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Nossa segunda aula é especial pois nela o 
famoso (e às vezes temido) verb to be é 
desvendado de uma forma tão simples, que 
se você já sabe, com certeza vai pensar “por 
que não me ensinaram desse jeito?”.

Além disso, você vai dar adeus para coisas que Além disso, você vai dar adeus para coisas que 
te afastam do inglês e descobrir que é 
possível sim aprender de forma leve e 
descontraída, mas principalmente, com um 
método que se encaixe na sua rotina e que 
você não vai esquecer o que aprendeu.

Neste material você vai encontrar um resumo Neste material você vai encontrar um resumo 
do que foi abordado em aula. Confira!

O SEGUNDO ELEMENTO PARA FLUÊNCIA: 
O MÉTODO PARA APRENDER MAIS RÁPIDO 

E NÃO ESQUECER



O verbo to be nada mais é do que o verbo usado 
para indicar ser ou estar. Para identificar qual dos 
dois verbos (ser ou estar) é o adequado, é preciso 
avaliar o contexto da frase.

Dificilmente a frase I’m Matias será Dificilmente a frase I’m Matias será 
compreendida como: eu estou Matias, afinal de 
contas esta não é uma condição passageira, 
portanto eu sou Matias. Diferente da frase: I’m 
hungry. Neste caso é uma condição que pode 
mudar, por tanto: eu estou com fome.

Veja a forma afirmativa do verb to be e também Veja a forma afirmativa do verb to be e também 
sua forma contraída.

I am
You are
He is
She is
It is

We are
They areThey are
You are

I’m
You’re
He’s
She’s
It’s
We’re
They’reThey’re
You’re

Exemplos:

I’m a student.
You’re a doctor.
He’s a good friend.
She’s my mother.
It’s my dog.

They’re my children.They’re my children.
We’re from Brazil.
You’re Yankee fans.



Para formar frases negativas utilizando o verb to 
be utilizamos o not. Observe no quadro abaixo na 
segunda coluna que é possível contrair is e are 
com o pronome ou com o not.

Importante! O am só contrai com o pronome!

I am not
You are not
He is not
She is not
It is not

We are not
They are notThey are not
You are not

I’m not
You’re not/ You aren’t
He’s not/ He isn’t
She’s not/ She isn’t
It’s not/ It isn’t
We’re not/ We aren’t
They’re not/ They aren’tThey’re not/ They aren’t
You’re not/ You aren’t

Exemplos:

I'm not from the USA.
You aren’t American.
He isn't my brother.
She isn't my sister.
It isn’t 6 o’clock.

They aren't from San Francisco.They aren't from San Francisco.
We aren’t at work.

You aren't from Dublin.



Já para montar frases interrogativas utilizando o 
verb to be é preciso inverter a ordem, ou seja, o 
is/are será usado antes do pronome, veja os 
exemplos a seguir.

Are you Brazilian? Yes, I am / No, I’m not.
Is he a doctor? Yes, he is / No, he isn’t.
Is she a patient? Yes, she is / No, she isn’t.
Is it 8 o’clock? Is it 8 o’clock? Yes, it is / No, it isn’t.
Are they Americans? Yes, they are / No, they 
aren’t.
Are we at the restaurant? Yes, you are / No, you 
aren’t.

Sempre que falarmos sobre profissões no 
singular, usamos o artigo indefinido a ou an:

She is a doctor.
He is a salesperson.
She is an engineer.
You’re an architect.



Assim como é utilizado para formar frases 
negativas, o verbo auxiliar do serve também para 
formar frases interrogativas. Nelas ele também 
não tem nenhum significado, sua única função é 
auxiliar na construção da frase, sendo que no 
caso de frases interrogativas ele sempre irá antes 
do sujeito (subject), veja alguns exemplos.

Do you like to relax?Do you like to relax?
Do you need coffee?
Do you go to work?

Observação: Nestes exemplos o sujeito (subject) 
é you.

Para elaborar perguntas é importante conhecer 
as question words, pois elas são um importante 
recurso para construir perguntas abertas, ou 
seja, que necessitam de uma resposta mais 
elaborada e não apenas sim e não. Nesse caso, 
elas vêm no começo da pergunta, antes do verbo 
auxiliar do.



Conheça as principais question words.

How many (quantos/quantas)
How much (quanto)
What (o que/qual)
Where (onde)
When (quando)
HowHow (como)
Who (quem)

Veja alguns exemplos de frases:

HOW MANY children DO you have?
I have 3 children.

WHERE DO you live?
I live in New York.

WHAT DO you like to eat?WHAT DO you like to eat?
I like to eat sweets.

Quando respondemos perguntas iniciadas com 
do, respondemos da seguinte forma:

Do you like to relax?
Yes, I do. / No, I don’t.

Do you want to wake up?
Yes, I do. / No, I don’t.Yes, I do. / No, I don’t.





Em inglês, temos três articles: A e AN (artigos 
indefinidos) e THE (artigo definido):

A (um/uma) - singular - utilizado antes de 
palavras com som de consoante.

An (um/uma) - singular - utilizado antes de 
palavras com som de vogal.

I have a car.
(um carro, qualquer carro)(um carro, qualquer carro)

I have an apple.

The (o/a /os/as) - utilizado no singular e plural.

The car.
(o carro, um carro específico)

The cars.
(os carros)



Quando estabelecemos a intenção de movimento 
em nossas frases, utilizamos o go to:

I go to school.
I go to work.
I go to church.

Exceções:
I go home.
I go uptown.I go uptown.
I go downtown.

Para todos os outros casos utilizaremos go to the:

I go to the shopping mall.
I go to the restaurant.
I go to the party.

Observação cultural:

UPTOWN – Em Nova Iorque, refere-se a área UPTOWN – Em Nova Iorque, refere-se a área 
residencial da cidade como UPTOWN.

DOWNTOWN – Quando quiser referir-se ao distrito 
financeiro, fala-se DOWNTOWN.

I go downtown.
I go uptown.









1. Complete the sentences using verb to be 
affirmative, negative or interrogative form:

a) She isn’t Brazilian, she’s American.
b) How old is your brother?
c) The bus is on the corner of the street.
d) Are you okay?
e) Exercising is good for you.
f) It f) It isn’t cold today, it’s hot.
g) I am not at the Park, I’m at the mall.
h) My brother isn’t a doctor, he’s a teacher.
i) Are your friends with you?
j) My mother and father are at home.
k) It isn’t 4 o’clock, it’s 3 o’clock.
l) Is it Monday today?

2- Fill in the gaps with is, are, do or does:2- Fill in the gaps with is, are, do or does:

a) is
b) do
c) are
d) are
e) does
f) is
g) isg) is
h) do
i) does



3- Write questions for these answers.

a) Where do you relax? 
b) How many students do you have?
c) What do you want to drink? 
d) How do you go to work? 
e) Where do you go?

4- Complete the following sentences with the / a / 4- Complete the following sentences with the / a / 
an:

a) The 
b) a 
c) a 
d) The 
e) a




