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Em português, para dizer que “há” ou “existe” alguma 

coisa, podemos usar o verbo “ter”. Por exemplo:

“TEM uma padaria na minha rua.”

Por isso, ao traduzir essa frase para o inglês, muitos 

pensam:

Se o verbo “ter” em inglês é “have”, a tradução deve 

ser assim:

“HAVE a bakery on my street.”

Mas podemos mesmo dizer isso? 

A resposta é NÃO!

Veja o porquê a seguir…

HAVE
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Em português, quando dizemos:

“TEM uma padaria na minha rua.”, na verdade, 

estamos dizendo que:

“HÁ uma padaria na minha rua.”

“EXISTE uma padaria na minha rua.”

Em inglês, para expressar que algo EXISTE, usamos o 

There + verbo to be

Veja como montar a frase abaixo:

There + verbo to be + substantivo + complemento

“There is a bakery on my street.”
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Há diferença entre singular e plural?

SIM, HÁ! Ou melhor, YES, THERE IS!

Singular:

There + is + a/an + substantivo + complemento

“There is a bakery on my street.”

Plural:

Indicando um número:

There + are + número + substantivo no plural + complemento

“There are two bakeries on my street.”

Sem indicar um número:

There + are + substantivo no plural + complemento

“There are bakeries on my street.”
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SIM, HÁ! Ou melhor, YES, THERE IS!

Veja como montar as frases nas formas afirmativa, interrogativa e negativa:

Afirmativa singular: There + is + a + substantivo + complemento

“There is a bakery on my street.”

Afirmativa plural: There + are + substantivo no plural + complemento

“There are (two) bakeries on my street.”

Interrogativa singular: Is + there + a + substantivo + complemento?

“Is there a bakery on my street?”

Interrogativa plural: Are + there + substantivo no plural + complemento ?

“Are there bakeries on my street?”

Negativa singular: There + isn’t + a + substantivo + complemento

“There isn’t a bakery on my street.”

Negativa plural: There + aren’t (are not) + substantivo no plural + complemento

“There aren’t bakeries on my street.”

?
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Mais exemplos:

?

?

Que tal olharmos mais alguns exemplos?
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Se você estudar todos os dias por apenas 30 minutos,

durante uma semana, você aprende melhor do que se estudar

4 horas de uma vez só.

Isso acontece devido ao processo de formação de memórias

do nosso cérebro. O hipocampo, que é uma parte muito

importante no processo de formação de memória, precisa de

intervalos de tempo para se recuperar (refractory period).

Então, “rachar” de estudar pode até ajudar você a lembrar o

conteúdo na hora ou no dia seguinte, mas não vai ajudar

muito se seu objetivo é que seu aprendizado dure mais.

Programe seus estudos de forma saudável e eficiente.☺

Você sabia?
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