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Questão 1
SIMPLE PAST
AFFIRMATIVE

i wish i never touched

Subjct+past verb

i listened to em twice

NEGATIVE
Subject+didn't+verb

i didn't wish i never touched
i didn't listened to em twice

PAST COMTINUOS
AFFIRMATIVE

I ware shouldn even be talking

Sbjct+was/were+verb with ing
NEGATIVE
Sbjct+was/were+not+verb with ing

I shouldn't even be talking

about the
scene
13 Reasons why
The scene starts with two friends
talking about a list, and what
happened at a party they went to.
The series is aimed at a girl who
committed suicide and no one
knows why. that's where the
mystery begins, everything that
was happening to her, she was
recording, every person who hurt
her made a tape. The clay that is
the boy who appears in this scene
relates his anxiety and panic crisis
generated by what happened .

Questão 2.

Affirmative

Negative

Interrogative

SIMPLE PAST
Dided you put
Hannah and Jessica on
that list

PAST OF BE
PAST CONTINUOUS
I think it was that big a All the guys were working
deal
on it at lunch

Did't you
put Hannah and
Jessica on that list

I don't think it weren't
a big deal.

All the guys wasn’t
working on it at lunch

Did you put Hannah
and jessica on that list ?

I think it were that big
a deal ?

Was all the guys working
on it at lunch ?

Questão 3.
verb

Tradução (Translation)

explain whether or not it alters
the writing.

start - Started

Começar - começou

Change the writing.

Happe - happed

Acontecer - aconteceu

Does not change the writing, I
added the "d“.

think- thinked

Pensar - pensou

Does not change the writing.

Stop - stopped

Parar – parou

Adding the “ed” does not
change the writing.

Deserve – deserved

Merecer – mereciam

Does not change the writing.

Questão 4.
VERBS

/t/

/d/

Started
Happed

✔

Thinked

✔

/id/
✔

Stopped

✔

Deserved

✔

 […]
 Clay: "Quantos expressos tem aí?"
 Alex: "Muitos."
 Clay:"Acabei de começar a tomar café. Não sei se é uma boa ideia, tenho ansiedade."
 Alex: "Eu também."
 Clay: "Então fez aquilo? Colocou a Hannah e a Jessica naquela lista?"

 Alex: "Você não sabia? Mas viu"
 Clay: " Vi, mas não verifiquei a caligrafia. Não pensei que fosse importante. Acha que ela 'tá certa? Tudo
o que ouve com ela tem a ver com você e com a lista?"
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 Alex: "Por quê? Acha que tudo começou na festa da Jessica?"
 Clay: "O que tem afesta da Jessica? Ela me menciona lá? "
 Alex: "Em que fita você tá?"
 Clay: "Terminando a sua!"
 Alex: "Merda, Clay... Eu ouvi todas em uma noite da primeira vez."

 Clay: "Ouviu mais de uma vez?"
 Alex: "Ouvi duas vezes. Pensei que tivesse sonhado com tudo aquilo. Então não ouviu a própia fita?"
 Clay: "Não, eu só consigo ouvir por pedaços ou eu surto. Me dá ataque de pânico.
 Alex: "Não está desesperado para ouvir a sua?"
 Clay: "Estou com medo."

 Alex: "Você deveria."
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 Clay: "Sério, era só uma lista. Uma coisa idiota de escola."
 Alex: " Aquela droga de lista. Queria nunca ter tocado nela."
 Clay:" Por que tocou?"
 Alex: "Seli lá. O bryce começou. Os caras começaram no almoço."
 Clay: " Por que é amigo daqueles caras? Justin, Zach e Bryce."
 Alex: " Não, não sou amigo do Bryce. Mas aos outros caras, Zach e eu ficamos amigos
ano passado e ele sempre está com o junstin. Eles acharam que era engraçado,
Meu pai ficou aliviado por eu ter amigos homens. E não era uma merda tá na escola
com o Justin gostando de mim."
 Clay: " Certo, naquela época. Por que continuam amigos agora?"
 Alex: "Por que se eu parar de sair com eles, saberão que há algo de errado. Eu nem
deveria tá falando com você!"
 Clay: "Sério?"
 Alex: "Sério."
 Clay: " Mas você nem merece tá lá, você fez aquilo como elogio."
 Alex: "Não, não."
 […]

