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Lection sex /
Lição 6
Nos abandona le familias
un momento. Nunc nostre guida, sr. Interlingua, vole narrar super
Scotia.
”Scotia es un parte
de Grande Britannia. Illo
es al nord de Anglaterra.
Le area es in toto 77.167
(septanta septe milles
cento e sexanta-septe)
kilometros quadrate (km2), e 5,1 (cinque comma un) milliones de homines vive in Scotia, cuje
capital es Edinburgh. Il ha multe lacos, i.a. (inter
altere) le grande Loch Lomond. Le hiberno es
extraordinarimente blande, sed le estate es
frigide.
In Scotia on ha parlate le lingua gaelic, sed
hodie on usa iste lingua solmente sur le Hebrides e in Scotia del nord-west. In Scotia del sud
on usa anglese. Multe, multe scotos ha abandonate lor pais natal durante le annos 1961 (mille
novem centos sexanta-un) a 1971 (mille novem
centos septanta-un). Illes ha cambiate domicilios a Anglaterra, al sud del frontiera scotic. Il ha
quatro grande citates in Scotia: Edinburgh,
Aberdeen, Dundee e Glasgow.” #

Vocabulario / Vocabulário
momento momento
guida guia
voler querer
parte parte
Grande Britannia Grã-Bretanha
nord norte
Anglaterra Inglaterra
area área
in toto no total
kilometro quadrate quilômetro quadrado
million milhão
homine homem

viver viver
cuje cujo, cuja
capital capital
laco lago
i.a. (inter altere) além de,
entre outros
hiberno inverno
extraordinari extraordinário
blande suave, brando
sed mas
estate verão
frigide frio
lingua língua
gaelic gaélico

Grammatica / Gramática
< Os advérbios se formam adicionando –mente aos adjetivos: commode – commodemente, cômodo – comodamente, nos vive commodemente = nós vivemos comodamente.
Se o adjetivo termina em –c adiciona-se
–amente: practic – practicamente. Existem
também advérbios primários: ora, ecce,
sempre, subito...
< Particípio passado: os verbos que terminam
em –ar adicionam –ate ao radical sem –ar.
Os verbos que terminam em –er e –ir adicionam –ite ao radical em –er ou –ir: parlar –
parlate, viver – vivite, audir – audite.
< O verbo auxiliar é sempre haber nas frases

sur sobre
Hebrides Hébridas
west oeste
sud sul
anglese inglês
circa por volta de, cerca de
pais natal país natal
anno ano
cambiar mudar
domicilio domicílio
cambiar domicilio mudar de
casa, mudar-se
frontiera fronteira

ativas. A forma ha + particípio passado,
corresponde ao pretérito perfeito do português: io ha vivite, io ha audite = eu vivi, eu
ouvi; io ha essite, io ha ite = eu fui (verbo
ser), eu fui (verbo ir).
< Números cardinais: un, duo, tres, quatro,
cinque, sex, septe, octo, novem, dece, vinti,
trenta, quaranta, cinquanta, sexanta, septanta, octanta, novanta, cento, mille = 1 –
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
1000. Dece-tres, septanta-novem, cento
vinti-duo, mille duo centos octanta-cinque =
13, 79, 122, 1285
< Ordinais: de 1º a 10º: prime, secunde, tertie,
quarte, quinte, sexte, septime, octave, none,
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decime, de 11º a 19º: dece-prime, decesecunde ...dece-none, 20º vintesime, 21º
vinti-prime, 22º vinti-secunde, 30º trentesime, 33º trenta-tertie, 40º quarantesime, 50º
cinquantesime, 60º sexantesime, 70º septantesime, 80º octantesime, 90º novantesime, 198º cento novanta-octave, 1331º mille
tres centos trenta-prime. #

Exercitio / Exercício
Traduza para interlíngua:
Vocês falaram bem sobre a avó. Eu estava lendo um bom artigo, você o leu? As cidades foram grandes. Eles serviram o bolo. O inverno foi
muito frio. #

