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Be careful!

Assunto
do dia

16
A  U  L  A

Relembramos que, para dar ordens em inglês
usamos os verbos no imperativo, não é?

Hoje, veremos como entender algumas ordens que são dadas na forma
negativa.

Trataremos também de um tema muito importante em nosso dia-a-dia: a
segurança no trabalho.

Nosso correspondente Tom está na fábrica em que David trabalha, para
acompanhar algumas dicas sobre segurança no trabalho. Preste bastante aten-
ção! Essas dicas são muito importantes em nosso dia-a-dia.

David explica alguns cuidados que se deve ter ao trabalhar. Não se esqueça:
Be careful!Be careful!Be careful!Be careful!Be careful!  Ou seja, tenha cuidado.

Aqui estão algumas das dicas:

Na história
de hoje

Snow White
é o nome em inglês
do conto de fadas
que conhecemos
como Branca de
Neve  em
português. Este
mesmo conto
muitas vezes
aparece como
Branca de neve e
os sete anões.

DON’T FORGET

YOUR HELMET.

DON’T RUN,
WALK.

DON’T PRESS

THE BLACK

BUTTON.

DON’T PLUG

IT IN WITH

WET HANDS.
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Todas as frases que David usou na história de hoje estavam no imperativoimperativoimperativoimperativoimperativo:

elas eram instruções, ou ordens.
Porém, eram ordens dadas na forma negativaforma negativaforma negativaforma negativaforma negativa.
Para fazermos a negativa de frases no imperativo é simples: acrescentamos

d o n ’ td o n ’ td o n ’ td o n ’ td o n ’ t antes do verbo no imperativo.
Por exemplo: se tivermos a frase Press the black buttonPress the black buttonPress the black buttonPress the black buttonPress the black button. (aperte o botão

preto), acrescentamos  d o n ’ td o n ’ td o n ’ td o n ’ td o n ’ t antes do verbo presspresspresspresspress e temos a negativa D o n ’ tD o n ’ tD o n ’ tD o n ’ tD o n ’ t
press the black buttonpress the black buttonpress the black buttonpress the black buttonpress the black button.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
As frases abaixo estão no imperativo afirmativoimperativo afirmativoimperativo afirmativoimperativo afirmativoimperativo afirmativo. Coloque-as no impera-impera-impera-impera-impera-
tivo negativotivo negativotivo negativotivo negativotivo negativo.

a)a)a)a)a) Walk.

b)b)b)b)b) Plug it in.

c)c)c)c)c) Run.

d)d)d)d)d) Press the black button.

e)e)e)e)e) Wake up before 7:00 a.m.

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Separe as frases abaixo de acordo com as colunas:

Be careful.
Don’t smoke.
Feed the baby.
Read a story to the baby.
Don’t run.
Don’t stop.
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Apresentação

Exercícios
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Para fazer frases no imperativo negativo, acrescente don'tdon'tdon'tdon'tdon't antes do verbo.

Exemplo: Don’t run.Exemplo: Don’t run.Exemplo: Don’t run.Exemplo: Don’t run.Exemplo: Don’t run.

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Agatha Christie é uma das mais famosas escritoras de livros de
mistério. Ela nasceu na Inglaterra e escreveu em inglês, mas seus
livros foram traduzidos em muitas línguas e fizeram sucesso no
mundo todo. Várias de suas histórias até viraram filmes.

Onde ficam os Estados Unidos e o Canadá?

a)a)a)a)a) Na América do Norte.
b)b)b)b)b) Na América do Sul.
c)c)c)c)c) Na América Central.

Preste
atenção

Vamos pensar
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