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Conteúdo: Advérbios de frequência.
Hello student! Olá aluno (a)!
Hoje vamos aprender um pouco sobre os advérbios de frequência mais utilizados na
Língua Inglesa.
Primeiro vamos lembrar o que são os advérbios de frequência!
São as palavras usadas na frase para indicar com que frequência algo aconteceu, acontece
ou acontecerá.

Vejamos alguns exemplos com a tradução:
I never do the dishes. Eu nunca lavo a louça.
I sometimes make the bed. Eu às vezes arrumo a cama.
I always feed the pet. Eu sempre alimento meu animal de estimação.
Agora, se puder, assista ao vídeo para aprender a pronúncia e para aprender mais sobre
advérbios de frequência:
https://www.youtube.com/watch?v=hMQszQc-E74&feature=youtu.be

1 – Ligue com um traço, o advérbio de frequência com sua tradução:
ALWAYS
NEVER
SOMETIMES

NUNCA
SEMPRE
ÀS VEZES

2 - Preste atenção na questão e assinale a alternativa correta:
a) O advérbio de frequência NEVER indica:
( ) que algo sempre acontece.
( ) que algo nunca acontece.
b) O advérbio de frequência ALWAYS indica:
( ) que algo sempre acontece.
( ) que algo acontece às vezes.
c) O advérbio de frequência SOMETIMES indica:
( ) que algo acontece às vezes.
( ) que algo nunca acontece.
3 – Leia o parágrafo a seguir:
“My mother never feeds the dog because I always feed my dog. Sometimes I sleep with
my dog.”
Caso você não saiba algumas das palavras do parágrafo acima, procure no dicionário para
te ajudar!
Agora, assinale com um X a tradução correta do parágrafo:
( ) “ Minha mãe nunca alimenta o cachorro porque eu sempre alimento meu cachorro. Às
vezes eu durmo com meu cachorro.”
(
) “Minha mãe às vezes alimenta o cachorro porque eu nunca alimento meu
cachorro. Sempre durmo com o cachorro.”

