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Assunto
do dia

Se você
nunca ouviu falar na
Nova Zelândia,
prepare-se! A Nova
Zelândia é um país
composto por duas
ilhas principais
(North Island e South
Island) e outras ilhas
menores, localizado
no Oceano Pacífico,
a sudoeste da
Austrália. A capital
da Nova Zelândia é
Wellington. A maior
parte da população
local é de origem
inglesa ou maori e a
língua oficial é o
inglês.

Na história
de hoje

Todos os dias seguimos a mesma rotina:
acordamos, levantamos, tomamos café, trabalhamos, estudamos, voltamos
para casa. Para descrever, falar sobre essa rotina usamos o Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present em
inglês, que é o assunto da aula de hoje.

Beth e Diana estavam conversando sobre ações habituaisações habituaisações habituaisações habituaisações habituais, coisas que elas
fazem todos os dias.todos os dias.todos os dias.todos os dias.todos os dias. Vamos ver?

O dia de Beth

Beth conta: At Sunshine Travel Agency

I use

 a computer.

I type  letters.
I answer

the telephone.

I take
photocopies.

I send
faxes.
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O dia de Diana

Diana conta:

As frases citadas estão descrevendo ações habituais. Eventos que acontecem
todos os dias na vida de Beth e na vida de Diana. Para descrever essas ações,
contá-las, falar delas, usamos em inglês o Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present, um tempo verbal
que equivale ao presente do indicativo em português.

Como conjugar o Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present na primeira pessoa do singular -  IIIII (eu)?
Veja:

To type = datilografar
Pronome pessoal + verbo ® I typeI typeI typeI typeI type

To send = enviar, mandar
Pronome pesoal + verbo ® I sendI sendI sendI sendI send

To answer = responder, atender [ao telefone]
Pronome pessoal + verbo ® I answerI answerI answerI answerI answer

Em inglês, ao conjugar o verbo, devemos usar necessariamente o pronome
pessoal para não confundir com a forma imperativa. (Aulas 6 e 7)

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Complete os espaços com os verbos entre parênteses:
O dia de NeiO dia de NeiO dia de NeiO dia de NeiO dia de Nei
Nei conta:
I ................... (to  workto  workto  workto  workto  work) at Sunshine Travel Agency. I .................... (to  taketo  taketo  taketo  taketo  take)
photocopies. I ................. (to goto goto goto goto go) to the bank. I .......................... (tototototo
answeransweransweransweranswer) the telephone at lunch hour. I ....................  (tototototo      send send send send send) letters.
I ................... (to  studyto  studyto  studyto  studyto  study) in the evening.

Apresentação

Exercícios

I feed  Ian.

I take care
of the baby.

I study
English.
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Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2

Escolha uma palavra de cada coluna e monte suas frases no Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present:

PRONOMEPRONOMEPRONOMEPRONOMEPRONOME

PESSOALPESSOALPESSOALPESSOALPESSOAL V E R B O SV E R B O SV E R B O SV E R B O SV E R B O S COMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTO

a)a)a)a)a) I type faxes
b)b)b)b)b) I study the baby
c)c)c)c)c) I feed letters
d)d)d)d)d) I send at Sunshine Travel Agency
e)e)e)e)e) I work English

Coloque suas frases aqui:
a)a)a)a)a) ............................................................................................................................

b)b)b)b)b) ............................................................................................................................

c)c)c)c)c) ............................................................................................................................

d)d)d)d)d) ............................................................................................................................

e)e)e)e)e) ............................................................................................................................

SIMPLESIMPLESIMPLESIMPLESIMPLE     PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENT

Tempo verbal das ações habituais, de todos os dias.
Exemplos:
I typeI typeI typeI typeI type I goI goI goI goI go I feedI feedI feedI feedI feed I workI workI workI workI work.

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Da Inglaterra e dos outros países do Reino Unido (ou Grã-Bretanha,
formada por Escócia, País de Gales, Irlanda, Irlanda do Norte e
Inglaterra) saíram colonizadores para todo o mundo. Por essa razão,
temos muitos países que têm o inglês como uma das línguas oficiais,
como o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, a
Jamaica, entre outros. Além da colonização, a importância econômica
de países como a Inglaterra e os Estados Unidos fizeram com que a
língua inglesa fosse falada em quase todo o mundo como a língua do
comércio e da tecnologia.

Quando é o dia dos namorados nos Estados Unidos e na Inglaterra?
a)a)a)a)a) dia 12 de junho
b)b)b)b)b) dia 14 de fevereiro
c)c)c)c)c) dia 13 de outubro

Preste
atenção

Vamos
pensar
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