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ATIVIDADE DE INGLÊS 

Importante assistir ao vídeo antes de realizar a atividade. Clique no link a seguir: 
https://youtu.be/xShStpKcRrU 

 
VERB TO BE – AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE FORMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acima você pode ver as três formas do verbo “TO BE” apresentadas anteriormente. 
Portanto, ao estudar o verbo to be, é necessário entender com clareza os diferentes papéis que 
ele pode desempenhar nas orações. 
O verb to be enquanto verbo principal de uma oração tem diferentes funções / sentidos. Observe 
os seguintes exemplos na forma afirmativa: 

• Qualidades: These cats, they are so cute. / Estes gatos, eles são tão fofos. 
• Identidade: I’m her sister. / Eu sou a irmã dela. 
• Idade: He is 45 years old. / Ele tem 45 anos. 
• Ligação: She is beautiful. / Ela é bonita. 

 
Lembre-se de que, na forma negativa, pode-se utilizar a forma contraída: aren’t, isn’t, wasn’t, 
weren’t, won’t be. 

• We aren’t at home. / Nós não estamos em casa. 
• It isn’t a dog. / Não é um cachorro. 
• You aren’t very shy. / Você não é muito tímido. 



 

E finalmente, na forma interrogativa, para fazer uma pergunta com o verbo to be, é necessário 
inverter a ordem da frase afirmativa, ou seja, o verbo vem antes do sujeito. 

• Are we at home? / Nós estamos em casa? 
• Is it a dog? / É um cachorro? 
• Are you very shy?  / Você é muito tímido? 

EXERCISES 
1. Circule a opção correta do verbo to be. 
2. Complete com AM, ARE ou IS. 
3. Escreva a forma negativa das seguintes frases: 
Exemplo: a. She is my best friend. She is not my best friend. 


