


Why does woman have ‘man’ in it and female has the  word ‘male’ in it?

sometimes we manipulate the words and make adjustments to them so they fit our assumption. Wait until you 
read about the etymology of the words that I’ve just mentioned. This phenomenon is fairly common and it 
actually has its own name: folk etymology.

https://www.thoughtco.com/what-is-folk-etymology-1690865






DISCUSSÃO:
1. Que  evoluções de outras palavras ou expressões, em  inglês  ou em português, você conhece?

Vamos em boa hora – vamos embora - bora

Go be with ye – goobye- bye 

Vossamercê – vosmecê- você - cê

2. Quais são as possíveis implicação danosas à sociedade do fenômeno folk etymology?

Assim como fake News, inventar a etmologia das palavras  pode servir para propósitos egoístas 
de convencimento de pessoas menos esclarecidas,  para inflamar discursos de ódio, etc.



3.Is it important for you to study words etymology ? Why? 

Pode-se citar acalmar os ânimos e diminuir discursos de ódio,  trazendo à mesa  argumentos certos , 
em vez de  achismos ; facilitar o aprendizado de outras línguas Por conhecimento prévio e relação  gráfica, etc

4. Ao final do texto, a autora escre: It´s amazing how our minds dind patterns, and link them to what´s
going on in the world”. Que tipo de padrões seriam esses?

Atualmente com as acusações contra assédio  sexual  em Hollywood  ganhando força  na mídia, com mais 
esclarecimentos a favor do feminismo, com mais lutas contra o machismo, é fácil  se perder em 
discussões acaloradas sem argumentos e muita cegueira em relação às próprias opiniões entre outras respostas
Possíveis.





PAST PERFECT
FRENTE A – MÓDULO 04- PÁGINA 835



EXPRESSA UMA AÇÃO QUE OCORREU ANTES DE OUTRA AÇÃO NO 
PASSADO.

A SENTENÇA É COMPOSTA DE DUAS PARTES. NA PRIMEIRA, VEMOS A AÇÃO QUE

ACONTECE ANTES: EU TINHA TOMADO UM BANHO ANTES DE SAIR DE CASA.



FORMAÇÃO: 

THEY HAD STUDIED

sujeito Had Verbo principal

( particípio)





EXERCISES:

1. Supply the presente perfect tense of the verbs in the parentheses.

a) I dressed after I ______________________ ( wash)

b) They _________________ (do) nothing before they met me. 

c) She posted the letter after she _____________(write) it.

d) He told me her name after she ______ _______ ( leave).

e) After they _________________ ( go). I sat down and rested.

f) I thanked him for what he ________________________ (do)

Had washed

Had done

Had written

Had left

Had gone

Had done


