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Apresentação 
 

Os estudantes encontrarão neste livro um manual muito útil que o ajudará no 

desenvolvimento da capacidade de estruturar o pensamento e a expressão verbal de 

acordo com regras gramaticais diferentes das que são utilizadas em nossa língua. Na 

verdade, é uma transposição difícil e penosa para aqueles que aprendem um novo 

idioma, pois a primeira tendência é de dizer ou escrever, neste caso, em inglês, frases da 

mesma forma que diria ou escreveria em português. 

 

Escrito de maneira clara, em linguagem coloquial e cheia de exemplos extraídos da 

linguagem cotidiana. 

 

Descomplicando a Gramática não se trata apenas de mais um livro de inglês, mas 

também de um livro complementar, de apoio a estudantes, que muito auxiliará na 

aprendizagem. 

 

De modo geral, o livro caracteriza-se pela abordagem em linguagem informal, 

conferindo fluência no desenvolvimento de cada tópico. 

 

A propósito, da informalidade houve quem sugerisse um tom mais sério, mais formal. 

Por outro lado, a outros pareceu mais indicado o aspecto da informalidade que, por uma 

questão de estilo pessoal, decidi manter. 

 

Em todas as partes há abundância de exemplos extraídos da linguagem do dia-a-dia, ou 

seja, de situações que comumente enfrentamos. Convém lembrar, porém, que não foram 

excluídos exemplos nem explicações de situações formais, quando necessários. 

 

Haverá, sem dúvida, quem critique o fato de os exemplos serem em sua maior parte 

traduzidos. Isso, porém faz parte da proposta do livro, que consiste em levar o estudante 

a se conscientizar das diferenças entre os dois idiomas e, a partir dessa conscientização, 

esforçar-se ainda mais para assimilar e automatizar as estruturas da língua inglesa. 

 

No que diz respeito ao conteúdo, diferencia-se dos demais livros que se destinam ao 

ensino de inglês, pois trabalha especificamente com as particularidades do idioma 

inglês. 
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Por se tratar de “um livro descomplicador da gramática da língua inglesa”, não há 

longas explanações teóricas, visando sempre o aspecto comparativo e a informação 

clara, rápida, objetiva. 

 

 

Para Quem 

 
Inicialmente, eu diria que o livro – Descomplicando a Gramática - destina-se a qualquer 

pessoa que queira aprender inglês, reforçar, complementar ou aprimorar os 

conhecimentos da língua inglesa já adquiridos (e talvez esquecidos) 

 

Ouso afirmar que este livro será muito útil aos estudantes desde os primeiros anos do 

ensino médio até as últimas séries do ensino médio até a faculdade, não esquecendo os 

alunos de cursos de inglês, cursos pré-vestibulares e autodidatas. 
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Verb to be (present tense) 
 

Em português temos “ser” e “estar”, mas em inglês só temos o “to be”. 

 

Em português, temos duas formas de falar. 

 

Quando falamos em português, temos que escolher entre o “ser” e o “estar”. Mas em 

inglês não precisamos nos preocupar com isso. Porque o “to be” é o único jeito de falar. 

 

É muito mais fácil. 

 

Verb to be Tradução 
I am Eu sou           /   Eu estou 

You are Você é           /   Você está 

He is Ele é              /   Ele está 

She is Ela é             /   Ela está 

It is Isso é            /   isso está 

We are Nós somos   /   Nós estamos 

They are Eles são       /   Eles estão 
 

Em português precisamos escolher entre “ser” e “estar” para expressar o que queremos 

falar, mas em inglês, o “verb to be” serve para ambos. 

 

Exemplo: 

Em português temos estas duas frases: 

-Eu sou feliz 

-Eu estou feliz 

A tradução de ambas as frase seria: 

-I am happy 

 

Vamos ver mais exemplos:  
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 Ele é brasileiro – He is brazilian.  

 Nós estamos no Brasil – We are in Brazil  

 O gato está com fome – The cat is hungry 

 Lucy está comendo – Lucy is eating  

 Tatiana e Clark são tímidos –Tatiana and Clark are both shy  

 Bob está dirigindo – Bob is driving  

 Ela não está aqui – She is not here 

 Eles são brasileiros – They are brazilians  

 Eu sou legal – I am cool.  

 Nós estamos cansados – We are tired. 

 

Present Progressive Tense 
 

Em inglês existem “dois” presentes. Existe o present tense e o present progressive 

tense. 

 

Mas o present tense não é o presente de verdade; Muitas pessoas confundem isso. O 

present progressive tense é o presente de verdade. 

 

O present progressive tense expressa uma ação que está acontecendo no momento. O 

present tense é outra coisa, falaremos sobre ele mais a frente. Mas agora eu quero que 

você entenda muito bem o present progressive tense. 

 

É muito importante você aprender o present progressive tense antes do present tense, 

para não fazer confusão mais a frente. 

 

O present progressive tense, também conhecido como present continuous tense, é 

uma ação que está acontecendo no momento.  

 

Para montarmos o present progressive tense nós usamos esta formula:  

Verb to be      +    o verbo     +      ING no final do verbo 

Assim se quisermos falar, por exemplo: 
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-Ele esta caminhando.  (He is walking) 

Usaremos o verb to be (que é HE IS), o verbo (que é WALK) e colocaremos ING no 

final do verbo. 

Sempre será esta fórmula, sempre será verbo to be + verbo + ING no final do vebo. 

 

Vamos ver outros exemplos: 

 Alguém esta batendo na porta – Someone is knocking on the door  

 Nós estamos estudando - We are studying   

 Meu filho está estudando - My son is studying 

 Você está assistindo ao filme – You are watching the movie 

 Peter está falando com Julie – Peter is speaking with Julie 

 Bryan está dançando com sua mãe – Bryan is dancing with his mother. 

 O cachorro está dormindo – The dog is sleeping 

 John e eu estamos caminhando - John and I are walking  

 Minha esposa está cozinhando na cozinha – My wife is cooking in the kitchen  

 Eu estou tomando conta das crianças agora – I am taking care of the children 

now  

 Eu estou aprendendo inglês – I am learning english 

 Sandra está fechando a loja - Sandra is closing the store  

 Eu estou pintando minha casa - I am painting my house  

 Eles estão pagando as contas – They are paying the bills.  

 Minha filha está usando o computador – My daughter is using the computer 

 

Present Tense 
 

O simple present tense é diferente do present progressive tense.  

 

O simple present não é o presente, agora, AGORA . O present progressive tense é o 

presente de verdade. Ele representa o presente. O present tense não.  

Isto confunde muitas pessoas que estudam inglês. Porque elas pensam que o simple 

present representa o presente. 

 

O simple present é usado dentro de algumas condições.  
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Dentre elas temos fatos e hábitos. 

 

O que são fatos e hábitos? 

Fato – é quando algo é verdade.  

Por exemplo, podemos falar: 

– Men wear shoes - Homens usam sapatos (Em inglês se usa wear (vestir) quando se 

trata de roupa). 

Também usamos o present progressive tense quando estamos generalizando algo. 

Men wear shoes é um fato. Homens usam sapatos. Então usamos o simple present.  

 

Hábitos – são coisas habituais que fazemos com frequência.  

Por exemplo, se temos alguma rotina ou hábito termos que usar o simple present. 

Por exemplo:  

I work everyday (Eu trabalho todos os dias) – É algo que faço com frequência, é a 

minha rotina.  

Outro exemplo: I run five times a week (Eu corro cinco vezes por semana) – É algo que 

estou sempre fazendo, é uma ação que se repete com frequência. 

 

Esses são os usos mais comuns do simple present.  

 

Atenção 
 

Duas coisas que você tem que lembrar que são muito importantes. O present 

progressive tense é usado para o presente de verdade e o simple present é usado, na 

maioria das vezes, para indicar ações que acontecem com freqüência e/ou fatos. 

 

 

 

Vamos ver alguns exemplos; Perceba que são fatos ou ações que acontecem com 

frequência.  
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 Eu viajo muito – I travel a lot (Obs: Se fossemos falar da terceira pessoa do 

singular, ou seja, se fossemos usar: He (ele), she (ela) ou it (animal ou objeto), 

teríamos que colocar “s” no final do verbo para poder falar no presente.  

 

Por exemplo: 

 Se fossemos falar: 

-Ele viaja muito  

 Teriamos que colocar s no final do verbo; Ficando assim: 

-He travels a lot.  

 

Agora se NÃO for terceira pessoa do singular, vamos usar SÓ o verbo.  

SÓ se adiciona “s” no final do verbo, quando for he, she ou it.  

 

 Lucy dança nos sábados – Lucy dances on saturday.  

 Steve fala russo – Steve speaks russian 

 Ocelot dorme sete dias por semana – Ocelot sleeps seven days a week  

 Janete assiste televisão todos os dias – Janete watches TV everyday. 

 Clark estuda todos os dias - Clark studies everyday  

 Keni e eu entendemos francês – Keni and I understand French. 

 Ela pinta seu cabelo – She paints her hair. 

 Eles trabalham bastante – They work a lot  

 Você viaja muito? – Do you travel a lot?  

 Ela é alta – She is tall 

 Voce vê muitos filmes – You see a lot of movies  

 Steve assiste televisão com frequencia – Steve watches television often.  

 Eu vou a escola – I go to school  

 Eles dirigem bem – They drive well  

 Ela pinta seu cabelo – She paints her hair. 

 Eu sou um escritor - I am a writer 

 Eu trabalho bastante – I work a lot 

 Ela dirige todos os dias – She drives everyday 

 Eles falam espanhol – They speak spanish 
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To Have Present tense 
 

O verbo “to have” significa ter.  

 

 Pessoa Verbo - to 

have 

Forma 

Abreviada 

tradução 

1ª pessoa do 

singular 

I Have I’ve Eu tenho 

2ª pessoa do 

singular 

You Have You’ve Você tem 

3ª pessoa do 

singular 

He, She, it Has ------ Ele / Ela / é 

tem 

1ª  pessoa do 

plural 

We  Have We’ve Nós temos 

2ª pessoa do 

plural 

You Have You’ve Vocês tem 

3 pessoa do 

plural 

They Have They’ve Eles (as) tem 

 

Alguns exemplos: 

 Lucy tem cinco gatos – Lucy has five cats 

 Nós temos dinheiro – We have Money  

 Elas têm que dançar hoje – They have to dance today.  

 Eu tenho um livro – I have a book  

 Ela tem um Iphone – She has an Iphone  

 Eu preciso ir – I have to go  

 Você tem uma namorada – You have a girlfriend 

 Nós temos uma casa grande – We have a big house  

 Peter e Bob têm uma casa – Peter and Bob have a house 

 Eu tenho uma casa - I have a house 

 

 

Question Formation 
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Para fazermos perguntas em português, só precisamos mudar a entonação de nossa voz 

no final da frase. Mas em inglês precisamos fazer algumas mudanças na frase. 

 

Um modo de se fazer perguntas em inglês é:  

1.  Usando um auxiliar; Como o próprio nome diz, é uma palavra que ajuda, ou 

seja, que auxilia. 

Por exemplo: 

Em português podemos perguntar assim, “Você tem um carro?” - Mas, Em inglês não 

podemos perguntar, “You have a car?” - Temos que adicionar mais uma palavra 

(auxiliar) para indicar que estamos fazendo uma pergunta. Neste caso, a palavra que 

temos que adicionar é o “do”. - Do you have a car?  

Portanto um modo de se fazer perguntas em inglês é adicionando um auxiliar no 

começo da frase.  

Usa-se “do” e “does” 

Mas, como sabemos qual usar? 

 “Do” – Usamos quando o sujeito que fizer a ação do verbo for:  

-I (Eu), You (você), They (eles) e We (nós). 

“Does” - Usamos quando for terceira pessoa do singular:  

-He (ele), She (ela) ou It (animais e objetos) 

 

Auxiliar To be Verbo Complemento 
Do I (eu) speak  (falo) English?  (inglês?) 

Do you (você) speak  (fala) English?  (inglês?) 

Do you (vocês) speak  (falam) English?  (inglês?) 

Do they (eles/elas) speak  (falam) English?  (inglês?) 

Do we (nós) speak   (falamos) English?  (inglês?) 

Does he (ele) speak   (fala) English?  (inglês?) 

Does she (ela) speak   (fala) English?  (inglês?) 

Does it (isso) speak   (fala) English?  (inglês?) 

 

Outro modo de fazer perguntas em inglês é: 

2. Invertendo o verbo to be.  

Exemplo: 
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- I am brazilian (Eu sou brasileiro) – Para colocar esta frase na interrogativa, basta 

inverter  o verbo to be (I am), ficando:  

- Am I Brazilian? (Eu sou brasileiro?) 

 

Afirmativa Interrogativa 
I am Brazilian               Am I Brazilian?          

You are Brazilian         Are you Brazilian?    

We are Brazilian       Are we Brazilian? 

They are Brazilian       Are they Brazilian?   

He is Brazilian       Is he Brazilian?       

She is Brazilian           Is she Brazilian?   

It is Brazilian              Is it Brazilian?     

      (Percebeu que temos que inverter o verbo to be para fazer perguntas?) 

 

Vamos ver alguns exemplos: 

 Você tem uma irmã? – Do you have a sister? 

 Você está calma? – Are you calm? 

 Steve trabalha duro? - Does Steve work hard?  

 Queremos água? – Do we want water?  

 Eles correm rápido? –Do they run fast?  

 Eu tenho uma carteira? – Do I have a wallet?  

 Steve e Alan trabalham duro? – Do Steve and Alan work hard? 

 Ele é pobre? – Is he poor? 

 Ela quer comer? – Does she want to eat? 

 Ele dirige uma Ferrari? - Does he drive a Ferrari?  

 Você come arroz? –Do you eat rice? 

 Agente precisa pagar agora? – Do we have to pay now? 

 Seu irmão trabalha? – Does your brother work? 

 

 

Atenção 
 

 

É importante ressaltar aqui, que nunca se usa “do e does” com o “to be”. Quando você 

ver o “to be”: I am, you are, he is, we are e etc… Você nunca vai usar o “do e 

does”. 

Do e does não funcionam com o “to be”. Nunca se usa “do e does” com o verbo to be. 
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Negative Answers “don’t e doesn’t” 
 

Para responder na negativa, precisamos usar o do not ou does not.  

 

A regra para usar o do not e o does not é a mesma.  

 

Usaremos do not para: I(eu), You (você), They (eles/elas) e We (nós). 

 

E usaremos does not para: He (ele), She (ela) e It (isso). 

 

Exemplos:  

- I do not know him (Eu não o conheço) 

- She does not know him (Ela não o conhece) 

 

Também podemos juntar o do com o not, formando don’t. (Don’t é muito mais comum) 

E também podemos juntar o does com not, formando doesn’t. (Doesn’t é muito mais 

comum) 

 

Geralmente as pessoas usam do not e does not para enfatizar uma resposta. 

 

Doesn’t e don’t são mais comuns de se usar do que does not e do not. 

Exemplos: 

I don’t, you don’t, we don’t e they don’t. 

Agora, se for ele ou ela ou it.  

               He doesn’t, she doesn’t e it doesn’t 

 

“As pessoas contraem o do com o not e o does com o not para falar mais rápido.” 
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Negative Answers “verbo to be” 
 

Para formar respostas negativas com o verbo “to be”, basta adicionar o not na frente do 

verbo to be. 

 

Forma sem contração Forma contraída Aplicação em uma frase 
I am not ---x--- I am not Brazilian 

You are not You aren’t You are not Brazilian 

We are not We aren’t We are not Brazilian 

They are not They aren’t They are not Brazilian 

He is not He isn’t He is not Brazilian 

She is not She isn’t She is not Brazilian 

It is not It isn’t It is not Brazilian 

 

Um erro muito comum em inglês é falar “no” ao invés de “not”. Por exemplo, muitas 

pessoas falariam assim, “I no speak portuguese”, “I no understand”. Isto está 

totalmente errado; O certo seria “I don’t speak portuguese”, e “I don’t understand”. 

 

Vamos ver alguns exemplos: 

 Eu não trabalho – I don’t work  

 Steve e Robert não falam japonês – Steve and Robert don't speak Japanese 

 Você não fala japonês - You don't speak japanese  

 Nós não dirigimos – We don’t drive  

 Ela não gosta de comida picante – She doesn’t like spice food 

 Tatiana não come frango – Tatiana doesn’t eat chicken 

 Eu não sou americano - I am not american  

 Ele não estuda – He doesn’t study 

 Eu não sei – I don’t know 

 Ele não fala português – He doesn’t speak Portuguese. 

 Você não é gordo – You are not fat 

 Meu cachorro não é preto – My dog is not black 

 

 

Atenção 
 

Para colocar uma frase na negativa basta usar o do not e o does not. E se for colocar 

uma frase na negativa usando o verbo to be basta adicionar o not. 
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Future tense 
 

Muitas pessoas pensam que o futuro em inglês é só Will.  

Eu vi em muitos livros e também vi muitas escolas que ensinam o futuro só como Will. 

Mas em inglês, também temos outras formas de se expressar o futuro. 

São elas: 

 Present Progressive tense 

 Going to  

 Will 

 Simple Present 

 

O futuro tem diferentes formas de expressar em inglês. 

1. O primeiro é o present progressive tense. 

O present progressive tense é uma ação que está acontecendo no momento.  

Mas ele também pode ser usado para expressar o futuro. Por exemplo, se 

estivermos planejando um evento ou se soubermos de algo que vai acontecer em 

um futuro próximo podemos usar o present progressive tense.  

Exemplo: I am working tomorrow (Eu estarei trabalhando amanhã). 

 

Neste exemplo nós usamos o present progressive tense e expressamos a frase 

no futuro.  

Usamos o present progressive tense para expressar o futuro quando temos 

certeza que uma ação realmente irá acontecer no futuro, portanto se tivermos 

alguma dúvida em relação ao futuro nós não podemos usar o present 

progressive tense. O present progressive tense só é usado para expressar o 

futuro, quando tivermos certeza do que irá acontecer.  

 

Por exemplo: I am working tomorrow (Eu estarei trabalhando amanhã), I am 

driving next week (estarei dirigindo semana que vem), I am studying tonight 

(estarei estudando esta noite) e etc. Nestes exemplos nós podemos usar o 

present progressive tense, porque são coisas que estamos planejando, são 

coisas que temos a intenção de fazer. 

Se tivéssemos alguma dúvida do que iria acontecer, não poderiamos usar o 

present progressive tense.  
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Por exemplo, não podemos dizer: it is raining tomorrow (estará chovendo 

amanhã). Porque não podemos ter 100% de certeza se realmente irá chover. É 

impossível controlar o clima. 

 

2. O segundo modo de expressar o futuro é usando going to 

Going to sempre será usado junto com o verbo to be.  

Going to é parecido com “eu vou”, “ele vai”, “nós vamos”. Going to é muito 

usado em inglês, muito mais usado do que “Will”. 

Exemplo: I am going to work tomorrow (Eu vou trabalhar amanhã), I am going 

to eat (Eu vou comer). 

Going to é uma das formas mais usadas para expressar o futuro. 

 

3. O terceiro modo de expressar o futuro é com Will. 

O Will é um verbo auxiliar e é usado antes do verbo principal em sua forma 

natural.   

Exemplo: He will go to the party (Ele vai a festa), I will build a house (eu vou 

construir uma casa) 

 

4. A quarta maneira de expressar o futuro é usando o present perfect. 

Usa-se o present perfect quando se trata de uma ação que tem horário fixo. 

Por exemplo: Vamos imaginar que são duas horas da tarde e você precisa pegar 

um avião que vai sair às onze.  

Você poderia dizer: The plane leaves at eleven (O avião sai as onze) 

Você estaria falando do futuro, porque o avião sairá às onzes, e ainda são duas 

horas.  

Quando se tem um horário fixo, é possível expressar o futuro usando o present 

perfect. 

 

Vamos aos exemplos. 

 

 Pablo vai dormir mais tarde – Pablo will sleep later  

 Peter e Pablo vão consertar o carro – Peter and Pablo are going to fix the 

car.  

 O avião chega aqui ao meio dia – The plane arrives here at noon  

 Simone vai escutar ao rádio - Simone is going to listen to the radio  

 Eu acho que ela vai ligar – I think she will call 

 Steve vai consertar meu carro hoje – Steve is going to fix my car today  

 Nós estaremos cozinhando um frango neste domingo – We are cooking 

chicken this Sunday 

 Eu trabalho amanhã – I’m working tomorrow.  

 Ele vai estudar com minha irmã hoje à noite - He is going to study with 

my sister tonight 
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 Meus irmãos vão lavar o carro amanhã – My brothers are washing my 

car tomorrow 

 

Agora você percebeu que o futuro é muito mais o will. Muitas pessoas só usam o 

will porque só lembram do Will. Você també poderá usar só o will se quiser, mas se 

fizer isso, estará limitando o seu inglês.  

 

Singular to Plural 
 

Nesta secção, aprenderemos a mudar o singular para o plural. 

A maioria dos substantivos tem seu plural formado a partir do acréscimo de “s” ao seu 

singular. 

Geralmente, podemos transformar muito facilmente os substantivos em inglês para as 

suas formas no plural. Simplesmente, temos que adicionar “s” ou “es” no final do 

substantivo. 

Substantivos que terminam em “y” formam o plural alterando o “y” por “i” e 

adicionando “es” depois. 

Mas também existem os irregulares. Para os irregulares não basta adicionar “s” ou “es” 

no final do substantivo. Para os irregulares temos que trocar a palavra inteira. Por 

exemplo: “foot” no plural fica “feet” e “man” no plural fica “men”  

O artigo definido “the” é usado com os substantivos, tanto no singular como no plural. 

 

Exemplos: 

Para colocar a frase, “This car is new” (este carro é novo) no plural, temos que 

converter a palavra “This” que é singular, para “These” que é plural; Também 

convertemos “is” em “are” e adicionamos um “s” no final do substantivo “car”. 

Ficando: These cars are new. 

Na frase, “That mountain is tall” (aquela montanha é alta), temos que converter “that” 

que é singular em “those” que é plural, e “is” que é singular em “are” que é plural e 

adicioanr “s” no final do substantivo “mountain”. Ficando assim: Those mountains are 

tall. 
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Vamos ver outros exemplos de singular para plural. 

 

Exemplos: 

 This boy is old - These boys are old  

 This road is dangerous – These roads are dangerous  

 That mountain is tall – Those mountains are tall 

 That camera is yellow – Those cameras are yellow  

 That woman is pretty – Those women are pretty  

 That car is ugly – Those cars are ugly  

 The dog is big – The dogs are big  

 This boy is young – These boys are young 

 This car is new – These cars are new 

 This boat is fast – These boats are fast  

 The desk is near the door  – The desks are near the door 

 The child is playing – The children are playing 

 His foot is big – His feet are big  

 The train stops here – The trains stop here   

 The milk is white – The milks are white 

 That guy is cool – Those guys are cool. 

 The man is hungry – The men are hungry 

 The woman is gorgeous – The women are gorgeous 

 My friend is here – My friends are here  

 The mouse is black – The mice are black  

 
 

Demonstrative adjectives  
 

Os demonstratives adjectives servem para apontar, indicar e mostrar alguma coisa, 

lugar, pessoa ou objeto. Esses pronomes podem atuar como adjetivos, antes do 

substantivo, ou como pronomes substantivos. 

 

Quando algo estiver próximo a você, você terá que usar “this” (para indicar que está 

perto.)  
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Por exemplo: “This pen”  

 

 

 

 

Mas, se tiver duas ou mais coisas próximas a você, você terá que usar “these.” (para 

indicar que estão próximas)  

Exemplo: “These books” 

 

 

 

Quando algo estiver longe usa-se “that”. 

Exemplo: “That mountain” 
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Mas, se tiver duas ou mais coisas e estiverem longe de você, você terá que usar “those.”  

Exemplo: “Those trees” 

 

 

Vamos praticar um pouco com os exemplos: 

 Aqueles carro são lindos – Those cars are beautiful  

 Aqueles cachorros estão nervosos - Those dogs are angry  

 Estas portas estão fechadas – These doors are closed  

 Aquele telefone é meu - That phone is mine  

 Essa loja esta aberta – This store is open  

 Aqueles frangos estão gordos – Those chickens are fat  

 Este cara é legal – This guy is cool  

 Estes garotos são muito responsáveis - These boys are very responsible  

 Estes lápis são verdes - These pencils are green.  

 Aquelas mulheres são altas – Those girls are tall  

 

Indefinite Articles (A/AN) 
 

Para artigos indefinidos temos “A” e “AN”, que em português se assemelha a UM e 

UMA. 

Usaremos “A” e “AN” quando estivermos generalizando, quando não estivermos 

falando de algo ou alguém em especifico.  

Por exemplo, se eu falar, “A dog (um cachorro)”, não saberemos de qual cachorro eu 

estarei falando, eu poderei estar falando de qualquer cachorro, não terá um cachorro 

definido do qual eu esteja falando. Também poderei falar, “An apple (uma maçã), que 

você não saberá de qual maçã eu estarei falando. 
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Há também o artigo definido “the”.  

Não vamos nos aprofundar agora sobre o “the”, mas o artigo definido “the” é usado 

quando o interlocutor estiver falando de algo ou alguém em especifico. Por exemplo, 

“The dog (o cachorro) - Significa só aquele cachorro, sabemos muito bem de qual 

cachorro estamos falando. Mas se falar, “a dog (um cachorro)”. Podemos estar falando 

de qualquer cachorro. 

 

Quando usar “A” e quando usar “AN” ? 
 

Essa questão de quando usar “A” e “AN” confunde muitas pessoas.  

 

Muitas pessoas acreditam que se usa “A” quando a palavra que suceder o artigo 

indefinido começar com uma consoante, e usa-se “AN” quando a palavra que suceder o 

artigo indefinido começar com uma vogal.  

 

Isto não está completamente certo, falta alguns detalhes que muita gente desconhece. E 

que você precisa saber para não fazer confusão 

 

Por exemplo, na frase:  

 I work in a hospital (eu trabalho em um hospital) – Só esta frase já quebra a regra 

descrita acima, porque ela não está seguindo a regra. 

 

Mas então qual é a regra certa? 

 

Usa-se “A” quando a primeira letra da palavra que suceder o artigo indefinido tiver som 

de consoante. 

E usa-se “AN” quando a primeira letra da palavra que suceder o artigo indefinido tiver 

som de vogal. 

Isso confunde muita gente, as pessoas acreditam que uma palavra iniciada com vogal 

sempre se usará o artigo indefinido “AN”. 

Exemplo: 

I work in a hospital (eu trabalho em um hospital) 
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No nosso exemplo “hospital” começa com um som de consoante (R). Por isso usa-se “a 

hospital”. 

O que conta é o som de consoante e o som de vogal, mesmo que a palavra comece com 

uma consoante, só se usa “a” se a palavra que seguir tiver som de consoante.  

 

Vamos ver mais alguns exemplos: 

 Eu tenho uma namorada – I have a girlfriend  

 Ele é uma pessoa feliz – He is a happy person    

 Eles têm uma casa grande – They have a big house  

 Você têm um relógio legal – You hava a nice watch 

 Eu sou um homem honesto – I am an honest man. 

 Você tem um relógio legal – You have a nice watch  

 Eu tenho uma motocicleta – I have a motorcycle   

 Nós escrevemos um livro – We wrote a book  

 Este é um livro caro – This is an expensive book  

 Ela tem uma amiga – She has a friend 

 Eu tenho um carro – I have a car  

 Você é um professor - You are a teacher 

 

Much vs Many 
 

Much e many querem dizer muito ou muitos em português.  

 

Much é usado com substantivos incontáveis, sem quantidade definida e que não podem 

ser contados um a um.  

Por exemplo: Não podemos contar líquidos, sentimentos e conceitos abstratos.  

“There is much water (Há muita água)” 

 

Many é usado com substantivos contáveis. 

Então se quisermos falar, por exemplo: Bottles, (garrafas) – Podemos contar garrafas –

iremos usar many. 
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-There are many bottles (Existem muitas garrafas) 

Se quisermos falar do líquido água, teremos que usar much porque não podemos contar 

líquidos. 

Para fazer perguntas, é necessário escolher entre much e many. 

 

“A lot” também é bastante usado em inglês. 

“A lot” pode ser usado para ambas as situações, mas não para perguntas. 

Exemplos: 

 Eu tenho muitos gatos – I have many cats 

 Ela tem muitos animais de estimação – She has many pets 

 Ele tem muitos amigos - He has many friends 

 Tem muita água – There is a lot of water 

 Tem muito refrigerante – There is much soda 

 Há muitas pessoas – There are many people 

 Ele dirige muitos carros – He drives many cars 

 Ela bebe muito refrigerante – She drinks much soda 

 Eles têm muitas casas – They have many houses 

 

Possessive Adjectives 
 

 

Possessive adjectives são adjetivos que mostram possesão. Mostra que alguém possui 

algo.  

Por exemplo: It’s my car (é meu carro)     

Em inglês, existem duas formas de pronomes possessivos, uma para os pronomes 

adjetivos possessivos (possessive adjective) e outra para os pronomes substantivos 

possessivos (possessive pronoun). 
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Possesive Adjective: My (meu), your (seu), his (dele), her (dela), it (objetos e animais), 

our (nosso), their (deles) 

  It’s his boat (Esse barco é dele) - His é para mostrar possessão, nesta frase o his 

indica que o barco é dele. 

  It’s my pen (É minha caneta) – My indica que a caneta é minha 

 

Vamos para mais exemplos: 

 É o seu cigarro - It’s your cigarette  

 Esse barco é dele – It’s his boat 

 O computador é dele – It’s his computer  

 Eles têm a nossa amizade – They have our friendship  

 O cachorro está procurando seu osso – The dog is looking for its bone  

 Eu não quero sua ajuda – I don’t want your help  

 Eu tenho o número dela – I have her number  

 É meu carro – It’s my car  

 

Possessive pronoun: mine (meu), yours (seu), his (dele), hers (dela), its (seu), ours 

(nosso), theirs (deles, delas)  

É usado quando não se menciona o objeto que esta falando ao substantivo. 

  It’s mine (É meu) - Agora falamos it’s mine, e não my. Porque aqui não 

estamos mencionando o que é. Se falássemos, “it’s my car”, seria 

diferente, porque eu mencionaria “car”, então eu teria que falar my ao 

invés de mine. Mas aqui eu não estou mencionando nada. Só falei, “It’s 

mine (é meu)” 

Exemplos: 

 É dele - It’s his  

 É nosso - It’s ours  

 O livro é deles - The books is theirs   

 O frango é dele – The chicken is his 

 O dinheiro é dela – The money is hers 

 O dinheiro é nosso -The money is ours 

 É nosso - It’s ours  

 Este livro é seu? - Is this book yours?  

 O carro é seu - The car is yours  
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Possesive Adjective Possessive Pronoun 
My Mine 

Your Yours 

His His 

Her Hers 

Its Its 

Our Ours 

Your Yours 

Their Theirs 

 

 

Object Pronouns 
 

Object pronoun na língua inglesa, é o que recebe a ação do verbo.  

O que faz a ação do verbo é o sujeito e o que recebe a ação é o object pronoun. 

Exemplo:  

Pablo kisses Lucy (Pablo beija Lucy) 

Neste exemplo 

 Pablo é o sujeito 

 Beijar é o verbo 

 E Lucy está recebendo a ação do verbo, logo podemos trocar Lucy pelo object 

pronoun, que neste caso seria “her”. 

Se Lucy fizesse a ação poderíamos substituir “Lucy por she”, mas como ela esta 

recebendo a ação, podemos substituir “Lucy por her”. 

Pablo kisses her. 

 

Subject 

Pronoun 

Object Pronoun 

I Me 

You You 

He Him 

She Her 

It It 

We Us 

They Them 

 



www.pensaremingles.com 

 

Exemplos: (O sujeito estará fazendo a ação e o object pronoun estará recebendo a 

ação do verbo.) 

 Ele explica isso bem – He explains it well  

 Ele sempre os ajuda – He always helps them  

 Ela olha muito para ele – She looks at him a lot  

 Você comprou de nós – You bought from us 

 Eu não comprei dele – I didn’t buy from him 

 Ela estuda com eles – She studies with them 

 Ela não me vê – She doesn’t see me  

 Eu trabalho com ela – I work with her  

 Ele me disse – He told me 

 Ela me deixa louco – She makes me crazy 

 

To be past tense 
 

Vamos estudar o to be no past tense.  

 

Vamos começar a estudar o passado, mas primeiro temos que entender o verbo to be. 

 

Como vimos, o “to be” no presente é: I am, you are, he is, it is, we are e they are. 

 

Quando quisermos expressar o passado usando o verbo “to be”. Usaremos “was” e 

“were” 

 

To be no presente To be no passado 

I am I was 

You are You were 

She is She was 

He is He was 

It is It was 

We are You were 

They are They were 
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Vamos aos exemplos: 

 Você estava dirigindo? – Were you driving?  

 Ela estava pintando - She was painting  

 Nós estávamos em casa – We were at home  

 Eles não estavam na festa – They were not at the party  

 Eu não estava aqui ontem – I was not here yesterday 

 Ele estava trabalhando – He was working  

 Eu não estava na praia– I was not at the beach  

 Eu estava dançando – I was dancing  

 Ele estava doente? – Was he sick?  

 Você estava dormindo ontem – You were sleeping yesterday  

 

Simple Past Tense 
 

O simple past tense é algo que já aconteceu e acabou. A conexão do passado com o 

presente já acabou e não acontecerá mais.  

 

Em qualquer verbo regular, basta colocar as letras “ed” no final do verbo para mudar o 

verbo do presente para o passado.  

Exemplos: 

Dance ---- danced 

Work ------ worked 

Watch  ---- watched 

 

Mas também existem verbos irregulares, que não seguem essas regras. 

Por exemplo: se você quiser mudar o verbo “to buy” para o passado, ficaria “bought”.  

A regra de colocar o “ed” no final do verbo não funciona para este verbo, porque ele é 

irregular;  

 

Verbos irregulares precisam mudar por completo. Por isso ele é chamado de verbo 

irregular, porque não segue as regras. 
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Vamos pensar na maioria dos verbos que são regulares. Para esses verbos regulares, 

basta colocar as letras “ed” no final do verbo para fazer a alteração do presente para o 

passado.  

 

Isso é muito fácil, mas o difícil é pronunciar o verbo no passado. Muitas pessoas fazem 

confusão na hora de pronunciar um verbo no passado. Muitas pessoas não entendem por 

que uma palavra como danced, se prouncia danceT (com som de T  ao invés de D). Ou 

porque started se pronuncia starteID. Muitas pessoas fazem confusão com isso. 

 

Muita gente fala danceD (que é errado), ou fala starteT (que também está errado). 

Eu vou mostrar para você agora exatamente o que fazer, para nunca cometer este tipo de 

erro, que muita gente comete. 

 

As letras “ed” colocam o verbo regular no passado. Mas existem três pronuncias 

diferentes para “ed”. 

 Pronúncia  “T” 

 Pronúncia  “D” 

 Pronúncia  “ID” 

 

A regra para se pronunciar o “ed” corretamente é a seguinte: 

                                                                                 

1. Verbos terminados em p – k – s – ch – sh – f – x, têm o som “ed” de T 

 

Verbo no presente Verbo no passado Pronúncia 

Look Looked LookeT 

Miss Missed MisseT 

Stop Stopped StoppeT 

Work Worked WorkeT 
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2. Verbos terminados COM som de l – n – m – r – b – v – g – w – y – z e 

terminados em ditongos têm o som “ed” de D 

 

Verbo no presente Verbo no passado Pronúncia 

Call Called CalleD 

Live Lived LiveD 

Clean Cleaned CleaneD 

Perform Performed PerformeD 

 

 

 

3. Verbos terminados em T e D, têm o som ID. 

 

Verbo no presente Verbo no passado Pronúncia 

End Ended EndID 

Add Added AddID 

Hunt Hunted HuntID 

Need Needed NeedID 

 

 

São detalhes como esses que fazem uma grande diferença.  

 

Você também pode falar tudo com som de “ed”, você será entendido sem problemas, 

mas estará falando foneticamente errado. Conheço muita gente que faz isso, pessoas 

que estão no nível mais alto de inglês, pessoas que sabem tudo de gramática, mas que 

nunca aprenderam a pronúncia correta. 

 

Exemplos: 

 Você gostou da carne – You liked the meat 

 Peter falou com seu irmão – Peter talked with his brother  

 O avião chegou ao meio dia – The plane arrived at noon 

 Nós esperamos o show – We waited the show 

 Nós estudamos com ele – We studied with him 
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 Eu aprendi isso ontem – I learned it yesterday 

 Ele queria comprar o carro – He wanted to buy the car 

 Ele trabalhou a noite toda – He worked all night  

 Ela quase beijou ele – She almost kissed him 

 Você assistiu ao jogo – You watched the game 

 Eu entreguei a carta – I mailed the letter 

 Ele andou o dia inteiro – He walked all day 

 A festa começou há três dias – The party started three days ago 

 

Quando se faz uma pergunta no passado. Usa-se “did + o presente”, não “did + o 

passado”.  

Por exemplo: Did you work last night? (did + o presente do verbo), e para colocar uma 

frase na negativa usa-se o presente do verbo também. 

Exemplo:   “I did not work” não “I don’t work”.  

No passado usa-se: 

 I did not work ou I didn’t work  

 I did not sleep ou I didn’t sleep 

 

Past Tense Irregular Verbs 

 

Irregular verbs são verbos em inglês que ao serem colocados no Past Simple ou no 

Past Participle não recebem o –ed no final do verbo. 

Infelizmente não existem regras para verbos irregulares, tem que “decorar”, e existem 

muitos verbos para aprender.  

 

Neste curso nós estamos lhe entregando uma lista com os verbos irregulares mais 

usados em inglês. Com um tempo de estudo e um pouco de prática você aprenderá bem 

rápido. 

 Felizmente eles são a minoria em inglês. 

 

Vamos aos exemplos: 

 Eu me esqueci de fazer a lição de casa – I forgot to do the homework 
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 Eles brigaram sobre algo ridículo – They fought over something ridiculous  

 Eu consegui um trabalho – I got a job 

 Eu comi muito – I ate a lot  

 Eu fui trabalhar – I went to work  

 Eles acharam meu gato – They found my cat 

 A festa começou ontem – The party began yesterday 

 Nós voltamos ontem à noite – We came back last night  

 Meu amigo bebeu toda a cerveja – My friend drank all the beer  

 Eu comprei a casa dela – I bought her house 

 Eu peguei aquele inseto – I caught that bug  

 Eles fizeram uma música – They did a song 

 Eu dirigi de casa até a escola – I drove from home to school 

 Ela me deu suas chaves – She gave me her keys 

 A festa começou ontem – The party began yesterday 

 

Past Progressive Tense 
 

O past progressive tense é usado para se referir a uma ação que estava acontecendo em 

um determinado momento do passado. 

A construção do past progressive tense deve ser dada segundo a forma: 

Sujeito + verbo “to be” no passado (was/were) + verbo com “ing” 

I was eating when she arrived (Eu estava comendo quando ela chegou) -                                     

aqui você vê que eu estou usando o was + o verbo + ing 

 

Vamos ver alguns exemplos: 

 Eu estava na academia quando ouvi um barulho - I was in the gym when I heard 

a noise  

 Eu estava comendo quando ela chegou – I was eating when she arrived 

 Ela estava comendo quando você ligou – she was eating when you called 

 Eu estava ligando para a polícia quando eu te vi – I was calling the Police when 

I saw you 

 Ele estava dirigindo quando viu a placa de pare - He was driving when he saw 

the  stop sign 
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 Enquanto eles estavam dormindo o cachorro entrou - While they were sleeping 

the dog came in.  

 Nós estávamos assistindo a televisão quando vimos à notícia – We were 

watching TV when we saw the news.  

 Você estava andando quando eu comprimentei meu amigo – You were walking 

when I greeted my friend 

 Eles estavam dormindo quando o professor chegou - They were sleeping when 

the teacher arrived 

 Você estava dançando quando começou a chover – You were dancing when 

started to rain. 

 

Present Perfect Tense 
 

O present perfect é um verbo perfeito. 

Ele é perfeito porque usa o passado, presente e futuro.  

O present perfect é usado em 3 situações: 

 

1. Ações que aconteceram no passado e continuam até o presente 

O present perfect é uma ação que começa no passado e vai até o presente. Por 

exemplo, uma ação pode começar a acontecer em 1980 e continuar acontecendo até o 

presente. 

Por exemplo, na frase: We have played golf since we were teenagers (Nós jogamos tenis 

desde que éramos adolescentes). A ação começou a acontecer na adolescência e 

continua acontecendo até hoje e ainda não parou. Perceba que tem uma conexão entre 

passado, presente.  

2. Ações que ocorreram em um tempo não determinado (indefinido) no passado. 

O present perfect também é usado em ações que aconteceram no passado e que pode 

vir acontecer outra vez no futuro. 

Por exemplo, na frase: I have already seen that movie (Eu já vi esse filme). Usa-se 

present perfect porque o sujeito (I) já viu esse filme, mas talvez possa assistir outra 

vez; A possibilidade ainda existe; Portanto devemos usar o present perfect e não o 

passado. 
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Você percebeu que a tradução do present perfect para o português não tem muito 

sentido. Não são todas as vezes que podemos traduzir o present perfect do inglês para 

o português. É preciso entender que de uma língua para a outra existem regras 

diferentes, e muitas vezes não podemos traduzir tudo ao “pé da letra”.  

3. Ações que acabaram de acontecer. 

Ele também é usado em situações recentes que aconteceram no passado, mas ainda 

estão afetando o presente. 

Por exemplo, na frase: I have just seen an accident (eu acabei de ver um acidente). É 

usado o present perfect e não o simple past porque esta ação aconteceu recentemente, 

portanto ainda afeta o presente; Porque se uma pessoa viu um acidente há pouco tempo, 

ela ainda pode estar um pouco nervosa ou sentindo algo por causa do acidente. O 

passado recente está influenciando o presente, há uma conexão entre o passado e 

presente nesta frase, por isso usa-se o present perfect. 

 

O present perfect é marcado pela forma: 

Sujeito    +    have/has    +    participle 

Peter has been to Brazil. (Peter esteve no Brazil). 

 

 

Vamos ver outros exemplos: 

 She has flown to Australia many times  

 They have driven for two hours  

 I have given money to my brother  

 We have played basketball in Philadelphia since we were teenagers 

 They have already seen that movie  

 She has Just gotten married  

 Pablo has slept on the sofa  

 The dance has just started  

 We have eaten japanese food before  

 I have not gone to the school yet  

 She has made some points 

 I have danced samba before 

 They have lived here for almost two years  

 I have Just arrived in New York  

 Have you heard the news?  

 We have eaten japanese food before  
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Present Perfect Continuous 
 

O present perfect continuous é a junção do present perfect com o present 

continuous. 

 Exemplo de present perfect: I have studied english (eu tenho estudado 

inglês), começou no passado e continua no presente. 

 Exemplo de present continuous: We are studying english now (nós estamos 

estudando ingles agora), perceba que o present continuous é algo que 

estamos fazendo agora. 

 

O present perfect continuous é a junção dos dois. 

 

A estrutura do present perfect continuous é:  

Have/has + been + verbo com ing  

Exemplo : 

        I have been studying a lot 

        I have been doing a lot of exercises. 

        He has been sleeping on the coach since this morning. (Isso quer dizer que ele está 

dormindo no sofá desde aquela manhã (lembre-se a ação começou no passado e ainda 

esta acontecendo no presente (ele ainda está dormindo no sofá.))  

 

Perceba que agente colocou a estrutura do present perfect, mas usamos um verbo com 

ing no final.  

 

Vamos ver alguns exemplos: 

 We have been eating since nine o’clock  

 You have been listening to rap music   

 She has been speaking all day  

 I have been playing tennis since I was a little boy  

 I have been living here for five years  

 I have been running  

 I have been walking for more than one hour  

 I have been listening to you since yesterday  



www.pensaremingles.com 

 We have been on the phone for almost 10 minutes  

 I have been going to the gym for one year  

 My mother told me that you have been looking for me  

 You have been studying it since 1984  

 

Past tense, the use of “would” and “used to” 
 

Used to 

Usamos used to com ações que costumavam repetir muito no passado. Não uma vez, 

mas, mais de uma vez (como se fosse uma rotina). Em português seria algo como 

“costumava”. 

 

 I used to dance well (Eu costumava dançar bem) 

 I used to drive well (Eu costumava dirigir bem) 

 I used to study (Eu costumava estudar) 

                                         Ou  

 I used to dance well (Eu dançava bem) 

 I used to drive well (Eu dirigia bem) 

 I used to study (Eu estudava) 

 

Na frase abaixo: 

I used to play soccer (eu costumava jogar futebol) 

Quando falamos, “I used to play soccer”, mostramos que era uma rotina. Isso quer dizer 

que o sujeito não joga mais. Implica que o sujeito não faz mais isso. 

 

Também usamos “used to” com algo que não existia no passado, mas existe no 

presente.  

Por exemplo:  

There never used to be a wall here (não tinha uma parede aqui antes) – Isso quer dizer, 

que antes não tinha uma parede, mas agora tem. 
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Would 
Também usamos would com ações que se repetiam no passado ou algo que fez parte de 

uma rotina, mas would sempre será usado junto com outra sentença.  

Por exemplo:When I was a child, I would play soccer everyday. (Quando eu era 

criança eu jogava futebol todos os dias) 

When I was a child, I would play soccer everyday. 

Poderiamos dizer used to nesta frase só se fosse - I would play soccer everyday – Nesta 

situação poderiamos trocar would por used to. 

 

Would também é usado, como se fosse um ia em português.  

Em inglês não colocamos ia no final do verbo, simplesmente adicionamos a palavra 

would.  

Por exemplo: you would like (você gostaria), you would do (você faria), you would 

speak (você falaria), you would drive (você dirigiria) and so on... 

I would like to sleep (Eu gostaria de dormir) 

I would like to drink some water (Eu gostaria de beber um pouco de água) 

 

Para fazer perguntas, basta colocar o would no começo da frase. 

Exemplo: 

Would you like to drink something? (Gostaria de beber alguma coisa?) 

Would you like to sleep? (Gostaria de dormir?) 

 

Esse outro uso do would se chama conditional tense. 

 

Vamos aos exemplos: 

 My sister used to go to the church (Minha irmã costumava ir a igreja) 

 They used to be good players (Eles costumavam ser bons jogadores)  

 I used to be beautiful (Eu costumava ser linda)   

 There never used to be crime in this city (Não costumava ter crimes nesta 

cidade)   

 My dog used to be nice (Meu cachorro costumava ser legal) 



www.pensaremingles.com 

 When I was fat I would eat pizza everyday (Quando eu era gordo eu costumava 

comer pizza todos os dias)  

 I used to drink a lot of water (Eu bebia muita água) 

 During my childhood I would play video games everyday (Durante minha 

infância eu costumava jogar video game todos os dias) 

 Would you like some water? (Gostaria de beber um pouco de água?) 

 

Comparatives and Superlatives 
 

Comparatives e superlatives são frequentemente usados em inglês, para comparar 

duas coisas diferentes ou para mostrar que algo é muito melhor. 

 

Há duas coisas que devemos lembrar quando falamos de comparativos e superlativos: 

 Adjetivos de uma sílaba; 

 Adjetivos de duas sílabas ou mais. 

 

Quando o adjetivo tiver apenas uma sílaba adicionaremos as letras “er” no final do 

mesmo. 

 

Exemplos: 

I am taller than Pedro (Eu sou mais alto do que Pedro)                                                                                                                     

I am smarter than him (Eu sou mais esparto do que ele) 

 

Se o adjetivo tiver duas sílabas ou mais devemos colocar a palavra more antes do 

mesmo. 

Exemplos: 

She is more beautiful than Tatiana (Ela é mais bonita do que a Tatiana)                       

She is more intelligent than him (Ela é mais inteligente do que ele) 

 

Superlative é algo que é o melhor, o número um. Algo que não tem comparação. Para 

superlatives, adicionamos “est” no final do adjetivo. 
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Por exemplo: 

The tallest mountain in the world (A montanha mais alta do mundo)  

Isso significa que não há outra montanha no mundo mais alta do que esta. Se usássemos 

comparatives diríamos assim: That mountain is taller than this mountain.  

 

Com os superlatives você não compara nada, porque não há comparação. Superlative 

significa que algo é o melhor, é o máximo que algo pode chegar, não tem nada que se 

pode comparar. 

Exemplos: 

The fastest man in the world (O homem mais rápido do mundo)                                                               

The smallest toy in this room (O menor brinquedo desta sala) 

Mas, quando o adjetivo tiver duas sílabas ou mais, devemos adicionar a palavra most. 

Exempo: 

The most expensive car in the city (O carro mais caro da cidade)                                                             

She is the most beautiful girl in this school (Ela é a garota mais bonita desta escola) 

 

Exceções 

Também temos exceções em comparatives e superlatives 

Alguns exemplos: 

Friendly 

Narrow 

Simple 

Sour 

 

Infelizmente não temos nenhuma regra para essas exceções. Simplismente são exeções. 

Algumas vezes em línguas, não teremos explicações para as coisas, não teremos uma 

lógica para que possamos entender. Na maioria das vezes teremos, mas às vezes, 

teremos exceções. Que simplesmente não seguem as regras. 

Neste caso, há exceções quando usamos comparatives e superlatives. 

Para exceções em comparatives podemos tanto adicionar “er” no final do adjetivo, 

como também podemos adicionar a palavra more.  Por exemplo, na frase: 
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My book is simpler than his book (Meu livro é mais simples do que o livro dele), 

também podemos escrever: My book is more simple than his book. 

O mesmo se aplica para superlatives. Podemos usar a palavra most como também 

podemos adicionar as letras “est” no final do adjetivo.  

Exemplo 

My book is the simplest (Meu livro é o mais simples)                                                                              

My book is the most simple (Meu livro é o mais simples) 

Então como você pode ver, essas palavras que chamamos de exceções não contam.  

Elas podem usar qualquer regra. Mas para as outras palavras que não são exceções 

teremos que usar as regras.  

Vamos ver alguns exemplos:  

 This book was more difficult to understand than the other one 

 A book is bigger than a pen 

 Bob is the fastest boy in the team.  

 This stereo is cheaper in this store than in the other one  

 I bought the cheapest house of the city  

 That was the worst food I have ever taste.  

 A Ferrari is more expensive than a Toyota  

 My father is older than my mother  

 I am taller than my brother  

 Walk is easier than drive  

 She is more beautiful than my girlfriend  

 That computer is the most expensive in this store.  

 My car is faster than my motorcycle 

 I am much stronger now than before 

 I am a better actor than that guy  

 The hotel is closer than the hospital 

 This new shirt is tighter than my old shirt 

 

The Past Perfect Tense 
 

O past perfect tense é o verbo “had” (que é a forma passada de have) + o past 

participle. 
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O past perfect tense é usado em frases que contêm duas ou mais ações no passado; 

Usamos o past perfect tense para indicar qual aconteceu primeiro. 

 

Por exemplo:  

He couldn’t dance because he had broken his foot (Ele não pode dançar porque ele 

tinha quebrado o pé) 

Nesta frase como podemos ver o sujeito quebrou o pé, e por isso ele não pôde dançar. 

Então a ação de quebrar o pé aconteceu antes da ação de não poder dançar. Por isso nós 

usamos o past perfect em “had broken his foot”.  Para mostrar qual ação veio primeiro. 

 

Temos que pensar na ordem das ações. 

O verbo que acontecer primeiro será colocado em past perfect. O outro ficará no 

passado normalmente (past tense). 

 

Exemplo:  

Peter told me that he had left the school late (Peter me disse que ele tinha saído tarde 

da escola) 

Nesta frase podemos ver que Peter me falou que tinha saído tarde da escola. Vemos que 

a ação “ter saído tarde da escola” aconteceu primeiro; Se ele não tivesse saído tarde da 

escola, ele não poderia me contar isso. Então essa é ação que aconteceu antes. Ou seja, 

como ela aconteceu antes ela que ficará em past perfect. 

Vamos ver outros exemplos: 

 I realized that I had forgotten my keys  

 He couldn’t call because he had lost his phone  

 I asked my father why he had taken the bus tour to the zoo  

 It was my fault that he had gone to the party.  

 My mother told me that she had gone to the grocery store  

 He didn’t go on the trip because he had been arrested  

 You knew that I had been to Russia  

 I realized that he had missed the exit  
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Modal Verbs 
 

Modal verbs são verbos que só ocorrem na presença de outro verbo, são 

defectivos na conjugação e não tem passado nem futuro, com exceção do can 

que tem passado e condicional. Esses verbos podem alterar ou completar o 

sentido do verbo principal.  

 

Expressam idéia de possibilidade, obrigação, conselho, proibição e desejo.  

 

Devido à alta frequência com que ocorrem na língua, os verbos modais tornam-

se imprescindíveis. Esses verbos não sofrem alteração quando conjugados na 

terceira pessoa do singular (He, She, It) e não necessitam de verbos auxiliares. A 

Língua Inglesa exige que para cada situação diferente se use um tipo de verbo 

modal 

 

Modal verbs Function Function – tradução 
Can Ability / possibility / 

informal request 

Capacidade / possibilidade 

/ pedido informal 

Could Polite request Pedido educado 

 

Would Polite request Pedido educado 

 

Will Polite request Pedido educado 

 

Shall (I, we) Suggestion Sugestão 

 

Should Suggestion / expectation Sugestão / expectativa 

 

Ought to Moral suggestion Sugestão moral 

 

May Polite request / 50% 

certain 

Pedido educado / 50% de 

certeza 

Might Less than 50% certain Menos do que 50% de 

certeza 

 

Must Requirement Exigência 
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Definições: 

 

CAN – Neste caso não é um verbo. Aqui nesta situação can significa habilidade, 

possibilidade ou um pedido informal.  

Por exemplo: 

Can you call my mother?  Aqui estamos perguntando se eles têm a habilidade de 

chamar a minha mãe ou se tem a possibilidade dele chamar a minha mãe.  

Can - Também é um pedido informal. Quando queremos pedir alguma coisa: 

Can you help me? Usamos o can nesta situação quando queremos pedir algo para 

alguém, mas de uma forma informal.  

  

COULD – É similar ao can. Em várias situações podemos usar tanto o can, como o 

could. Entretanto could é mais formal.  

É um pedido educado.  

Poderiamos dizer:  

Can you help me fix my car (você pode me ajudar a consertar o carro), nós também 

podemos usar o could no lugar de can – Could you help me fix my car? (você poderia 

me ajudar a consertar o meu carro?). 

Could é um pedido educado. Significa que as chances de recebermos um sim são muito 

maiores do que com o can.  

 

WOULD – Também é um pedido educado.  

Por exemplo:  

Would you sit down? (Poderia se sentar?),  

Would you come with me please? (Poderia vir comigo?) 

 

WILL – É outro modo de pedir educadamente. 

 Exemplo: 

Will you come with me? (vai vir comigo?) 
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SHALL – É mais usado na Inglaterra, e só é usado com “I” e “we”. É uma sugestão 

formal.  

Por exemplo:  

Shall we eat? (devemos comer?) 

 

SHOULD – Também é uma sugestão, e é provavelmente o mais popular. Não é muito 

formal.  

Exemplo: 

You should wear your helmet (você deveria usar o seu capacete). You should é uma 

sugestão. Eu estou sugerindo algo para você. 

 

OUGHT TO – É praticamente o mesmo que should, mas tem uma pequena diferença, 

ought to tem uma implicação moral.  É moralmente correto, é a coisa certa a fazer. 

 Por exemplo:   

You ought to do your homework (Você deveria fazer o seu dever de casa) 

Então should e ought to são sugestões, mas ought to é um pouco mais forte. Ought to 

não é muito comum, should é muito mais comum. 

 

MAY - É um pedido educado também. 

Exemplo:  

May I use your phone? (poderia usar seu telefone?) 

Também é para algo que é 50% de certeza. Por exemplo, se alguém perguntar para você 

se você vai à festa e você não tem muita certeza, você poderia responder usando o may 

(I may go to the party). Significa talvez sim ou talvez não. É uma possibilidade. 

 

MIGHT – Também é para algo que pode acontecer, mas ao usar might, significará que 

terá mais chances de não acontecer. Terá mais de 50% de chance de não acontecer.  

Se você falar: I might go to the party (eu posso ir a festa), significará que terá menos de 

50% de chance de você realmente ir a festa. 
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   “may é talvez sim, talvez não. E might é provavelmente não” 

 

MUST - É uma exigência.  

Exemplo: You must wear your helmet (você deve usar o seu capacete).  

É praticamente uma obrigação, não tem como falar não, é algo que você deve fazer. 

Também pode ser usado have to ao invés de must. É muito normal nortes americanos 

falarem have to ao invés de must. 

Exemplo: 

You have to wear your helmet (você tem que usar o seu capacete) 

 

Vamos para os exemplos: 

 He must do the interview   

 Shall we eat now? 

 You should repeat this phrase   

 Could you call my mother?  

 Should I take some medicines? 

 I may go to the school tomorrow  

 You may come in  

 Could you repeat?  

 Can you give me a ride home?  

 Will you stop calling my girlfriend?  

 

 

 

Considerações Finais 

 

Agora você tem uma boa base da gramática de língua inglesa; Mas lembre-se que o 

estudo de gramática não é o mais importante para o aprendizado de outro idioma.  

Você precisa praticar constantemente o novo idioma, e para isso, você deve usar o nosso 

curso principal. 

O nosso curso principal é a chave para a fluência em inglês.  
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Este livro de gramática é um complemento dos nossos cursos. 

Costumo dizer que o estudo de gramática é só 20% de tudo que você precisa saber para 

aprender outro idioma. Os outros 80% você aprenderá praticando.  

Então não deixe de estudar por pelo menos uma hora por dia o nosso curso principal de 

inglês. 

Estudar inglês é como praticar um esporte no qual você vai melhorando com a prática 

constante. 

Como em qualquer esporte, você não vai ficar bom apenas estudando as regras do jogo.  

Você também precisa praticar. 

Sucesso e continue praticando. 
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