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Stop, listen and learn

6
A  U  L  A

Assunto
do dia

Muitas vezes, em nosso dia a dia, temos de
seguir instruções para realizar alguns trabalhos. As instruções aparecem em
receitas, instalação de eletrodomésticos, como televisão, videocassete e outros.
Por isso, na aula de hoje, veremos como identificar essas instruções em inglês.

Diana estava às voltas com as instruções deixadas por Beth. Vamos dar uma
olhada nessas instruções?

As frases do bilhete são as seguintes:

Take the baby to the park.

Read a story to the baby.

Feed the baby.

Put the baby to sleep at 2 o�clock p.m.

As frases acima são instruções. Essas frases estão no modo imperativo, ou
seja, um modo verbal que serve para expressar ordens e instruções.

Em inglês, as frases no imperativo não têm sujeito, não aparece a pessoa,
porque todas as frases são dirigidas a vocêvocêvocêvocêvocê ® youyouyouyouyou.

Ao observar as frases do bilhete de Diana, vemos que todas elas começam
por um verbo. Essa é outra característica do imperativo, como podemos ver nos
exemplos a seguir.

Na história
de hoje

Apresentação

A estátua da
Liberdade fica

na cidade de
New York,

ou seja,
Nova

 Iorque.
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Nesses exemplos, podemos ver que:
1.1.1.1.1. as frases começam pelo verbo;
2.2.2.2.2. o sujeito não aparece.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Agora é a sua vez de usar o imperativo:
a)a)a)a)a) Em que outras situações podemos encontrar instruções ou ordens como

no bilhete de Diana?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Exercícios

TENHA CUIDADO, CHÃO MOLHADO .

REDUZA A VELOCIDADE  AGORA .

PARE

RECICLAR .
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b)b)b)b)b) Sublinhe, nas instruções da dobradura, os verbos no imperativo, e monte

você também uma tulipa.

ORIGAMI TULIP

®

1. Fold it diagonally

®

2. Fold it in the middle

3. Unfold it 4. Fold it like this

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

A estátua da Liberdade, um dos símbolos dos Estados Unidos, foi
um presente do governo francês para o governo americano para come-
morar os ideais das Revoluções Francesa e Americana.

Uma tela de televisão americana de um anúncio de revista mede 30 inches30 inches30 inches30 inches30 inches.
Será que é uma tela pequena ou grande? Descubra o que é inchinchinchinchinch e encontre a
resposta na Aula 7.
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Vamos
pensar

È

È

ÇÈ
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