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 ATENÇÃO! Como fazer a devolutiva das atividades de inglês da primeira e da 

segunda semana de aula? Vocês deverão tirar uma foto das atividades da primeira 

semana e uma foto das atividades da segunda semana. Após tirar as fotos, vocês 

deverão enviá-las por e-mail (josilainebmr@gmail.com), identificando o NOME, a 

TURMA e a ESCOLA! 

 Antes de iniciar a atividade, vou pedir à vocês que assistam o vídeo a seguir que traz 

algumas explicações sobre o conteúdo que vamos iniciar hoje: 

https://www.youtube.com/watch?v=2NKoLLPJ548  

 

 Atividade para a terceira semana de aula: Copie em seu caderno as regras de 

formação do plural de substantivo em inglês: 

PLURAL OF NOUNS 

1) A grande maioria do plural dos substantivos em inglês, é formada acrescentando-se “s’ 

no final. 

Exemplos:  

A house (uma casa) – three houses (três casas) 

A week (uma semana) – two weeks (duas semanas) 

A card (um cartão) – some cards (alguns cartões) 

2) Substantivos terminados em -s, -ss, -z, -sh, -ch, -x, o,  acrescenta-se –es. 

Exemplos:  

 A bus (um ônibus) – two buses (dois ônibus) 

 A watch (um relógio) – these watches (estes relógios) 

 A potato (uma batata) – some potatoes (algumas batatas) 

3) Substantivos terminados em -f, perdem o f  e acrescenta-se –ves. 

Exemplos:  

 A thief (um ladrão) – the thieves (os ladrões) 

 A wife (uma esposa) – the wives (as esposas) 

 A knife (uma faca) – the knives (as facas) 
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 Atividade para a quarta semana de aula: termine de copiar em seu caderno as 

regras de formação do plural de substantivo em inglês: 

 

4) Em substantivos terminados em vogal + y, acrescenta-se -s: 

 A monkey (um macaco) – the monkeys (os macacos) 

 A boy (um garoto) – three boys (três garotos) 

 

ATTENTION: No entanto, se os substantivos terminados em -y for precedidos por uma 

consoante, retira-se o -y e acrescenta-se -ies no final: 

Exemplos:  

 A dictionary (um dicionário) – two dictionaries (dois dicionários) 

 A study (um estudo) – the studies (os estudos) 

 A city (uma cidade) – the cities (as cidades) 

5) Irregular plural nouns: Existem alguns substantivos em inglês, que não seguem 

nenhuma das regras, portanto, são considerados irregulares: 

Exemplos: 

 Woman (mulher) – women (mulheres) 

 Man (homem) – men (homens) 

 Foot (pé) – feet (pés) 

 Tooth (dente) – teeth (dentes) 

 Person (pessoa) – people (pessoas) 

 Child (criança) – children (crianças) 

 Mouse (rato) – mice (ratos) 

 


