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I worked a lot yesterday
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Assunto
do dia

O segundo
maior país do
mundo é o Canadá,
e hoje vamos
conhecer algumas
de suas
características...

Na história
de hoje

Na aula passada, vimos como usar o verbo tototototo
bebebebebe no passado. Hoje, vamos ver como usar outros verbos no passado.

Diana está escrevendo uma carta para sua amiga Sílvia. Elas estudaram
inglês juntas e agora Sílvia mora na Nova Zelândia. Longe daqui, não é?

Em inglês, temos dois tipos de verbos: os regularesregularesregularesregularesregulares e os irregularesirregularesirregularesirregularesirregulares.
Os verbos regularesregularesregularesregularesregulares são assunto de nossa aula de hoje.

Os verbos regularesregularesregularesregularesregulares em inglês são a maioria (mas não todos, cuidado!).
Eles fazem o passado acrescentando-se -ed-ed-ed-ed-ed. É simples; só precisamos

acrescentar  -ed-ed-ed-ed-ed ao final do verbo para termos seu passado.
Exemplos:Work  no presente

Workededededed no passado

Virgínia and Nei work at Sunshine Travel Agency.
They workededededed a lot yesterday

Apresentação

Dear Sílvia,

How are you? Hope everything is OK. I am very happy
because I received your letter yesterday. You asked me about
last month. I�ll tell you.

I was very busy last month. I worked almost everyday and
I studied too.

Last week, Beth travelled and I stayed with Ian even at
night. Wow! That boy has a lot of  energy! The good news is
that I won�t have to work this week. Beth arrived and I am
taking the week off.

When are you coming to Brazil? Hope to hear from you
soon,

Diana
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ExercíciosExercíciosExercíciosExercíciosExercícios

É importante lembrar que acrescentamos -ed-ed-ed-ed-ed à forma básica do verbo no
presente. Ou seja, sem sssss ou eseseseses característicos da terceira pessoa do singular.

Veja:
Virgínia worksssss at Sunshine.
She workededededed a lot yesterday.

O passado é conjugado da mesma maneira para todas as pessoas.
Além disso, existem outras regras:

· quando o verbo terminar em yyyyy precedido de consoante, tiramos o yyyyy e
colocamos iediediediedied. Exemplo: study - studiediediediedied.

· quando o verbo terminar em eeeee só precisamos acrescentar ddddd.

Exemplo: Love -  Lovededededed.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Volte para a carta de Diana e procure todos os verbos no passado. Escreva-

os aqui:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Complete o texto usando o passado dos verbos entre parênteses.

It  ............... (to be) a beautiful day. In the morning João ............... (walk) to
the park and ............... (play) basketball with his friends. After the game, they
............... (relax) and ...............(walk)  back home. In the afternoon, João  ...............
(stay) at home. He ............... (study) Math and ............... (cook) dinner. After
dinner, he  ............... (watch) TV.

Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3
Reescreva as frases, no passado.

a)a)a)a)a) She studies English.
.......................................................................................................... yesterday.

b)b)b)b)b) They watch T.V.
.......................................................................................................... yesterday.

c)c)c)c)c) João and Mariana walk to the park
.........................................................................................................  last night.

d)d)d)d)d) He is an astronaut.
........................................................................................................ in the past.
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Para formar o passado acrescentamos -ed-ed-ed-ed-ed à forma básica do verbo, sem

sssss  ou eseseseses. Veja as regras:

· quando o verbo terminar em yyyyy precedido de consoante, tiramos o yyyyy e
colocamos iediediediedied.
Exemplo: Study -  Studiediediediedied.

· quando o verbo terminar em eeeee só precisamos acrescentar o ddddd.
Exemplo: Love -  Lovededededed.

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

O Canadá está localizado na América do Norte. Como segundo
maior país do mundo, reúne uma grande variedade de paisagens
geográficas: ilhas árticas no extremo norte; a região dos Grandes Lagos
na fronteira com os Estados Unidos; a baía Hudson localizada a leste;
a península do Labrador, na costa do Atlântico e outras mais.

O nome Canadá vem da língua indígena dos huron-iroquis, e
significa comunidade, aldeia. Esse país apresenta uma dupla herança
colonial: tanto francesa como inglesa. Por essa razão, o inglês e o francês
são as duas línguas oficiais do país.

Nas décadas de 1980 e  1990, houve um movimento separatista da
região de Quebec (francesa), que queria estabelecer uma administração
autônoma em relação ao restante do país. O movimento não obteve
sucesso e o Canadá continua um só, e com o seu bilingüísmo.

As cidades de maior área metropolitana no Canadá são Toronto,
Montreal, Vancouver , Ottawa, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Quebec
e Hamilton.

A mais importante instituição cultural do Canadá é o Canada
Council, que financia os estudos nas artes, em geral, e nas ciências
humanas e sociais. É interessante notar que, no caso da literatura, o
Canadá possui grandes nomes tanto na literatura de língua francesa
como na de língua inglesa, prova da convivência das duas tradições.

Embora seja independente, o Canadá também participa da British
Commonwealth of Nations, uma espécie de confederação das
ex-colônias da Grã-Bretanha, como muitas das ilhas caribenhas.

Seu sistema de governo é parlamentarista e, desde 1980, vem
tentando modernizar e atualizar sua constituição. Essa luta pela
“nova” constiuição trouxe muitos conflitos à tona, que, aos poucos,
estão sendo resolvidos, deixando que a lei máxima do país passe a ser
a expressão local, e não mais uma extensão ou adaptação da lei
britânica.

O antigo nome desse país africano era Rodésia. E como é que ele se chama
agora? Aguardo você na próxima aula para mais uma viagem...

Vamos
pensar

Preste
atenção


