
 
 

 

 

It Takes 

Esta forma "It Takes" é usada para expressar um período de tempo necessário 
para completar uma ação. 

It Takes é sempre seguido de infinitivo. 
Lembre-se que sendo um verbo pode ser usado no presente, passado ou 
futuro. 

Por exemplo: 

Eu levo duas horas para fazer a lição - 
It takes me two hours to do my homework. 
Levamos três dias para chegar lá - 

It took us three days to get there. 
Você levará uma hora para terminar seu trabalho- 
It will take you one hour to finish your work. 

 
Se você tem problemas com verbos em inglês procure conhecê-los e verá que 
as flexões possíveis são em menor número do que em Português. 

De uma olhadinha na paginaVerbos Irregulares 
Mais alguns exemplos ajudarão a esclarecer, o que na verdade é muito 
simples. A complicação não esta no uso de " it takes" mas sim nos tempos dos 
verbos,certo? 

 
No Presente: 
Ela leva duas horas para ir ao trabalho todas as manhãs. - 
It takes her two hours to go to work every morning. 

Peter leva meia hora para almoçar. - 
It takes Peter half an hour to have lunch. 
Eles levam duas horas para terminar a tarefa. 
It takes them two hours to finish the task 

 

No Passado: 
Ela levou duas horas para chegar ao trabalho.- It took her two hours to get to 

work. 

Peter levou meia hora para almoçar - It took Peter half an hour to have lunch 
Eles levaram duas horas para terminar a tarefa - It took them two hours to 
finish the task 

 
No Futuro: 
Ela levará duas horas para ir ao trabalho. - 

It will take her two hours to go to work. 

Peter levará meia hora para almoçar. - 
It will take Peter half an hour to have lunch. 

Eles levarão duas horas para terminar a tarefa.- 
It will take them two hours to finish the task. 
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