
 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Inglesa sobre como fazer 

questões no futuro, o inglês no mundo, mapas mentais e revisão do presente simples 

e do presente contínuo. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo 

dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

  

 Começaremos nossa aula de número 11 aprendendo sobre como formular perguntas no futuro 

com Will! 

A estrutura é Will + sujeito ou pronome pessoal + verbo principal + complemento. 
 

 Exemplo: Will you find me? Você me achará? O Will não tem tradução na frase, só está ali 

para transformar a frase no futuro. Perceba que a única diferença entre a afirmativa e a interrogativa, 

é a posição do Will. Para fazer perguntas o Will deve vir sempre antes do sujeito.  Ele é usado da 

mesma forma para todas as pessoas, veja: 

 

EXEMPLOS - INTERROGATIVA DO FUTURO COM WILL  

 

 Will I travel ? Eu viajarei? 
 Will you travel? Você viajará? 
 Will he travel? Ele viajará?  
 Will she travel? Ela viajará? 
 Will it travel?  Ele/ela (objeto, animal...) viajará? 
 Will we travel? (Nós viajaremos)  
 Will you travel? Vocês viajarão?  
 Will they travel? Eles/elas viajarão? 

 

 Agora que você já aprendeu como elaborar frases com Will, vamos falar sobre os sinônimos, 

lembra o que são?  

 Sinônimos são palavras diferentes, mas com o significado igual ou parecido. 

 Exemplos: start= begin (começar), pretty= lovely (bonito, agradável), rich= wealthy (rico, abastado), 

sick= ill (doente), scared= frightened (assustado, com medo), quick= fast (rápido), large= enormous 

(grande, enorme).   

 Ao contrário dos sinônimos, os antônimos são as palavras que têm o significado oposto. 

Exemplos: loud (alto) / low (baixo), older (mais velho) / younger (mais novo), full (cheio) / empty 

(vazio), early (cedo) / late (tarde).   

Na lista de exercícios você vai encontrar algumas atividades sobre estes conteúdos! Bons 

estudos! 

 

 Vamos a aula de número 12 e começo falando sobre o inglês no mundo, sobre algumas 

pessoas importantes que nasceram nos Estados Unidos e na Inglaterra, preste atenção! 

 

AULA: 11 MAKING QUESTIONS IN THE FUTURE – USING OPPOSITES  

AULA: 12 ENGLISH IN THE WORLD – MIND MAPS IN PRACTICE – REVIEW OF PRESENT 

SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS  
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Ella Fitzgerald, foi uma cantora americana (nasceu em 1917 e morreu em 1996). 

Willian Shakespeare (1564-1616) foi um dramaturgo inglês, talvez você não saiba o que é um 

dramaturgo, é a pessoa que escreve peças de teatro, “Ser ou não ser, eis a questão”, essa frase 

bem conhecida é de um personagem de Shakespeare chamado Hamlet.  

Martin Luther King Jr. (1929-1968) foi um pastor e ativista americano, um ativista é alguém que luta 

por uma causa, Martin lutou pela igualdade entre as pessoas, principalmente para que as pessoas 

não sejam julgadas pela cor da pele, um dos seus discursos mais conhecidos chama-se “I have a 

dream”, onde ele falava que seu sonho era de que seus filhos um dia não fossem julgados pela cor 

da pele, mas pelo seu caráter. 

Emmeline Pankhurst (1858-1928) que foi uma ativista inglesa, a luta dela foi pelo direito de votos 

das mulheres, algo que na época não era permitido.  

 Bom, então você conheceu um pouco sobre algumas pessoas importantes pra a cultura 

mundial e que contribuíram para que a sociedade fosse mais justa e igual para todos, luta que ainda 

deve continuar, pois estamos longe do que seria uma sociedade ideal para vivermos, não é mesmo? 

 Agora, aprender sobre o que são mind maps, veja que o nome já fala o que são: mapas 

mentais. Trata-se de uma ferramenta em forma de diagrama, que facilita a visualização dos 

elementos numa espécie de estrutura de informações.  

 Observe o exemplo abaixo, eu escrevo um assunto no meio, e a partir dele vou puxando 

ramificações sobre ele, os mapas mentais ajudam a melhorar a memorização e para desenvolver e 

organizar ideias, ele imita as ligações que temos nos neurônios dentro de nosso cérebro. É uma 

ótima ferramenta de estudo!  

 
 O próximo assunto da aula é sobre a diferença entre o presente simples e o presente contínuo. 

O presente contínuo é a ação que faço no momento. Agora, estou falando - ‘I am talking’. Mas eu falo 

todos os dias, e isso é o presente simples. É uma ação que faço rotineiramente. ‘I speak’ – eu falo = 

presente simples. ‘I’m speaking now’ – eu estou falando agora” = presente contínuo.  

 A atenção deve ser redobrada para o uso dos verbos. O presente simples usa o sujeito, verbo e 

complemento. ‘I speak English’ – eu falo inglês. Usei sujeito I, verbo e o complemento. No presente 

contínuo tem que usar o ing no final do verbo.   

 Veja mais exemplos:  
 

Don't tell me it. (Não me diga isso = presente 
simples, os verbos auxiliares desse tempo 
verbal são Do e Does, os usamos nas formas 
negativa e interrogativa). I eat hamburger every 
Saturday – Eu como hambúrguer todo sábado 
= Ação feita rotineiramente, mas não estou 
fazendo agora = Presente simples. 

 

What are you thinking? (O que você está 
pensando? = presente contínuo, sempre verbo 
com ing no final, em todas as formas). I am 
eating hamburger – Eu estou comendo 
hambúrguer – Estou fazendo a ação agora = 
presente contínuo. 

 

 Espero que tenha sido proveitosa nossa aula de hoje! Bye! 



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 11 

 

1.Qual é a forma interrogativa da frase “Computers will decide our future”?  

a) Decide computers will our future?  

b) The will computers decide our future?  

c) Will  computers decide our future? 

 

2. Qual o antônimo de fast: 

a) quiet 

b) slow 

c) calm                                                   

 

LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 12 

1. Quais sentenças estão no presente contínuo? 

a) He is sitting on the bench. 

b) He´s having a shower. 

c) I don´t think so. 

 

2. Quais sentenças estão no presente simples? 

a) Ana is always coming late. 

b) First I get up then I have breakfast. 

c) I always wake up at 8 am. 
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