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I never work on Sunday

Existem coisas que fazemos sempre; outras,
que fazemos às vezes, e outras, que não fazemos nunca, não é? Na aula de hoje,
veremos como falar sobre o que costumamos fazer (ou não fazer...).

Diana, Beth e David estão dando depoimentos sobre o que costumam fazer.
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Assunto
do dia

Na história
de hoje

Kiri Te
Kanawa, famosa
cantora de ópera,
nasceu na Nova
Zelândia, país da
Oceania, vizinho
da Austrália.

DIANA

BETH

DAVID

I NEVER WORK ON SUNDAY.
I USUALLY STAY HOME AND RELAX.
SOMETIMES I TAKE IAN TO THE PARK

AND SOMETIMES I GO OUT WITH DAVID.

I ALWAYS GET UP VERY EARLY DURING THE

WEEK. I HAVE TO WORK IN THE MORNING.
ON THE WEEKEND, I  USUALLY GET UP

AROUND 9 A.M. BUT SOMETIMES I AM SO

TIRED THAT I SLEEP UP TO 1 P.M.

I PLAY TENNIS TWICE A WEEK AND

SOMETIMES I PLAY BASKETBALL, TOO.
I USUALLY GET HOME FROM WORK AT 7 P.M.
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Na história de hoje, vimos David, Beth e Diana falando do que costumam

fazer, usando o Simple Present. Como você deve se lembrar, quando falamos do
que costumamos fazer usamos o Simple Present.

Entretanto, não foi só isso que eles usaram. Eles estavam falando também
da freqüência com que fazem algo. Para dizermos qual a freqüência com que
praticamos uma ação -  como, por exemplo, tomar café da manhã, ir ao cinema,
trabalhar -  usamos frequency adverbs, ou seja, advérbios de freqüência.

Alguns exemplos de advérbios de freqüência que usamos em inglês são:

always
usually
frequently
often
sometimes
occasionally
rarely
never

Podemos organizar esses advérbios em uma escala de 0 a 100%

Quando fazemos algo 100% das vezes usamos always; 80% das vezes
usamos usually, e assim por diante.

E qual é o lugar do advérbio de freqüência na frase? Os advérbios de
freqüência vêm  logo depois do verbo to be.

PESSOA + TO BE + ADVÉRBIO DE FREQÜÊNCIA + COMPLEMENTO

Ian is usually in bed by 10 p.m.

Quando o verbo da frase não é o to be, mas um verbo principal qualquer,
do tipo eat, cook, work ou study, o advérbio de freqüência vem antes do verbo.

PESSOA + ADVÉRBIO DE FREQÜÊNCIA + VERBO + COMPLEMENTO

They usually watch TV in the evening.

O advérbio sometimes pode também vir no começo da frase:
Sometimes I go to bed early.

OCCASIONALLY,
RARELY

USUALLY,
OFTEN,

FREQUENTLYALWAYS SOMETIMES NEVER

100%

80%

50%

20%
0%

Apresentação
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Em inglês, temos também locucões adverbiais de freqüência, ou seja, são

conjuntos de palavras que funcionam como advérbios na frase.
Veja alguns exemplos:

every day
every evening
every month
every week
once a week
once a month
once a year
twice a week
three times a month

Essas expressões são usadas, normalmente, no final da frase:

PESSOA + VERBO (OU TO BE) + COMPLEMENTO + LOCUÇÃO ADVERBIAL DE FREQÜÊNCIA

Diana walks to school every day.

Exercício 1
Escreva frases usando as palavras abaixo. Mas não se esqueça dos ajustes
necessários, como no exemplo: Virgínia goes to the supermarket once a week.
a) Ian -  sometimes -  TV -  watch

............................................................................................................................
b) Diana -  frequently -  with friends -  go out

............................................................................................................................
c) David -  play -  soccer -  never

............................................................................................................................
d) Beth -  once a week -  swim

............................................................................................................................
e) Tom -  busy -  is -  always -  during the week

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

Exercício 2
Coloque os advérbios abaixo em ordem de freqüência:

never -  always -  sometimes -  usually -  rarely
............................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ..

Exercício 3
Volte à história de hoje, procure todos os advérbios e locuções adverbiais e
escreva-os aqui:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Exercícios
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Exercício 4

Agora, faça frases usando os seguintes advérbios e locuções:

sometimes ..............................................................................................................
once a week ...........................................................................................................
always ....................................................................................................................
never .......................................................................................................................
every month ..........................................................................................................
twice a week ..........................................................................................................

FREQUENCY ADVERBS (ADVÉRBIOS DE FREQÜÊNCIA)
EXEMPLOS: ALWAYS -  USUALLY -  FREQUENTLY -  OFTEN -  SOMETIMES -

OCCASIONALLY -  RARELY -  NEVER..

POSIÇÃO DOS ADVÉRBIOS DE FREQÜÊNCIA

PESSOA + TO BE + ADVÉRBIO DE FREQÜÊNCIA + COMPLEMENTO

Ian is usually in bed by 10 p.m.

PESSOA + ADVÉRBIO DE FREQÜÊNCIA + VERBO + COMPLEMENTO

They usually watch TV in the evening.

LOCUCÕES ADVERBIAIS DE FREQÜÊNCIA

CONJUNTOS DE PALAVRAS QUE FUNCIONAM COMO ADVÉRBIOS NA FRASE.
Exemplos: every day, once a week, every month.

Curiosidade cultural

A Nova Zelândia é um país formado por duas ilhas principais
separadas pelo Estreito de Cook. Como foi colônia britânica, uma das
línguas oficiais é o inglês. A outra é o maori, língua dos aborígenes, que
é falada até hoje pelos descendentes desse povo.

Nesse país, isolado geograficamente do mundo, convivem duas
culturas, a européia (inglesa e escocesa) e a aborígene (maori), que nas
últimas décadas começam a estreitar os laços, reconhecendo a impor-
tância mútua e o direito à permanência de suas características na cultura
e nos costumes locais.

Um exemplo desse reconhecimento é a criação de jardins da infância
de língua maori para as crianças da comunidade maori.

A_ _ _ _ _ _ _ , além de ser um nome de rainha, é uma cidade da Austrália,
famosa pelo circuito de Fórmula 1. Você arrisca um palpite?

Preste
atenção

Vamos
pensar


