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   ACTIVITY – Verbo “To Be” na forma 
Afirmativa 

Categoria: Gramática 

Endereço YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=9fywW1zJhNo 

 

  Utilização 
Se você já teve algum contato anterior com aulas de Inglês, você já ouviu falar do verbo 
“To Be”. É o verbo mais importante e mais utilizado em Inglês e significa “Ser / Estar”, 
então você vai utilizá-lo para demonstrar sua identidade ou sua localização. 

Quando você pensa no verbo “ser” e no verbo “estar” em Português, temos uma 
conjugação para cada pronome e cada verbo. Porém, fique tranquilo: em Inglês o cenário 
é bem mais simples e vamos mostrar todos os detalhes da utilização do verbo “To Be” em 
sua forma afirmativa. 

 

  Verbo “To Be” 
Quando tratamos do verbo “To Be”, ele exerce duas funções básicas quando você se 
comunica em Inglês: 

a. Ser – forma definitiva, que indica sua identidade, o que você é 

b. Estar – forma transitória, que indica sua localização no momento 

 

Não se preocupe com a “simplicidade” do Inglês em que um verbo somente (To Be) tem 
duas funções, você vai perceber o significado pelo contexto. Veja bem os exemplos e 
utilizações abaixo. 

 

Primeiro, vamos ver as conjugações de acordo com cada pronome e os significados. Caso 
você esteja em dúvida em relação aos pronomes pessoais, assista o vídeo de “Pronomes 
Pessoais” em nosso canal do YouTube. 

 

I am Eu sou / Eu estou 

You are Você é / Você está 
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He is Ele é / Ele está 

She is Ela é / Ela está 

It is Ele-Ela é / Ele-Ela está (neutro) 

We are Nós somos / Nós estamos 

You are Vocês são / Vocês estão 

They are Eles-Elas são / Eles-Elas estão 

 

Junto com a explicação de cada conjugação do verbo “To Be” incluiremos a forma 
“contraída” da utilização (entre parêntesis no subtítulo). E pratique bem esta forma 
contraída, pois é a forma mais utilizada pelos falantes da língua inglesa, porque você 
perceberá que falando desta forma você economiza uma sílaba. 

Isto será algo que você verá bastante em nossas atividades, como falar da forma mais 
simples, para reduzir o esforço e simplificar sua comunicação. 

 

a. I am (I’m) 

 “I am” ou “I’m” significa “Eu sou” ou “Eu estou”, ou seja, você vai utilizar esta estrutura do 
verbo “To Be” quando estiver falando de você pessoalmente. 

Ou, você escutará de seu cliente quando ele quiser ou precisar de algo para uso próprio. 

Exemplos: 

 

- I’m Brazilian. 

(Eu sou brasileiro.) 

 

- I’m in my hotel room. 

(Eu estou em meu quarto de hotel.) 

 

Perceba que “I” (eu) como sujeito das frases, sempre está na frente do verbo “To Be”. A 
mesma regra se aplicará aos outros pronomes quando utilizarmos o verbo “To Be” em 
frases afirmativas. 
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b. You are (You’re) 

“You are” ou “You’re” significa “Você é” ou “Você está”, ou seja, você vai utilizar esta 
estrutura do verbo “To Be” quando você for solicitar ou oferecer algo a seu cliente e seu 
cliente utilizará quando for solicitar ou oferecer algo a você. Vejamos alguns exemplos: 

- You’re from England. 

(Você é da Inglaterra.) 

 

- You’re in Rio de Janeiro. 

(Você está no Rio de Janeiro.) 

 

 

c. He is (He’s) 

“He is” ou “He’s” significa “Ele é” ou “Ele está”, então você utilizará quando estiver falando 
de outro homem ou menino e quem ele é ou onde ele está. Vamos ver alguns exemplos 
práticos: 

- He’s in the back seat. 

(Ele está no banco de trás.) 

 

- He’s a wine lover. 

(Ele é um amante de vinhos.) 

 

d. She is (She’s) 

 “She is” ou “She’s” significa “Ela é” ou “Ela está”, então é utilização é semelhante ao do 
“He’s”, porém quando estamos falando sobre outra mulher ou menina. 

Alguns exemplos: 

- She’s a soccer fan. 

(Ela é torcedora de futebol.) 

 

- She’s waiting in the lobby. 

(Ela está esperando na recepção.) 
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e. It is (It’s) 

Como vimos na atividade de Pronomes Pessoais, o “It” é utilizado para nos referenciarmos 
a objetos, instituições, coisas e locais. Então, quando se trata de atender ao cliente, você 
vai utilizar muito o “It’s” quando estiver falando sobre o seu produto, seu serviço ou sua 
empresa. 

Vamos ver alguns exemplos: 

- This t-shirt is very cheap. It’s on sale. 

(Esta camiseta é muito barata. Está em promoção.) 

 

- How is your steak? / - It’s great! 

(Como está seu churrasco? / Está ótimo!) 

 

- This room is not available. It’s occupied. 

(Este quarto não está disponível. Está ocupado.) 

 

Veja nestes exemplos um pequeno detalhe que mostra uma diferença importante entre o 
Inglês e o Português:  

Quando queremos dizer expressões como “Está ótimo” ou “Está ocupado”, em Português 
não usamos sujeitos nestas frases, pois como em Português temos uma conjugação 
específica do verbo para cada pronome pessoal, fica subtendido para seu interlocutor o 
que você está querendo comunicar. No Inglês, como é mais simples e com menos 
conjugações, você precisa usar o sujeito em todas as frases, neste caso o “It” para que a 
frase esteja correta. 

Então nunca use a frase “Is occupied”. A forma correta sempre será “It’s occupied”. 

 

f. We are (We’re) 

“We are” significa “Nós somos” ou “Nós estamos” e pode ser usado tanto em situações 
em que, por exemplo, o cliente está se referenciando ao grupo do qual ele também faz 
parte, ou também, em situações em que você está falando de sua equipe de trabalho ou 
da sua empresa, passando a percepção ao seu cliente que você faz parte de uma equipe e 
se sente responsável pelo atendimento que o cliente está recebendo de sua empresa. 

Vejamos alguns exemplos: 

- We’re serving feijoada today. 
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(Nós estamos servindo feijoada hoje.) 

 

- We’re the best hotel in town. 

(Nós somos o melhor hotel na cidade.) 

 

g. You are (You’re) 

Como vimos na atividade de “Pronomes Pessoais”, em Inglês, “Você” e “Vocês” usam o 
mesmo pronome “You”, ou seja, você precisará entender o conceito para diferenciar se 
seu cliente está falando somente dele ou de seu grupo. Porém, ao identificar o contexto, 
sua vida fica mais fácil, pois a conjugação do verbo “To Be” é igual para os dois casos: 

- You’re very funny. 

(Você é muito engraçado) / (Vocês são muito engraçados.) 

 

Outro exemplo: 

- You’re going to the stadium. 

(Você está indo ao estádio.) / (Vocês estão indo ao estádio) 

 

h. They are (They’re) 

Para finalizar, temos o “They are”, que significa “Eles/Elas são” ou “Eles/Elas estão”. Então 
você utilizará esta forma do verbo “To Be” quando estiver falando de um grupo de 
pessoas do qual a pessoa com a qual você está falando não faz parte. 

Exemplos: 

- They’re soccer players. 

(Eles são jogadores de futebol.) 

 

- They’re very happy. 

(Eles estão muito felizes.) 

 

  Exercise 1 
Complete as frases com o verbo “To Be” na sua forma correta. 

1. We ________ visiting Brazil for the first time. 
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2. He _____ American and she _____ Canadian. 

3. I _______ your waiter tonight. 

4. I am eating a pizza. It ______ delicious. 

5. You ______ the best taxi driver. 

 

  Answers 
Respostas do exercício 

1. We are visiting Brazil for the first time. 

(Nós estamos visitando o Brasil pela primeira vez.) 

2. He is American and she is Canadian. 

(Ele é americano e ela é canadense.) 

3. I am your waiter tonight. 

(Eu sou seu garçom esta noite.) 

4. I am eating a pizza. It is delicious. 

(Estou comendo uma pizza. Ela está deliciosa.) 

5. You are the best taxi driver. 

(Você é o melhor motorista de taxi.) 

 

 


