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Cada um dos 4 verbos auxiliares acima tem uma aplicação específica. 

Conforme você pôde ver em nossa aula, os verbos auxiliares são extremamente importantes
dentro na língua inglesa, pois todos eles têm aplicações específicas.

OS VERBOS AUXILIARES
1. Introdução

2. aplicações

3. estruturas negativas

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas formas negativas também podem ser usadas de forma abreviada, sendo 
que tais formas devem ser evitadas na escrita formal, porém elas lhe darão 

As estruturas acima são idênticas, com exceção dos verbos auxiliares. 

Na imagem ao lado você pode 
observar um modelo que trás 4 
tipos de diferentes de verbos 
auxiliares e suas respectivas 
aplicações no presente, no futuro, 
para tratar de permissões, falar de 
habilidades, de capacidade e  de 
possibilidade. 

Veja na imagem abaixo alguns exemplos de aplicações de cada verbo auxiliar em frases e 
suas respectivas traduções. 

O sentido de cada frase será 
completamente diferente de acordo 
com a aplicação de determinado 
verbo auxiliar. As estruturas na 
imagem ao lado são exatamente 
iguais, sendo que a única diferença 
entre elas é qual verbo auxiliar foi 
empregado. O resultado final é uma 
frase com sentido específico. 

Nosso próximo passo será a formação de frases negativas utilizando os verbos auxiliares; o
objeto de nosso estudo. O processo de estruturação é bem simples: basta acrescentarmos
a partícula NOT (pronuncia-se “nát”) após cada verbo auxiliar.
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mais velocidade e dinamismo em sua fala. 



3.1. formas negativas abreviadas 

4. utilizando o “does”

                       

 

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

Como você pôde perceber, na imagem acima o único sujeito utilizado foi I (eu), porém as 
frases não teriam nenhuma modificação em suas estruturas se tívessemos utilizado you 
(você ou vocês), we (nós) and they (eles ou elas).  

Entretanto, quando utilizamos os sujeitos he (ele), she (ela) e it (ele ou ela - para objetos, 
sentimentos e animais), o verbo auxiliar DO se tornará DOES e sua forma negativa DON’T 
se tornará DOESN’T.  

Observe mais uma vez que todas as estruturas são idênticas, com exceção 
dos verbos auxiliares, que conforme explicado anteriormente, dão um 
sentido específico para cada frase. 

A abreviação N’T é uma contração 
do elemento negativo NOT, porém 
no caso do verbo auxiliar de futuro 
WILL, o processo de abreviação 
resultou na palavra WON’T que tem 
uma escrita bem diferente de sua 
forma natural.  

Note que WON’T é a forma negativa contrata de WILL + NOT 

A explicação contida na imagem à 
direita trata de uma regra da língua 
inglesa: sempre que for necessário 
referir-se ao presente, formando 
frases interrogativas ou negativas 
que não utilizem o verbo to be (am, 
is e are) e o sujeito for he, she ou it, 
o verbo auxiliar DOES deverá ser
empregado. A flexão do verbo auxiliar DO para DOES ocorrerá em frases negativas 

e interrogativas com o sujeitos he, she e it. 

Para esclarecer a utilização do verbo auxiliar DOES em sua forma negativa - que será DOES 
NOT ou DOESN’T (forma abreviada) - observe com atenção a primeira frase da próxima 
imagem. Note também que todas as frases são idênticas, com exceção dos verbos auxiliares, 
que têm a função de dar um sentido específico para cada frase.  
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5. “did” – o auxiliar de passado

6. frases afirmativas no passado

 

  

                         

O verbo auxiliar DOES foi utilizado por estar junto do sujeito she (ela) 

Volte sua atenção para a frase “She doesn’t find time for a hobby.”  na 
imagem abaixo e aproveite a oportunidade para praticar sua pronúncia. 

Veja que DOESN’T foi utilizado (e 
não DON’T) devida à presença do 
sujeito she. Conforme vimos em 
nossa aula, essa mudança ocorrerá 
sempre que a frase contar com os 
sujeitos he, she e it, a terceira 
pessoa do singular.  Esta flexão não 
acontece com os outros verbos 
auxiliares.  

Agora vamos tratar do passado. Como você pode ver na segunda frase da imagem acima, 
o verbo auxiliar DID foi utilizado com a adição da partícula negativa not (tornando-se
DIDN’T) para indicar que a frase diz respeito ao passado. O processo de formação de
frases interrogativas também pede a utilização do verbo auxiliar. Observe a imagem abaixo.

Veja que a presença do verbo 
auxiliar DID na segunda frase 
sinaliza que a pergunta em questão 
diz respeito ao passado.  

Observe também que o verbo 
auxiliar não é traduzido, ou seja, ele 
de fato tem a única e exclusiva 
função de dar um sentido para a 
frase.  

O verbo auxiliar DID indica que trata-se do passado (ver segunda frase) 

Então nós já vimos exemplos de frases interrogativas e negativas. Porém ainda não 
falamos sobre frases afirmativas. Como funcionará o processo de elaboração de frases 
afirmativas no passado?  

O processo de estruturação de frases afirmativas no passado requer a utilização das 
formas passadas dos verbos, portanto é essencial que você compreenda suas formas e as 
maneiras que estes verbos se modificarão  
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7. verbos regulares e irregulares

7.1.  os verbos regulares   3 

4

4 

 

A imagem à direita demonstra o 
tipo de flexão que os verbos 
regulares terão quando utilizados 
no passado. 

Veja que os verbos regulares 
podem flexionar através da adição 
da partícula ED ou IED, sendo que 
na imagem temos os exemplos das 
mudanças + ED. 
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Na língua inglesa os verbos são divididos em dois grupos: regulares e irregulares. Estes 
dois tipos de verbos possuem características diferentes quanto às suas flexões, ou seja, 
quanto à maneira que eles são modificados quando apresentam sua forma passada.  

A adição da partícula ED indica que o verbo está na forma passada. 

A imagem à esquerda demonstra o 
processo de flexão de verbos que 
terminam com a letra “Y”.  

Note que a letra “Y” foi substituída 
pela partícula “IED”, que também
indica que os verbos estão em suas 
formas passadas. 

Portanto, as partículas “ED” e “IED” 
apontam que os verbos são 
regulares.  Veja que a partícula IED substitui a letra Y. 

É importante salientar que os verbos regulares são a grande maioria dos verbos existentes 
na língua inglesa e que eles serão apenas utilizados em frases afirmativas no passado, visto 
que no caso de frases interrogativas e negativas, o verbo auxiliar DID será utilizado e o 
verbo que estiver dando sentido à frase não será alterado, sendo mantido em sua forma 
presente. (observe as imagens ao longo do texto.) 



7.1.1  exemplos de frases 
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Veja na imagem à direita que a 
primeira frase está no presente e 
não há presença de nenhuma 
partícula de passado (ED ou IED). 

Entretanto, na segunda frase, você 
pode notar a presença na partícula 
ED, que indica claramente que o 
verbo em questão está em sua 
forma passada. 

De acordo com a maioria dos dicionários, existem ao todo aproximadamente 2000 verbos 
na língua inglesa, sendo que dentre eles 197 são irregulares e o restante regulares. Nosso 
próximo passado é entendermos melhor sobre os verbos irregulares. 

7.2  os verbos irregulares 

Conforme previamente explicado, 
os verbos irregulares são aqueles 
que flexionam de maneira aleatória, 
sendo. Observe na imagem ao lado 
que os verbos mudam bastante, 
principalmente o verbo “go” que se 
tornou “went”.  

Veja abaixo alguns exemplos de 
frases utilizando verbos irregulares: 

Observe a diferença entre as duas frases. 

Os verbos irregulares mudam de forma aleatória 

*** I went to a really cool party last night.  

>>> Eu fui para uma festa muito legal ontem a noite. 

*** My dad took me to the bus station this morning. 

>>> Meu pai me levou para a estação de ônibus essa manhã. 

*** J.K. Rowling wrote Harry Potter. 

>>> J.K. Rowling escreveu Harry Potter. 
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8. considerações finais

É isso! Vimos que os verbos auxiliares são extremamente importantes para o seu 
desenvolvimento dentro do idioma, pois eles têm a função de dar um sentido específico 
para as frases. 

Vimos também que os verbos auxiliares possuem suas formas negativas; as quais são 
comumente abreviadas para dar mais velocidade e dinamismo à sua fala. 

Além disso, vimos que os verbos da língua inglesa são divididos entre regulares e 
irregulares a aprendemos também que o processo de elaboração de frases afirmativas no 
passado resultará na modificação destes verbos e que os regulares mudarão de forma 
previsível (ED ou IED) e os irregulares de forma aleatória. 

Acesse nosso site  e siga-nos nas mídias sociais 

agradecimentos 

Eu gostaria de lhe agradecer imensamente por ter chegado até este ponto e lhe 
parabenizar pelo seu esforço nessa jornada em busca da sua independência na língua 
inglesa.  

Siga firme e sempre em frente e saiba o seu esforço será recompensado em forma de 
muitas oportunidades, experiências e memórias que você levará consigo por toda a vida.  

 Thank you very much for your time and I hope to see you soon! 

 Muito obrigado pelo seu tempo e espero vê-lo(a) em breve! 
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