
 

 
 

 
Como posso aprender inglês? 
GRAMÁTICA 
 
NÍVEL DE PROFICIÊNCIA BÁSICO 
 

BETTER ENGLISH LESSONS 
Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Básico, Intermediário e Avançado. 
 Público Alvo:  Adultos em contexto geral e de negócios. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: automático a partir de questões de múltipla escolha. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática nas seções denominadas 
Business English Grammar Exercises. O conteúdo é trabalhado isoladamente em sentenças ou pares de 
sentenças, em questões primordialmente de múltipla escolha.  
Trata de extensa lista de conteúdos gramaticais, todos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como 
tempos verbais, ordem de adjetivos, uso de artigos etc., alguns deles organizados em até seis níveis de 
dificuldade.  
Com relação à navegabilidade, o site é razoável. A dica é se ater às abas azuis, pois os outros links são 
externos e levam a sites pagos.  
Link:  http://www.better-english.com/grammar.htm 

 
 
Capital Community College 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. Há também exercícios variados sobre os 
aspectos gramaticais abordados. 
Link: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm  
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Dictionary.com 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. O sítio oferece várias dicas sobre vocabulário 
aliado à gramática que podem ser importantes para o desenvolvimento da proficiência do aprendiz. 
Link:  http://dictionary.reference.com/help/faq/language/#Grammar 
 
 

Edufind.com  
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo:  não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário, é de fácil navegação e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Link: http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php 
 
 

EFL NET 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Adultos em contexto geral e também para treinamento para o TOEFL.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de múltipla escolha em diversos níveis de 
dificuldade sobre tópicos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como tempos verbais, tag 
questions e preposições. Para alguns desses conteúdos são fornecidas explicações objetivas e de fácil 
compreensão (as quais chamam de tutorial), seguidas de exercícios de múltipla escolha.   
Há também, na seção intitulada General Grammar, mais de uma dezena testes de identificação de erros 
gramaticais em pequenos textos. Esses Quizzes, que podem ser utilizados para preparação para o TOEFL, 
são cronometrados e ao seu término, o aluno pode saber seu score e em quantos minutos e segundos 
realizou o teste. O site é de fácil navegação.  
Link:  http://www.eflnet.com/grammar/generalgrammar_index.php  
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eLearn English Language 
Habilidade avaliada: Gramática  
Nível(is) de Proficiência: Básico e Pré-Intermediário  
Público Alvo: Adolescentes e Adultos 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: não se aplica 
Pontos de destaque/Observações: Site dedicado a tirar dúvidas básicas a respeito de alguns dos 
principais pontos da gramática da língua inglesa do nível básico ao pré-intermediário - ótimo como site de 
referência; é de fácil navegação e conta com uma seção "English Difficulties" que, como o nome indica, 
explica aquelas dúvidas mais frequentes dos aprendizes. Conta, ainda, com "links relacionados" para cada 
assunto tratado. 
Link: http://www.elearnenglishlanguage.com/esl/grammar/grammar.html 
 
 

English Club 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Básico e Intermediário – o nível Avançado, que o site diz suprir, traz, na verdade, 
atividades, em sua grande maioria, relacionadas a nomenclatura e a explicitação deregras gramaticais. 
Público Alvo: Adolescentes e Adultos em contexto geral. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático; em algumas seções fornece pistas e promove oportunidades 
para que o aluno localize e corrija seu próprio erro, o que é muito bom. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática nas seções denominadas 
Grammar Games e Grammar Quizzes. O conteúdo é trabalhado isoladamente em questões de diversos 
formatos como múltipla escolha, lacunas para preenchimento e ordenação de palavras.  
Trata de conteúdo de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como tempos verbais, termos contáveis 
e incontáveis etc. Mas uma dica é, na seção Grammar Quizzes, se atenha à prática do uso das estruturas, 
evitando perder tempo com exercícios que envolvem o aprendizado de nomenclatura gramatical, 
totalmente irrelevante para o aprendiz que deseja se comunicar em língua inglesa.  
Com relação à navegabilidade, o site é razoável. Peca pelo atrativo para inúmeros links para sites pagos 
relacionados ou não com a aprendizagem do inglês. Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à 
prática eficiente das estruturas trabalhadas.  
Link: http://www.englishclub.com/learn-english.htm 
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ENGLISH 4 YOU 
Habilidade avaliada: Gramática  
Níveis de Proficiência: Básico e pré-intermediário. 
Público Alvo:  Adultos e jovens em contexto geral. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece explicações de gramática em inglês de modo bem 
objetivo e de fácil compreensão. As explicações são seguidas de exercícios compostos de sentenças 
isoladas com lacunas para serem completadas.  
Há ainda na aba Grammar Exercises, uma grande quantidade de exercícios relacionados aos conteúdo 
apresentados, todos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como tempos verbais, conjunções e 
formação do plural. Nessa parte do site já se pode encontrar parágrafos inteiros contendo lacunas para 
serem completadas a partir de uma lista de palavras. Na aba Quizzes & Texts, o aprendiz pode encontrar 
vários textos com lacunas para serem completadas com vários tipos de palavras – excelente atividade 
para prática do uso do inglês. 
A página de abertura do site contém informações sobre sua navegabilidade. Além dessas informações, a 
dica é se ater aos botões azuis na lateral direita da página inicial e na parte inferior das demais páginas, 
pois os outros links são externos e levam a sites pagos. 
Link:  http://www.english-4u.de/  
 
 

English Grammar Lessons 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Adultos em contexto geral. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site trabalha conteúdos relacionados a tempos verbais em inglês. 
Oferece explicações gramaticais seguidas de exemplos de cada tema abordado. Há também, do lado 
direito da tela, uma lista de exercícios relacionados ao tema. Estes são, em sua grande maioria, do tipo 
drag and drop. Há, na parte inferior da tela, botões para checar a resposta, fornecer a próxima resposta, 
recomeçar a atividade, assistir um demo para como realizar a tarefa de drag & drop e para sair. 
Com relação a navegabilidade, o site é razoável. Peca pelo atrativo para inúmeros links para sites pagos. 
Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à prática eficiente das estruturas trabalhadas. 
Link:  http://www.english-grammar-lessons.com/  
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English Pond 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém links para exercícios interativos e 
criativos sobre diversos tópicos gramaticais.  
Link: http://www.englishpond.com/grammar/ 

 
 
engVid 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e avançado. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: há verificação imediata da resposta correta. 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês paa fins variados.  
Link: http://www.engvid.com/topic/grammar/ 

 
 
ESL Blues 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Básico e Intermediário 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações:  O site será de extrema utilidade por pessoas que não sejam totais 
iniciantes e para aqueles que já falam inglês relativamente bem. Encontram-se explicações, tutoriais, 
animações em flash e links dos vários temas tratados. A navegação é fácil e há feedback corretivo para o 
usuário. 
Link: http://ww2.college-em.qc.ca/prof/epritchard/ 
 
 
 
 
 

http://www.englishpond.com/grammar/
http://www.engvid.com/topic/grammar/
http://ww2.college-em.qc.ca/prof/epritchard/


 

 
 

 

ESLGold 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio destina-se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Contém explanações sobre diversos tópicos gramaticais, organizados de acordo com o nível de 
proficiência. Alguns dos tópicos gramaticais oferecem ao final um link para exercícios (item For practice). 
Há indicação de diversos sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais específicos (ver o 
item Quick links). 
Link:  
http://www.eslgold.com/grammar.html 
 

ESL Helpdesk  
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário, é de fácil navegação e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Link: 
http://www.eslhelpdesk.com/Grammar_Help_Handbook_Online/index_to_all_Grammar_Help_lessons.ht
m 
 
 

ESL Lounge  
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário, é de fácil navegação e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Link: http://www.esl-lounge.com/student/grammar.php 
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ESL Tower – Grammar Games  
 Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
 Público Alvo:  Adolescentes e jovens. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática, em vários formatos (drag & 
drop, match, múltipla escolha etc.), tratando-os como jogos, o que torna o site lúdico – ideal para 
aprendizes mais jovens, menos motivados ou que possam se estimular por jogos eletrônicos.  
O conteúdo, trabalhado em sentenças isoladas ou pares de sentenças, é de interesse para o aluno 
brasileiro de inglês, contendo itens relacionados ao emprego de tempos verbais, conjunções, preposições 
etc. Aponta erros e fornece scores, mas não oferece explicações gramaticais, o que talvez fosse 
incompatível com seu formato de site de jogos de aprendizagem.  
Há exercícios de gramática nas abas Activities, Fun Games e Grammar. Com relação à navegabilidade, o 
site é um pouco confuso, por sua organização e, principalmente, pelo atrativo para inúmeros links para 
sites pagos. Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à prática de estruturas da língua inglesa, 
especialmente para aprendizes afeitos a esse tipo de atividade. 
 Link:  http://www.esltower.com/games.html 
 
 

Exam English 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  do A1 ao B2 do CEF (Básico ao Intermediário) 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque / Observações: Contém exercícios gramaticais organizados pelos níveis do CEF 
(Commom European Framework) que não variam muito (exercícios de múltipla escolha), mas com o 
seguinte diferencial: para cada exercício, o usuário tem a opção de esconder ou não as explicação acerca 
da questão pertinente. As explicações são bastante detalhadas contendo exemplos.  
Link: http://www.examenglish.com/grammar/index.html 
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Excelsor College Online Writring Lab 
Habilidade avaliada: Gramática  
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio é de fácil navegação, não exige cadastro do usuário e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês e escrita acadêmica. Há exercícios variados que incluem gramática e 
produção textual. 
Link: http://www.mydistancecourses.org/owl/ 
 
 

Learn English Today  
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: sim 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. Contém exercícios relativos a todos os tópicos gramaticais 
abordados. Há indicação de diversos sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais 
específicos. No menu à esquerda, a categoria de Phrasal Verbs recebe destaque. Nesse menu há ainda um 
link para atividades (Word Games), algumas delas úteis no estudo da gramática. 
Link: http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html 
 

 
learnenglishfeelgood.com 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Básico, Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque / Observações: Site que contém uma quantidade significativa de exercícios 
gramaticais com o objetivo de ajudar aos usuários que têm a intenção de prestar os vários exames de 
proficiência disponíveis. Há também uma seção com quizzes. Embora forneça gabarito para os exercícios 
e quizzes, os mesmos só contêm as respostas certas sem explicações. O site é de fácil navegação e 
gratuito.   
Link:  http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html 
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Leo Network  
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios específicos. O sítio 
oferece dicas sobre produção escrita e apresenta alguns links para pesquisa complementar.  
Link: http://www.learnenglish.de/grammarpage.html 
 
 

Lesson Stream 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Professores de inglês. No entanto, alunos avançados e autônomos também podem usar o 
site para seu próprio processo de aprendizagem.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Não.  
Pontos de destaque/Observações:  Na página de abertura do site, há um menu, do qual se pode escolher 
o nível do alunos, o tipo de aprendiz (adolescente, adulto etc.), a duração da atividade, a atividade 
principal, a linguagem trabalhada na atividade, o tema e o tipo de material a ser usado (vídeo, canções 
etc.).  
Embora ofereça atividades para iniciantes, somente aprendizes autônomos e com um relativo domínio da 
língua inglesa poderão tirar proveito das atividades propostas aqui. Isto porque o site se destina a 
professores de inglês, fornecendo planos de aulas detalhados para download, nos quais a gramática é 
apresentada de forma integrada a outras habilidades em um contexto de negociação de sentido. Todas as 
atividades são desenvolvidas a partir de temas ilustrados por textos escritos, orais e audiovisuais 
autênticos de interesse geral.  
O site é de excelente navegabilidade e não há quaisquer links promocionais. 
Link: http://lessonstream.org 
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Oxford Grammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. As explicações gramaticais são claras e contém 
exemplos variados. 
Link: http://oxforddictionaries.com/words/grammar  
 
 

Purdue Online Writing Lab 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios específicos. O sítio 
oferece dicas sobre produção escrita e apresenta alguns links para pesquisa complementar.  
Link:  https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/601/01/ 
 
 

University of Calgary – The basic elements of English grammar 
guide 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo:  não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios específicos e referências de 
ampliação dos temas estudados. 
Link: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/grammar/  
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University of Exter 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios variados e explicações 
gramaticais. Há oportunidade de aprofundamento das explicações sobre os temas estudados. 
Link: http://www.cybergrammar.co.uk/ 
 
 

University of Illinois – The Center for Writing Studies 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios específicos e referências de 
ampliação dos temas estudados. 
Link: http://www.cws.illinois.edu/workshop/writers/activevoice/  
 

 
UsingEnglish.com 
 Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Básico, Intermediário e Avançado  
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Deste site, recomenda-se a seção 'English Quizzes', já que, além de ser 
a de mais fácil navegação, é a que contém um grande número de testes e exercícios para os níveis básico, 
intermediário e avançado. O material é organizado por estruturas e fornece feedback corretivo ao final de 
cada teste. Para esta seção do site, não há necessidade de registro.  
Link: http://www.usingenglish.com 
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Wikibooks  
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios específicos e referências de 
ampliação dos temas estudados. 
Link: http://en.wikibooks.org/wiki/English/English_in_use 
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NÍVEL DE PROFICIÊNCIA INTERMEDIÁRIO 
 

BBC Grammar Challenge 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado  
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Sim  
Pontos de destaque/Observações: Excelente site, de fácil navegação, para se estudar gramática nos 
níveis indicados acima; o material foi elaborado, de forma integrada, com base no uso real da língua, os 
exemplos utilizados nas explicações são retirados de diálogos gravados em áudio e as atividades são bem 
variadas. Oferece feedback corretivo, mas somente na seção "Use the Grammar". Há, ainda, referência 
para aprofundamento do tema em pauta. 
Link: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge/ 
 
 

Better English Lessons  
Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Básico, Intermediário e Avançado. 
 Público Alvo:  Adultos em contexto geral e de negócios. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: automático a partir de questões de múltipla escolha. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática nas seções denominadas 
Business English Grammar Exercises. O conteúdo é trabalhado isoladamente em sentenças ou pares de 
sentenças, em questões primordialmente de múltipla escolha.  
Trata de extensa lista de conteúdos gramaticais, todos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como 
tempos verbais, ordem de adjetivos, uso de artigos etc., alguns deles organizados em até seis níveis de 
dificuldade.  
Com relação à navegabilidade, o site é razoável. A dica é se ater às abas azuis, pois os outros links são 
externos e levam a sites pagos.  
Link:  http://www.better-english.com/grammar.htm 
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Capital Community College 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. Há também exercícios variados sobre os 
aspectos gramaticais abordados. 
Link: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm  
 
 

Cengage Learning 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site bem interessante para auto-estudo de gramática com uma 
bateria de testes que podem ser feitos item a item ou como um todo. Não há necessidade de registro, 
mas com um cadastro simples, os resultados podem ser enviados por e-mail ao instrutor ou professor do 
usuário. Ao final do processo pode-se solicitar o gabarito de respostas. 
Link: http://www.cengage.com/devenglish/discipline_content/grammarquizzes.html 
 
 

DailyWritingTips 
Habilidade avaliada: Grammar 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Não (site de referência) 
Pontos de destaque/Observações:  Trata-se de um site com material de referência de extrema utilidade 
para quem necessita pesquisar algum assunto da gramática inglesa. Há uma seção que apresenta 
definições sucintas com exemplos de estruturas gramaticais e outra composta de postagens sobre tópicos 
gramaticais variados (como pontuação, ortografia e estilo). Está organizado por estruturas. 
Link: http://www.dailywritingtips.com/category/grammar-101/ 
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Dictionary.com 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. O sítio oferece várias dicas sobre vocabulário 
aliado à gramática que podem ser importantes para o desenvolvimento da proficiência do aprendiz. 
Link:  http://dictionary.reference.com/help/faq/language/#Grammar 
 
 

Edufind.com 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo:  não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário, é de fácil navegação e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Link: http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php 
 
 

EFL NET 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Adultos em contexto geral e também para treinamento para o TOEFL.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de múltipla escolha em diversos níveis de 
dificuldade sobre tópicos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como tempos verbais, tag 
questions e preposições. Para alguns desses conteúdos são fornecidas explicações objetivas e de fácil 
compreensão (as quais chamam de tutorial), seguidas de exercícios de múltipla escolha.   
Há também, na seção intitulada General Grammar, mais de uma dezena testes de identificação de erros 
gramaticais em pequenos textos. Esses Quizzes, que podem ser utilizados para preparação para o TOEFL, 
são cronometrados e ao seu término, o aluno pode saber seu score e em quantos minutos e segundos 
realizou o teste. O site é de fácil navegação.  
Link:  http://www.eflnet.com/grammar/generalgrammar_index.php  
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Ego4u 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados; contém também um link para gramática usada em Inglês para 
Negócios que oferece exercícios, em sua maioria abordando verbos. De fácil navegação, contém 
exercícios relativos a todos os tópicos gramaticais abordados, além de provas que ajudam na 
autoavaliação do usuário. Há indicação de outros sítios para aprofundamento do estudo de itens 
gramaticais específicos. 
Link: http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 
 
 

eLearn English Language 
Habilidade avaliada: Gramática  
Nível(is) de Proficiência: Básico e Pré-Intermediário  
Público Alvo: Adolescentes e Adultos 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: não se aplica 
Pontos de destaque/Observações: Site dedicado a tirar dúvidas básicas a respeito de alguns dos 
principais pontos da gramática da língua inglesa do nível básico ao pré-intermediário - ótimo como site de 
referência; é de fácil navegação e conta com uma seção "English Difficulties" que, como o nome indica, 
explica aquelas dúvidas mais frequentes dos aprendizes. Conta, ainda, com "links relacionados" para cada 
assunto tratado. 
Link: http://www.elearnenglishlanguage.com/esl/grammar/grammar.html 
 
 

Emory Writing Center / Grammar Resources 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Não há exercícios 
Pontos de destaque/Observações: Site da Emory University dedicado à redação, mas que possui uma 
seção dedicada à recursos gramaticais (Grammar Resources). Esta seção é organizada por tópicos 
gramaticais que influenciam diretamente a produção textual, como por exemplo, o uso de fragmento de 
frases, pronomes, etc. Cada subseção contém explicações detalhadas sobre o assunto em questão. Há 
ainda seções relacionadas ao uso de pontuação. 
Link: http://writingcenter.emory.edu/resources/grammar.html 
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ENGLISH 4 YOU 
Habilidade avaliada: Gramática  
Níveis de Proficiência: Básico e pré-intermediário. 
Público Alvo:  Adultos e jovens em contexto geral. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece explicações de gramática em inglês de modo bem 
objetivo e de fácil compreensão. As explicações são seguidas de exercícios compostos de sentenças 
isoladas com lacunas para serem completadas.  
Há ainda na aba Grammar Exercises, uma grande quantidade de exercícios relacionados aos conteúdo 
apresentados, todos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como tempos verbais, conjunções e 
formação do plural. Nessa parte do site já se pode encontrar parágrafos inteiros contendo lacunas para 
serem completadas a partir de uma lista de palavras. Na aba Quizzes & Texts, o aprendiz pode encontrar 
vários textos com lacunas para serem completadas com vários tipos de palavras – excelente atividade 
para prática do uso do inglês. 
A página de abertura do site contém informações sobre sua navegabilidade. Além dessas informações, a 
dica é se ater aos botões azuis na lateral direita da página inicial e na parte inferior das demais páginas, 
pois os outros links são externos e levam a sites pagos. 
Link:  http://www.english-4u.de/  
 
 

English Club 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Básico e Intermediário – o nível Avançado, que o site diz suprir, traz, na verdade, 
atividades, em sua grande maioria, relacionadas a nomenclatura e a explicitação deregras gramaticais. 
Público Alvo: Adolescentes e Adultos em contexto geral. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático; em algumas seções fornece pistas e promove oportunidades 
para que o aluno localize e corrija seu próprio erro, o que é muito bom. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática nas seções denominadas 
Grammar Games e Grammar Quizzes. O conteúdo é trabalhado isoladamente em questões de diversos 
formatos como múltipla escolha, lacunas para preenchimento e ordenação de palavras.  
Trata de conteúdo de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como tempos verbais, termos contáveis 
e incontáveis etc. Mas uma dica é, na seção Grammar Quizzes, se atenha à prática do uso das estruturas, 
evitando perder tempo com exercícios que envolvem o aprendizado de nomenclatura gramatical, 
totalmente irrelevante para o aprendiz que deseja se comunicar em língua inglesa.  
Com relação à navegabilidade, o site é razoável. Peca pelo atrativo para inúmeros links para sites pagos 
relacionados ou não com a aprendizagem do inglês. Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à 
prática eficiente das estruturas trabalhadas.  
Link: http://www.englishclub.com/learn-english.htm 
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English Corner 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios, em sua maioria, de 
preenchimento de lacunas, relativos a todos os tópicos gramaticais abordados. Há indicação de outros 
sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais específicos. 
Link: http://www.englishcorner.vacau.com 
 
 

English Daily 626 
 Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Intermediário Superior e Avançado. 
 Público Alvo:  Adultos em contexto geral. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: Não, as respostas são listadas logo abaixo dos exercícios. 
Pontos de destaque/Observações:  Na parte de English Exercises, o site oferece exercícios de gramática 
acerca de conteúdos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como modais, preposições e 
conectivos, além de atividades para reconhecimento de erros e redundância na escrita.  
Os exercícios são, em sua grande maioria, no formato de múltipla escolha e de produção de paráfrases. 
Observa-se, nesse site, atividades relacionadas às funções comunicativas, nas quais a aluno deve escolher 
a forma para expressar uma determinada função ou identificar a função de uma certa forma linguística, 
em pares de sentenças ou em diálogos, o que é positivo em termos pedagógicos. Também há uma série 
de textos com lacunas para serem preenchidas com palavras variadas (cloze), o que constitui prática 
eficiente para a língua em uso.  
O site tem poucos recursos tecnológicos e peca com relação ao fornecimento de feedback automático; é, 
contudo, de fácil navegação. 
Link: http://www.englishdaily626.com/english_exercises.html 
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English Grammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: É um site interessante na medida em que se constitui de postagens 
diárias de aulas e exercícios de gramática. Sendo assim, o site possui hoje uma coletânea de informação 
estrutural bastante significativa para um aluno de nível intermediário e avançado operando na esfera do 
'general English'. As postagens são organizadas por estruturas, funções gramaticais e temas, com 
atividades variadas e navegação fácil. O site oferece gabaritos para os exercícios.   
Link: http://www.englishgrammar.org 
 
 

English Grammar 101 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Boa ferramenta para um trabalho de identificação de estruturas 
gramaticais sem, no entanto, apresentar grandes explicações teóricas ou sugestões para aprofundamento 
dos temas tratados. Não há necessidade de registro; é direcionado para adultos de nível intermediário e 
avançado e organizado por estrutura gramatical. É de fácil navegação e fornece feedback para o aluno, 
mas apenas certo e errado.  
Link:  http://lessons.englishgrammar101.com/EnglishGrammar101/Foreword.aspx 
 
 

English Grammar British Council 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações:  Excelente site que trata dos assuntos de forma integrada. É 
especialmente interessante para quem vai prestar o exame IELTS, pois há uma seção com dicas para a 
entrevista oral e simulados deste exame. Embora não seja necessário registro, há vantagens para quem 
faz o cadastro como, por exemplo, a possibilidade de fazer download de materiais.  
Link: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar 
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English Grammar Lessons  
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Adultos em contexto geral. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site trabalha conteúdos relacionados a tempos verbais em inglês. 
Oferece explicações gramaticais seguidas de exemplos de cada tema abordado. Há também, do lado 
direito da tela, uma lista de exercícios relacionados ao tema. Estes são, em sua grande maioria, do tipo 
drag and drop. Há, na parte inferior da tela, botões para checar a resposta, fornecer a próxima resposta, 
recomeçar a atividade, assistir um demo para como realizar a tarefa de drag & drop e para sair. 
Com relação a navegabilidade, o site é razoável. Peca pelo atrativo para inúmeros links para sites pagos. 
Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à prática eficiente das estruturas trabalhadas. 
Link:  http://www.english-grammar-lessons.com/  
 
 

English Grammar Secrets 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: Boa ferramenta para o estudo da gramática do Inglês. Sítio bem 
organizado e de navegação fácil, sendo estruturado a partir do menu de tópicos gramaticais à esquerda. 
Contém explanações claras, seguidas de exercícios bastante variados sobre os tópicos gramaticais 
abordados.  
Link:  http://www.englishgrammarsecrets.com/ 
 
 

English Pond 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém links para exercícios interativos e 
criativos sobre diversos tópicos gramaticais.  
Link: http://www.englishpond.com/grammar/ 
 
 
 

http://www.english-grammar-lessons.com/
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/
http://www.englishpond.com/grammar/


 

 
 

 
engVid 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e avançado. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês paa fins variados.  
Link: http://www.engvid.com/topic/grammar/ 
 
 

ESL Blues 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Básico e Intermediário 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações:  O site será de extrema utilidade por pessoas que não sejam totais 
iniciantes e para aqueles que já falam inglês relativamente bem. Encontram-se explicações, tutoriais, 
animações em flash e links dos vários temas tratados. A navegação é fácil e há feedback corretivo para o 
usuário. 
Link: http://ww2.college-em.qc.ca/prof/epritchard/ 
 
 

ESLGold 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio destina-se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Contém explanações sobre diversos tópicos gramaticais, organizados de acordo com o nível de 
proficiência. Alguns dos tópicos gramaticais oferecem ao final um link para exercícios (item For practice). 
Há indicação de diversos sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais específicos (ver o 
item Quick links). 
Link: http://www.eslgold.com/ 
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ESL Helpdesk 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário, é de fácil navegação e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Link: 
http://www.eslhelpdesk.com/Grammar_Help_Handbook_Online/index_to_all_Grammar_Help_lessons.ht
m 
 
 

ESL Tower – Grammar Games  
 Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
 Público Alvo:  Adolescentes e jovens. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática, em vários formatos (drag & 
drop, match, múltipla escolha etc.), tratando-os como jogos, o que torna o site lúdico – ideal para 
aprendizes mais jovens, menos motivados ou que possam se estimular por jogos eletrônicos.  
O conteúdo, trabalhado em sentenças isoladas ou pares de sentenças, é de interesse para o aluno 
brasileiro de inglês, contendo itens relacionados ao emprego de tempos verbais, conjunções, preposições 
etc. Aponta erros e fornece scores, mas não oferece explicações gramaticais, o que talvez fosse 
incompatível com seu formato de site de jogos de aprendizagem.  
Há exercícios de gramática nas abas Activities, Fun Games e Grammar. Com relação à navegabilidade, o 
site é um pouco confuso, por sua organização e, principalmente, pelo atrativo para inúmeros links para 
sites pagos. Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à prática de estruturas da língua inglesa, 
especialmente para aprendizes afeitos a esse tipo de atividade. 
 Link:  http://www.esltower.com/games.html 
 
 

ESL Lounge 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário, é de fácil navegação e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Link: http://www.esl-lounge.com/student/grammar.php 
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Exam English 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  do A1 ao B2 do CEF (Básico ao Intermediário) 

Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque / Observações: Contém exercícios gramaticais organizados pelos níveis do CEF 
(Commom European Framework) que não variam muito (exercícios de múltipla escolha), mas com o 
seguinte diferencial: para cada exercício, o usuário tem a opção de esconder ou não as explicação acerca 
da questão pertinente. As explicações são bastante detalhadas contendo exemplos.  
Link: http://www.examenglish.com/grammar/index.html 
 
 

Excelsor College Online Writring Lab 
Habilidade avaliada: Gramática  
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio é de fácil navegação, não exige cadastro do usuário e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês e escrita acadêmica. Há exercícios variados que incluem gramática e 
produção textual. 
Link: http://www.mydistancecourses.org/owl/ 
 
 

International House Bristol 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site da International House Bristol. O acesso é gratuito, porém é 
necessário que se faça um cadastro, também gratuito. Especialmente interessante para os alunos que 
pretendem prestar o exame IELTS. Um site excelente já que tem base no uso real da língua, trabalha com 
as habilidades de forma integrada e apresenta atividades variadas. A navegação é extremamente fácil e 
há feedback corretivo para o aluno.   
Link: http://www.ihbristol.com/free-english-exercises/grammar 
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Grammar Monster 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adolescentes e Adultos nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: automático a partir de questões de múltipla escolha 
Pontos de destaque/Observações: Boa ferramenta para se aprender vários tópicos gramaticais, 
abordando inclusive pontuação. Contém diversos exercícios com possibilidade de verificação das 
respostas corretas, mas eles aparecem na forma de testes. Dica: para voltar à página inicial, utilize o menu 
à direita. Vale observar que alguns itens do menu à esquerda se repetem no menu à direita. 
Link: http://www.grammar-monster.com 

 
 
Grammar Practice Sheets 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações:  Site interessante constituído de aulas em pdf criadas por alunos do 
curso 'Methods of Teaching English' (do Departamento de Inglês da Arizona State University, nos Estados 
Unidos) para estudantes que precisam revisar determinados pontos gramaticais, normalmente 
considerados problemáticos. O material foi pensado para uso na modalidade de autoestudo. Cada aula 
conta com uma seção de exercícios com respostas ao final.  
Link: http://english.clas.asu.edu/enged-grammarpractice 
 
 

HyperGrammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário & Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site mantido pela Universidade de Otawa, Canadá, que pode ser 
usado por alunos de nível intermediário e avançado como material de referência, com excelentes 
explicações e exemplos. É organizado por estruturas e funções gramaticais. Há uma seção interessante de 
revisão chamada 'Review' em que o aluno é testado e para a qual oferecem feedback com explicações 
detalhadas.  
Link: http://www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar/partsp.html 
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Language and Learning Online 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site que oferece aulas de gramática no estilo tutorial em que os 
elementos gramaticais de forma contextualizadas. Cada tutorial contém geralmente quatro seções com 
um pequeno texto em que aparece a estrutura a ser estudada, seguida de exercícios, notas gramaticais e 
revisão. Destaque-se que há uma seção 'English for Engineering' dedicada aos alunos estrangeiros que 
enfrentam o desafio de escrever relatórios técnicos de Engenharia.  
Link: http://www.monash.edu.au/lls/llonline/grammar/index.xml 
 
 

Learn English Today 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: sim 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. Contém exercícios relativos a todos os tópicos gramaticais 
abordados. Há indicação de diversos sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais 
específicos. No menu à esquerda, a categoria de Phrasal Verbs recebe destaque. Nesse menu há ainda um 
link para atividades (Word Games), algumas delas úteis no estudo da gramática. 
Link: http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html 
 
 

learnenglishfeelgood.com 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Básico, Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque / Observações: Site que contém uma quantidade significativa de exercícios 
gramaticais com o objetivo de ajudar aos usuários que têm a intenção de prestar os vários exames de 
proficiência disponíveis. Há também uma seção com quizzes. Embora forneça gabarito para os exercícios 
e quizzes, os mesmos só contêm as respostas certas sem explicações. O site é de fácil navegação e 
gratuito.   
Link:  http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html 
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Leo Network 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios específicos. O sítio 
oferece dicas sobre produção escrita e apresenta alguns links para pesquisa complementar.  
Link: http://www.learnenglish.de/grammarpage.html 
 
 

Lesson Stream 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Professores de inglês. No entanto, alunos avançados e autônomos também podem usar o 
site para seu próprio processo de aprendizagem.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Não.  
Pontos de destaque/Observações:  Na página de abertura do site, há um menu, do qual se pode escolher 
o nível do alunos, o tipo de aprendiz (adolescente, adulto etc.), a duração da atividade, a atividade 
principal, a linguagem trabalhada na atividade, o tema e o tipo de material a ser usado (vídeo, canções 
etc.).  
Embora ofereça atividades para iniciantes, somente aprendizes autônomos e com um relativo domínio da 
língua inglesa poderão tirar proveito das atividades propostas aqui. Isto porque o site se destina a 
professores de inglês, fornecendo planos de aulas detalhados para download, nos quais a gramática é 
apresentada de forma integrada a outras habilidades em um contexto de negociação de sentido. Todas as 
atividades são desenvolvidas a partir de temas ilustrados por textos escritos, orais e audiovisuais 
autênticos de interesse geral.  
O site é de excelente navegabilidade e não há quaisquer links promocionais. 
Link: http://lessonstream.org 
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Movie Segments to Assess Grammar Goals  
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Professores de inglês. No entanto, alunos avançados e autônomos também podem usar o 
site para seu próprio processo de aprendizagem.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Não, apesar de trazer a chave de respostas para um certo número de 
atividades. 
Pontos de destaque/Observações:  Trata-se de um blog que conta com postagens de atividades 
planejadas para o ensino de inglês. Embora ofereça atividades para iniciantes, somente aprendizes 
autônomos e com um relativo domínio da língua inglesa poderão tirar proveito das atividades propostas 
aqui. Isto porque o blog se destina, prioritariamente, a professores de inglês. No entanto, sua 
originalidade, qualidade e relevância o qualificam para figurar neste Portal. As postagens organizam-se 
tanto por itens gramaticais quanto por funções comunicativas. Portanto, o aprendiz pode buscar por 
conteúdos relativos ao discurso indireto, por exemplo, ou por pedidos de desculpas. As atividades são 
contextualizadas por intermédio de excertos de filmes da atualidade, o que torna as torna interessantes 
tanto do ponto de vista pedagógico quanto motivacional.  
Há um espaço para busca, no qual o aprendiz ou professor pode digitar o conteúdo que deseja buscar. No 
entanto, para visualizar a lista de pontos gramaticais e funções, há que se rolar a página – a lista será 
encontrada do lado direito da tela. 
Link:  http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com.br/  
 
 

One World of English 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos acadêmico ou geral 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e é de fácil navegação. Os 
exercícios são úteis para qualquer usuário interessado em estudar a gramática. O sítio oferece exercícios 
com possibilidade de verificação das respostas. 
Link: http://www.oneworldofenglish.com/ 
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Oxford Grammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. As explicações gramaticais são claras e contém 
exemplos variados. 
Link: http://oxforddictionaries.com/words/grammar  
 
 

Perfect English Grammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site simples, mas útil e de fácil navegação, sobre vários pontos 
gramaticais, alguns contando inclusive com explicações em vídeo com animação, como é o caso da seção 
sobre 'Reported Speech'. Ao final das seções e subseções há exercícios, com gabarito, em pdf que podem 
ser baixados pelo usuário. Há, ainda, exercícios variados, por exemplo, do tipo preencher lacunas, com 
respostas fornecidas automaticamente pela plataforma. 
Link: http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 
 
 

Purdue Online Writing Lab  
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios específicos. O sítio 
oferece dicas sobre produção escrita e apresenta alguns links para pesquisa complementar.  
Link:  https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/601/01/ 
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The Tongue Untied 
Habilidade avaliada: Gramática  
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes no contexto acadêmico 
Acesso: Gratuito 
Pontos de destaque/Observações: O sítio é de fácil navegação, não exige cadastro do usuário e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. É recomendado para estudo mais aprofundado de 
temas gramaticais, incluindo pontuação. 
Link:  http://www.grammaruntied.com/blog/ 
 
 

University College London – The Internet Grammar of English 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. Boa ferramenta para se aprender vários tópicos gramaticais, 
abordando também tópicos de escrita acadêmica.  
Link: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 
 
 

University of Calgary – The basic elements of English grammar 
guide 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo:  não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios específicos e referências de 
ampliação dos temas estudados. 
Link: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/grammar/  
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University of Exter 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios variados e explicações 
gramaticais. Há oportunidade de aprofundamento das explicações sobre os temas estudados. 
Link: http://www.cybergrammar.co.uk/ 
 
 

University of Illinois – The Center for Writing Studies 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios específicos e referências de 
ampliação dos temas estudados. 
Link: http://www.cws.illinois.edu/workshop/writers/activevoice/  
 
 

University of Victoria English Language Center 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio destina-se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados, 
sendo bem organizado e de navegação bastante fácil. Contém explanações, seguidas de exercícios, 
relativas a cada um dos tópicos gramaticais abordados. O usuário pode optar por selecionar 
primeiramente seu nível de proficiência ou ir diretamente à lista de tópicos gramaticais. 
Link: http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/ 
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UsingEnglish.com 
 Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Básico, Intermediário e Avançado  
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Deste site, recomenda-se a seção 'English Quizzes', já que, além de ser 
a de mais fácil navegação, é a que contém um grande número de testes e exercícios para os níveis básico, 
intermediário e avançado. O material é organizado por estruturas e fornece feedback corretivo ao final de 
cada teste. Para esta seção do site, não há necessidade de registro.  
Link: http://www.usingenglish.com 
 
 

Verb Tense Tutorial  
 Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adulto 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site especificamente dedicado ao uso dos tempos verbais do inglês. 
Contém explicações bem claras acerca de cada tempo, com gráficos ilustrativos e exemplos. Seguem-se a 
isso seções de testes com feedback corretivo e/ou 'hints' para os que tiverem dúvidas durante o teste. A 
navegação é extremamente fácil com explicações, inclusive da ordem em que se deve acessar as várias 
seções do site.  
Link: http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html 
 
 

Wikibooks 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico e Intermediário. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios específicos e referências de 
ampliação dos temas estudados. 
Link: http://en.wikibooks.org/wiki/English/English_in_use 
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World English 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. As explanações são sucintas, mas o sítio é útil para quem procura 
exercícios sobre tópicos gramaticais. Oferece a indicação de outros sítios para aprofundamento do estudo 
de itens gramaticais específico. 
Link: http://www.world-english.org/ 
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NÍVEL DE PROFICIÊNCIA AVANÇADO 
 

BBC Grammar Challenge 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado  
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Sim  
Pontos de destaque/Observações: Excelente site, de fácil navegação, para se estudar gramática nos 
níveis indicados acima; o material foi elaborado, de forma integrada, com base no uso real da língua, os 
exemplos utilizados nas explicações são retirados de diálogos gravados em áudio e as atividades são bem 
variadas. Oferece feedback corretivo, mas somente na seção "Use the Grammar". Há, ainda, referência 
para aprofundamento do tema em pauta. 
Link: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge/ 
 
 

Better English Lessons  
Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Básico, Intermediário e Avançado. 
 Público Alvo:  Adultos em contexto geral e de negócios. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: automático a partir de questões de múltipla escolha. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática nas seções denominadas 
Business English Grammar Exercises. O conteúdo é trabalhado isoladamente em sentenças ou pares de 
sentenças, em questões primordialmente de múltipla escolha.  
Trata de extensa lista de conteúdos gramaticais, todos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como 
tempos verbais, ordem de adjetivos, uso de artigos etc., alguns deles organizados em até seis níveis de 
dificuldade.  
Com relação à navegabilidade, o site é razoável. A dica é se ater às abas azuis, pois os outros links são 
externos e levam a sites pagos.  
Link:  http://www.better-english.com/grammar.htm 
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Capital Community College 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. Há também exercícios variados sobre os 
aspectos gramaticais abordados. 
Link: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm  
 
 

Cengage Learning 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site bem interessante para auto-estudo de gramática com uma 
bateria de testes que podem ser feitos item a item ou como um todo. Não há necessidade de registro, 
mas com um cadastro simples, os resultados podem ser enviados por e-mail ao instrutor ou professor do 
usuário. Ao final do processo pode-se solicitar o gabarito de respostas. 
Link: http://www.cengage.com/devenglish/discipline_content/grammarquizzes.html 
 
 

DailyWritingTips 
Habilidade avaliada: Grammar 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Não (site de referência) 
Pontos de destaque/Observações:  Trata-se de um site com material de referência de extrema utilidade 
para quem necessita pesquisar algum assunto da gramática inglesa. Há uma seção que apresenta 
definições sucintas com exemplos de estruturas gramaticais e outra composta de postagens sobre tópicos 
gramaticais variados (como pontuação, ortografia e estilo). Está organizado por estruturas. 
Link: http://www.dailywritingtips.com/category/grammar-101/ 
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Dictionary.com 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. O sítio oferece várias dicas sobre vocabulário 
aliado à gramática que podem ser importantes para o desenvolvimento da proficiência do aprendiz. 
Link:  http://dictionary.reference.com/help/faq/language/#Grammar 

 
 
EFL NET 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Adultos em contexto geral e também para treinamento para o TOEFL.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de múltipla escolha em diversos níveis de 
dificuldade sobre tópicos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como tempos verbais, tag 
questions e preposições. Para alguns desses conteúdos são fornecidas explicações objetivas e de fácil 
compreensão (as quais chamam de tutorial), seguidas de exercícios de múltipla escolha.   
Há também, na seção intitulada General Grammar, mais de uma dezena testes de identificação de erros 
gramaticais em pequenos textos. Esses Quizzes, que podem ser utilizados para preparação para o TOEFL, 
são cronometrados e ao seu término, o aluno pode saber seu score e em quantos minutos e segundos 
realizou o teste. O site é de fácil navegação.  
Link:  http://www.eflnet.com/grammar/generalgrammar_index.php  
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Emory Writing Center / Grammar Resources 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 

Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Não há exercícios 
Pontos de destaque/Observações: Site da Emory University dedicado à redação, mas que possui uma 
seção dedicada à recursos gramaticais (Grammar Resources). Esta seção é organizada por tópicos 
gramaticais que influenciam diretamente a produção textual, como por exemplo, o uso de fragmento de 
frases, pronomes, etc. Cada subseção contém explicações detalhadas sobre o assunto em questão. Há 
ainda seções relacionadas ao uso de pontuação. 
Link: http://writingcenter.emory.edu/resources/grammar.html 

 
 
English Corner 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios, em sua maioria, de 
preenchimento de lacunas, relativos a todos os tópicos gramaticais abordados. Há indicação de outros 
sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais específicos. 
Link: http://www.englishcorner.vacau.com 
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English Daily 626  
 Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Intermediário Superior e Avançado. 
 Público Alvo:  Adultos em contexto geral. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: Não, as respostas são listadas logo abaixo dos exercícios. 
Pontos de destaque/Observações:  Na parte de English Exercises, o site oferece exercícios de gramática 
acerca de conteúdos de interesse para o aluno brasileiro de inglês, como modais, preposições e 
conectivos, além de atividades para reconhecimento de erros e redundância na escrita.  
Os exercícios são, em sua grande maioria, no formato de múltipla escolha e de produção de paráfrases. 
Observa-se, nesse site, atividades relacionadas às funções comunicativas, nas quais a aluno deve escolher 
a forma para expressar uma determinada função ou identificar a função de uma certa forma linguística, 
em pares de sentenças ou em diálogos, o que é positivo em termos pedagógicos. Também há uma série 
de textos com lacunas para serem preenchidas com palavras variadas (cloze), o que constitui prática 
eficiente para a língua em uso.  
O site tem poucos recursos tecnológicos e peca com relação ao fornecimento de feedback automático; é, 
contudo, de fácil navegação. 
Link: http://www.englishdaily626.com/english_exercises.html 

 
 
English Grammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: É um site interessante na medida em que se constitui de postagens 
diárias de aulas e exercícios de gramática. Sendo assim, o site possui hoje uma coletânea de informação 
estrutural bastante significativa para um aluno de nível intermediário e avançado operando na esfera do 
'general English'. As postagens são organizadas por estruturas, funções gramaticais e temas, com 
atividades variadas e navegação fácil. O site oferece gabaritos para os exercícios.   
Link: http://www.englishgrammar.org 
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English Grammar 101 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 

Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Boa ferramenta para um trabalho de identificação de estruturas 
gramaticais sem, no entanto, apresentar grandes explicações teóricas ou sugestões para aprofundamento 
dos temas tratados. Não há necessidade de registro; é direcionado para adultos de nível intermediário e 
avançado e organizado por estrutura gramatical. É de fácil navegação e fornece feedback para o aluno, 
mas apenas certo e errado.  
Link:  http://lessons.englishgrammar101.com/EnglishGrammar101/Foreword.aspx 
 
 

English Grammar British Council 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações:  Excelente site que trata dos assuntos de forma integrada. É 
especialmente interessante para quem vai prestar o exame IELTS, pois há uma seção com dicas para a 
entrevista oral e simulados deste exame. Embora não seja necessário registro, há vantagens para quem 
faz o cadastro como, por exemplo, a possibilidade de fazer download de materiais.  
Link: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar 
 
 

English Grammar Lessons  
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Adultos em contexto geral. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site trabalha conteúdos relacionados a tempos verbais em inglês. 
Oferece explicações gramaticais seguidas de exemplos de cada tema abordado. Há também, do lado 
direito da tela, uma lista de exercícios relacionados ao tema. Estes são, em sua grande maioria, do tipo 
drag and drop. Há, na parte inferior da tela, botões para checar a resposta, fornecer a próxima resposta, 
recomeçar a atividade, assistir um demo para como realizar a tarefa de drag & drop e para sair. 
Com relação a navegabilidade, o site é razoável. Peca pelo atrativo para inúmeros links para sites pagos. 
Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à prática eficiente das estruturas trabalhadas. 
Link:  http://www.english-grammar-lessons.com/  
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English Grammar Secrets 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: Boa ferramenta para o estudo da gramática do Inglês. Sítio bem 
organizado e de navegação fácil, sendo estruturado a partir do menu de tópicos gramaticais à esquerda. 
Contém explanações claras, seguidas de exercícios bastante variados sobre os tópicos gramaticais 
abordados.  
Link:  http://www.englishgrammarsecrets.com/ 
 
 

engVid 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e avançado. 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês paa fins variados.  
Link: http://www.engvid.com/topic/grammar/ 
 
 

ESLGold 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio destina-se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. 
Contém explanações sobre diversos tópicos gramaticais, organizados de acordo com o nível de 
proficiência. Alguns dos tópicos gramaticais oferecem ao final um link para exercícios (item For practice). 
Há indicação de diversos sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais específicos (ver o 
item Quick links). 
Link: 
http://www.eslgold.com/grammar.html  
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ESL Tower – Grammar Games SL  
 Habilidade avaliada: Gramática 
 Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
 Público Alvo:  Adolescentes e jovens. 
 Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
 Oferece feedback corretivo: automático. 
Pontos de destaque/Observações:  O site oferece exercícios de gramática, em vários formatos (drag & 
drop, match, múltipla escolha etc.), tratando-os como jogos, o que torna o site lúdico – ideal para 
aprendizes mais jovens, menos motivados ou que possam se estimular por jogos eletrônicos.  
O conteúdo, trabalhado em sentenças isoladas ou pares de sentenças, é de interesse para o aluno 
brasileiro de inglês, contendo itens relacionados ao emprego de tempos verbais, conjunções, preposições 
etc. Aponta erros e fornece scores, mas não oferece explicações gramaticais, o que talvez fosse 
incompatível com seu formato de site de jogos de aprendizagem.  
Há exercícios de gramática nas abas Activities, Fun Games e Grammar. Com relação à navegabilidade, o 
site é um pouco confuso, por sua organização e, principalmente, pelo atrativo para inúmeros links para 
sites pagos. Mesmo assim, os exercícios propostos se prestam à prática de estruturas da língua inglesa, 
especialmente para aprendizes afeitos a esse tipo de atividade. 
 Link:  http://www.esltower.com/games.html 
 
 

Grammar Monster 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adolescentes e Adultos nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: automático a partir de questões de múltipla escolha 
Pontos de destaque/Observações: Boa ferramenta para se aprender vários tópicos gramaticais, 
abordando inclusive pontuação. Contém diversos exercícios com possibilidade de verificação das 
respostas corretas, mas eles aparecem na forma de testes. Dica: para voltar à página inicial, utilize o menu 
à direita. Vale observar que alguns itens do menu à esquerda se repetem no menu à direita. 
Link: http://www.grammar-monster.com 
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Grammar Practice Sheets 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 
Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações:  Site interessante constituído de aulas em pdf criadas por alunos do 
curso 'Methods of Teaching English' (do Departamento de Inglês da Arizona State University, nos Estados 
Unidos) para estudantes que precisam revisar determinados pontos gramaticais, normalmente 
considerados problemáticos. O material foi pensado para uso na modalidade de autoestudo. Cada aula 
conta com uma seção de exercícios com respostas ao final.  
Link: http://english.clas.asu.edu/enged-grammarpractice 
 
 

Grammar-Quizzes.com 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência:  Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site dedicado a testes útil para quem está prestar a fazer exames de 
proficiência. Antes de cada bateria de testes, oferece explicações bem sucintas, mas em nível avançado, 
requerendo certo conhecimento do jargão técnico. A seção de testes oferece feedback com explicações 
em vários casos. O site é de fácil navegação.  
Link: http://www.grammar-quizzes.com/index.html 
 
 

HyperGrammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário & Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site mantido pela Universidade de Otawa, Canadá, que pode ser 
usado por alunos de nível intermediário e avançado como material de referência, com excelentes 
explicações e exemplos. É organizado por estruturas e funções gramaticais. Há uma seção interessante de 
revisão chamada 'Review' em que o aluno é testado e para a qual oferecem feedback com explicações 
detalhadas.  
Link: http://www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar/partsp.html 
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International House Bristol 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site da International House Bristol. O acesso é gratuito, porém é 
necessário que se faça um cadastro, também gratuito. Especialmente interessante para os alunos que 
pretendem prestar o exame IELTS. Um site excelente já que tem base no uso real da língua, trabalha com 
as habilidades de forma integrada e apresenta atividades variadas. A navegação é extremamente fácil e 
há feedback corretivo para o aluno.   
Link: http://www.ihbristol.com/free-english-exercises/grammar 
 
 

Language and Learning Online 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site que oferece aulas de gramática no estilo tutorial em que os 
elementos gramaticais de forma contextualizadas. Cada tutorial contém geralmente quatro seções com 
um pequeno texto em que aparece a estrutura a ser estudada, seguida de exercícios, notas gramaticais e 
revisão. Destaque-se que há uma seção 'English for Engineering' dedicada aos alunos estrangeiros que 
enfrentam o desafio de escrever relatórios técnicos de Engenharia.  
Link: http://www.monash.edu.au/lls/llonline/grammar/index.xml 
 
 

Learn English Today 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico, Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: sim 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. Contém exercícios relativos a todos os tópicos gramaticais 
abordados. Há indicação de diversos sítios para aprofundamento do estudo de itens gramaticais 
específicos. No menu à esquerda, a categoria de Phrasal Verbs recebe destaque. Nesse menu há ainda um 
link para atividades (Word Games), algumas delas úteis no estudo da gramática. 
Link: http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html 
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learnenglishfeelgood.com 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Básico, Intermediário e Avançado 

Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque / Observações: Site que contém uma quantidade significativa de exercícios 
gramaticais com o objetivo de ajudar aos usuários que têm a intenção de prestar os vários exames de 
proficiência disponíveis. Há também uma seção com quizzes. Embora forneça gabarito para os exercícios 
e quizzes, os mesmos só contêm as respostas certas sem explicações. O site é de fácil navegação e 
gratuito.   
Link:  http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html 
 
 

Lesson Stream 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Iniciante, Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Professores de inglês. No entanto, alunos avançados e autônomos também podem usar o 
site para seu próprio processo de aprendizagem.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Não.  
Pontos de destaque/Observações:  Na página de abertura do site, há um menu, do qual se pode escolher 
o nível do alunos, o tipo de aprendiz (adolescente, adulto etc.), a duração da atividade, a atividade 
principal, a linguagem trabalhada na atividade, o tema e o tipo de material a ser usado (vídeo, canções 
etc.).  
Embora ofereça atividades para iniciantes, somente aprendizes autônomos e com um relativo domínio da 
língua inglesa poderão tirar proveito das atividades propostas aqui. Isto porque o site se destina a 
professores de inglês, fornecendo planos de aulas detalhados para download, nos quais a gramática é 
apresentada de forma integrada a outras habilidades em um contexto de negociação de sentido. Todas as 
atividades são desenvolvidas a partir de temas ilustrados por textos escritos, orais e audiovisuais 
autênticos de interesse geral.  
O site é de excelente navegabilidade e não há quaisquer links promocionais. 
Link: http://lessonstream.org 
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majortests.com 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Avançado 

Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações:  Excelente site, pensado para quem pretende fazer o SAT (Grammar), 
mas que, por isso mesmo, acaba por ser bastante útil para quem vai fazer o TOEFL, trabalhando, inclusive, 
a questão do tempo. Os testes são organizados em torno de três eixos principais: (a) identificação de 
erros no nível da oração, (b) correção, melhora de orações e (c) edição em contexto. As instruções para a 
execução dos testes nos três eixos mencionados são bastante claras. Embora seja acompanhado pela 
indicação de uma gramática paga, o trabalho no site é inteiramente gratuito. 
Link: http://www.majortests.com/sat/grammar.php 
 
 

Movie Segments to Assess Grammar Goals  
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Intermediário e Avançado. 
Público Alvo:  Professores de inglês. No entanto, alunos avançados e autônomos também podem usar o 
site para seu próprio processo de aprendizagem.  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Não, apesar de trazer a chave de respostas para um certo número de 
atividades. 
Pontos de destaque/Observações:  Trata-se de um blog que conta com postagens de atividades 
planejadas para o ensino de inglês. Embora ofereça atividades para iniciantes, somente aprendizes 
autônomos e com um relativo domínio da língua inglesa poderão tirar proveito das atividades propostas 
aqui. Isto porque o blog se destina, prioritariamente, a professores de inglês. No entanto, sua 
originalidade, qualidade e relevância o qualificam para figurar neste Portal. As postagens organizam-se 
tanto por itens gramaticais quanto por funções comunicativas. Portanto, o aprendiz pode buscar por 
conteúdos relativos ao discurso indireto, por exemplo, ou por pedidos de desculpas. As atividades são 
contextualizadas por intermédio de excertos de filmes da atualidade, o que torna as torna interessantes 
tanto do ponto de vista pedagógico quanto motivacional.  
Há um espaço para busca, no qual o aprendiz ou professor pode digitar o conteúdo que deseja buscar. No 
entanto, para visualizar a lista de pontos gramaticais e funções, há que se rolar a página – a lista será 
encontrada do lado direito da tela. 
Link:  http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com.br/  
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University College London – The Internet Grammar of English 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. Boa ferramenta para se aprender vários tópicos gramaticais, 
abordando também tópicos de escrita acadêmica.  
Link: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 

 
 
One World of English 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos acadêmico ou geral 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e é de fácil navegação. Os 
exercícios são úteis para qualquer usuário interessado em estudar a gramática. O sítio oferece exercícios 
com possibilidade de verificação das respostas. 
Link: http://www.oneworldofenglish.com/ 

 
 
Oxford Grammar 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: não há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, não contém exercícios, mas serve como 
referência para estudos de temas gramaticais específicos. As explicações gramaticais são claras e contém 
exemplos variados. 
Link: http://oxforddictionaries.com/words/grammar  
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Perfect English Grammar 
Habilidade avaliada: Gramática 

Nível(is) de Proficiência:  Intermediário e Avançado 

Público Alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site simples, mas útil e de fácil navegação, sobre vários pontos 
gramaticais, alguns contando inclusive com explicações em vídeo com animação, como é o caso da seção 
sobre 'Reported Speech'. Ao final das seções e subseções há exercícios, com gabarito, em pdf que podem 
ser baixados pelo usuário. Há, ainda, exercícios variados, por exemplo, do tipo preencher lacunas, com 
respostas fornecidas automaticamente pela plataforma. 
Link: http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 
 
 

UEfAP 
Habilidade avaliada: Gramática 
Níveis de Proficiência: Avançado. 
Público Alvo:  Adultos em contexto geral e inglês para fins acadêmicos. 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: Sim, automaticamente. 
Pontos de destaque/Observações:  Voltado para alunos de inglês em contexto acadêmico, na parte de 
Proof-reading, o site oferece uma lista de tópicos gramaticais de interesse para o aluno brasileiro de 
inglês no mesmo contexto, como uso de artigos, preposições e tempos verbais. Para cada tópico, há 
exercícios de gramática de vários formatos: múltipla escolha, lacunas para serem preenchidas, textos para 
localização de erros etc.  
Para os tópicos que apresentam maior dificuldade para o aluno, há explicações detalhadas, com vários 
exemplos, seguidos por exercícios. O site fornece também na parte de General Language, sentenças para 
serem transformadas e vários textos com lacunas para serem completadas com diversos tipos de 
palavras, além de atividades desafiadoras como a reconstrução de textos.  
O site é de fácil navegação e não há quaisquer links promocionais.  
Link: http://www.uefap.com/accuracy/accfram.htm  
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University of Exter 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: há verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. De fácil navegação, contém exercícios variados e explicações 
gramaticais. Há oportunidade de aprofundamento das explicações sobre os temas estudados. 
Link: http://www.cybergrammar.co.uk/ 
 
 

University of Victoria English Language Center 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio destina-se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados, 
sendo bem organizado e de navegação bastante fácil. Contém explanações, seguidas de exercícios, 
relativas a cada um dos tópicos gramaticais abordados. O usuário pode optar por selecionar 
primeiramente seu nível de proficiência ou ir diretamente à lista de tópicos gramaticais. 
Link: http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/ 
 
 

UsingEnglish.com 
 Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Básico, Intermediário e Avançado  
Público Alvo: adultos 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Deste site, recomenda-se a seção 'English Quizzes', já que, além de ser 
a de mais fácil navegação, é a que contém um grande número de testes e exercícios para os níveis básico, 
intermediário e avançado. O material é organizado por estruturas e fornece feedback corretivo ao final de 
cada teste. Para esta seção do site, não há necessidade de registro.  
Link: http://www.usingenglish.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cybergrammar.co.uk/
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/
http://www.usingenglish.com/


 

 
 

 

The Tongue Untied 
Habilidade avaliada: Gramática  
Nível(is) de proficiência: Básico ao Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes no contexto acadêmico 
Acesso: Gratuito 
Pontos de destaque/Observações: O sítio é de fácil navegação, não exige cadastro do usuário e destina-
se ao ensino da gramática do Inglês para fins variados. É recomendado para estudo mais aprofundado de 
temas gramaticais, incluindo pontuação. 
Link:  http://www.grammaruntied.com/blog/ 
 
 

Verb Tense Tutorial  
 Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de Proficiência: Intermediário e Avançado 
Público Alvo: adulto 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: Sim 
Pontos de destaque/Observações: Site especificamente dedicado ao uso dos tempos verbais do inglês. 
Contém explicações bem claras acerca de cada tempo, com gráficos ilustrativos e exemplos. Seguem-se a 
isso seções de testes com feedback corretivo e/ou 'hints' para os que tiverem dúvidas durante o teste. A 
navegação é extremamente fácil com explicações, inclusive da ordem em que se deve acessar as várias 
seções do site.  
Link: http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html 
 
 

World English 
Habilidade avaliada: Gramática 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e Avançado 
Público alvo: Adultos e adolescentes nos contextos geral, acadêmico ou profissional 
Acesso: Gratuito 
Oferece feedback corretivo: verificação imediata da resposta correta 
Pontos de destaque/Observações: O sítio não exige cadastro do usuário e destina-se ao ensino da 
gramática do Inglês para fins variados. As explanações são sucintas, mas o sítio é útil para quem procura 
exercícios sobre tópicos gramaticais. Oferece a indicação de outros sítios para aprofundamento do estudo 
de itens gramaticais específico. 
Link: http://www.world-english.org/ 
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