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Where you were
yesterday?
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A  U  L  A

Assunto
do dia

Essa cidade
americana tem o
nome de um santo
muito conhecido,
que conversava
com os animais: São
Francisco.

Na história
de hoje

No Módulo 6, que começamos hoje, vamos
aprender a descrever ações no passado. Vamos ver como contar o que aconteceu
ontem, na semana passada, em  julho, nas férias etc.

Washington chama Diana e diz:

Washington - Veja como meu inglês melhorou: Where were you yesterday?
Diana faz cara de quem foi pega de surpresa e responde:
Diana - I was here. Why?
Washington - Peguei você, hein? Não vai

perguntar onde eu aprendi
essa frase?

Diana - Where? I mean... onde?
Washington - Foi o Tom que me ensinou.

Legal, né?
Diana - Super.
Flashback: Tom explicando para Washington.
Tom - Existem muitas expressões em inglês

que indicam passado.
Washington - Eu sei uma: yesterdayyesterdayyesterdayyesterdayyesterday. Como naquela música

do Paul McCartney.
Tom - Isso mesmo. Temos também lastlastlastlastlast, quer dizer passado

ou último.
Por exemplo: last weeklast weeklast weeklast weeklast week, last weekendlast weekendlast weekendlast weekendlast weekend.

Washington - É só juntar o last? Tipo last vacationlast vacationlast vacationlast vacationlast vacation, last yearlast yearlast yearlast yearlast year.
Tom - É. Já é um bom começo, não?
Washington - E se eu quisesse perguntar: "Onde você estava ontem?"
Tom - Onde? Você já aprendeu nas aulas

do telecurso.
Washington - WhereWhereWhereWhereWhere. E você é youyouyouyouyou, certo?
Tom - Agora precisamos descobrir

como usar o verbo to beto beto beto beto be
no passado.

Washington - Ah! Agora ficou fácil. Este é o
assunto da aula de hoje no Telecurso.

WASHINGTON

TOM

DIANA
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Você deve se lembrar de que o verbo to beto beto beto beto be em inglês quer dizer ser ou estar,

certo? Ele é um verbo que usamos muito.

Antes de aprendermos o passado desse verbo, vamos revisar o presente:

I amamamamam a secretary.
You areareareareare a nurse.
He isisisisis at home.
She isisisisis a doctor.
It isisisisis a book.
We areareareareare at work.
You areareareareare students.
They areareareareare here.

Forma afirmativa:
PESSOAQ +Q T OT OT OT OT O     BEBEBEBEBEQ + QCOMPLEMENTO

    I am a secretary.
They are here.

Na forma negativa é só acrescentar notnotnotnotnot.
PESSOAQ+Q T OT OT OT OT O     BEBEBEBEBE Q+ QNOTNOTNOTNOTNOTQ     + QCOMPLEMENTO

   I am not a secretary.
They are not here.

Na forma interrogativa, colocamos o to beto beto beto beto be antes da pessoa:
T OT OT OT OT O     BEBEBEBEBEQ +Q PESSOAQ + QCOMPLEMENTO?
Are  you a secretary?
Are they here?

No passado, o verbo vai funcionar do mesmo modo, só que é conjugado de
modo diferente:

 N ON ON ON ON O     PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE                NONONONONO     PASSADOPASSADOPASSADOPASSADOPASSADO

I amamamamam I waswaswaswaswas
You areareareareare You werewerewerewerewere
He isisisisis He waswaswaswaswas
She isisisisis She waswaswaswaswas
It isisisisis It waswaswaswaswas
We areareareareare We werewerewerewerewere
You areareareareare You werewerewerewerewere
They areareareareare They werewerewerewerewere

Exemplos:
She waswaswaswaswas at home. (forma afirmativa)
She waswaswaswaswas not at home. (forma negativa)
WasWasWasWasWas  she at home? (forma interrogativa)

Apresentação
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As frases abaixo estão no presente. Reescreva-as usando o passado:
a)a)a)a)a) She is a nurse

..........................................................................................................................  .
b)b)b)b)b) They are teachers.

..........................................................................................................................  .
c)c)c)c)c) Are you at home?

..........................................................................................................................  .
d)d)d)d)d) Where are you?

..........................................................................................................................  .
e)e)e)e)e) He is here.

..........................................................................................................................  .
f)f)f)f)f) We are not doctors.

..........................................................................................................................  .
g)g)g)g)g) Mary is at school.

..........................................................................................................................  .
h)h)h)h)h) Are Paul and John at work?

..........................................................................................................................  .

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
No texto abaixo, faça um retângulo em todas as expressões temporais que

indicam passado e sublinhem as ocorrências do verbo to beto beto beto beto be.

John Taylor is a nice person. He works at Wel l ’ s shop. He is a
salesperson. Yesterday, he was not at work in the afternoon. He was
at home because he was very sick, and it was not the first time. Last
week he was sick, too! Poor John. I think he should see a doctor

O passado do verbo to beto beto beto beto be:

Exercícios

Preste
atenção

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA     NEGATIVANEGATIVANEGATIVANEGATIVANEGATIVA

I was not

You were not

He was not

She was not

It was not

We were not

You were not

They were not

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA     INTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVA

Was I?

Were you?

Was he?

Was she?

Was it?

Were we?

Were you?

Were they?

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA     AFIRMATIVAAFIRMATIVAAFIRMATIVAAFIRMATIVAAFIRMATIVA

I was

You were

He was

She was

It was

We were

You were

They were
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Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Os primeiros assentamentos na área de São Francisco foram feitos
pelos espanhóis, em 1776. Em 1849 e 1859, graças à corrida do ouro e da
prata, muitos imigrantes de diversas nacionalidades chegaram à cida-
de: chineses, italianos, filipinos e japoneses. Desde então, São Francisco
passou por períodos alternados de intenso desenvolvimento ou de
reconstrução, pois a área que a cidade ocupa é sacudida, de tempos em
tempos, por fortes terremotos. Um deles quase tirou a cidade do mapa,
foi em 1906. Outro mais recente, em 1989, também causou grandes
estragos, mobilizando toda a força de reconstrução da cidade.

Culturalmente, essa cidade americana tem uma história rica. Possui
teatros, companhias de balé, ópera, orquestras e museus, que são
referências para todo os Estados Unidos.

Alguns locais são os preferidos pelos cineastas e turistas em São
Francisco. Entre eles, destacam-se:

· a Golden Gate, famosa ponte que une dois lados  da baía de São
Francisco e é o cartão de visitas da cidade;

· o bairro chinês, Chinatown;

· o Fisherman’s Wharf, rua do porto que, no século XIX, era domina
da pelo comércio de peixe dos italianos e, agora, é uma rua comer-
cial, com restaurantes, lojas de souvenir e hotéis;

· e, numa ilha do mesmo nome, na baía de São Francisco, Alcatraz, a
famosa prisão federal, que hoje está desativada.

A cidade também possui três linhas de bondes -  os cable carcable carcable carcable carcable car -  que
unem diversos bairros. Esses bondes são um trasporte útil, numa cidade
assentada em cima de morros, na qual a paisagem mais comum são as
ladeiras.

Na próxima aula, vamos visitar o segundo maior país do mundo. Estamos
falando do C _ _ _ _ _ . Você já sabe de que país se trata?

Vamos
pensar


