituída, sem alterar o sentido, por.... 

a- Us 
b- His 

c- She 
d- It 
e- They 

 
 

05- O vocábulo “didn’t” (5º quadrinho) indica... 

a- Conclusão 
b- Adversidade 
c- Negação  

d- Afirmação  
e- Interrogação  

 

06- O verbo “destroy” (3º quadrinho), no simple past, fica... 

a- destroys 
b- destroies 

c- destroyed 
d- destroied 
e- destroying 

 

GABARITO: 

1 D 2 A 3 A 4 D 5 C 6 C 

 


