
 
 

 

 
 

Question Tag (ou Tag Question) 

Este recurso é usado quando se quer uma confirmação de que algo é verdade ou não, 
ou para encorajar uma resposta da pessoa com quem estamos falando. 
Em Inglês o modo de fazer perguntas exige o uso de auxilares (do,did, etc...) 
Lembrando que :-> Se a frase é afirmativa a tag é negativa e vice versa. 

 

Veja como fica em Inglês: 
You work in São Paulo, don't you? 
You don't work in São paulo, do you? 
Veja a pagina Asking Questions 

 

 

Com os verbos, CAN, TO BE e TO HAVE, não precisamos usar auxiliares 
(lembre-se que eles também funcionam como auxiliares): 

 
You can read in English, can't you? 
You can't read in English, can you? 

 

He is very intelligent, isn't he? 
He isn't very intelligent ,is he? 

 

You have a new car, haven't you? 
You don't have a new car, have you? 

 

LEMBRE-SE: 
1 - Se a frase está no presente use, "do ou don't". 

 
Lembre que na 3a pess. sing. (He / She / It) no presente usa-se does, doesn't 

 

2- Se a frase está no passado use "did, didn't" 
 

3- Quando a frase é afirmativa, a "tag" é negativa 

4- Quando a frase é negativa, a "tag" é afirmativa 

Alguns exemplos de uso com a "tag" adequada a cada caso: 
Obs:a tradução não é "ao pe´da letra" pois essa forma é muito pouco usada em 
Português no Brasil 

 

They love each other,don't they? 
(Eles se amam,não é?) 

You don't have an apartment downtwon,do you? 
(Você não tem um apartamento no centro,tem?) 



 
 

 

She needs the original paper,doesn't she? 
(Ela precisa do papel original,não precisa?) 

 
He had a headache yesterday,hadn't he? 
(Ele teve uma dor de cabeça ontem,não teve?) 

 

She believed him at once,didn't she? 
(Ela acreditou nele imediatamente.não acreditou?) 

 

You go to work by bus everyday.don't you? 
(Você vai para o trabalho de onibus todo dia,não vai?) 

 

You brother doesn't work ten hours a day,does he? 
(Seu irmão não trabalha dez horas por dia,trabalha?) 

 

Helen has four children in school, hasn't she? 
(Helen tem 4 crianças na escola ,não tem?) 

 

Observe que: 
Em cada uma das frases foi usada a "tag" de acordo com os verbos e tempos usados na 
frase. 
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