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Where do you work?
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A  U  L  A

Assunto
do dia

Nova Iorque
 é conhecida como
The Big Apple,
ou seja,
A Grande
Maçã.

Na aula de hoje, vamos aprender a respon-
der à pergunta Where do you work?Where do you work?Where do you work?Where do you work?Where do you work?, que quer dizer Onde você trabalha?.
Assim, você pode dizer às pessoas qual é seu local de trabalho.

Nei se transformou em repórter e saiu perguntando para todo mundo
“Where do you work?”. Vamos ver o diálogo?

TomTomTomTomTom - Estou aqui na Sunshine Travel  Agency para uma entre-
vista especial: o repórter, hoje, é o Nei.

NeiNeiNeiNeiNei - Pedi ao Tom para fazer essa entrevista para ver como as
pessoas respondem à pergunta Where do you work?Where do you work?Where do you work?Where do you work?Where do you work? As-
sim, posso responder ao teste que a Virginia me deu.

TomTomTomTomTom - Vamos começar? Que tal a Beth?

BethBethBethBethBeth - Hi, Tom. How are you?
TomTomTomTomTom - I am fine, and you?
BethBethBethBethBeth - Fine. What’s up?
TomTomTomTomTom - Temos um novo repórter: o Nei.
NeiNeiNeiNeiNei - Beth, where do you work?
BethBethBethBethBeth - I work in an office.
NeiNeiNeiNeiNei - And they? Where do they work?
BethBethBethBethBeth - They work at Sunshine Travel Agency.
NeiNeiNeiNeiNei - Thank you, Beth.
BethBethBethBethBeth - You’re welcome.

Na história
de hoje
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TomTomTomTomTom - Vamos, Nei. Vamos para a rua procurar profissões diferentes.

Olhe aquela recepcionista ali.

NeiNeiNeiNeiNei - Tom, where does she work?
TomTomTomTomTom - She works at FIESP.

NeiNeiNeiNeiNei - Look at him! He is a doctor. Where does he work?
TomTomTomTomTom - He works in a hospital.

NeiNeiNeiNeiNei - O.K. And they?
TomTomTomTomTom - Não os conheço. Vou lá perguntar? Bom dia! Posso fazer uma

pergunta para vocês?
MágicosMágicosMágicosMágicosMágicos - Sim.
TomTomTomTomTom - What are your occupations?
MágicosMágicosMágicosMágicosMágicos - We are magicians.
TomTomTomTomTom - Where do you work?
MágicosMágicosMágicosMágicosMágicos - We work in a circus.

NeiNeiNeiNeiNei - Look! They are drivers.
TomTomTomTomTom - They work at Sunshine Travel Agency.

Acesse: ☞ http://fuvestibular.com.br/

P/ as outras apostilas de Inglês, Acesse: http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/ensino-fundamental/ingles/



A U L A

11
Na história de hoje, Nei usou a observação e a comparação de informações

para descobrir como responder à pergunta Where do you work?Where do you work?Where do you work?Where do you work?Where do you work?. Nei respon-
deu assim: I work at I work at I work at I work at I work at Sunshine Travel AgencySunshine Travel AgencySunshine Travel AgencySunshine Travel AgencySunshine Travel Agency.

Você viu como Nei conseguiu responder à pergunta inicial, depois de
observar as respostas de várias pessoas? A observação e a comparação de
informações são meios para aprender uma língua. Vamos dar mais uma olhada
nas perguntas e respostas?

Pergunta: Where dododododo you workworkworkworkwork?
Resposta: I workworkworkworkwork in an office.

Pergunta: Where doesdoesdoesdoesdoes she workworkworkworkwork?
Resposta: She worksworksworksworksworks at FIESP.

Pergunta: Where dododododo you workworkworkworkwork?
Resposta: We workworkworkworkwork in a circus.

Pergunta: Where doesdoesdoesdoesdoes he workworkworkworkwork?
Resposta: He worksworksworksworksworks in a hospital.

Pergunta: Where dododododo you workworkworkworkwork?
Resposta: I workworkworkworkwork at Sunshine Travel Agency.

Ao observamos as frases, podemos notar que quando nos referimos a ele ou
ela -  hehehehehe ou shesheshesheshe -  usamos doesdoesdoesdoesdoes na pergunta e worksworksworksworksworks na resposta. É diferente do
português, precisamos ficar atentos.

Em inglês, dododododo e doesdoesdoesdoesdoes funcionam como auxiliares do verbo. Sempre que
precisarmos fazer perguntas no Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present (Presente Simples), usaremos
dododododo ou doesdoesdoesdoesdoes.

®®®®® D oD oD oD oD o para IIIII, youyouyouyouyou, wewewewewe, youyouyouyouyou e theytheytheytheythey
®®®®®D o e sD o e sD o e sD o e sD o e s para hehehehehe, shesheshesheshe e i ti ti ti ti t

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Preencha os espaços em branco com workworkworkworkwork ou worksworksworksworksworks:

a)a)a)a)a) I ............... at Sunshine Travel Agency.

b)b)b)b)b) He ............... in a hospital.

c)c)c)c)c) They ...............at FIESP.

d)d)d)d)d) She ............... in an office.

e)e)e)e)e) We ............... in a circus.

Apresentação

Exercícios
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Ao responder à pergunta Where do you workWhere do you workWhere do you workWhere do you workWhere do you work? dizemos qual é o nosso

local de trabalho. Antes do local, colocamos uma preposição, veja:

Virginia works atatatatat Sunshine Travel Agency.
I work ininininin an office.
David works ininininin a factory.
You work ininininin a store.
Martha and Malú work atatatatat Boo Moda Infantil.

Neste caso, ininininin e atatatatat são preposições usadas depois do verbo workworkworkworkwork e antes de
lugares. Mas quando usamos ininininin e quando usamos atatatatat?

Em português, dizemos:

Trabalho em umaem umaem umaem umaem uma loja.
Trabalho nanananana Boo Moda Infantil.

Uma loja não é um local definido. Pode ser qualquer loja. Boo Moda Infantil
é o nome da loja e, portanto, determina um local específico.

Em inglês, acontece algo semelhante, dizemos:

I work ininininin a store.
I work atatatatat Boo Moda Infantil.

InInInInIn vem depoisdepoisdepoisdepoisdepois de work e antesantesantesantesantes de um local não definido.
AtAtAtAtAt vem depoisdepoisdepoisdepoisdepois de work e antesantesantesantesantes de um local específico, ou seja, antes do

nome do lugar.

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
InInInInIn ou atatatatat? Coloque os locais abaixo na coluna certa:

a)a)a)a)a) an office

b)b)b)b)b) Tropical Hotel

c)c)c)c)c) a store

d)d)d)d)d) a circus

e)e)e)e)e) Sunshine Travel Agency

f)f)f)f)f) Doceria Pé-de-moleque

I nI nI nI nI n AtAtAtAtAt

......................................................... ......................................................

......................................................... ......................................................

......................................................... ......................................................

......................................................... ......................................................

......................................................... ......................................................

......................................................... ......................................................
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Nem tudo é semelhante entre o inglês e o português. Uma das primeiras

diferenças que podemos notar é o uso do artigo indefinido. Mas o que é um
artigo indefinido?

O artigo indefinido em português é: umumumumum ou umaumaumaumauma que têm seu plural em unsunsunsunsuns
e umas,umas,umas,umas,umas, respectivamente.

Sabemos que, quando dizemos uma casa não estamos nos referindo a uma
casa especial, estamos nos referindo a qualquer casa.

Em inglês o artigo indefinido é aaaaa, entretanto não existe diferença de gênero
(masculino ou feminino). Às vezes não encontramos aaaaa, mas ananananan, por que será que
isso acontece?

AAAAA store

AnAnAnAnAn office

AAAAA magician

AnAnAnAnAn astronaut

Podemos notar que as palavras que são precedidas de aaaaa começam com
consoanteconsoanteconsoanteconsoanteconsoante e as palavras precedidas de ananananan começam por vogalvogalvogalvogalvogal.

Todas as palavras acima estão no singular. Se colocarmos no plural, aaaaa e ananananan
desaparecem. AAAAA e ananananan só podem ser usados no singular.

AAAAA store Stores

AnAnAnAnAn office Offices

AAAAA magician Magicians

AnAnAnAnAn astronaut Astronauts

Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3
Complete com aaaaa, ananananan ou deixe em branco quando não puder usar nenhum
dos dois:

a)a)a)a)a) This is ............... table.

b)b)b)b)b) Mary is ............... secretary.

c)c)c)c)c) Nei is ............... office-boy.

d)d)d)d)d) That is ............... computer.

e)e)e)e)e) We work in ............... store.

f)f)f)f)f) They are ............... technicians.

Apresentação

Exercícios
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VERBOVERBOVERBOVERBOVERBO     T OT OT OT OT O     WORKWORKWORKWORKWORK

I work
You work
He works
She works
We work
You work
They work

PREPOSIÇÕESPREPOSIÇÕESPREPOSIÇÕESPREPOSIÇÕESPREPOSIÇÕES:  :  :  :  :  I NI NI NI NI N     -----      ATATATATAT

ininininin + a/ana/ana/ana/ana/an  + local indefinido
atatatatat + nome do local (definido)

ARTIGOARTIGOARTIGOARTIGOARTIGO     INDEFINIDOINDEFINIDOINDEFINIDOINDEFINIDOINDEFINIDO:  :  :  :  :  AAAAA     -----      ANANANANAN

AAAAA ®®®®® Antes de substantivos iniciados por vogal
AnAnAnAnAn ®®®®® Antes de substantivos iniciados por consoante

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Nova Iorque, New York em inglês, é uma
das maiores cidades do mundo. Ela é um
centro comercial, financeiro e cultural. Muitas
pessoas acham a cidade violenta, pois ela en-
frenta os problemas comuns de uma grande
metrópole, como poluição, assaltos e trânsito
complicado. Outras pessoas simplesmente
adoram Nova Iorque, pois lá encontram todo
tipo de diversão e de atividade cultural.

Você já ouviu algo sobre a Nova Zelândia. Que língua será que eles falam lá?

Preste
atenção

Vamos
pensar
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