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Inglês 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (27 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Página 46: Gramática 

Used to: é usado para expressar hábitos passados, atividades que 

aconteceram no passado e agora não acontecem mais. 

Exemplos: He used to play guitar (Ele costumava tocar guitarra) 

                  He didn’t use to play guitar (Ele não costumava tocar guitarra) 

                  Did he use to play guitar? (Ele costumava tocar guitarra?) 

Observe que em frases negativas e interrogativas utilizamos o DID, auxiliar do 

passado e por essa razão retiramos a letra D do used (que demonstra o 

passado no verbo), ficando somente use. 

 

Página 49: 

Adjectives: veremos adjetivos usados para falar sobre a personalidade das 

pessoas e sobre sentimentos das pessoas. 

Friendly = amigável                                                     Talkative = falante 

Sociable = sociável                                                      Cautious = cauteloso 

Confident = confiante                                                    Shy = tímido 

Patient = paciente                                                        Impatient = impaciente 

Outgoing = extrovertido                                                Stubborn = teimoso 

Generous = generoso                                                   Funny = divertido 

Kind = amável                                                               Serious = sério 

Quiet = quieto                                                               Organized = organizado 

Happy = feliz                                                                 Sad = triste 

Angry = zangado                                                           Unhappy = infeliz 

Embarrassed = envergonhado                                    Ashamed = envergonhado 



Guilty = culpado                                                         Bored = entediado 

Disgusted = aborrecido                                              Jealous = enciumado 

Surprised = surpreso                                                  Shocked = chocado 

Frightened = assustado                                              Depressed = deprimido 

Frustrated = frustrado                                                 Anxious = ansioso 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de abril de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

- Após aprender sobre o uso do Used to, faça o exercício 1 da página 47. 

Você deverá observar as imagens e utilizando as palavras dadas em cada 

exercício, formar frases sobre o que as pessoas faziam no passado e agora 

não fazem mais. Sigam o exemplo que já está feito. Lembrem-se de 

adequar os sujeitos de cada frase. 

- Página 49, exercício 2. Complete as frases com used to e um verbo da 

caixa que faça sentido naquela frase. 

- Página 50. Observe as imagens e escolha o adjetivo que melhor 

representa cada uma delas (utilize os adjetivos que eu coloquei na página 

acima). 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 14/04 

Página 44, exercício 1:  

Resposta pessoal 

 

Página 44, exercício 2: 

Sugestões de respostas 

 Yes, there is. I sometimes go to the library. 

 They serve sanduiches, juice, candys. I like very much. 

 Yes, there is. Yes, there are. 

 Yes, there are. Me and my frinds usually go to the courtyard and the 

sports court. 

 

Página 46: 

a)The government has to approve the program. 

b) They stay at school for about 6 to 7 hours a day. 

c) About two months and a half. 

d) Yes, they do. 

e) Because they serve healthy food for a reasonable price. 

f) They think that practicing sports helps students to improve their 

grades. 
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