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Neste Guia, você vai estudar “Tag questions”.
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Para se mexer:

Tag questions - são perguntas curtas, utilizadas no fim de uma frase para solicitar
a confirmação de uma informação dita na frase anterior. Veja como é usada em
português: né?; certo?; não é mesmo?; não é?.
Observe que, se a estrutura começar na forma negativa, ela termina afirmativa
e vice-versa.
O sujeito que inicia a frase também o termina.
Simple present - We use DO (I ,you, we, they) and DOES (he, she, it) to form the
structures.
He doesn’t eat vegetables, does he? (Ele gosta de legumes, né?) (afirmativa - negativa)

They like to work out, don’t they? (Eles gostam de se exercitar, né?) (negativa -afirmativa)
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Past simple - we use DID to form the structure. 
 He invited her to the party, didn’t he?

Present continuous - we use the VERB TO BE to form the structure.
 She isn’t watching the game, is she?

Present perfect - we use HAVE (I, you, we, they) and HAS (he, she, it) to form the
structure.
 Megg has visited London, hasn’t she?

Future - we use WILL to form the structure.
 They won’t go there, will they?
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1. Her dad works for TAP,

a) hasn’t she?

2. Her sister isn’t a lawyer,

b) didn’t we?

3. She has got two sisters,

c) aren’t I?

4. I’m going with you,

d) doesn’t he?

5. You don’t know him,

e) do you?

6. We met new people,

f) won’t they?

7. They will share it,

g) is she?
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Match the tag questions. 

Resp. 1. d); 2. g); 3. a); 4. c); 5. e); 6. b); 7. f)
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Para ir além
Vamos aprender um pouco mais sobre “Tag questions”?
Esta atividade é muito legal! É um vídeo/quiz!
Escolha a alternativa correta.
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=fGrGjIJU
gYg&feature=emb_logo>. Acesso em: 22 ago. 2020.
Have a good time!
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