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Did you work
yesterday?
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Assunto
do dia

As ilhas que
ficam no Caribe,
e têm 389 km2

de extensão,
chamam-se
São Vicente e
Granadinas.

Na história
de hoje

Já vimos a forma afirmativa do passadopassadopassadopassadopassado e
também a forma negativa. Hoje, veremos a forma interrogativa.

Tom chega à oficina de Washington. Ele ficou preocupado, ontem, quando
passou por lá e viu que a oficina estava fechada.

Será que aconteceu alguma coisa?

Tom - Hi, Washington! How are you?
Washington - Fine. And you?
Tom - Fine. Fiquei preocupado quando vi sua oficina fechada

ontem. Is everything all right?
Washington - Yeah. I was sick yesterday. Sabe, esse resfriado quando

pega....
Tom - Did you stay at home?
Washington - Sure. O melhor remédio é vitamina C e... cama.
Tom - Did you watch TV?
Washington - Yes, I did. O senhor estava ótimo naquele programa de

entrevistas.
Tom - Que bom que você gostou!
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Para fazermos perguntas no passado, com verbos regulares, usamos o

auxiliar diddiddiddiddid.
O auxiliar aparece antes da pessoa, e o verbo perde a terminação  -ed-ed-ed-ed-ed. Veja:

DIDDIDDIDDIDDID Q+Q PESSOAQ+Q VERBO Q+Q COMPLEMENTO?
Did you work yesterday?

Atenção!Atenção!Atenção!Atenção!Atenção! É importante lembrar que o verbo perde a terminação -ed-ed-ed-ed-ed!

Exercício  1Exercício  1Exercício  1Exercício  1Exercício  1
Faça perguntas para as respostas abaixo:
a)a)a)a)a) ............................................................................................  (work  yesterday)

No, I didn’t. I was sick.
b)b)b)b)b) ............................................................................................  (study last week)

Yes, I did. I have an exam today.
c)c)c)c)c) ...........................................................................................  (sky last vacation)

Yes, I did. It was nice!

Estrutura da forma interrogativa
DID + PESSOA + VERBO NA FORMA BÁSICA, SEM -----EDEDEDEDED + COMPLEMENTO?

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

São Vicente e Granadinas ou, em inglês, Saint Vincent and
Grenadines consituem um país independente, que faz parte de uma
organização de países do Caribe -  a Organization of Eastern Caribbean
States. Como em outras colônias britânicas, o processo de independên-
cia teve  início muitos anos antes de sua promulgação, já que desde
1969 as ilhas eram país associado da Inglaterra. Somente dez anos
depois, em  27 de outubro de 1979, essas ilhas conseguiram sua
independência. A nação é constituída pela ilha de São Vicente e as ilhas
Granadinas , daí seu nome. Seu clima é tropical, com a agradável
temperatura média de 27ºC. A base da economia de São Vicente e
Granadinas é a agricultura, prejudicada pela presença de um vulcão
que entrou em erupção em 1979, e ainda está ativo.

A posição geográfica das ilhas fazem com que fiquem expostas
a mais um dos caprichos naturais: os furacões, que durante a
década de 1980 e 1990 vêm castigando as ilhas do Caribe.

Como a quase totalidade das ilhas da região, Colombo foi o
primeiro europeu a chegar lá. Só em 1763, após longa disputa entre
Inglaterra e França, as ilhas passaram ao domínio britânico. Pela
influência britânica, as ilhas constituem um Estado parlamentarista,
associado à Commonwealth. A língua inglesa é oficial. A maior parte
da população (73%) está localizada na área rural. A capital e também
maior cidade -  Kingstown -  tem cerca de 20 mil  habitantes. No total,
são 105 mil habitantes, espalhados por 389 km2.

O país que será tema da próxima aula fica no extremo norte do Brasil.
A leste, faz fronteira com a Venezuela e, a oeste, com o Suriname. Fácil...
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