


22

Observe as sentenças e, em seguida, responda às seguintes atividades:

https://www.google.com/search?q=t
ake+on+me

https://www.google.com/search?q=fina
https:// 
www.google.com/search?q=mabel+don%27t+call+me+up

https://www.google.com/search?q=take+on+me
https://www.google.com/search?q=fina
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1. Qual verbo seria usado se a intenção fosse:

a) Não entrar em contato/não ligar? _____

b) Orientação para ouvir/escutar? ______

c) Sugerir para conduzir/levar? _______

2. Volte aos textos e fazendo uma leitura do tipo scanning forneça as

seguintes informações:

a) Em qual sentença apresenta Imperative Mood?

b) Qual TENSE predomina no texto da imagem 2?

c) Qual o equivalente, em Inglês, para “continuar”?

3
2

1

1/2/3

Present Simple

Carry on
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1)CONTEXTUALIZAÇÃO

2)DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOSMOODS

3)EXERCÍCIOS

4)TAREFA DE CASA



INDICATIVE AND SUBJUNCTIVE MOODS

Os verbos em inglês comportam-se de forma diferente para cada
modo. É como no português, quando aprendemos a conjugar de
acordo com tempo e pessoa. Entretanto, na língua inglesa existe
uma menor quantidade de tempos, além do que, esses verbos,
muitas vezes, continuam em sua forma original para as mais
diferentes pessoas. Os modos podem ser imperativo (ordem),
subjuntivo (ação ou desejo) ou indicativo (ação como um fato real
ou possível).
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RESUMEX

•Indicativo
» Expressa uma ação como um fato real e possível.

• Subjuntivo
» Expressa uma ação como um desejo, como um fato imaginado e não 
como um fato real.

• Imperativo
» Expressa uma ação em forma de ordem, conselho ou faz um pedido.
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• I saw something today that really annoyed me. [Vitrearum’s Church Art]

(EU VI ALGO HOJE QUE REALMENTE ME PERTURBOU.)

• He lives most of the year in Spain but returns regularly to visit his ailing
mother. [Sydney Morning Herald]

(ELE PASSA A MAIOR PARTE DO ANO NA ESPANHA, MAS RETORNA REGULARMENTE PARA
VISITAR SUA MÃE DOENTE.)

• Vikings will be the new vampires. [Nile Guide]

(OS VIKINGS SERÃO OS NOVOS VAMPIROS.)

• Prosecutors have not said whether they will appeal the decision. [New York
Times]

(OS PROMOTORES NÃO DISSERAM SE ELES VÃO APELAR A DECISÃO.)

EXAMPLES – INDICATIVE MOOD

7

http://medieval-church-art.blogspot.com/2009/12/i-saw-something-that-really-annoyed-me.html
http://www.smh.com.au/world/thatchers-son-may-face-court-over-coup-20091108-i3kr.html
http://www.nileguide.com/blog/2009/12/31/travel-gear-in-2010-when-used-will-be-the-new-new/
http://www.nytimes.com/2010/01/02/us/02blackwater.html?hp


• O Modo Subjuntivo é utilizado para explorar condições que são contrárias ao fato:

If I were President, I wouldn’t put up with it. [National Review]

(SE EU FOSSE O PRESIDENTE, EU NÃO AGUENTARIA ISSO.)

• É utilizado na formulação de hipóteses:

If I won in the lottery, I would buy a BMW Z-4.

(SE EU GANHASSE NA LOTERIA, EU COMPRARIA UMA BMW Z-4.)

• É utilizado para expressar desejos:

I wish I were there to have a drink with you and dish. [Ebar]

(QUERIA / QUISERA ESTAR LÁ PARA BEBER E COMER JUNTO COM VOCÊ.)

EXAMPLES – SUBJUNCTIVE MOOD
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http://www.nationalreview.com/corner/191524/omni-bust-worst-ive-seen-it/stephen-spruiell
http://www.ebar.com/arts/art_article.php?sec=sweetlips&article=100


• É utilizado para expressar ordens ou pedidos:

She demanded that he leave the hospital premises … [Salem News]

(ELA EXIGIU QUE ELE SAÍSSE DO PRÉDIO DO HOSPITAL.)

• É utilizado para expressar sugestões:

I suggest that he implement a budget cut in March. [Daily Gleaner]

(EU SUGIRO QUE ELE MELHORE O CORTE NO ORÇAMENTO EM MARÇO.)

• É utilizado para indicar necessidade:

It’s essential that they be heard … [Alternet]

(É ESSENCIAL QUE ELE FOSSE OUVIDO...)

EXAMPLES – SUBJUNCTIVE MOOD
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http://www.salem-news.com/articles/december212009/jackherer_bk.php
http://dailygleaner.canadaeast.com/opinion/article/911183
http://www.alternet.org/story/40170/


• Sit on the sofa.
(SENTE NO SOFÁ.)

• Let me go to bed
(DEIXE-ME DORMIR.)

•Keep reading.
(CONTINUE LENDO.)

•Don’t talk to her…
(NÃO FALE COM ELA...)

•Don’t let me down!
(NÃO ME DECEPCIONE!)

EXAMPLES – IMPERATIVE MOOD

Source: image from google- quotesfancy
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