
 

 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO- 3ª SÉRIE – 2018- LÍNGUA INGLESA 

 

 Dear students, estamos na reta final de mais um ano letivo. Gostaríamos de lembra-los 

que a recuperação é parte de nosso processo de ensino-aprendizagem, que algumas vezes se 

faz necessária. Neste processo caminharemos juntos, e através deste, trouxemos algumas 

sugestões de estudo para você. 

 Indicamos a leitura das sínteses sobre tempos verbais registrados através dos slides 

encaminhados pelo e-mail da turma, além de sites sugeridos durante as aulas como 

www.agendaweb.org, entre outros  e o estudo do Prezi indicado no link abaixo. 

Sugerimos dar mais atenção ao present perfec X simple past, além daqueles utilizados 

nas conditional clauses. 

http://prezi.com/n-

owfimpbdlt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 Para o conteúdo de conditional clauses, aconselhamos a revisão das sínteses 

registradas no caderno, dos slides enviados para o e-mail da turma e dos exercícios 

compartilhados em sala. Identificar as condicionais no vídeo indicado abaixo (material 

utilizado na aula) pode ajudá-lo em seus estudos. 

https://youtu.be/8Qqlvg2LfOQ 

 Passive voice é um assunto que não costuma apresentar grandes dificuldades. 

Todavia, há alguns detalhes que podem te conduzir ao erro. Nesse caso, indicamos 

rever os registros e deveres de sala, dando foco no modo como os diferentes tempos 

verbais se apresentam na voz passiva, na função do by phrase e na identificação do 

topic e do comment. O site abaixo poderá servir como material extra. 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive 

 Phrasal verbs são verbos que, ao serem combinados com uma preposição ou uma 

partícula adverbial, têm seu sentido/tradução modificado. O significado do verbo pode 

ser alterado quando ele se torna um verbo preposicionado em inglês. Verbos 

preposicionados ou expressões verbais mudam o significado do verbo, podendo criar 

outro significado ou estender o próprio significado do verbo, por exemplo: Se você 

“come” (vem) significa que você está vindo de um lugar para outro, mas se você 'come 

off ', você “desaparece”, significa desaparecer.  

Mais exemplos da explicação e de exercicios podem ser encontrados no sites 

  

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-phrasal-

verbs.php 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/phrasal.htm 

 

 O gerúndio é uma forma verbal caracterizada pela terminação “ing”. Essa forma verbal 

deve ser usada sempre: 

 

1- após preposições: 
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2- após os verbos: come, go, admit, avoid, appreciate, consider, continue, delay, 

detest, deny, enjoy, escape, finish, imagine, keep, miss, practice, resist, suggest, 

stop, try, understand. 

 

3- após as expressões: 

 

a) Can’t stand (não pode suportar / tolerar): I can’t stand boring people. (Eu não 

tolero pessoas chatas). 

 

b) It’s worth (Vale a pena): It’s worth working on the weekends, I generally 

receive a lot of money. (Vale a pena trabalhar nos finais de semana, eu 

geralmente recebo muito dinheiro). 

 

  O infinitivo é a forma original do verbo, que pode aparecer com ou sem a partícula 

“to”. Deve-se utilizar o infinitivo sem o “to” após: 

 

a) Os modais (can, could, must, should, may, might). 

You can work today. (Você pode trabalhar hoje). 

 

b) os verbos auxiliares “do” e “will”. 

He will call you tomorrow morning. (Ele te ligará amanhã de manhã). 

 

c) as conjunções but e except. 

Para mais informações e prática de exercícios, visite o site  

https://www.engvid.com/english-resource/verbs-followed-by-gerunds-and-

infinitives/  . Verifique também os slides mandados para o e-mail da turma. 

 

 Os verbos modais são verbos distintos dos outros, pois possuem características 

próprias, como: 

Não precisam de auxiliares; 

Sempre após os modais, o verbo deve vir no infinitivo, só que sem o “to”; 

Não sofrem alteração nas terceiras pessoas do singular no presente. Logo, eles 

nunca recebem “s”, “es” ou “ies”. 

São verbos modais: can (pode), could (poderia), may (pode, poderia), might 

(pode, poderia), should (deveria), must (deve), ought to (precisa) e used to 

(costumava). Para mais informações verifique o e-mail enviado para a turma 

com os slides e procure fazer exercícios de sites como  

https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html 

 

 Quanto à resolução da questão de reading comprehension, indicamos a leitura de 

textos voltados a technology and science e provas anteriores. Também orientamos à 

utilização das técnicas de resolução de questões do ENEM, conforme discutido em 

sala.  

 Refaça as provas antigas e as questões das provas discursivas, isso pode ajudá-lo a 

entender quais eram suas dúvidas e procurar saná-las. 

 Get ready and have a nice test!!!  
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