
Adverbs of time
Usando advérbios para indicar tempo



Para indicar quando uma ação, seja ela de rotina ou lazer, 

aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer, podemos 

usar os advérbios de tempo.

Se liga nesses exemplos.



When did you go to

the beach?

I went to the beach yesterday.

Quando você foi à praia? Eu fui à praia ontem.

Passado



I’m reading a book now.

Eu estou lendo um livro agora.

Presente



When are you going to

travel? 

We’re going to travel

tonight.

Quando vocês vão viajar?

Nós vamos viajar 

hoje à noite.

Futuro



PASSADO

yesterday

last (dia da semana/mês)

(dia/mês/ano) ago

in (mês/ano)

I watched a movie yesterday.

John traveled last Saturday/month.

Danielle called me three days ago.

I was born in November.

Vamos ver alguns advérbios que podemos 

usar para indicar quando ações aconteceram, 

estão acontecendo ou vão acontecer. 



PRESENTE

now

at this moment

I’m studying English now.

She’s having dinner at this moment.



FUTURO

tonight

tomorrow

next month/year

I’m going to play video games tonight. 

She’s going to exercise tomorrow.

Paul is going to a concert next month.



Se liga!
Os advérbios de tempo, normalmente, são usados no final da frase. 

Caso se queira enfatizar quando a ação aconteceu, é possível que 

ele venha no começo da frase.

I’m going to school now. Now, I’m going to school.

Eu vou pra escola agora. Agora, eu vou pra escola.

Ênfase na ação. Ênfase no tempo da ação.



Em uma das músicas mais famosas dos Rolling Stones, 

chamada Sympathy for the Devil, temos uma passagem 

que usa uma forma de responder quando se é apresentado

a alguém. Segue o trecho:

“Pleased to meet you

Hope you guess my name”

“Prazer em conhecê-lo

Espero que adivinhe o meu nome”

Pega essa dica!

Para aumentar o seu vocabulário, você pode escolher 

uma cena (máximo 5 minutos) de um filme ou de um

episódio de série e assistir com a legenda em inglês. 

Então, pode selecionar 5 palavras novas, anotar a 

frase em que são usadas e procurar o significado e a 

pronúncia delas no dicionário. 

Lembre-se de usar essas palavras novas sempre que 

possível para que elas sejam aprendidas com mais 

facilidade e passem a fazer parte do seu dicionário 

pessoal de inglês.
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