
 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Inglesa uma revisão sobre 

números ordinais, países e nacionalidades, meses do ano e a forma negativa do verbo 

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

Relembrando que teremos duas aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 Estamos chegando na aula de número 11, e vamos  relembrar um assunto que  já visto em outras aulas! 

Mas, é sempre bom relembrar o que já aprendemos para gravar em nossa mente, não é mesmo? O primeiro 

assunto que vamos recordar é sobre países e nacionalidades. Você lembra como perguntamos em inglês para 

alguém “De onde você é?” Se você pensou em “Where are you from?”, você acertou!   

 Vamos então rever alguns nomes de países e nacionalidades com as dicas:  

 Nosso país é o? Brazil, quem nasce aqui é Brazilian. 

 Nesse país costumam usar um chapelão: Mexico, quem nasce aqui é Mexican.  

 O presidente desse país é o Donald Trump: The United States of America, quem nasce lá é American.  

 Goleou nosso país na primeira copa aqui no Brasil, famoso 7x1: Germany, quem nasce lá é German. 

 Famoso por seus sushis e sashimis: Japan, quem nasce lá é Japanese.  

 Sua culinária tem muita massa e pizza: Italy, quem nasce lá é Italian. 

 Esse país é o maior do mundo em extensão territorial: Russia, quem nasce lá é Russian.  

 País onde se originou o futebol, por isso o esporte é chamado football: England, quem nasce lá é 

English.  

 Paris é a capital desse país: France, quem nasce lá é French. 

 Esse é o maior país do mundo em população: China, quem nasce lá é Chinese.  

 Barcelona e Madrid são cidades desse país: Spain, quem nasce lá é Spanish.  

 Percebeu que todas as nacionalidades e países em inglês são escritos com letra maiúscula? Não se 

esqueça, pois é diferente da nossa Língua Portuguesa, aqui escrevemos só o país com A primeira letra 

maiúscula, vou dar um exemplo – Brasil e brasileiros!  

 Agora vamos revisar o conteúdo sobre meses do ano: 

 

January July 
February August 

March September 
April October 

May November 

June December 
  

 Notou que os nomes são bem parecidos com os nomes dos meses em português? Que bom, pois assim 

fica fácil memorizar!  
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 Agora vamos rever os números ordinais até dez! 

 Veja que o próprio nome indica que ordinais significa ordem, ou seja, não são iguais os 

cardinais: um, dois, três... indicam ordem dos elementos. 

 Os Ordinal numbers são:   

1st -  first (primeiro) 6th sixth (sexto) 

2nd second (segundo)  7th seventh (sétimo) 

3rd third (terceiro)  8th eighth (oitavo) 

4th fourth (quarto) 9th ninth (nono) 

5th fifth (quinto) 10th  tenth (décimo). 

 

 Agora vamos a aula 12! Vamos estudar sobre a forma negativa do verbo to be. Está lembrado 
o que significa o verbo to be? É o verbo ser e estar. Então quando você for falar um desses dois 
verbos em inglês no passado, você deve usar essa estrutura que aprenderá hoje. A frase negativa é 
o contrário da frase afirmativa e serve para negar, se opor, marcar que você NÃO fará algo. Para a 
forma afirmativa do verbo to be, temos três opções e verbos (dependendo da pessoa que o conjuga): 
am, is e are. Agora veja como transformá-las em formas negativas: 
 

AFFIRMATIVE FORM OF VERB TO BE NEGATIVE FORM OF VERB TO BE 
 

I am  – Eu sou/estou 

 

I am not – Eu não sou/estou 
 

You are - Tu és/estás, você é/está 

 

You are not - Tu não és/estás, você não é/está 
 

He is - Ele é/está 

 

He is not - Ele não é/está 
 

She is - Ela é/está 

 

She is not - Ela não é/está 
 

It is - Ele e ela (coisas e animais) é/está 

 

It is not - Ele e ela (coisas e animais) não é/está 
 

We are - Nós somos/estamos 

 

We are not - Nós não somos/estamos 
 

You are - Vós sois/estais, vocês 
são/estão 

 

You are not - Vós não sois/estais, vocês não 
são/estão 

 

They are - Eles são/estão 

 

They are not - Eles não são/estão 
 

Percebeu o que muda? Você só deve incluir a palavra not após o sujeito e a frase já se torna 
negativa. Fácil, hein? Veja alguns exemplos. 

 I am not a doctor. (Eu não sou médica.) 
 She is not my mom. (Ela não é minha mãe.) 
 We are not on the bus. (Nós não estamos no ônibus) 
 They are not in their bedroom. (Eles não estão no quarto deles). 

 

 Essa foi nossa aula 12. Bye! 

 
É possível abreviar o verbo “to be” 
com o “not”, porém o significado fica 
o mesmo. Essa forma é bastante 
utilizada na conversação. Segue ao 
lado uma lista com as possíveis 
abreviações para a forma negativa: 

  FULL FORM 

    

   CONTRACTED FORM 

          



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

AULA 11  

 
1) Escolha a resposta correta: 
 

a) First – Second - __________- Fourth - _________- Sixth. 
 
(    )Third - five              (    )   Third - fifth  (    )  Third – fiveth 
 
b) Sally is Australian, then she came from… 
 
(    )France          (    ) Austrian            (    ) Australia 
 
c) January -____ - March_____ May. 

(    ) April , February             (    ) February, April             (    ) June, July 
 
2) Choose the correct answer: 
 

a) Mara is from Brazil. She is .... 
(   ) Belgian    (   ) British  (     ) Brazilian 
 
b) Joe is from Sydney. He  is… 
(   ) Algerian  (     ) Australian  (   )Austrian 
 
c) Complete the chart: 
 

Country Nationality 

Portugal  

 Bolivian 

Japan  

 Chinese 

 
AULA 12  

1) Escolha a resposta correta:  

a) She isn’t an astronaut. 

b) They are’nt  a farmer. 

c)  We isn’t a teacher 

    

2) Escolha a resposta correta para completar a frase:  

He _______a soccer player. 

a) Aren’t 

b) Am not 

c) Isn’t 

Escola/Colégio: 

Disciplina: Língua Inglesa  Ano/Série: 6º ano 

Estudante: 

 


