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Assunto
do dia

O café da
manhã inglês é tão

famoso quanto o
chá das cinco, que

é servido sem
nunca atrasar.

Sempre às cinco da
tarde. Você pode

acertar seu relógio
pela hora do chá.

Pedir ajuda é muito útil, principalmente
quando nos encontramos em situações difíceis de resolver.

Nei e Beth estão em apuros.
Nei não sabe como sair do programa do computador.
E Beth não sabe como desligar a fotocopiadora, que está tirando cópias em

branco.
Nei está olhando para a tela do computador.

NeiNeiNeiNeiNei - I need some help.
BethBethBethBethBeth - What is the matter, Nei?
NeiNeiNeiNeiNei - I don’t understand. Could you help me?
BethBethBethBethBeth - Sure. What do you need?
NeiNeiNeiNeiNei - Não me lembro qual é a tecla para sair desse programa.
BethBethBethBethBeth - ExitExitExitExitExit... sair.

Nei dá um clique sobre a palavra exitexitexitexitexit.

NeiNeiNeiNeiNei - Thanks.
BethBethBethBethBeth - You’re welcome.

Agora é Beth quem está precisando de ajuda: a fotocopiadora não pára de
tirar  cópias em branco.

BethBethBethBethBeth - Help! Help!
JúlioJúlioJúlioJúlioJúlio - Qual é o problema?
BethBethBethBethBeth - Could you help me?
JúlioJúlioJúlioJúlioJúlio - Try this button. (Aponta para o botão próximo dele.)
BethBethBethBethBeth - What is this?
JúlioJúlioJúlioJúlioJúlio - É o botão para desligar: offoffoffoffoff.
BethBethBethBethBeth - And what is that?
JúlioJúlioJúlioJúlioJúlio - The wrong button: ononononon, para ligar.

Na história
de hoje
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Ao pedirmos ajuda, podemos dizer:
- I need some helpI need some helpI need some helpI need some helpI need some help. E aguardar que alguém apareça.
Se a situação é realmente difícil, podemos gritar:
- Help! Help!Help! Help!Help! Help!Help! Help!Help! Help!
Para pedirmos ajuda de forma educada para uma pessoa específica, dize-

mos:
- Could you help me?Could you help me?Could you help me?Could you help me?Could you help me?

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Virgínia caiu na piscina mas não sabe nadar, o que será que ela está dizendo?

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Júlio está apertando os parafusos da cadeira. Suas mãos estão ocupadas e a

chave de parafuso escorregou para debaixo da mesa. O que ele diz?

Apresentação

Exercícios

...............!

...............!
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Tão importante quanto saber pedir ajuda é saber fazer perguntas em inglês.
A forma interrogativa em inglês é diferente do português.
Na língua portuguesa usamos o ponto de interrogação para indicar que

estamos fazendo uma pergunta. Já em inglês, desde o início da frase sabemos
que estamos diante de uma pergunta, porque ela é iniciada pelo verbo auxiliar
dododododo ou doesdoesdoesdoesdoes.

Do you like chocolate?Do you like chocolate?Do you like chocolate?Do you like chocolate?Do you like chocolate? (Você gosta de chocolate?)
Do they speak English?Do they speak English?Do they speak English?Do they speak English?Do they speak English? (Eles falam inglês?)
Does he like chocolate?Does he like chocolate?Does he like chocolate?Does he like chocolate?Does he like chocolate? (Ele gosta de chocolate?)

Como você vê, a estrutura da forma interrogativa no Simple Present para IIIII,
youyouyouyouyou (singular), wewewewewe, youyouyouyouyou (plural) e theytheytheytheythey é a seguinte:

DODODODODO + PESSOA + VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO + ?

Quando o sujeito é hehehehehe, shesheshesheshe ou i ti ti ti ti t, a estrutura sofre uma pequena transfor-
mação: o auxiliar dododododo se modifica para doesdoesdoesdoesdoes.

DOESDOESDOESDOESDOES + PESSOA + VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO + ?

Na forma afirmativa do Simple Present, a terceira pessoa do singular deve
acabar com sssss ou eseseseses, dependendo do verbo. Na forma interrogativa, o verbo
perde essa terminação em sssss ou eseseseses.

She speaksssss English.
Doeseseseses she speak English?
He watchesssss TV.
Doeseseseses he watch TV?

Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3
Relacione as perguntas às respostas:
a)a)a)a)a) Does she watch TV? 1.1.1.1.1. No, I do not like jiló.
b)b)b)b)b) Do you like jiló? 2.2.2.2.2. Yes, she watches TV.
c)c)c)c)c) Does he take a bus to go to work? 3.3.3.3.3. No, they do not speak Finish.
d)d)d)d)d) Do they speak Finish? 4.4.4.4.4. Yes, he takes a bus to go to work.

Exercício 4Exercício 4Exercício 4Exercício 4Exercício 4
Preencha os espaços em branco:

a)a)a)a)a) ............... you need help?

b)b)b)b)b) How ............... it work?

c)c)c)c)c) ............... they go to school?

d)d)d)d)d) ............... she like pop music?

e)e)e)e)e) What ............... you need?

f)f)f)f)f) ............... Diana work at Sunshine Travel Agency?

g)g)g)g)g) ............... you love me?

Apresentação

Exercícios
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PARAPARAPARAPARAPARA     PEDIRPEDIRPEDIRPEDIRPEDIR     AJUDAAJUDAAJUDAAJUDAAJUDA

Help!Help!Help!Help!Help! ® Em situações críticas.

I need some help.I need some help.I need some help.I need some help.I need some help. ® Para situações em geral.

Could you help me?Could you help me?Could you help me?Could you help me?Could you help me?    ® Para pedir ajuda, educadamente, a uma
pessoa  específica.

ESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURA     DADADADADA     FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA     INTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVAINTERROGATIVA

Para IIIII, youyouyouyouyou (singular), wewewewewe, youyouyouyouyou (plural), theytheytheytheythey:

DODODODODO + PESSOA + VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO + ?

Para hehehehehe, shesheshesheshe, it it it it it:

DOESDOESDOESDOESDOES + PESSOA + VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO + ?

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Cada país possui um sistema de governo definido em sua Cons-
tituição. No Brasil, o sistema de governo é presidencialista, assim
como nos Estados Unidos. Já a Inglaterra é uma monarquia constitu-
cional, com um sistema de governo parlamentarista, no qual rainha
Elizabeth II representa o poder monárquico mas o governo é exercido
pelo Primeiro Ministro e pelo Parlamento.

Em inglês existem palavras que são semelhantes, quanto ao som ou à forma
escrita, às palavras em português. Mas o significado delas é diferente. É preciso
estar atento para não usá-las inadequadamente. Essas palavras são chamadas de
falsos cognatosfalsos cognatosfalsos cognatosfalsos cognatosfalsos cognatos. Um exemplo de falso cognato é a palavra pretendpretendpretendpretendpretend que
significa fingir e não pretender, apesar da semelhança. Outro exemplo é pushpushpushpushpush.
O que será que significa em inglês a palavra pushpushpushpushpush?

Preste
atenção

Vamos
pensar
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