
FUTURE GOING TO 

 

1 – O future “going to”  tem as seguintes formas: 

 

Na afirmativa: 

Full Form Significado 

I am going to do eu vou fazer (1) 

you are going to do tu vais fazer (1) 

he 

she 

it 

is going to do ele(a) vai fazer (1) 

we are going to do nós vamos fazer (1) 

you are going to do vós ides fazer (1) 

they are going to do eles(as) vão fazer (1) 

 

As formas contraídas na afirmativa são: 

I'm / you're / he's / she's / it's / we're / they're going 

to do 

 

 (1) A tradução (para a língua portuguesa) da conjugação 

do future "going to" é apenas um exemplo entre várias 

outras possibilidades, estando este tempo verbal 

dependente do contexto de uma frase. 

 

Na negativa: 

Full Form Short Form 

I am not going to do   

you are not going to do you aren't going to do 

he 

she 

it 

is not going 

to do 

he 

she 

it 

isn't going 

to do 

we are not going to do we aren't going to do 

you are not going to do you aren't going to do 

they are not going to do they aren't going to do 

 

As outras formas contraídas na negativa são: 

I'm / you're / he's / she's / it's / we're / they're not 

going to do 

 

Na interrogativa: 

Full Form 

am I going to do? 

are you going to do? 

is 

he 

she 

it 

going to do? 

are we going to do? 

are you going to do? 

are they going to do? 

 

Na interrogativa negativa: 

Full Form Short Form 

am I not going to do? aren't I going to do? 

are you not going to do? aren't you going to do? 

is 

he 

she 

it 

not going 

to do? 
isn't 

he 

she 

it 

going 

to do? 

are we not going to do? aren't we going to do? 

are you not going to do? aren't you going to do? 

are they not going to do? aren't they going to do? 

 

Nas respostas breves: 

Full Form 

Yes, 

I am. 

you are. 

he/she/it is. 

we are. 

you are. 

they are. 
 

Full Form / Short Form 

No, 

I am not / 'm not. 

you are not / 're not / aren't. 

he/she/it  is not / 's not / isn't. 

we are not / 're not / aren't. 

you are not / 're not / aren't. 

they are not / 're not / aren't. 
 

 

2 – O future "going to" forma-se da seguinte 

maneira: 
 

BE + GOING TO + (base do verbo) 
 

onde BE = verbo auxiliar be no present tense (ex. am, 

is, are) 

 

 Na negativa, adiciona-se not a seguir ao verbo 

auxiliar be. 

Na interrogativa, invertem-se o verbo auxiliar be e o 

sujeito. 
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3 –  Emprega-se o future "going to" para: 

(a) prever algo num futuro imediato ou próximo. A 

previsão baseia-se no que sabemos, vemos, ou 

sentimos no momento em que falamos: 

Example Significado 

They're going to talk to her. Eles(as) vão falar com ela. 

Look at the clouds! 

I think it's going to rain. 

Veja as nuvens! 

Acho que vai chover. 

 

(b) exprimir uma intenção, um plano, ou uma decisão: 

Example Significado 

I'm going to buy a car next 

week. 

Vou comprar um carro na 

próxima semana. 

I'm going to show you how 

to use this machine. 

Vou mostrar-lhe como se 

utiliza esta máquina. 

 

4 – Embora a combinação entre "going to + 

go" (ou "going to + come") seja possível, a mesma é 

normalmente evitada por falta de boa sonância. 

Como alternativa, emprega-se o tempo 

verbal present continuous: 

Example Significado 

I'm going to the cinema 

tonight. 

 (em vez de) 

I'm going to go to the 

cinema tonight. 

Vou ao cinema esta noite. 

Are you coming to the party 

tonight? 

 (em vez de) 

Are you going to come to 

the party tonight? 

Vens à festa esta noite? 

 

 

FUTURE SIMPLE 

 

1 – O future simple tem as seguintes formas: 

 

Na afirmativa: 

Full Form Short Form Significado 

I 
shall do 

will do 
I 

— 

'll do 
eu farei (1) 

you will do you 'll do tu farás (1) 

he 

she 

it 

will do 

he 

she 

it 

'll do 

ele 

ela 

ele(a) 

fará (1) 

we 
shall do 

will do 
we 

— 

'll do 
nós faremos (1) 

you will do you 'll do vós fareis (1) 

they will do they 'll do eles(as) farão (1) 

 

(1) A tradução (para a língua portuguesa) da conjugação 

do future simple é apenas um exemplo entre várias 

outras possibilidades, estando este tempo verbal 

dependente do contexto de uma frase. 

 

Na negativa: 

Full Form Short Form 

I 
shall not do 

will not do 
I 

shan't do / — 

won't do / 'll not do 

you will not do you won't do / 'll not do 

he 

she 

it 

will not do 

he 

she 

it 

won't do / 'll not do 

we 
shall not do 

will not do 
we 

shan't do / — 

won't do / 'll not do 

you will not do you won't do / 'll not do 

they will not do they won't do / 'll not do 

 

Na interrogativa: 

Full Form 

shall / will  I  do? 

will  you  do? 

will  he / she / it  do? 

shall / will  we  do? 

will  you  do? 

will  they  do? 

 

Na interrogativa negativa: 

Full Form Short Form 

shall / will  I  not do? shan't / won't  I  do? 

will  you  not do? won't  you  do? 

will  he / she / it  not do? won't  he / she / it  do? 

shall / will  we  not do? shan't / won't  we  do? 

will  you  not do? won't  you  do? 

will  they  not do? won't  they  do? 

 

Nas respostas breves: 

Full Form  /  Short Form 

Yes, 
I / we shall / will. 

you / he / she / it / they will. 

No, 
I / we 

shall not / shan't. 

will not / won't. 

you / he / she / it / they will not / won't. 
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2 – O future simple forma-se da seguinte maneira: 
 

SHALL / WILL + (base do verbo) 
 

onde SHALL / WILL = verbo auxiliar modal 

  

 Emprega-se o shall: 

 na 1ª pessoa do singular e plural 

 principalmente em inglês britânico 

 em linguagem formal 

 na escrita, não se emprega a forma contraída 'll 

  

Emprega-se o will: 

 em todas as pessoas (incluindo a 1ª) do 

singular e plural 

 em forma contraída 'll em linguagem informal 

  

Em inglês britânico, não existe nenhuma diferença em 

significado entre o shall e o willquando estes são 

empregues para informar ou prever algo no futuro. No 

entanto, o shall é menos utilizado hoje em dia. 

  

Na negativa, adiciona-se not a seguir ao verbo auxiliar 

modal shall / will. 

  

Na interrogativa, invertem-se o verbo auxiliar 

modal shall / will e o sujeito. 

 

3 – Emprega-se o future simple para: 

(a) fazer uma previsão no futuro: 

Example Significado 

I'll be in the office tomorrow. 
Estarei no escritório 

amanhã. 

 

(b) exprimir um facto no futuro: 

Example Significado 

She'll be eighteen next 

week. 

Ela fará dezoito anos na 

próxima semana. 

 

(c) exprimir uma decisão espontânea: 

Example Significado 

It's okay. I'll open the 

window. 

Deixe-se estar. Eu abro a 

janela. 

 

(d) se oferecer para fazer algo. Emprega-se somente 

o shall na 1ª pessoa do singular na interrogativa: 

Example Significado 

Shall I make a cup of tea for 

you? 

Queres que eu lhe faça um 

chá? 

 

(e) fazer uma sugestão. Emprega-se somente o shall na 

1ª pessoa do plural na interrogativa: 

Example Significado 

Shall we go? Vamos? 

 

(g) exprimir uma opinião. Normalmente, emprega-se um 

dos seguintes verbos (ex. think, suppose, doubt if, 

assume) ou advérbios (ex. perhaps, probably, possibly): 

Example Significado 

I think he'll come. Penso que ele virá. 

He'll probably come. Ele provavelmente virá. 

 

(h) exprimir uma forte probabilidade no presente: 

Example Significado 

Someone's ringing the bell. 

Oh, that'll be John. 

Alguém está a tocar a 

campainha. Ah, é o João. 

 

(i) fazer uma ameaça: 

Example Significado 

I'll tell your father if you do 

that again. 

Vou dizer ao teu pai se 

fizeres isso novamente. 

You'll regret this! Arrepender-te-ás disto! 

 

(j) fazer uma promessa: 

Example Significado 

Don't worry! I'll talk to her! Não te preocupes! Vou 

falar com ela! 

 

(k) fazer uma recusa: 

Example Significado 

I won't leave the room until 

you tell me who she is. 

Não sairei da sala até me 

disseres quem ela é. 

 

NOTA: 

O future simple nas alíneas (a-b) é por vezes conhecido 

por pure future, porque exprime algo que irá acontecer 

no futuro. No entanto, nas alíneas (c-k), o mesmo não 

pode ser considerado como tal, porque existe uma 

intenção pessoal. 

  

4 – Em inglês formal, arcaico, ou literário, o shall é 

por vezes empregue na 2ª e 3ª pessoa do singular e 

plural para: 

(a) fazer uma promessa: 

Example Significado 

You shall have a computer 

for your birthday. 

Terás um computador no 

teu aniversário. 

 

(b) fazer uma ameaça: 

Example Significado 

You shall die. Morrerás. 

 

(c) exprimir uma proibição: 

Example Significado 

You shall not go to the 

theatre. 

Não irás ao teatro. 



(d) fazer uma concessão: 

Example Significado 

They shall have what they 

want. 

Eles(as) terão o que 

quiserem. 

 

 

PAST SIMPLE 

 

1 – O tempo verbal past simple (ou simple past) tem 

as seguintes formas: 

 

Na afirmativa (verbos regulares, por ex. to ask): 

Full Form Significado 

I asked eu perguntei (1) 

you asked tu perguntaste (1) 

he / she / it asked ele(a) perguntou (1) 

we asked nós perguntámos (1) 

you asked vós perguntastes (1) 

they asked eles(as) perguntaram (1) 

 

Na afirmativa (verbos irregulares, por ex. to buy): 

Full Form Significado 

I bought eu comprei (1) 

you bought tu compraste (1) 

he / she / it bought ele(a) comprou (1) 

we bought nós comprámos (1) 

you bought vós comprastes (1) 

they bought eles(as) compraram (1) 

(1) A tradução (para a língua portuguesa) da conjugação 

do tempo verbal past simple é apenas um dos exemplos 

possíveis entre vários, estando este tempo verbal 

dependente do contexto de uma frase. 

   

Na negativa: 

Full Form Short Form 

I did not ask / buy I didn't ask / buy 

you did not ask / buy you didn't ask / buy 

he 

she 

it 

did not ask / buy 

he 

she 

it 

didn't ask / buy 

we did not ask / buy we didn't ask / buy 

you did not ask / buy you didn't ask / buy 

they did not ask / buy they didn't ask / buy 

 

Na interrogativa: 

Full Form 

Did I ask / buy? 

Did you ask / buy? 

Did 

he 

she 

it 

ask / buy? 

Did we ask / buy? 

Did you ask / buy? 

Did they ask / buy? 

 

Na interrogativa negativa: 

Full Form Short Form 

Did I not ask / buy? Didn't I ask / buy? 

Did you not ask / buy? Didn't you ask / buy? 

Did 

he 

she 

it 

not ask / buy? Didn't 

he 

she 

it 

ask / buy? 

Did we not ask / buy? Didn't we ask / buy? 

Did you not ask / buy? Didn't you ask / buy? 

Did they not ask / buy? Didn't they ask / buy? 

 

Nas respostas breves: 

Full Form  /  Short Form 

Yes, 

I / you / 

he / she / it / 

we / you / they 

did. 

No, 

I / you / 

he / she / it / 

we / you / they 

did not  /  didn't. 

 

2 – Veja as regras ortográficas dos verbos regulares 

na afirmativa do tempo verbal past simple. 

  

3 – Na afirmativa, os verbos irregulares do tempo 

verbal past simple variam consideravelmente, e não 

terminam em -ed: 

Base Past Simple Significado 

buy bought comprar 

cut cut cortar 

eat ate comer 

go went ir 

take took levar; tomar 

 

Para consultar a lista dos verbos irregulares 

veja irregular verbs (na segunda coluna past simple). 

 

4 – Na negativa, os verbos tanto regulares como 

irregulares formam-se da seguinte maneira: 

 did not + (base do verbo)  =  didn't + (base do verbo) 

Full Form Short Form Significado 

I did not ask I didn't ask eu não perguntei 

you did not buy you didn't buy tu não compraste 
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he did not 

work 
he didn't work ele não trabalhou 

we did not see we didn't see nós não vimos 

 

5 – Na interrogativa, os verbos tanto regulares como 

irregulares formam-se da seguinte maneira: 

 did + (sujeito) + (base do verbo)? 

Full Form Significado 

did I ask? eu perguntei? 

did you buy? tu compraste? 

did he work? ele trabalhou? 

did we see? nós vimos? 

 

NOTA: O verbo auxiliar did não possui nenhum 

significado em particular, mas a sua utilização é 

necessária tanto na negativa como na interrogativa. 

  

6 – O tempo verbal past simple estabelece uma 

relação somente com o passado. 

  

7 – Emprega-se o past simple para descrever: 

(a) acções que ocorrem num momento bem definido do 

passado: 

Example Significado 

I saw her yesterday. Eu vi-a ontem. 

She bought a car last week. Ela comprou um carro na 

semana passada. 

The First World 

War began in 1914. 

A Primeira Guerra Mundial 

começou em 1914. 

He arrived two hours ago. Ele chegou há duas horas 

atrás. 

 

(b) ações que ocorrem num momento (que não é 

mencionado) do passado e que pode ser identificado a 

partir de um contexto conhecido entre os intervenientes: 

Example Significado 

I saw her in London. Eu vi-a em Londres. 

She arrived late. Ela chegou atrasada. 

He gave me the book. Ele deu-me o livro. 

 

(c) ações repetidas do passado: 

Example Significado 

I phoned you three times. Eu telefonei-te três vezes. 

He knocked at the door 

several times. 

Ele bateu à porta várias 

vezes. 

 

(d) hábitos do passado: 

Example Significado 

He always studied at night. 
Ele sempre estudou à 

noite. 

She never liked garlic. Ela nunca gostou de alho. 

I played football every week 

when I was a child. 

Eu brincava futebol todas 

as semanas quando eu era 

criança. 

 

(e) ações que decorrem durante um período de tempo 

no passado sem nenhuma relação com o presente: 

Example Significado 

I lived in Lisbon for ten years 

before moving to Oporto. 

Eu vivi em Lisboa durante 

dez anos antes de me 

mudar para o Porto. 

She lived in England during 

the Second World War. 

Ela viveu na Inglaterra 

durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

 

(f) ações quando se pergunta ou responde sobre o 

tempo: 

Example Significado 

When did you come to 

Portugal? 

Quando vieste para 

Portugal? 

I came to Portugal ten years 

ago. 

Eu vim para Portugal há 

dez anos atrás. 

 

 

PRESENT CONTINUOUS 

 

1 – O tempo verbal present continuous (ou present 

progressive) tem as seguintes formas: 

  

Na afirmativa: 

Full Form Short Form Significado 

I am doing I'm doing eu estou a fazer (1) 

you are doing you're doing tu estás a fazer (1) 

he is 

she is 

it is 

doing 

he's 

she's 

it's 

doing ele(a) está a fazer (1) 

we are doing we're doing nós estamos a fazer (1) 

you are doing you're doing vós estais a fazer (1) 

they are doing they're doing 
eles(as) estão a 

fazer (1) 

(1) A tradução (para a língua portuguesa) da conjugação 

deste tempo verbal present continuous é apenas um 

dos exemplos possíveis entre vários, estando este 

tempo verbal dependente do contexto de uma frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na negativa: 

Full Form Short Form Short Form 

I am not doing I'm not doing   

you are 

not doing 

you're 

not doing 
you aren't doing 

he is 

not 

she is 

not 

it is not 

 doing 

he's not 

she's not 

it's not 

 doing 

he isn't 

she isn't 

it isn't 

 doing 

we are 

not doing 

we're 

not doing 
we aren't doing 

you are 

not doing 

you're 

not doing 
you aren't doing 

they are 

not doing 

they're 

not doing 
they aren't doing 

 

Na interrogativa:         Na interrogativa negativa: 

Full Form 

am I doing? 

are you doing? 

is he 

is she 

is it 

doing? 

are we doing? 

are you doing? 

are they 

doing? 
 

Full Form Short Form 

am I not doing? aren't I doing? 

are you not doing? aren't you doing? 

is he not 

is she not 

is it not 

doing? 

isn't he 

isn't she 

isn't it 

doing? 

are we not doing? aren't we doing? 

are you not doing? aren't you doing? 

are they not doing? 
aren't they 

doing? 
 

 

Nas respostas breves: 

Full Form 

Yes, 

I am. 

you are. 

he/she/it  is. 

we are. 

you are. 

they are. 
 

Full Form / Short Form 

No, 

I am not / 'm not. 

you are not / 're not / aren't. 

he/she/it  is not / 's not / isn't. 

we are not / 're not / aren't. 

you are not / 're not / aren't. 

they are not / 're not / aren't. 
 

  

2 – Como podemos verificar no ponto anterior, o 

tempo verbal present continuous forma-se da 

seguinte maneira: 

  

BE + -ING 

  

onde BE = verbo auxiliar be no present tense (ex. am, 

is, are) 

e -ING = verbo principal terminado em -ing (ex. doing, 

reading) 

  

3 – Veja as regras ortográficas dos verbos 

terminados em -ing. 

 

4 – Emprega-se o tempo verbal present 

continuous para descrever: 

(a) ações que decorrem no momento em que se fala: 

Example Significado 

Don't disturb her. She is 

studying at the moment. 

Não a incomode. Ela está 

a estudar neste 

momento. 

I can't go out now. It's 

raining a lot. 

Não posso sair agora. 

Está a chover muito. 

 

(b) situações temporárias que decorrem nesta altura, 

mas não necessariamente no momento em que se fala: 

Example Significado 

John is teaching in Portugal 

this year. 

O João está a dar aulas 

em Portugal este ano. 

Where are you staying this 

week? In a hotel. 

Onde é que estás 

hospedado esta semana? 

Num hotel. 

I'm working for them for the 

time being. 

Estou a trabalhar para 

eles por agora. 

 

(c) planos pessoais num futuro próximo: 

Example Significado 

He's going to England next 

month. 

Ele vai para a Inglaterra 

no próximo mês. 

I'm seeing the doctor on 

Thursday. 

Vou ao médico na quinta-

feira. 

Mary is coming round to 

see me this afternoon. 

A Maria vem ver-me esta 

tarde. 

 

(d) hábitos ou ações repetidas (com um tom crítico): 

Example Significado 

Why are you 

always shouting at me? 

Porque é 

que estás sempre a 

gritar comigo? 

He is constantly harassing her. Ele está 

constantemente a 

importuná-la. 
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SIMPLE PRESENT 

 

1 – O tempo verbal present simple (ou simple 

present) tem as seguintes formas: 

  

Na afirmativa: 

Full Form Significado 

I like eu gosto 1) 

you like tu gostas (1) 

he / she / it  likes ele(a) gosta (1) 

we like nós gostamos (1) 

you like vós gostais (1) 

they like eles(as) gostam (1) 

(1) A tradução (para a língua portuguesa) da conjugação 

deste tempo verbal present simpleé apenas um dos 

exemplos possíveis entre vários, estando este tempo 

verbal dependente do contexto de uma frase. 

  

 Na negativa: 

Full Form Short Form 

I do not like I don't like 

you do not like you don't like 

he / she / it  does not like he / she / it  doesn't like 

we do not like we don't like 

you do not like you don't like 

they do not like they don't like 

 

Na interrogativa: 

Full Form 

Do I like? 

Do you like? 

Does  he / she / it  like? 

Do we like? 

Do you like? 

Do they like? 

 

Na interrogativa negativa: 

Full Form Short Form 

Do I not like? Don't I like? 

Do you not like? Don't you like? 

Does  he / she / it  not 

like? 
Doesn't  he / she / it  like? 

Do we not like? Don't we like? 

Do you not like? Don't you like? 

Do they not like? Don't they like? 

 

 

 

Nas respostas breves: 

Full Form  /  Short Form 

Yes, 
I / you / we / they do. 

he / she / it does. 

No, 
I / you / we / they do not  /  don't. 

he / she / it does not  /  doesn't. 

 

2 – Veja as regras ortográficas do present simple na 

3ª pessoa do singular afirmativa(he,she,it). 

  

3 – Na interrogativa e negativa do present simple: 

(a) emprega-se o verbo auxiliar does na 3ª pessoa 

singular (he,she,it) e do nas restantes pessoas do 

singular e plural. 

 

(b) o verbo auxiliar do / does não possui nenhum 

significado em particular, mas a sua utilização é 

necessária. 

  

4 – Emprega-se o tempo verbal present simple para 

descrever: 

(a) ações habituais ou repetidas: 

Full Form Significado 

I always get up at seven 

o'clock. 

Levanto-me sempre às 

sete horas. 

He goes to the Algarve 

every year. 

Ele vai ao Algarve todos os 

anos. 

She smokes a lot. Ela fuma muito. 

 

(b) situações a longo prazo ou permanentes: 

Full Form Significado 

Susan lives in London. A Susana vive em Londres. 

I like classical music. 
Eu gosto de música 

clássica. 

 

(c) veracidades gerais: 

Full Form Significado 

Two and three make five. Dois e três fazem cinco. 

The moon revolves around 

the earth. 

A lua gira à volta da terra. 

Metals expand when they 

are heated. 

Os metais expandem-se 

quando são aquecidos. 

 

(d) o futuro sobre horários e itinerários: 

Full Form Significado 

The train leaves at three 

o'clock. 

O comboio parte às três 

horas. 

The bus arrives at 7:15. O autocarro chega às 7:15. 
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(e) o futuro, utilizando orações temporais e condicionais 

introduzidas por before, when, as soon as, after, if, etc.: 

Full Form Significado 

Before I go to work, I'm 

going to the bank. 

Antes de ir para o trabalho, 

vou ao banco. 

When I see her, I'll ask her. Quando eu a vir, perguntar-

lhe-ei. 

As soon as I finish this, I'll 

take you home. 

Logo que eu acabe isto, 

levar-te-ei à casa. 

After I finish this, I'm going 

to bed. 

Depois de acabar isto, vou 

para a cama. 

If I see her, I'll tell her. Se eu a vir, dir-lhe-ei. 

 

(f) ações cujas formas verbais progressivas não 

existem (ex. agree, believe, belong, know, want), ou 

existem mas não podem ser empregues sem alterar o 

sentido da frase (ex. feel, think): 

Full Form Significado 

This car belongs to her. Este carro pertence a ela. 

I feel this is not right. Eu tenho a impressão de 

que isto não está certo. 

I think he is lying. 
Eu acho que ele está a 

mentir. 

 

(g) ações instantâneas, por exemplo, em comentários 

desportivos, demonstrações, exclamações: 

Full Form Significado 

Figo passes the ball to 

Sá Pinto. 

Figo passa a bola ao 

Sá Pinto. 

I now pour some water into 

the cup. 

Eu agora ponho água para 

dentro da chávena. 

Here comes the train! Aqui vem o comboio! 

 

(h) o passado em narrativas dramáticas: 

Full Form Significado 

She hears a noise coming 

from the kitchen 

downstairs. She picks up a 

baseball bat andgoes 

down to investigate. When 

she gets to the kitchen, 

she turns on the light. ... 

Ela ouve um barulho vindo 

da cozinha no andar de 

baixo. Ela pega no bastão 

de basebol e desce para 

investigar. Quando chega à 

cozinha, ela acende a 

luz. ... 

 

(i) acontecimentos (no presente ou no passado) em 

manchetes: 

Full Form Significado 

How Genes Work 
Como Funcionam os 

Genes 

Peace Talks Fail Conversações Sobre a Paz 

Fracassam 

 

5 – ATENÇÃO: Tanto na adição do -s ou -es à base do 

verbo na afirmativa (3ª pessoa singular) como na 

utilização do verbo auxiliar does na negativa e 

interrogativa (3ª pessoa singular) do present simple, é 

bastante frequente os estudantes da língua inglesa 

esquecerem-se delas nos primeiros anos de 

aprendizagem da língua. Acontecem-se estes erros 

durante a expressão oral e/ou escrita. 

 

SOME and ANY 

 

1 – Os quantificadores some e any são empregues: 

 para exprimir quantidades imprecisas 

 com substantivos contáveis plurais (ex. books, 

pens, cars) 

 com substantivos não-contáveis (ex. water, milk, 

sugar) 

 e, em certos contextos, com substantivos contáveis 

singulares (ex. person, car, book) 

 

2 – Some é normalmente empregue na afirmativa: 

I've bought some pens. Comprei algumas canetas. 

There is some milk in the 

fridge. 
Há leite no frigorífico. 

 

3 - Some pode também ser empregue 

na interrogativa: 

Quando a resposta esperada é "sim": 

Have you got some paper I 

can borrow? 

Tens papel que me possas 

emprestar? 

Did some of you go to the 

meeting? 

Foram alguns de vós à 

reunião? 

 

Quando se faz uma oferta: 

Would you 

like some biscuits? 
Queres bolachas? 

Would you 

like some wine? 
Queres vinho? 

 

Quando se faz um pedido: 

Can I have some milk? Posso beber leite? 

Could you 

do some washing for me? 

Podes lavar a roupa por 

mim? 

 

4 – Em certos contextos, quando se desconhece a 

pessoa ou coisa, some pode igualmente ser 

empregue com substantivos contáveis singulares 

(ex. person, car, book): 

That's some car you've got 

here. 
Que carro que tu tens aqui. 

Some person came in here 

yesterday and asked for 

you. 

Uma pessoa veio cá ontem 

e perguntou por ti. 
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5 – Any é normalmente empregue: 

 

Na negativa quando esta utiliza not : 

There aren't any books. Não há livros. 

He didn't drink any wine? Ele não bebeu vinho. 

 

Na interrogativa quando a resposta esperada 

é "sim" ou "não": 

Are there any eggs? Há ovos? 

Did you buy any bread? Compraste pão? 

 

Nas frases contendo palavras negativas (ex. never, 

hardly, barely, seldom, scarcely, without): 

There is hardly any sugar. 
Quase não há / não tem 

açucar. 

I did the exercise without 

any difficulty. 

Fiz o exercício sem 

qualquer dificuldade. 

 

Nas frases que exprimem dúvida, 

utilizando if ou whether: 

I don't 

know if there's any bread 

left. 

Não sei se restou algum 

pão. 

I don't know whether 

any of you know the 

answer. 

Não sei se alguém de vós 

sabe a resposta. 

 

6 – Em certos contextos, any pode também ser 

empregue na afirmativa com substantivos 

contáveis singulares: 

Any help will be welcome. 
Qualquer ajuda será bem-

vinda. 

Which book do you want? 

Any book will do. 

Qual livro queres? 

Qualquer livro serve. 

 

 

 

 

 


