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Welcome to the fourth week! Bem-vindos à quarta semana! 

Nesta semana, a fim de pontuar algumas questões mais gramaticais, estudaremos 

tempos verbais, começando pelo Simple Present. 

Primeiramente, ao longo das aulas sobre verbos, podemos nos referir à “base 

form/forma base” do verbo. Isso é porque na língua inglesa, muitas vezes o verbo 

encontra-se na forma base, no presente, passado ou futuro. Falamos muito, por exemplo, 

no “verbo ‘to be’”, mas na realidade a forma base do verbo é “be”. A forma base do 

verbo é o verbo sem alteração alguma. 

Segundo, o inglês é uma língua que segue a orientação “sujeito-verbo-objeto”, então, 

quando formos estudar os tempos verbais, lembre-se desta ordem.  

Devemos utilizar o Simple Present para descrever ações em geral. Essas ações ocorrem 

frequentemente, em nossa via ou ao nosso redor: rotina, fatos gerais, características e 

narração de eventos ou fatos. 

Ao contrário da língua portuguesa, os verbos não são flexionados em todas as pessoas, 

sendo mantidos na forma base – exceto na terceira pessoa do singular (he/she/it) em 

frases afirmativas. Na terceira pessoa do singular, adicionamos o -s, es, ou -ies, 

dependendo da regra de spelling do verbo. Uma peculiaridade do inglês é o uso do 

auxiliar do (does para a terceira pessoa do singular) nas frases interrogativas ou 

negativas. 

Regras de spelling para o s da terceira pessoa do singular: na maioria dos verbos, apenas 

adicionamos o s como em work – works, play – plays, start – starts. Em verbos 

acabados em sh, ss, ch, x adicionamos es, como em wash – washes, watch – watches, 

box – boxes. Em verbos acabados em Y após consoante, trocamos o y por i e 

adicionamos es, como em study – studies, try – tries. 

Daily routine, Habits and Customs Rotina diária, Hábitos e Costumes  

1. They wake up at 7 am.  

Eles acordam às 7 da manhã. 

2. Clara has cereals for breakfast.  

Clara come cereais no café da manhã. 

3. She doesn’t study in the Library on Mondays. 

Ela não estuda na biblioteca nas Segundas-feiras. 
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General Facts Fatos Gerais  

1. The Sun rises in the east. 

O sol nasce no leste. 

2. The water boils at 100 degree Celsius. 

A água ferve a 100 graus Celsius. 

 

Emotional States and Characteristics Estado e Características  

1. Dennis is a happy person. 

Dennis é uma pessoa feliz.  

2. He is tall. 

Ele é alto. 

3.  They don’t seem to be very comfortable. 

Eles não parecem estar muito confortáveis. 

4. Jack hates chocolate. 

Jack odeia chocolate.  

5. Is Carlos a good teacher? 

Carlos é um bom professor? 

 

 

 

 

Narration Stories/ Events Narração de Eventos/ Histórias  

A. Anna goes to school after lunch. She studies in the afternoon. Then, 

she goes home with her friend and they study and play together. 

Ana vai para a escola depois do almoço. Ela estuda à tarde. Depois, 

ela vai para casa com os amigos e eles estudam e brincam juntos. 

B. According to the author, this paper is very important to define the 

composition of modern brands. He affirms that people really love to 

mix genres.  

Segundo o autor, este artigo é muito importante para definir a 

composição das marcas modernas. Ele afirma que as pessoas 

realmente adoram misturar os gêneros. 
https://brasilescola.uol.com.br/ingles/simple-present.htm 
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O famoso verbo “to be” segue suas próprias regras. Com ele, não precisamos utilizar o 

auxiliar do para interrogativas e negativas, pois ele é, por conta própria, verbo principal 

e auxiliar. E ele, ao contrário dos outros verbos, é flexionado para todas as pessoas. 

Segue a flexão do verbo be no presente simples: 

To be Simple Present 

FORMA 

AFIRMATIVA                                                                             INTERROGATIVA 

I am = I’m                                                                                      Am I ? 

You are = You’re                                                                           Are you? 

He is   = He’s                                                                                  Is he? 

She is = She’s                                                                                  Is she? 

It is = It’s                                                                                         Is it ? 

We are = We’re                                                                               Are we? 

They are = They’re                                                                           Are they? 

 

NEGATIVA 

I am = I’m 

You are = You’re    

He is   = He’s       

She is = She’s             

It is = It’s          

We are = We’re 

They are = They’re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Reforçamos, antes de passar às questões, que o inglês não cobra questões puramente 

gramaticais, mas saber reconhecer os verbos é fundamental para a interpretação das 

questões. Por isso, nas próximas questões, vamos utilizar as técnicas previamente 

estudadas (skimming, scanning, reconhecimento de palavras cognatas) para tentar 

desmembrar as frases, reconhecer verbos, tempos verbais, etc. 
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Questão 92 (ENEM 2011) 

THE WEATHER MAN 

They say that the British love talking about the weather. For other nationalities this can 

be a banal and boring subject of conversation, something that people talk about when 

they have nothing else to say to each other. And yet the weather is a very important part 

of our lives. That at least is the opinion of Barry Gromett, a press officer for The Met 

Office. This is located in Exeter, a pretty cathedral city in the southwest of England. 

Here employees – and computers – supply weather forecasts for much of the world. 

Speak Up. Ano XXIII, nº 275. 

Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra 

A. O aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. 

B. A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. 

C. A importância de se entender sobre meteorologia para falar de inglês. 

D. As diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. 

E. O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. 
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QUESTÃO 94 (ENEM 2013) 

National Geographic News 

Christine Dell’Amore 

Published April 26, 2010 

Our bodies produce a small steady amount of natural morphine, a new study suggests. 

Traces of the chemical are often found in mouse and human urine leading scientists to 

wonder whether the drug is being made naturally or being delivered by something the 

subjects consumed. The new research shows that mice produce the “incredible 

painkiller” – and that humans and other mammals possess the same chemical road map 

for making it, said study co-author Meinhart Zenk, who studies plant-based 

pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center in St. Louis, Missouri. 

Disponível em: www.nationalgeographic.com Acesso em 27 jul. 2010 

Ao ler a matéria publicada na National Geographic, para a realização de um trabalho 

escolar, um estudante descobriu que 

A. os compostos químicos da morfina, produzidos por humanos, são 

manipulados no Missouri. 

B. os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para produção 

de morfina. 

C. a produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e 

humanos. 

D. os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. 

E. a produção de morfina é um traço incomum entre os animais. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationalgeographic.com/
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QUESTÃO 95 (ENEM 2013) 

Steve Jobs: A Life Remembered 1955-2011 

Readersdigest.ca takes a look back at Steve Jobs, and his contribution to our digital 

world. 

CEO. Tech-guru. Artists. These are few corporate figures as famous and well-regarded 

as former-Apple CEO Steve Jobs. His list of achievements is staggering, and his 

contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole, 

cannot be downplayed. 

With his passing on October 5, 2011, readersdigest.ca looks back at some of his greatest 

achievements, and pays our respect to a digital pioneer who helped pave the way for a 

generation of technology, and possibilities, few could have imagined. 

Disponível em: www.readersdigest.ca Acesso em 25 fev. 2012 

Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma 

impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe 

A. expor as maiores conquistas da sua empresa. 

B. descrever suas criações na área da tecnologia. 

C. enaltecer sua contribuição para o mundo digital. 

D. lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. 

E. discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.readersdigest.ca/
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QUESTÃO 04 (ENEM 2018) 

TEXTO I 

A Free World-class Education for Anyone Anywhere 

The Khan Academy is an organization on a mission. We’re not-for-profit with the goal 

of changing education for the better by providing a free world-class education to anyone 

anywhere. All of the site’s resources are available to anyone. The Khan Academy’s 

materials and resources are available to you completely free of charge. 

Disponível em: www.khanacademy.org Acesso em 24 fev. 2012 (adaptado) 

TEXTO II 

I didn’t have a problem with Khan Academy site until very recently. For me, the 

problem is the way Khan Academy is being promoted. The way the media sees it as 

“revolutionizing education”. The way people with power and money view education as 

simply “sit-and-get”. If your philosophy of education is “sit-and-get”, i. e., teaching is 

telling and learning is listening, then Khan Academy is more efficient than classroom 

lecturing. Khan Academy does it better. But TRUE progressive educators, TRUE 

education visionaries and revolutionaries don’t want to do these things better. We want 

to DO BETTER THINGS. 

Disponível em http://fnoschese.wordpress.com. Acesso em 2 mar. 2012. 

Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores 

encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, 

o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a 

intenção do autor de 

A. elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. 

B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. 

C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. 

D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. 

E. Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. 

http://www.khanacademy.org/
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RECAPITULANDO... 

• A maior diferença do presente simples no inglês é que normalmente não há 

flexão verbal, o verbo permanece na forma base, exceto na terceira pessoa do 

singular, onde há o acréscimo do s, es, ies. 

• O inglês segue a ordem sujeito-verbo-objeto. 

• Usamos as técnicas anteriores (skimming, scanning, reconhecimento de palavras 

cognatas) para localizar verbos e resolver as questões. 

 

 

 


