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Good afternoon! Nas próximas aulas vamos fazer atividades sobre o plural 

de substantivo em inglês! 

 Atividade para a primeira semana de aula do mês de Abril:  

 

1) Seguindo as regras de plural de substantivo em inglês, apresentadas nas 

aulas anteriores, coloque as palavras a seguir na forma de plural: 

Exemplo: apple             apples 

 

a) Monkey – 

b) Industry – 

c) Woman – 

d) Ball –  

e) Policeman –  

f) City –  

g) Beach –  

h) Potato –  

i) Boy –  

j)  Friend – 

k) Bus –  

l) Candy –  

m) Teacher –  

n) Glass –  

o) Tomato -  

p) Family –  

q) Fox –  

r) Knife –  

s) Baby –  

t) Cherry –  
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 Atividade para a segunda semana de aula do mês de Abril:  

 

Na aula de hoje, vamos estudar os pronomes demonstrativos em inglês: 

preste atenção na tabela abaixo: 

  

 Os “Demonstrative Pronouns” (Pronomes Demonstrativos) servem para 

mostrar, apontar ou indicar alguma coisa, um lugar, uma pessoa ou um objeto.  

 Diferente do português, os pronomes demonstrativos em inglês não 

variam em gênero, ou seja, a mesma palavra é usada no feminino e no 

masculino. Entretanto, existe a variação de número (singular e plural). 

 

 

Algumas observações importantes: 

 

 Os artigos indefinidos a/ an (um (a)) são usados apenas nas frases do  

singular, portanto, não aparecem nas frase do plural; 

 O Verbo To Be “is”, usado nas frases do singular, passa para “are” nas 

frases do plural, como mostrado na tabela acima. 

 Perto Longe 

Singular This = este, esta, isto 

This is a pencil. 

 

That = aquele, aquela, 

aquilo  

That is a ruler. 

 

Plural These = estes, estas 

These are pencils. 

 

Those: aqueles, aquelas 

Those are rulers. 
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