
 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Inglesa sobre Imperativo e Imperativo 

junto com Presente Simples. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos 

conteúdos. Relembrando que teremos 2 aulas e vamos tratar sobre: 

 

  
 

 Estudante! Nesta aula você  vai aprender sobre o Imperative (Imperativo). E para que serve? Bom, 

vamos lá então! O Imperativo serve para dar uma ordem, fazer um pedido e pode ser em uma frase 

afirmativa ou negativa. Exemplo:  
 

Afirmativa 

Podemos colocar na Recycle. (Recicle) 

Ride a bike. (Ande de bicicleta.) 

Take the bus to school. (Pegue o ônibus para a escola.) 

Reduce lunch time rubbish. (Reduza o lixo do almoço.) 

Keep doors and windows closed when heating or using air conditioning. (Mantenha portas e janelas 

fechadas quando estiver usando o aquecedor ou o ar condicionado.) 
 

Negativa  

Don’t recycle. ( Não recicle) 

Não ride a bike. (Não ande de bicicleta.) 

Don’t take the bus to school. (Não pegue o ônibus para a escola.) 

Don’t reduce lunch time rubbish. (Não reduza o lixo do almoço.) 

Don’t keep doors and windows closed when heating or using air conditioning. (Não mantenha portas 

e janelas fechadas quando estiver usando o aquecedor ou o ar condicionado.) 

 

 Na aula 12, vamos rever sobre Imperativo junto com Presente Simples, pois este conteúdo todo você já 
estudou. Vamos verificar alguns exemplos para que fique mais claro. 

 Microwaves use 10 per cent less than a conventional oven. (Microondas usa 10% menos 
energia que um forno convencional.) 

 Collect rain water in water butts and use a watering can instead of a hose. (Colete água da 
chuva em tanques e use regador ao invés de usar a mangueira.) 
 Nos exemplos acima, use e collect está no Presente Simples como você já estudou nas outras aulas. 

Então, sei que será mais fácil agora para a resolução das atividades. 

 

E agora é a sua vez! Realize os exercícios para compreender melhor!!!! 
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Lista de Exercícios  

 Aula 11 

1. Select the best answer with the imperative. (Selecione a alternativa correta.) 

a.  ____! He’s trying to speak! 
(     )  Be quiet 
(     )  Why are talking 

(    ) Amazing 

b. I need you! ________ here. 
(     ) go 
(     )  come 
(     ) don’t come  
 

c. ______ left after he traffic lights. 
(     ) Turned 
(     ) Turn 
(     ) Turning 

d. ____ here until I come back. 
(     )  go 
(     )  stay 
(     ) do you 

 

2. Select the alternative that presents the imperative to sugest the ideia of the sentence. 
(Selecione a alternativa que apresenta o imperativo com a ideia da frase.) 
a. By going to school by bike, you are not polluting the air. 

(    ) ride a bike             (     ) go by bus     (     ) why don’t you go by bike? 

b. She wants to lose weight. 
(     )  Eating low carb food is a good way  
(     )  Eat low carb food   
(     ) Have you ever tried low carb food? 
 

Aula 12 

1. Choose the correct alternative. (Escolha a alternativa correta.) 

a. n’t ____ the window. 
(    ) open       (     ) wait 

b. Let’s not _____ her. 
(    ) invite       (     ) buy 

 

c. ____ for me. 
(     ) Go          (    ) Wait 

 

d. Don’t _____ her. 
(     ) read        (    ) disturb 

 

e. Let’s not _____ the girls. 
(    ) call            (     ) sit 

 

f. ____ the magazine on the table. 
(     ) Wait          (    ) Put 

 

g. Don’t______ that milk. 
(     ) eat               (    ) drink 

 

h. _____ on the sofa. 
(    ) Sit                  (     ) Wash 

 

i. Let’s ____ to him. 
(      ) listen            (     ) buy 

 

 
2. The verbs in bold of the following sentences are in which tense? (Os verbos em 

negrito nas frases abaixo estão no Imperativo – Imperative – ou Presente Simples – 
Present Simple?) 

“Electric ovens use more energy than microwaves to heat food”  
“Environmental projects are collecting rubbish in the courtryside” 

(   ) imperative 
(   ) present simple 
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