
Atividade extraclasse (avaliativa) (2 ELM – 2019) 
 
Faça as tarefas de 1 a 6, como no seguinte exemplo (siga o modelo do exemplo em todas as questões) 
 
Exemplo: Como se forma o presente do verbo to be, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa? 
 
Respostas: 
 
Na afirmativa: I am, you are, he/she/it is, we are, they are (dê 5 exemplos de frases) 
 
I am a student at IFET. (Torres, pág. xxx), etc. 
(Indicar o autor do livro e a pág. de onde foi tirado o exemplo) 
 
Na negativa: acrescenta-se “not” após o verbo: I am not, you are not, etc. (pode-se usar a forma contraída: I’m not, 
you’re not ou you aren’t, etc. (5 exemplos) 
 
I’m not Sandra. My name’s Belinda. (Marques, pág. xxx) 
 
Na interrogativa: as formas do verbo to be passam para a frente da pessoa (ou sujeito): Are you, is he/she/it...? etc. 
 
Where are you going? (Richards, pág. xxx), etc. 
 
1 – Como se forma o present simple, nas formas (responda à pergunta e dê 5 exemplos de cada): 
- afirmativa, negativa e interrogativa? (total: 15 exemplos) 
 
2 – Como se forma o past simple com os verbos REGULARES, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa? 
Responda à pergunta e dê 5 exemplos de cada (total: 15 exemplos).  
 
3 – Como no exercício acima, em relação aos verbos IRREGULARES. (total: 15 exemplos) 
 
4 – Como se forma o presente perfect, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, com os verbos REGULARES? 
Dê 5 exemplos de cada (total: 15 exemplos). 
 
5 – Como na questão anterior, em relação aos verbos irregulares. (total: 15 exemplos). 
 
6 – Dê três exemplos de cada uma das condicionais abaixo: (total: 12 exemplos) 
Tipo 1 (if + presente simple ... / ... will…) 
Tipo 2 (if + simple past ... / …would...) 
Tipo 3 (if + past perfect ... / ... would have + particípio) 
Tipo mista  
 
OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 
- Indique, de acordo com as regras da ABNT, os autores usados. Exemplo: 
 
MARQUES, Amadeu. English 1. São Paulo: Ática, 1998. 
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
Autores para o trabalho (RELEMBRANDO: o trabalho é MANUSCRITO) 
 
Brasileiros: Amadeu Marques, Nelson Torres (verificar se encontram na biblioteca ou em outras bibliotecas públicas) 
 
Estrangeiros: 
 
Mark Harrison e Norman Coe (gramática azul que está no xerox) 
Raymond Murphy (Essential grammar in use e English in Use) Tem na biblioteca e também deixarei no xerox. 
 



- O trabalho é manuscrito (obrigatoriamente).  
 
- Data de entrega: até às 23:59 do dia 10/12, via e-mail (digitalize o arquivo e salve em PDF). NÃO envie fotografia por 
celular (enviar para: profricardomadureira.com.br). RELEMBRANDO: o trabalho é MANUSCRITO. 
 
- Comunique o envio pelo whatapp: (32) 8836 7595). NÃO envie o trabalho pelos whatsapp. 
 
- Numere cuidadosamente as seções; numere cada exemplo de cada exercício de 1 a 6. Por exemplo, exercício 1: 
 
Na afirmativa: 

1. Bla bla bla 
2. Bla bla bla 
3. etc. 

 
- Cuide da aparência do trabalho (use cores diferentes, substítulos, etc.).  
 
- Coloque na capa todos os dados (nome completo, turma, bimestre, data, professor, etc.) 
 
Bom trabalho! 
 
 
 
 
 
  


