
 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Inglesa sobre características 

de um anúncio publicitário, verbos modais, pronomes relativos, verbos com mais de 

uma palavra e revisão da primeira condicional. Para ajudar em seus estudos, você 

está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e 

vamos tratar sobre: 

 

 Na nossa aula de número 11, vamos estudar, primeiramente sobre as características de um 

gênero bem conhecido, que são os anúncios publicitários (ou propagandas publicitárias).  

 Em inglês são chamados de advertisements ou somente ads.  

 O anúncio publicitário é um gênero textual que tem como intenção a promoção de determinado 

produto, serviço ou ideia nos meios de comunicação de massa, como televisão, revistas, rádio e 

internet. O objetivo dele, claro, é que as pessoas comprem um produto, por isso usam recursos 

verbais (palavras) e não-verbais (imagens, cores e fotografias), para chamar a atenção e muitas 

vezes verbos no imperativo, que são os verbos que indicam ordem. Por exemplo:  

Buy it! Compre isso! 

 Agora que você aprendeu um pouco sobre as ads, vamos falar sobre os verbos modais.  
  

Modal verbs são um grupo de verbos especiais, ou seja, que possuem características 
próprias e sempre acompanham o verbo principal de uma frase, eles alteram ou 
completam o sentido do verbo principal e podem expressar várias ideias, por isso para 
cada situação, há um modal mais adequado.  

 

 Hoje veremos apenas três verbos modais:  

Might – expressa possibilidade = She might arrive late. (Pode ser que ela chegue tarde)  

May – expressa pedido, possibilidade, permissão = May I go out? (Posso sair?)  

Must - expressa necessidade, obrigação ou possibilidade = I must do my homework. (Eu devo fazer 

minha lição de casa).  

 Agora é a vez de você saber o que são Multi-word verbs (Significa verbos com mais de uma 

palavra). Portanto, eles são verbos formados pela combinação de um verbo e uma ou mais palavras 

(preposições e/ou advérbios). Eles são bastante comuns, especialmente no inglês falado. Exemplos:  

 
 

Go on – continuar.         Give up – desistir.          Look back - olhar para trás. 
Turn around – virar.           Fall apart – desmoronar. 

Stand up – levantar – se.          Speak up – falar mais alto. 
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 Vamos relembrar os pronomes relativos: which (que = usado somente para coisas), whose 

(cujo, cuja= usado para pessoas e coisas – indica posse) that (que= usado para pessoas e coisas) e 

who (quem/que= usado somente para pessoas). Então essa foi a aula de hoje! Bye! 

 

 Chegamos na  nossa aula número 12 e vamos começar relembrando o que são anúncios 

publicitários, você lembra? São anúncios que têm como intenção a promoção de determinado 

produto, serviço ou ideia nos meios de comunicação de massa, como televisão, revistas, rádio e 

internet e seu objetivo é convencer as pessoas a comprarem um produto, usam recursos verbais 

(palavras) e não-verbais (imagens, cores e fotografias). Agora vamos falar sobre os verbos modais. 

 Na aula passada, vimos que must pode expressar: obrigação: She must stop smoking. (Ela 

tem que parar de fumar.), necessidade: You must study before the test. (Você deve estudar antes 

do teste.), conselho: You must drive carefully. (Você deve dirigir com cuidado.).  

 O modal should é utilizado para expressar: conselho: She should not go out late at night. (Ela 

não deveria sair sozinha tarde da noite.), sugestão: You should arrive early at the airport. (Você 

deve chegar cedo ao aeroporto.) e dever: We should fasten our seatbealts. (Nós devemos colocar o 

cinto de segurança.).   

 Mas olha que interessante, o must e should também  podem expressar probabilidade. Veja os 

exemplos:  

 The team is playing really well today; they must win. (O time está jogando bem hoje, eles 

devem ganhar.) Veja exemplos: She should arrive in an hour or so. (Ela deve chegar daqui uma 

hora ou mais). I smell bread baking. There must be a bakery nearby. (Eu sinto o cheiro de pão 

assando. Deve haver uma padaria aqui perto.).  

 Percebe como os verbos modais should e must significam algo provável de acontecer? É 

importante que você saiba todos os sentidos que cada modal tem e sempre compreenda o sentido 

dele em cada frase para que não haja falha de interpretação, ok?  

 Agora faremos uma revisão da primeira condicional. Lembra o que é uma condicional?  O 

nome já fala, condicional, ou seja, depende de uma condição para que algo aconteça, por isso 

usamos o if que significa “se” em português.  

 As orações condicionais (if clauses) indicam possibilidades ou prováveis ações futuras. 

Observe que uma frase expressa condição e a outra o resultado: If you lend me your car, (condition) - 

I will clean it every day. (result) (Se você me emprestar seu carro, eu o limparei todos os dias).  

 Algo que você não deve esquecer sobre a primeira condicional, é que ela é formada por uma 

frase no presente simples e outra no futuro com will.  If you lend me your car, (presente simples) I will 

clean it every day. (futuro com will). (Se você me emprestar seu carro, eu o limparei todos os dias). 

 Veja que se a oração começar com o if, ela deve ser dividida por uma vírgula, porém se você 

trocar a ordem, não precisa usar a virgula, veja como ficaria: I will clean your car every day if you lend 

it to me. (Eu limparei teu carro todos os dias se você me emprestá-lo).  

 

Agora vamos fazer alguns exercícios? Bons estudos! 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 11 

1. Assinale verdadeiro ou falso para as características dos anúncios: 

(  ) As “Ads” (propagandas ou anúncios) utilizam recursos verbais (palavras) e não-verbais (ex: 
imagens e músicas). 
(   ) Todas as “Ads” (propagandas ou anúncios) só utilizam recursos verbais (palavras). 
(  ) O principal objetivo de um “advertisement” é chamar a atenção dos consumidores para 
induzi-los a comprar um produto. 
 
2. Assinale a alternativa correta para o uso dos Relative pronouns: 
a. He is the man ____________ sings very well.  
(     ) whose 
(     ) who 
 
b. That’s the fireman _________ son suffered an accident this night 
(     ) that 
(     ) whose 
 
c. Go and find the driver ________ arrived here yesterday 
(     ) which 
(     ) that  

LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 12 

1. Qual das opções melhor define um anúncio publicitário? 
 

a.  É uma imagem, filme curto ou música que tenta persuadir a pessoa a adquirir um produto, 
serviço ou ideia. 
 

b. É um pôster publicado somente em outdoors para divulgar um produto em promoção. 
 
2. Escolha a opção que completa adequadamente as frases de acordo com a situação: 
a. You are very sick. You _________ take this medicine now. (obrigação) 
  
(    ) must             (    ) should 
 
b.  You  __________ learn to ride a bike. It’s very useful. (conselho) 
 
(    ) must            (    ) should 
 
c. We  _______ finish our work, because it’s late. (necessidade) 
 
(    ) must           (    ) should 
 
d. This movie is wonderful, you  ______ watch it. (sugestão) 
 
(    ) must           (    ) should 
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