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   ACTIVITY – Verbo “To Be” na forma 
Interrogativa e Negativa 

Categoria: Gramática 

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

 

  Utilização 
Se você ainda não realizou a atividade do “Verbo To Be – Afirmativo” sugerimos que você 
a estude antes de realizar esta atividade, para você ter a base do verbo “to be” e focar em 
como utilizá-lo em perguntas e negações com o que aprender nesta atividade. 

Só lembrando: o verbo “To Be” é o mais importante no Inglês, então assista estes 2 vídeos 
quantas vezes precisar para aprender bem este assunto. 

 

  Verbo “To Be” na forma Interrogativa 
É muito simples fazer perguntas com o verbo “To Be”. Basta seguir uma regra básica: 

Coloque o verbo “to be” na frente do sujeito, invertendo sua ordem em relação a uma 
frase afirmativa. Veja o exemplo: 

- He is a student. (Ele é um estudante.) 

- Is he a student? (Ele é um estudante?) 

Viu, é simples, certo? Vamos estudar a tabela abaixo com a estrutura para cada pronome 
pessoal. 

 

Am I? Eu sou / Eu estou? 

Are you? Você é / Você está? 

Is he? Ele é / Ele está? 

Is she? Ela é / Ela está? 

Is it? Ele-Ela é / Ele-Ela está (neutro)? 
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Are we? Nós somos / Nós estamos? 

Are you? Vocês são / Vocês estão? 

Are they? Eles-Elas são / Eles-Elas estão? 

Vejamos alguns outros exemplos de utilização do verbo “To Be” em perguntas: 

- Are you waiting for a table? 

(Você está esperando por uma mesa?) 

 

- Is her hotel on Paulista Avenue? 

(O hotel dela é na Avenida Paulista?) 

 

- Is he trying to help us? 

(Ele está tentando nos ajudar?) 

 

A regra é fácil, certo? E o legal é que se você gravar a regra, você sempre saberá que 
alguém está lhe fazendo uma pergunta, mesmo que a entonação que a outra pessoa use 
não seja tão clara. Ao contrário do Português, em que pode parecer mais simples, pois 
basta colocar o ponto de interrogação na frase, mas se você estiver lendo algo, só vai 
perceber que é uma pergunta quando ver o ponto de interrogação. 

Faça a comparação: 

Afirmativo Interrogativo 

Você é um garçom. Você é um garçom? 

You are a waiter. Are you a waiter? 

 

 

  Verbo “To Be” na forma Negativa 
Fazer frases negativas com o verbo “To Be” é tão fácil quanto fazer perguntas. 
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Porém, ao invés de inverter a ordem do verbo e do sujeito como vimos acima na seção de 
perguntas, para fazer uma negação, basta colocar a palavra “not” depois do verbo. Yep, é 
tão simples quanto isso. Vamos estudar alguns exemplos: 

- I am Canadian. I am not American. 

(Eu sou canadense. Não sou Americano.) 

 

- You are not a good soccer player. 

(Você não é um bom jogador de futebol.) 

 

- We are not happy with the service. 

(Não estamos contentes com o serviço.) 

E para facilitar mais ainda, podemos contrair a negação com o verbo “To Be” ou com o 
sujeito, para “matar” uma sílaba, simplificar sua fala e permitir sua comunicação de forma 
mais rápida. Inicialmente, vamos estudar as contrações na tabela abaixo e depois estudar 
mais alguns exemplos: 

 

I am not I am not I’m not 

You are not You aren’t You’re not 

He is not He isn’t He’s not 

She is not She isn’t She’s not 

It is not It isn’t It’s not 

We are not We aren’t We’re not 

You are not You aren’t You’re not 

They are not They aren’t They’re not 

 

- The wine isn’t good, but the juice is great. 

(O vinho não é bom, mas o suco é ótimo.) 
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- I’m not a waiter, but I’ll find one for you. 

(Não sou um garçom, mas encontrarei um para você.) 

 

- We aren’t playing well. 

(Não estamos jogando bem.) 

 

- They’re not here aymore. 

(Eles não estão mais aqui.) 

 

- It’s not raining today. 

(Não está chovendo hoje.) 

 

 

  Exercise 1 
Complete as frases com o verbo “To Be” e o sujeito em parêntesis na sua forma correta, 
interrogativa ou negativa. 

1. ______________ going to the game tonight? (They) 

2. The sheets ________________ clean.  

3. __________________ a very polite waitress. (She) 

4. ______________ available to take me to the mall? (You) 

5. _______________ visiting the museum or the park today? (We) 

6. ______________ tired, let’s go to a nightclub. (I) 

 

  Answers 
Respostas do exercício 

1. Are they going to the game tonight? 

(Eles irão ao jogo esta noite?) 

2. The sheets aren’t clean. 
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(Os lençóis não estão limpos.) 

3. She isn’t a very polite witness. 

(Ela não é uma garçonete muito educada.) 

4. Are you available to take me to the mall? 

(Você está disponível para me levar ao shopping center?) 

5. Are we visiting the museum or the park today? 

(Nós visitaremos o museu ou o parque hoje?) 

6. I’m not tired, let’s go to a nightclub. 

(Eu não estou cansado, vamos a uma boate.) 

 


