
 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Inglesa sobre Revisão dos tempos 

verbais. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. 

Relembrando que teremos 2 aulas e vamos tratar sobre: 

 

  
  

 Olá estudante, hoje vamos revisar os tempos verbais – parte 1. Assim ficará mais fácil para sanar as 

possíveis dúvidas e vocês resolverão os exercícios com mais facilidade. Então vamos lá! Vamos começar 

com um exemplo junto da explicação. 

 SIMPLE PRESENT 

 Does Mrs. Knight leave some snacks prepared in the fridge? 

 Yes, she does. / No, she doesn’t. 

 Yes, she leaves some snacks prepared in the fridge. 

 No, she doesn’t leave any snacks prepared in the fridge. 
Para perguntas, tem que usar os auxiliares DO e DOES. Abaixo você verá que cada pronome pessoal 

tem um auxiliar. Quando o auxiliar DOES é usado (para he, she, it) perceba que o verbo não muda. 

Diferente das frases na afirmativa que o verbo mudará.  

 
Para frases na afirmativa. 

 I mop the floor everyday. (Eu esfrego/limpo o chão todo día.) 

 She mops the floor everyday. (Perceba que foi acrescentado um s ao verbo mop. Mas por 
quê? O verbo mudará em frases na afirmativa para he, she, it. Quando usar o doesn’t para uma 
frase na negativa e does para uma pregunta, o verbo não mudará para he, she, it) 

                                               
 On the weekend I think I will go to my friends, but my mother would let me go only if I tidy my 
room. 
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 Você já estudou que will é quando estou me referindo ao futuro (On the weekend I think I will 
go to my friends...No fim de semana acho que vou à casa do meu amigo...) e would uma 
possibilidade... but my mother would let me go only if I tidy my room – mas minha mãe só me 
deixará ir se eu arrumar meu quarto.) 

 
Agora é a sua vez! Faça as atividades propostas na lista de exercícios para melhor compreender! 

 
 Nesta aula de número 12, vamos fazer a revisão dos tempos verbais, parte 2. Vamos lá? Na aula anterior 
vimos o presente, agora vamos falar sobre o passado. Veja os exemplos a seguir: 

 Did she travel by plane? 
Yes, she did. / No, she didn’t. 
Yes, she traveled by plane. 
No, she didn’t travel by plane. 

 Did she take awesome photos? 
Yes, she did. / No, she didn’t. 
Yes, she took awesome pictures. 
No, she didn’t take awesome pictures. 

 
 Nas perguntas, usa-se o auxiliar did e para as frases negativas o didn’t (ou did not) para nos referirmos 

ao passado e o verbo (que está sublinhado) fica no presente. Quando a frase estiver na afirmativa, porém a 

referência é sobre o passado, aí é o verbo que irá para o passado.  Preste atenção nos exemplos a seguir: 

 Yes, she traveled by plane. (Sim, ela viajou de avião.) 

 Yes, she took awesome pictures. (Sim, ela tirou fotos impresionantes.) 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Lista de Exercícios 
Aula 11 
 

Mark the right option. (Marque a opção correta.) 
1. Do you take out the trash every night? 

a) Yes, I does. 
b) Yes, I do. 
c) Yes, I will. 

 

2. Does Kelly cook lunch in her house? 
a) No, she won’t cook lunch in her house. 
b) Yes, she would cook lunch in her house. 
c) Yes, she cooks lunch in her house. 

 

3. Would you help with the house chores? 
a) Yes, I would. 
b) Yes, I wouldn’t. 
c) Yes, I will. 

 

4. When will you do the laundry? 
a) I do the laundry tomorrow. 
b) I will do the laundry tomorrow. 
c) I would do the laundry tomorrow. 

 

5. Complete the sentences with the right verb: (Complete as frases com a opção correta.) 
a. She ___ to learn how to cook. (need / needs) 
b. He doesn’t ___ clothes. (iron/ irons) 
c. They ___ to mop the floor together. (prefer/ prefers) 

 

Aula 12  

1. I _____ Foz do Iguaçu last year. 
a) Visit                b) visited     
 

2. I didn’t _____ lost of pictures at Parque das Aves. 
a) Take              b)  took 
 

3. I ____ a car to go around the city. 
a) Rent                   b)  rented                   c)   didn’t rented 
 

4. Did you go to the Ice Bar in Argetina when you traveled to Foz do Iguaçu? 
a) No, I didn’t went to the Ice Bar. 
b) No, I didn’t go to the Ice Bar. 
c) Yes, I go to the Ice Bar. 
 

5. Did you get to the Cataratas do Iguaçu by bus? 
a) Yes, I did. 
b) Yes, I didn’t. 
c) No, I did. 
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