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What is your name?

Você já preeencheu um cadastro ou um cu-
pom promocional? Para preenchê-los você deve colocar informações pessoais
que o identificam. Hoje veremos como dar esse tipo de informações a nosso
respeito. Informações como as pedidas no cadastro abaixo:

Virgínia explica para Nei como fazer perguntas para preencher o cadastro
da agência. Em inglês, Nei escreve ao lado de cada item do cadastro a pergunta
correspondente:

Assunto
do dia

Na história
de hoje

Você
descobriu o

que quer dizer
Nice to meet

you?
Vamos

conferir:
Nice to meet

you = Prazer em
conhecê-lo ou

conhecê-la.

CADASTRO

NOME: ..................................................................................................
...........................................................................................................

PROFISSÃO: ...........................................................................................
...........................................................................................................

ENDEREÇO: ............................................................................................
...........................................................................................................

NÚMERO DE TELEFONE: ...........................................................................

CADASTRO

NOME: ...................................................
............................................................

PROFISSÃO: ............................................
............................................................

ENDEREÇO: ............................................
............................................................

NÚMERO DE TELEFONE: ............................

REGISTER

®®®®® What is your name?

®®®®® What is your occupation ?

®®®®® What is your address ?

®®®®® What is your telephone number ?
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Neste caso, o cadastro estava em português e as perguntas feitas por Nei

estavam em inglês. Mas e se o cadastro estiver em inglês? Como reconhecer as
palavras?

Ao compararmos os cadastros podemos descobrir quais informações estão
sendo pedidas:

Acompanhando as setas, vemos as palavras correspondentes em inglês.

Saber dizer e identificar os números em inglês serve para dar e
entender informações tais como, número de telefone, números de
documento, endereços etc. Para você memorizar e utilizar, aqui estão os
algarismos e a grafia das palavras correspondentes:

00000 ----- zerozerozerozerozero
ou
ohohohohoh (quando se trata de número de telefone)

11111 ----- oneoneoneoneone

22222 ----- twotwotwotwotwo

33333 ----- threethreethreethreethree

44444 ----- fourfourfourfourfour

55555 ----- fivefivefivefivefive

66666 ----- sixsixsixsixsix

77777 ----- sevensevensevensevenseven

88888 ----- eighteighteighteighteight

99999 ----- nineninenineninenine

Vamos pensar

CADASTRO

NOME: ..............................

PROFISSÃO: .......................

ENDEREÇO: ........................

NÚMERO DE TELEFONE: .......

REGISTER

NAME: ................................

OCCUPATION: ......................

ADDRESS: ...........................

TELEPHONE NUMBER: ...........

®®®®®

®®®®®

®®®®®

®®®®®

®®®®®
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Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1

Ligue o algarismo à palavra correspondente:
0 nine
1 three
2 eight
3 seven
4 four
5 one
6 five
7 two
8 six
9 zero

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Os números de telefone são informações das quais precisamos com freqüên-
cia. Complete o exercício assinalando como se diz o número 525-3108.

a)a)a)a)a) ( ) five two five three one oh eight

b)b)b)b)b) ( ) six two six four one oh nine

Hoje quatro perguntas em inglês foram a chave para preencher o cadastro.
Com elas podemos perguntar informações pessoais entrando em contato com
novas pessoas. Vamos ver essas perguntas de novo?

What is your name?What is your name?What is your name?What is your name?What is your name?

What is your occupation?What is your occupation?What is your occupation?What is your occupation?What is your occupation?

What is your address?What is your address?What is your address?What is your address?What is your address?

What is your telephone number?What is your telephone number?What is your telephone number?What is your telephone number?What is your telephone number?

Todas essas perguntas começam com o pronome interrogativo whatwhatwhatwhatwhat, que
neste caso quer dizer qualqualqualqualqual.

Quando fazemos perguntas em inglês utilizando este pronome e o verbo
tototototo be be be be be (que nestas frases aparece como isisisisis), o pronome é a primeira palavra da
frase, seguido do verbo to beto beto beto beto be e do sujeito.

Isso acontece porque sempre que formos fazer uma pergunta em inglês
usando o verbo  to beto beto beto beto be  (ser/estar), o verbo vai aparecer antes do sujeito. Guarde
essa característica da forma interrogativa, ela aparecerá mais vezes.

Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3
Ligue as perguntas às respostas:

What is your name? I am a teacher
What is your occupation? 246-7124
What is your address? Rua Grécia, 32
What is your telephone number? My name is Mark Simpson

Exercícios

Apresentação

Exercícios

What's = What is
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Rua Grécia? Em português mesmo?
Bem, neste caso, podemos usar o endereço em português porque a pessoa

mora no Brasil ou em outro lugar onde se fala português.

Em inglês, normalmente, colocamos o número antes do nome da rua.
Por exemplo: 486, Main Street.

Exercício 4Exercício 4Exercício 4Exercício 4Exercício 4
Agora responda sobre você:

a)a)a)a)a) What is your occupation? I am student.

b)b)b)b)b) What’s your name? .........................................................................................

c)c)c)c)c) What’s your address? .....................................................................................

d)d)d)d)d) What’s your telephone number? ..................................................................

INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO PERGUNTAPERGUNTAPERGUNTAPERGUNTAPERGUNTA

Name (nome) What’s your name?
Occupation (profissão) What’s your occupation?
Address (endereço) What’s your address?
Telephone number (número de telefone) What’s your telephone number?

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Os empregados nos Estados Unidos se dirigem a seus patrões e
superiores pelo título (sr. = mr; sra. = mrs.; sta. = miss) e o sobrenome.

Por exemplo, Mr. Silva (ou sr. Silva). Entre os empregados, entre-
tanto, é comum o uso do primeiro nome ou até de apelidos, desde o dia
em que se conhecem.

Nos Estados Unidos os apelidos são comuns. Às vezes são abreviações de
nomes como Chris, de Christiane; outras vezes, o apelido é bem diferente do
nome, como acontece em português com Chico, que é apelido de Francisco.

Bill é o apelido de um presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton. Qual será
o seu primeiro nome?

a)a)a)a)a) ( ) Bernard
b)b)b)b)b) ( ) William
c)c)c)c)c) ( ) Benjamin

Vamos pensar

Exercícios

Preste
atenção

Vamos
pensar
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